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Editorial

Geriatria & Gerontologia:
com brasileiros e por brasileiros

Prezados leitores,

É com satisfação e orgulho que continuarei, junto com os editores associados, o corpo 
editorial e vocês, o cuidadoso trabalho que vinha sendo desenvolvido com muita competên-
cia.  Estamos amadurecendo a percepção de que devemos divulgar e fomentar o conhecimen-
to e a investigação cientí�ica em geriatria e gerontologia, ampliar as fronteiras, estabelecer in-
terações com instituições internacionais, mas, principalmente, reconhecer, estudar e propor 
alternativas para a nossa realidade nacional.  Nós fazemos parte da consolidação dessa nova 
área do conhecimento no Brasil, estamos fazendo história e queremos que ela seja valorosa. 

Em geriatria e gerontologia necessitamos de um treinamento para uma análise crítica 
de artigos cientí�icos aprimorada. As evidências cientí�icas são de diferentes níveis e temos 
que nos basear na melhor disponível, e não apenas em uma evidência. Na hierarquia das 
evidências, as revisões sistemáticas e metanálises são as de maior validade e con�iabilidade, 
seguidas dos ensaios clínicos randomizados, estudos de coorte (longitudinais), estudos caso-
-controle, estudos transversais e por último relato de casos. Algumas fontes podem nos aju-
dar a aprimorar o nosso conhecimento neste assunto: www.bireme.br,  cochrane.bvsalud.org.

Nesta edição, os artigos selecionados são produto de realidades de diferentes regiões 
do país e, embora saibamos que o envelhecimento difere nessas regiões, há preocupações 
comuns. Nós vamos analisar alguns estudos do tipo transversal, os quais contribuem com 
a veri�icação de associações que se forem investigadas nos estudos longitudinais e podem 
de�inir fatores, preditores e marcadores de risco que nos permitirão identi�icar  idosos que 
estão sob risco de evoluírem para comprometimento da capacidade funcional, fragilidade 
e dependência.

Alguns resultados apresentados trazem informações interessantes. Em um serviço am-
bulatorial de especialidade, os analfabetos, assim como os que tinham prescrição de me-
dicamentos da classe C, o mesmo para as mulheres e também para os que apresentavam 
doenças do aparelho respiratório, foi veri�icado que em todos esses casos, houve mais do 
que 3 vezes a chance dos idosos serem classi�icados como frágeis. Em idosos institucionali-
zados, os autores encontraram correlação entre índice de massa corporal e circunferência 
da panturrilha e índice de massa corporal e espessura do músculo adutor do polegar, po-
dendo auxiliar na avaliação nutricional desses indivíduos.

 A prescrição de medicações inapropriadas para idosos é frequente, e chama atenção o 
trabalho realizado em um hospital oncológico onde a identi�icação do problema foi seguida 
de estratégias para modi�icar a situação observada. A lista de medicamentos padronizados 
foi revisada; foi produzido um boletim informativo sobre o critério de Beers-Fick e este foi 
distribuído aos diversos setores da Instituição; foi utilizado o sistema informatizado para 
registros que aparecem em forma de alertas, sobre as restrições para prescrição desses 
medicamentos para idosos, assim como a informação de alternativa terapêutica padroni-
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zada na instituição e/ou orientação de condutas para minimizar possíveis efeitos indeseja-
dos provenientes do seu uso. Essas propostas sem dúvida servirão de modelo para outros 
serviços.

Também foi apresentado que o medicamento fornecido gratuitamente pelo Ministé-
rio da Saúde possui grande credibilidade e con�iabilidade perante os idosos entrevistados.
A maioria deles refere que o fato de o medicamento ser fornecido pelo Sistema Único de 
Saúde e ser de qualidade são os principais motivos para continuar a utilizá-los. 

Os autores do trabalho sobre a ressonância magnética cerebral e a demência destacam 
que a hipertensão, o diabetes mellitus e o sedentarismo foram frequentes nos pacientes 
com alterações nos exames de imagem e nos testes cognitivos. Devemos aprofundar esses 
estudos, pois esses fatores também aparecem como preditores de sobrevida em estudos 
longitudinais em idosos.

 A Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa, estratégia desenvolvida para o acompanha-
mento da saúde do idoso e instrumento de auxílio aos pro�issionais de saúde é pouco co-
nhecida e utilizada.  Para aqueles que ainda não a conhecem, precisamos divulgar, não ape-
nas informando, mas também aplicando-a na nossa prática pro�issional.

 A �isioterapia aquática mostrou possibilidades de melhora �ísica, emocional e social, 
reforçando os modelos que discutem o envelhecimento bem sucedido como sendo aquele 
que é caracterizado por condições �ísicas, emocionais e cognitivas que permita uma boa 
adaptação, a qual levará à sociabilização. Os exercícios funcionais também parecem melho-
rar sintomas depressivos e de dor e algumas AVDs em idosos institucionalizados. Portanto, 
precisamos estudar mais esta abordagem.

 As revisões nos levam a propor novos projetos e artigos para esta revista. Sobre 
cuidadores de idosos demenciados no Brasil, sugerimos que iniciem conhecendo melhor a 
versão brasileira do instrumento The Zarit Burden Interview. O diabetes mellitus, frequente 
em idosos, é uma condição que provoca complicações que dependerão de ações de equipe 
multipro�issional. Nesta revisão estamos em contato com propostas da terapia ocupacional 
que incluem ações educativas, de reeducação, de treinamento, de compensação e adaptação. 
A revisão sobre o hipotireoidismo subclínico chega a conclusões instigantes: o tratamento 
não traz melhora comprovada no per�il lipídico, sintomas neuropsiquiátricos, diminuição 
do risco cardiovascular, alterações musculares, ósseas e qualidade de vida; não há evidên-
cia cientí�ica para a indicação do tratamento medicamentoso do hipotireoidismo subclínico.
De fato, outros autores também têm chegado a conclusões semelhantes. E vocês?

A nossa revista se tornará cada vez mais a expressão da nossa especialidade, quanto 
mais nos dedicarmos a ela. Há muito o que aprender com nossos pares, de todas as regiões 
do país. A diversidade nacional enriquece o nosso saber e traduz a nossa capacidade de 
resiliência que tanto nos caracteriza e contribui para o envelhecimento bem sucedido. 

Sejam bem-vindos! 

Maysa Seabra Cendoroglo
Editora  
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ARTIGO ORIGINAL

Critérios de fragilidade, comorbidades e uso de 
fármacos em idosos assistidos em ambulatório
de referência
Frailty criteria, comorbidity and use of medicines among elderly assisted in a reference outpatient service

Maria Elena Guariento1, Maria José D’Elboux2, Fernanda Aparecida Cintra3, Anita Liberalesso 
Neri4, Danúbia Jussana de Sousa5, Rosalía Matera de Angelis Alves6 

1 Professora Doutora do 
Departamento de Clínica 

Médica e Coordenadora da 
Pós-graduação em Gerontologia 

da Faculdade de Ciências Médicas 
da Universidade Estadual de 

Campinas (FCM / Unicamp) – 
Campinas, SP, Brasil.

2 Professora Doutora do 
Departamento de Enfermagem 
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3 Professora Doutora do 
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da FCM / Unicamp e do 

Programa de Pós-graduação em 
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6Médica Assistente do 
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Doutoranda do Programa de 
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Endereço para correspondência: Maria Elena Guariento - Rua Tessália Vieira de Camargo, 126 Cidade Universitária Zeferino Vaz -13083-887- Campinas, SP, Brasil. 
Telefone: (19) 3289-4107. E-mail: meguar@fcm.unicamp.br.

RESUMO
Objetivo:  Traçar o perfi l de idosos frágeis assistidos em ambulatório de referência quanto às comorbidades 

e o uso de medicamentos. Métodos: Utilizaram-se os critérios de Fried et al. (2001), relacionando-os aos 

diagnósticos de doenças crônicas confi rmadas, bem como aos medicamentos efetivamente utilizados em 

151 idosos assistidos no Ambulatório de Geriatria do Hospital de Clínicas da Unicamp, ao longo do período 

de dois anos. Para estudar os fatores associados à presença de fragilidade foi utilizada a análise de regressão 

logística univariada e multivariada. Resultados: Verifi cou-se associação com fragilidade para diagnóstico 

de doenças do aparelho respiratório (p = 0,043) e uso de fármacos para o sistema cardiovascular (p = 0,036). 

Conclusão: Mesmo que esse estudo não permita uma associação do tipo causa-efeito, pode-se verifi car 

que as doenças do aparelho respiratório e os fármacos que atuam no aparelho cardiocirculatório podem se 

relacionar à condição de fragilidade, contribuindo para a manutenção ou acentuação dessa condição.

Palavras-chave: Envelhecimento, vulnerabilidade em saúde, doença crônica.

ABSTRACT
Objective:To trace the profi le of frail elderly who are attended in a reference outpatient service considering 

the associated diseases and the use of medicines. Methods: The criteria of Fried et al. (2001) had been used 

in association with the diagnosis of confi rmed chronic disease, as well as the eff ectively used medicines 

in 151 elders of the Geriatric Outpatients Service of the Clinic Hospital of the State University of Campinas 

(Brazil), throughout the period of two years. It was used the univariate and multivariate logistic regression 

to study the factors associated with the fragility syndrome. Results: It was verifi ed association between 

fragility and the diagnosis of chronic respiratory diseases (p = 0,043) and with the use of (p = 0,036). 

Conclusion: Even if this study does not allow a cause - eff ect association it was verifi ed that the chronic 

respiratory diseases and the use of medicines for cardiovascular system can be related to fragility condition, 

as they contribute to maintain or to increase this morbid condition.

Keywords: Aging, health vulnerability, chronic disease.
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Critérios de fragilidade em idosos 7

INTRODUÇÃO 
O declínio natural das funções orgânicas 

ligadas ao envelhecimento expressa-se no 
decréscimo das taxas de reserva metabólica 
e funcional. A presença de estratégias com-
pensatórias indica que os processos bioló-
gicos, �isiológicos e de comportamento se 
encontram em um estágio de equilíbrio ins-
tável e que pode ser rompido por mudanças 
mínimas. A diminuição das reservas meta-
bólicas e funcionais, a menor capacidade de 
resposta �isiológica aos estímulos externos 
e internos, o risco aumentado de perda da 
autonomia, institucionalização e morte coin-
cidem com a denominada síndrome da fragi-
lidade do idoso1,2. Ainda não há um consenso 
na de�inição do constructo e dos critérios es-
pecí�icos para avaliação de fragilidade. O que 
se sabe é que idosos que apresentam redu-
ção excessiva da massa magra ou muscular, 
da velocidade de marcha e da mobilidade, 
além de redução da massa óssea, baixa resis-
tência �ísica, sensação de exaustão e fadiga 
são considerados idosos frágeis2.

De modo geral, os idosos frágeis apresen-
tam risco elevado para desfechos clínicos ad-
versos, como dependência, institucionaliza-
ção, quedas, piora do quadro de doenças crô-
nicas e agudas, hospitalizações, de�iciência na 
recuperação de um quadro mórbido e morte. 
Entre os critérios mais objetivos para caracte-
rização do idoso frágil, encontram-se aqueles 
propostos por Fried et al.2, e que oferecem a 
possibilidade de rastreio, intervenção pre-
ventiva e retardo da evolução desse quadro3. 
Os idosos que apresentam três ou mais das 
cinco características de fragilidade podem ser 
classi�icados como frágeis; aqueles com uma 
ou duas características, como pré-frágeis2,4.

Com o avançar da idade, os idosos estão 
mais sujeitos a sofrer um número maior de 
enfermidades crônicas, o que implica enfren-

tar os efeitos adversos associados a elas. Por-
tanto, ganha especial interesse identi�icar o 
per�il de fragilidade de idosos em associação 
às enfermidades crônicas mais prevalentes 
na velhice e que, de per si, já estão vincula-
das à incapacidade. Sabe-se que nos países 
de baixa e média rendas, as doenças crônicas 
respondem por grande parte das incapacida-
des junto à população idosa5.

Sendo assim, o presente trabalho buscou 
traçar o per�il de fragilidade dos idosos as-
sistidos em um serviço de referência ambu-
latorial, a partir dos critérios de Fried et al.2, 
considerando-se a associação deste com as 
enfermidades crônicas e os fármacos efetiva-
mente utilizados por esses pacientes.

MÉTODOS 
Trata-se de um estudo transversal, de natu-

reza quantitativa, descritiva e exploratória, no 
qual se avaliam os dados coletados no projeto te-
mático Qualidade de vida em idosos: indicadores 
de fragilidade e de bem-estar subjetivo, o qual foi 
submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Fa-
culdade de Ciências Médicas da Universidade Es-
tadual de Campinas, que emitiu parecer favorá-
vel de número 240/2003. Todos os participantes 
do estudo assinaram o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE) conforme a Resolução 
n. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.

Este estudo envolveu o uso de um instru-
mento de coleta que contemplou indicadores 
sociodemográ�icos, clínicos e psicológicos, e 
foi aplicado a idosos assistidos no Ambula-
tório de Geriatria do Hospital das Clínicas da 
Universidade Estadual de Campinas (AG/HC-
-Unicamp). Os idosos que recebem assistên-
cia ambulatorial nesse serviço terciário são 
referidos a partir dos seguintes critérios: ida-
de igual ou superior a 80 anos ou idade entre 
60 e 80 anos, desde que apresentem evidên-
cias de algumas síndromes geriátricas.
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A coleta de dados foi realizada por equi-
pe previamente treinada durante o período 
de dois anos. Os entrevistadores contataram 
os idosos, previamente ao atendimento, soli-
citando a eles que respondessem a um ques-
tionário de pesquisa após prestar os devidos 
esclarecimentos sobre a mesma e obter a 
autorização dos pacientes que assinavam o 
TCLE. Foram incluídos no estudo os idosos 
em condições �ísicas e cognitivas para res-
ponder às perguntas; pontuação no Miniexa-
me do Estado Mental superior a 13 pontos 
para analfabetos, 18 para aqueles com um a 
sete anos de escolaridade, e 26 para os ido-
sos com escolaridade igual ou superior a oito 
anos6. Foram excluídos os que apresentavam 
evidência de doença descompensada. 

Os idosos participantes foram avaliados 
segundo idade, gênero, escolaridade. Tam-
bém se obteve dos prontuários médicos o 
número e tipo de enfermidades crônicas 
(conforme o Código Internacional de Do-
enças – CID-10, 2008)7 e o número e classe 
de fármacos prescritos. A classi�icação far-
macológica foi feita a partir do sistema ana-
tômico terapêutico químico – ATC do WHO 
Collaborating Centre for Drug Statistics Me-
thodology, vinculado à Organização Mundial 
da Saúde (WHO, 2006)8. Os fármacos foram 
classi�icados segundo o nível 1, ou seja, con-
forme o grupo anatômico principal.

Finalmente, avaliou-se a presença ou 
não da síndrome da fragilidade. Para tal, 
foram utilizados os critérios propostos por 
Fried et al.2, com uma adaptação relaciona-
da à questão da atividade física do idoso, 
que foi mensurada por meio da seguinte 
questão dicotômica: “Realiza atividade físi-
ca diariamente?”

Para descrever o per�il da amostra se-
gundo as variáveis em estudo, foram feitas 
tabelas de frequência das variáveis categó-

ricas e estatísticas descritivas das variáveis 
numéricas. Para comparação das princi-
pais variáveis categóricas, foram utilizados 
os testes qui-quadrado ou exato de Fisher 
(para valores esperados menores que 5), o 
teste de Mann-Whitney para comparação de 
variáveis numéricas entre 2 grupos, e o teste 
de Kruskal-Wallis para comparação de variá-
veis numéricas entre 3 ou mais grupos. Para 
estudar os fatores associados à presença de 
fragilidade foi utilizada a análise de regres-
são logística uni e multivariada, com critério 
stepwise de seleção de variáveis. O nível de 
signi�icância adotado para os testes estatís-
ticos foi de 5%, ou seja, p < 0,05.

RESULTADOS 
Entre os idosos atendidos no AG/HC-

-Unicamp no período de 2004 a 2006, 151 
foram avaliados na presente pesquisa. Eles 
apresentavam idade entre 60 a 93 anos (mé-
dia de 76,31 ± 8,02 anos), com predomínio de 
mulheres (97 ou 64,24%). Quanto à escolari-
dade, 53 idosos (35,10%) eram analfabetos. 
Considerando as medidas de posição e dis-
persão, veri�icou-se nessa amostra variação 
de uma a onze doenças (μ: 5,01 ± 2,36). Em 
relação aos medicamentos prescritos, hou-
ve uma variação de 0 a 14 medicamentos (μ: 
4,91 ± 2,33).

Em relação ao número de doenças, 
26,49% tinham de uma a três; 58,28% apre-
sentavam de quatro a sete; e 15,22% tinham 
oito ou mais enfermidades crônicas diagnos-
ticadas e registradas em prontuário médico. 
Quanto à classi�icação das doenças, obteve-se 
a distribuição apresentada na Tabela 1. Veri-
�icou-se maior ocorrência de diagnósticos de 
doenças do aparelho circulatório (81,46%) e 
menor para as infecções da pele e tecido sub-
cutâneo (1,32%).
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Tabela 1. Distribuição dos diagnósticos de doenças detectadas na amostra de 151 idosos do Ambulatório de Geriatria do HC-Unicamp, 

segundo a Classifi cação Internacional das Doenças

Agrupamento (CID) Número %

Doenças do aparelho circulatório

(I00 – I99)
123 81,46

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas

(E00 – E90)
79 52,32

Doenças do sistema osteomuscular e tecido conjuntivo

(M00 – M99)
56 37,04

Doenças do aparelho digestivo 

(K00 – K93)
39 25,83

Doença dos olhos e anexos – doença do ouvido e da apófi se mastoide

(H00 – H95)
36 23,84

Algumas doenças infecciosas e parasitárias

(A00 – B99)
33 21,85

Doenças do aparelho geniturinário

(N00 – N99)
32 21,19

Transtornos mentais e comportamentais

(F00 – F99)
28 18,54

Neoplasias malignas declaradas ou presumidas de localização específi ca (exceto tecido linfático, 

hematopoiético e correlato) – neoplasias in situ e anemias (C00 – D89)
26 17,22

Doenças do aparelho respiratório

(J00 – J99)
24 15,89

Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não classifi cados em outra 

parte (R00 – R99)
22 14,57

Neoplasias in situ – doenças do sangue e órgãos hematopoiéticos e alguns transtornos imunitários

(D10 – D89)
15 9,93

Doenças do sistema nervoso

(G00 – G99)
09 5,96

Fatores que infl uenciam o estado de saúde e o contato com serviços de saúde

(Z00 – Z99) 
05 3,31

Traumatismos, queimaduras, intoxicações e consequências

(S00 – T98)
04 2,65

Causas externas de morbidade e mortalidade, acidentes de transporte e causas externas

(V01 – W99)
04 2,65

Doenças da pele e tecido subcutâneo

(L00 – L99)
02 1,32
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Tipo (Código) Número %

Sistema cardiovascular (C) 132 87,42

Vários * (V) 51 33,77

Sistema músculo esquelético (M) 45 29,80

Sistema nervoso central (N) 43 28,48

Outros hormônios sistêmicos (H) 38 25,17

Trato alimentar e metabolismo (A) 37 24,50

Sangue e órgãos produtores de 

sangue (B)
16 10,60

Órgãos sensoriais (S) 6 3,97

Sistema geniturinário e hormônios 

sexuais (G)
6 3,97

Sistema respiratório (R) 5 3,31

Anti-infecciosos sistêmicos gerais 

(J)
3 1,99

Dermatológico (D) 2 1,32

Antineoplásicos e 

imunossupressores (L)
1 0,66

Antiparasíticos (P) 0 00

Tabela 2. Distribuição dos fármacos prescritos na amostra de 

151 idosos do Ambulatório de Geriatria do HC-Unicamp, segun-

do a Classifi cação dos Fármacos por Grupos Anatômicos

* Nesta categoria, incluem-se diferentes grupos de drogas que não são classifi cadas nas 
demais categorias.

A maioria dos idosos avaliados classi�i-
cou-se como frágil (84 ou 55,63%), sendo 
que 47,72% foram considerados pré-frágeis, 
e apenas 2,65% não frágeis. Em função do pe-
queno número de não frágeis (quatro idosos, 
ou seja, 2,65% da amostra avaliada), os dados 
relacionados a esses pacientes foram associa-
dos aos pré-frágeis segundo a análise estatís-
tica. Considerando-se as medidas de posição 
e dispersão, a média de critérios de fragilida-
de foi de 2,63 ± 1,11, com mediana de 3.

Realizando-se a análise comparativa en-
tre as variáveis e a classi�icação de fragili-
dade, obteve-se diferença signi�icativa entre 
fragilidade e as seguintes variáveis: gênero 
(37 ou 55,22% de mulheres na categoria frá-
gil, p = 0,039); escolaridade (38 ou 45,24% 
de analfabetos na categoria frágil versus 52 
ou 77,61% de alfabetizados na categoria 
pré-frágil/não frágil, p = 0,004); diagnóstico 
de doenças do aparelho respiratório (18 ou 
21,43% para frágeis versus 6 ou 8,96% para 
pré-frágeis/não frágeis, p = 0,037); sinto-
mas, sinais e achados anormais em exames 
clínicos e laboratoriais (17 ou 20,24% para 
frágeis versus 5 ou 7,46% para pré-frágeis / 
não frágeis, p = 0,027) e uso regular de an-
tiagregantes plaquetários, anti-hipertensivos 
e inibidores da enzima conversora de angio-
tensina (70 ou 83,33% para frágeis versus 46 
ou 68,66% para pré-frágeis/não frágeis, p = 
0,034).

Na análise univariada, veri�icou-se que 
entre as variáveis estudadas aquelas que 
apresentavam maior associação com fragili-
dade eram: analfabetismo (OR: 2,86, IC: 1,40-
5,87; p = 0,004); prescrição de fármacos da 
classe C (OR: 2,28, IC: 1,06-4,94; p = 0,036); 
gênero feminino (OR: 2,03 vezes, IC: 1,03-
3,98; p = 0,040); diagnóstico de doenças do 
aparelho respiratório (OR: 2,77, IC: 1,03-7,44, 
p = 0,043); diagnóstico de sintomas, sinais e 
achados anormais de exames (OR: 3,15, IC: 

Em relação aos fármacos prescritos, cons-
tatou-se que 25,83% dos idosos recebiam de 
até três medicamentos, 66,90% de quatro a 
oito e 7,94% entre nove a quatorze. A classi�i-
cação dos medicamentos prescritos para esse 
grupo de idosos permitiu veri�icar a maior 
participação dos fármacos com ação no siste-
ma cardiovascular, ou da classe C (87,42%), 
conforme Tabela 2 a seguir.
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1,10-9,04; p = 0,033). Ao considerar as vari-
áveis mais signi�icativas desse estudo quanto 
à associação com fragilidade, constatou-se 
que os analfabetos apresentavam 3,02 vezes 
mais chance de serem classi�icados como frá-
geis (IC: 1,28-7,14; p = 0,012), os que tinham 
prescrição de medicamentos da classe C ti-
nham 3,6 vezes mais chance (IC: 1,41-9,12; 
p = 0,008); �inalmente, as mulheres e os que 
apresentavam doenças do aparelho respira-
tório tinham, respectivamente, 3,7 vezes (IC: 
1,60-8,58; p = 0,002) e 3,74 vezes (IC: 1,09-
12,82; p = 0,036) maior chance de serem clas-
si�icados como frágeis.

DISCUSSÃO 
A partir dos resultados obtidos nesse es-

tudo, é possível identi�icar um padrão socio-
demográ�ico para essa amostra de idosos as-
sistidos no AG-HC/Unicamp, que se caracte-
riza pelo predomínio de mulheres (64,24%), 
idade média de 76,31 anos, e com 35,1% de 
analfabetos. Esses dados assemelham-se, 
parcialmente, ao que se veri�ica na literatu-
ra envolvendo idosos em assistência ambu-
latorial em outras regiões do Brasil. Leal et 
al.9 buscaram identi�icar o per�il de idosos 
atendidos em um Núcleo de Atenção ao Ido-
so localizado em Recife (PE) tendo encontra-
do predomínio de mulheres (76,5%), porém 
evidenciaram uma porcentagem menor de 
analfabetismo (12,9%). Antes desses auto-
res, Parahyba et al.10 já haviam demonstrado 
que a baixa escolaridade estava associada 
positivamente a incapacidade funcional em 
mulheres idosas, a partir dos dados coleta-
dos pela Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios, o que destaca a relevância do 
achado da alta taxa de analfabetismo entre 
os idosos da presente amostra. 

Cabe destacar que, segundo o que já 
se evidenciou na literatura, as mulheres se 

tornam usuárias precoces dos serviços de 
saúde11, prática que se mantém ao longo da 
vida, enquanto os homens buscam mais es-
ses serviços para abordagens curativas. Em 
razão dessa característica de frequência aos 
serviços de saúde, quer em uso próprio ou 
na prestação de cuidados, as mulheres se 
tornam mais perceptivas a sinais e sintomas 
�ísicos indicativos de doenças prematura-
mente. O comportamento masculino é referi-
do como sendo antagônico ao das mulheres, 
destacando-se menor autocuidado, além do 
fato de os homens optarem por atendimen-
tos considerados práticos e objetivos, como o 
disponibilizado em farmácias e em prontos-
-socorros11,12. 

Também se sabe que o processo de en-
velhecimento se associa ao declínio de múl-
tiplos sistemas orgânicos, à maior vulnera-
bilidade e ao aumento da prevalência dos 
quadros mórbidos. Nesta pesquisa, eviden-
ciou-se entre os idosos um número elevado 
de comorbidades, o que também pode estar 
relacionado à estratégia de encaminhamen-
to a um serviço ambulatorial de referência 
para atendimento da população idosa. Dos 
151 idosos entrevistados, 73,5% apresen-
taram mais de quatro doenças, conforme a 
CID-10. Por outro lado, há que se considerar 
que o Brasil é hoje um dos países com mais 
rápido crescimento da população idosa no 
mundo e, apesar do aumento da longevidade, 
a expectativa de vida livre de incapacidade 
é de 59,8 anos, cerca de 12 anos menos que 
a expectativa total de vida13. Está bem docu-
mentado na literatura que as enfermidades 
crônicas estão associadas à maior parte das 
incapacidades na população idosa, conforme 
demonstrado por Alves et al.14 no desenvol-
vimento do Projeto SABE, no município de 
São Paulo (SP), e por Sousa et al.5, no levanta-
mento realizado em onze localidades de sete 
países de baixa e média renda.
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Avaliando a condição de saúde dos ido-
sos brasileiros, o Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística – IBGE (2009)15 desta-
cou que 64,4% dos idosos declararam ter 
mais de uma enfermidade crônica, segundo 
levantamento da PNAD, em 2003. Por sua 
vez, Lima et al.16, avaliando 1.958 idosos de 
vários municípios do Estado de São Paulo 
(Brasil), constataram que as doenças crôni-
cas são causas frequentes de comprometi-
mento de qualidade de vida, de absenteís-
mo, invalidez e morte.

Também se verificou que os idosos do 
estudo apresentaram elevada prescrição 
de medicamentos, o que deve se traduzir 
em alto consumo de fármacos. Esse achado 
implica considerar desde a real necessida-
de desses medicamentos, além dos efeitos 
colaterais e reações adversas associadas à 
polifarmácia, até o custo financeiro para se 
obter muitos desses medicamentos. Como 
classe de medicamentos mais prescritos, 
na amostra estudada, encontraram-se os 
fármacos com atuação no sistema cardio-
vascular, o que está em consonância com o 
maior registro de diagnósticos de doenças 
do aparelho cardiocirculatório. 

No estudo epidemiológico de Loyola Fi-
lho et al.17, realizado com idosos da região 
metropolitana de Belo Horizonte (MG), tam-
bém se veri�icou o mesmo per�il do elevado 
consumo dos medicamentos que atuam no 
sistema cardiovascular em 52% da popu-
lação avaliada, seguido de 14,2% de medi-
camentos que atuam no sistema nervoso, e 
12,2% para os que atuam no trato alimentar 
e no metabolismo.

É fundamental lembrar que alterações na 
farmacodinâmica e na farmacocinética dos 
medicamentos no envelhecimento tornam 
os idosos mais vulneráveis às interações me-
dicamentosas aos efeitos colaterais e às rea-

ções adversas17-19. A condição de polifarmácia 
favorece o sinergismo e o antagonismo medi-
camentoso, podendo desencadear múltiplos 
efeitos colaterais, como tontura, quedas, san-
gramentos e outros. Por outro lado, em revi-
são publicada recentemente por McLachan e 
Pont20, con�irmou-se que a fragilidade tem o 
efeito de reduzir a atividade de várias vias de 
metabolização de drogas, o que pode levar à 
redução do clearance hepático. Além disso, 
o trabalho também destacou que a polifar-
mácia em idosos constitui relevante fator de 
risco para a interação entre as drogas. Antes 
deles, Crentsil et al.21, avaliando 1.002 idosas, 
por meio de estudo observacional (Women’s 
Health and Ageing Study), constataram que 
59,5% faziam uso regular de cinco ou mais 
medicações, sendo as mais comuns as dro-
gas de ação cardiovascular e os analgésicos; 
também constaram associação positiva en-
tre múltiplas comorbidades e uso de medi-
camentos, assim como fragilidade e uso de 
medicamentos, caracterizando o maior risco 
de efeitos adversos associados à polifarmácia 
nesses subgrupos.

Finalmente, ao se considerar a associa-
ção de comorbidades, fármacos prescritos e 
síndrome da fragilidade do idoso, constatou-
-se que 55,63% dos idosos eram considera-
dos frágeis; 41,72%, pré-frágeis; e somente 
2,65% não frágeis. O registro expressivo de 
frágeis e não frágeis pode ser atribuído ao 
tipo de assistência disponibilizada em um 
serviço de referência de nível terciário, que 
atende à demanda de casos mais complexos 
da atenção primária e secundária dos servi-
ços da rede básica e de outras unidades de 
saúde da região metropolitana de Campinas. 

É importante salientar que o estudo clás-
sico de Fried et al.2 distinguiu fragilidade em 
idosos de associação de múltiplas doenças, 
porém se associa a comorbidades e incapa-
cidade, embora cerca de um quarto (26,6%) 
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dos indivíduos avaliados não apresentasse 
nenhuma dessas duas condições. Entretanto, 
recentemente, Sousa et al.22 avaliaram 391 
idosos do município de Natal (RN) e encon-
traram associação signi�icativa entre fragili-
dade, conforme proposto por Fried et al.2, e 
idade avançada, dependência nas atividades 
básicas e instrumentais de vida diária, auto-
percepção negativa de saúde e presença de 
comorbidades. Segundo os autores, proces-
sos que contribuam para o surgimento de 
sarcopenia e da deterioração da capacidade 
de adaptação relacionada à homeostase, en-
tre os quais um importante comprometimen-
to das condições de saúde, podem levar ao 
aumento da atividade in�lamatória e respos-
ta imunológica ao estresse, fatores estes liga-
dos à gênese da fragilidade. 

Na literatura já se relacionou maior risco 
para fragilidade a hipertensão arterial, dia-
betes mellitus, artrite reumatoide, infarto do 
miocárdio e insu�iciência cardíaca23,24. Tam-
bém A�ilalo et al.25 lembram que a fragilidade 
é identi�icada em 25 a 50% dos pacientes que 
apresentam doença cardiovascular, o que co-
loca esse grupo em situação mais desfavo-
rável quando submetidos a procedimentos 
invasivos. Porém, como bem lembram Ro-
ckwood e Mitnitski26,27, a relação entre fragi-
lidade e comorbidades não parece ser do tipo 
causa-efeito, mas antes deve ser mediada por 
outros fatores, tais como acúmulo de múl-
tiplos dé�icits ou estresse agudo. Segundo 
Fulop et al.28, pode-se supor que a condição 
de fragilidade seja anterior ao aparecimento 
das enfermidades associadas, cursando junto 
à fase subclínica destas, de forma que ao se 
esgotarem os recursos de resiliência as doen-
ças se tornem manifestas.

O presente trabalho não permitiu avaliar 
se a fragilidade precedeu a manifestação clí-
nica das doenças associadas, pois teve um re-
corte transversal. Entretanto, é possível supor 

que a somatória de condições clínicas desfavo-
ráveis, se não foram precedidas pela síndrome 
da fragilidade, certamente podem contribuir 
para sua manutenção e agravamento. Neste 
estudo, observou-se forte relação entre doen-
ças respiratórias crônicas e fragilidade. Na lite-
ratura, são poucas as evidências desse tipo de 
associação. Entretanto, segundo Buchman et 
al.29, o comprometimento da função pulmonar 
pode responder, ao menos em parte, pelo dé�i-
cit de força muscular e mortalidade. Ora, a per-
da de força muscular associada à sarcopenia é 
um dos constitutivos da fragilidade segundo 
Fried et al.2. Na amostra estudada, embora não 
se tenha avaliado a capacidade respiratória 
dos idosos, pode-se aventar a hipótese de que 
houvesse graus variados de perda da função 
pulmonar entre aqueles diagnosticados como 
portadores de doença respiratória crônica. 

Por outro lado, embora nesta pesqui-
sa não se tenha encontrado relação entre o 
diagnóstico de doença cardiovascular e fra-
gilidade, o que já está bem documentado23-25, 
veri�icou-se associação entre a prescrição de 
drogas com ação cardiocirculatória e a con-
dição de frágil/pré-frágil. Tal achado pode se 
dever à soma dos efeitos deletérios das doen-
ças cardiovasculares e dos efeitos colaterais/
adversos dos medicamentos utilizados por 
esses idosos. Também Crentsil et al.21 encon-
traram associação signi�icativa entre fragi-
lidade e uso de medicamentos, embora não 
se destacasse a classe de fármacos a que esta 
estava associada.

Finalmente, o estudo con�irmou os acha-
dos descritos na literatura sobre a associação 
da síndrome da fragilidade com analfabetis-
mo e gênero feminino. Dados do Estudo SABE 
(Saúde, Bem-estar e Envelhecimento), que 
tem caráter longitudinal e se refere ao mu-
nicípio de São Paulo (SP), evidenciam que a 
condição de fragilidade é mais acentuada en-
tre as mulheres, assim como entre os idosos 
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RESUMO
Objetivo: O envelhecimento populacional é uma realidade mundial e ocorre principalmente pela melhora 
das condições sanitárias e da qualidade de vida. Pelo fato de os idosos consumirem a maior parte da produção 
mundial de medicamentos e serem mais sensíveis aos efeitos de certas classes farmacológicas, foram 
desenvolvidos instrumentos que identifi cam os medicamentos inadequados para essa classe populacional 
ou cujo uso deve ser avaliado. Um destes é o Critério Beers-Fick, utilizado para avaliar e intervir no uso de 
medicamentos em idosos. No Brasil, encontram-se poucas publicações relacionadas à terapia farmacológica 
geriátrica, o que demonstra a necessidade de mais estudos nesta área. Métodos: Trata-se de estudo 
quantitativo, transversal, retrospectivo e descritivo cujo objetivo é identifi car os medicamentos inapropriados 
prescritos para idosos acima de 65 anos em um hospital oncológico e sua frequência de prescrição. O instrumento 
utilizado para seleção dos fármacos estudados foi o Critério Beers-Fick. Resultados: Foram analisadas 8.860 
prescrições que continham medicamentos inapropriados para idosos feitas a 1.448 pacientes, dentre os quais 
451 (31,1%) eram idosos, sendo que a taxa de utilização desses medicamentos, por essa população, foi de 
28%. Conclusão: Concluímos que a frequência de prescrições a idosos contendo medicamentos inapropriados 
para este grupo é alta, o que nos leva a perceber a necessidade de elaboração de protocolos clínicos de 
prescrição para idosos que garantam a segurança destes pacientes e o uso racional dos medicamentos.

Palavras-chave: Idosos, preparações farmacêuticas, revisão de uso de medicamentos. 

ABSTRACT
Objective: Population aging is a global reality and is happening mainly due to improved sanitary conditions 
and quality of life. Because the elderly consume most of the world’s production of drugs and are more sensitive 
to the eff ects of certain drug classes, tools were developed to identify inappropriate drugs for this population 
class or whose use should be evaluated. One of these instruments is the Beers-Fick Criteria, used to assess and 
intervene in the use of medications in the elderly. There are few publications related to drug therapy in the elderly 
in Brazil, which demonstrates the need for more researches. Methods: This is a quantitative, cross-sectional, 
retrospective, descriptive study, aimed to identify which are the inappropriate drugs prescribed for seniors over 
65 years old in an oncology hospital and how often are they prescribed. The instrument used for the selection of 
the drugs studied was the Beers-Fick criteria. Results: We analyzed 8,860 prescriptions containing inappropriate 
drugs for seniors made to 1,448 patients, of whom 451 (31,1%) were elderly and the rate of use of these drugs 
was 28%. Conclusion: We conclude that the frequency of prescriptions containing inappropriate drugs for the 
elderly is high, which leads us to realize the need for development of clinical protocols for prescribing for the 
elderly to ensure patient safety and rational use of medication.

Keywords: Aged, pharmaceutical preparations, drug utilization review .
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INTRODUÇÃO 
O envelhecimento populacional é caracte-

rizado quando a taxa da população conside-
rada idosa é superior à da população de jo-
vens1. As estimativas apontam que em 2025 
a população brasileira será cinco vezes maior 
em comparação a 1950, enquanto o grupo de 
pessoas idosas será aproximadamente 15 ve-
zes maior2. Consequentemente, o Brasil será 
o 6º país mais envelhecido do mundo1.

Essa faixa etária é muitas vezes relacio-
nada a um número elevado de doenças crô-
nicas e suas incapacidades, in�luenciando no 
número de internações e, principalmente, 
no uso inadequado de medicamentos, o que 
favorece o aparecimento de efeitos adversos 
graves2.

Tendo em vista que os idosos consomem 
a maior parte da produção mundial de me-
dicamentos e são mais sensíveis aos efeitos 
de certas classes farmacológicas, diversos 
estudos identi�icam os medicamentos inade-
quados para as pessoas de idade avançada 
ou cujo uso deve ser avaliado1. O Critério de 
Beers-Fick é o instrumento mais utilizado 
para detectar medicamentos com riscos po-
tenciais para a população idosa3, e foi elabo-
rado por especialistas norte-americanos por 
meio do método Delphi modi�icado. Com ex-
tensa utilização na detecção de medicamen-
tos potencialmente inapropriados (PIM), tal 
critério tem apresentado resultados clínicos 
e econômicos positivos na farmacoterapia em 
idosos4. 

Esses critérios têm sido amplamente uti-
lizados nas últimas décadas para avaliar e 
intervir no uso de medicamentos em idosos. 
Porém a cada ano são lançados no mercado 
medicamentos novos e, sendo assim, é muito 
importante que esses critérios estejam cons-
tantemente em atualização, para continuarem 
a ser utilizados de forma correta e segura5.

Vários instrumentos disponíveis no Bra-
sil são úteis para a avaliação de caracterís-
ticas dos pacientes geriátricos, contudo a 
maioria está relacionada à área médica, in-
cluindo testes de �luência verbal, avaliação 
do estado nutricional, do estado mental, de 
limitação das atividades funcionais, proble-
mas de memória, avaliação do equilíbrio e 
escalas de depressão geriátrica. Publicações 
sobre a farmacoterapia no idoso são di�icil-
mente encontradas no Brasil, o que demons-
tra a necessidade de mais estudos nesta 
área1. 

Os medicamentos se comportam de 
maneiras distintas na população de idosos 
devido a alterações farmacocinéticas e far-
macodinâmicas6. Além disso, alguns fatores 
podem comprometer a segurança e a efe-
tividade medicamentosa nesse grupo, tais 
como alterações anatômicas e funcionais do 
envelhecimento, comorbidades, polifarmá-
cia, maior incidência de reações adversas a 
medicamentos, mudanças na farmacologia e 
di�iculdade na adesão ao tratamento1, o que 
torna o acompanhamento farmacológico do 
idoso muito mais complexo. Nessa faixa etá-
ria, ainda, a frequência do uso de medicamen-
tos chega a valores de 60 a 90%, sendo que 
cerca de um terço dos indivíduos utiliza cinco 
ou mais drogas simultaneamente7. Em razão 
do que foi descrito, ocorre grande exposi-
ção deste grupo a problemas relacionados a 
medicamentos, o que é agravado quando os 
medicamentos prescritos são potencialmente 
inapropriados para uso em idosos e podem 
aumentar consideravelmente a ocorrência de 
reações adversas6.

Neste contexto, o farmacêutico pode de-
senvolver um papel importante na preven-
ção de problemas mais comuns relacionados 
à farmacoterapia em idosos, identi�icando 
medicamentos inapropriados, interações, 
duplicidades terapêuticas, reações adversas, 
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usos inadequados, automedicação e doses 
incorretas1.

Diante dessas considerações, esta pesqui-
sa tem como objetivo identi�icar quais me-
dicamentos inapropriados para idosos são 
prescritos para essa população entre pacien-
tes de um hospital oncológico e com qual fre-
quência esse fato ocorre.

MATERIAIS E MÉTODOS 
Foi realizado um estudo de caráter 

retrospectivo, quantitativo, descritivo e 
transversal, conduzido em um hospital fi-
lantrópico de Curitiba, que atende unica-
mente pacientes portadores de doenças 
oncológicas oriundos de todo o Sul do Bra-
sil. Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa (CEP) da Liga Para-
naense de Combate ao Câncer do Hospi-
tal Erasto Gaertner, com o número CAAE 
0072.0.88.000-11.

Durante o período amostral de janei-
ro a junho de 2011 foram analisadas as 
prescrições que atenderam os seguintes 
critérios de inclusão: prescrições conten-
do medicamentos classificados como ina-
propriados para idosos segundo o critério 
de Beers-Fick e prescrições realizadas a 
pacientes internados com idade mínima de 
65 anos, idade que delimita a faixa etária 
“idoso”.

A classificação de Beers-Fick divide os 
medicamentos em duas listas, sendo que 
a Lista 1 relaciona os medicamentos ge-
ralmente não recomendados para idosos, 
por não apresentarem eficácia terapêutica 
para essa faixa etária ou pelo alto risco de 
ocorrência de efeitos colaterais, e com op-
ções farmacológicas mais seguras. Já a lista 
2 relaciona medicamentos inapropriados 
para pessoas acima de 65 anos, dependen-
do da condição clínica apresentada5. 

Dentre os medicamentos padronizados 
na Instituição, foram selecionados os fárma-
cos não recomendados para pacientes com 
mais de 65 anos constantes na Lista 1 da clas-
si�icação de Beers-Fick5.

Os medicamentos analisados foram classi-
�icados em categorias terapêuticas de acordo 
com o Anatomical – Therapeutical – Chemical 
Classi�ication System (ATC) 2010 do Collabo-
rating Center for Drugs Statistics Methodolo-
gy da Organização Mundial da Saúde 2010, 
utilizado para classi�icar os medicamentos de 
acordo com o órgão ou sistema em que atuam 
e suas propriedades farmacológicas, terapêu-
ticas e químicas8.

Utilizando o sistema informatizado TASY 
(versão 2.2.908) em uso na Instituição, foram 
identi�icadas as prescrições contendo os me-
dicamentos inapropriados para idosos sele-
cionados para a pesquisa, realizadas durante 
o período estudado. A partir dessa análise, 
veri�icou-se, por meio de consulta no prontu-
ário eletrônico de cada paciente, quantos pa-
cientes tinham idade superior a 65 anos. 

Os dados foram analisados no programa 
Excel, versão 2003, utilizando estatística sim-
ples e foi determinada a frequência de pacien-
tes com mais de 65 anos para os quais foram 
prescritos medicamentos inapropriados para 
idosos, além do número total de prescrições 
para este grupo.

RESULTADOS 
O envelhecimento populacional é caracte-

rizado quando a taxa da população conside-
rada idosa é superior à da população de jo-
vens1. As estimativas apontam que em 2025 
a população brasileira será cinco vezes maior 
em comparação a 1950, enquanto o grupo de 
pessoas idosas será aproximadamente 15 ve-
zes maior2. Consequentemente, o Brasil será 
o 6º país mais envelhecido do mundo1.
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Foram analisadas 8.860 prescrições con-
tendo um ou mais medicamentos inapropria-
dos para idosos de 1.448 pacientes internados 
na Instituição durante o período analisado, 
dos quais 451 (31,1%) possuíam 65 anos ou 
mais. Para estes, foram prescritos de 1 a 5 me-
dicamentos inapropriados para idosos, mais 
especi�icamente em torno de 317 (21,9% dos 
pacientes em estudo) receberam prescrições 
de apenas um PIM e 134 (9,3%) receberam 
prescrições de dois ou mais (Tabela 1). A ida-
de média (± DP) desses pacientes foi de 72,9 
± 7,2 anos, sendo que houve uma pequena 
prevalência de homens (53,5%). 

Dentre os medicamentos padronizados na 
Instituição, 13 (19 apresentações farmacêuti-
cas, 4%) se enquadraram na Lista 1 do Critério 
de Beers-Fick5. Classi�icados de acordo com o 
sistema ATC 2010, dentre os medicamentos 
estudados: 6 atuam no sistema nervoso; 6 no 
sistema respiratório; 4 no sistema cardiovas-
cular; 2 no trato alimentar e metabolismo; e 1 
no sistema musculoesquelético. A distribuição 
de pacientes que receberam cada medicamen-
to analisado está descrita na Tabela 2.

Das 8.860 prescrições contendo PIMs feitas 
durante o período do estudo, 1990 (22,46%) 

foram feitas a pacientes com mais de 65 anos. 
A distribuição de prescrições realizadas em 
pacientes idosos que contém os medicamen-
tos em questão está descrita na Tabela 3. 

Os medicamentos mais prescritos são os 
atuantes no sistema nervoso (53,6%), siste-
ma respiratório (20,9%) e sistema cardiovas-
cular (16,7%), sendo que, das prescrições de 
medicamentos cujo alvo de ação é o sistema 
nervoso, o Diazepam 10 mg comprimido é 
responsável por 59,5% delas 31,9% do total 
de prescrições analisadas (Tabela 4).

DISCUSSÃO 
No presente estudo, encontrou-se uma 

alta taxa de utilização de medicamentos ina-
propriados para idosos na instituição de saú-
de analisada. Em torno de 31% dos pacientes 
analisados eram idosos, recebendo de 1 a 5 
PIMs classi�icados segundo o critério descri-
to por Beers-Fick5. Estudos de utilização de 
PIMs realizados com idosos revelaram taxas 
variáveis, de 10 a 16%4,9-11, 23 a 29%2,5,12, che-
gando a 67%13. Os resultados encontrados 
estão de acordo com alguns estudos já publi-
cados, porém a taxa de uso de PIMs de 31% 

Tabela 1. Pacientes com mais de 65 anos com prescrição de medicamentos inapropriados para idosos no período de janeiro a junho 

de 2011

Prescrição de PIMs Número de pacientes 
com mais de 65 anos

% de pacientes com mais de 
65 anos

1 medicamento 317 70,3

2 medicamentos 97 21,5

3 medicamentos 24 5,3

4 medicamentos 11 2,4

5 medicamentos 2 0,5

Total 451 100

Fonte: A Autora, 2011
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* Os medicamentos estão dispostos de acordo com o Anatomical – Therapeutical – Chemical Classifi cation System 2010 do Collaborating Center for Drugs Statistics Methodology da Organização 
Mundial da Saúde, 20108.
** O total corrigido de pacientes analisados é 1.448, 451 idosos, uma vez que os pacientes utilizaram de 1 a 5 medicamentos inapropriados para idosos.
Fonte: A Autora, 2011.

Tabela 2. Distribuição de medicamentos inapropriados para idosos prescritos a pacientes internados na Instituição no período de 

janeiro a junho de 2011

Medicamento*
Total de 

pacientes
Pacientes com 

mais de 65 anos
% pacientes com 
mais de 65 anos

Sistema cardiovascular
Amiodarona 150 mg/3 mL 37 17 45,95
Amiodarona 200 mg cp 13 10 76,92
Metildopa 500 mg cp 17 11 64,71
Nifedipino 10 mg cap 63 27 42,86
Sistema musculoesquelético
Indometacina 25 mg cap 41 0 0,00
Sistema nervoso
Amitriptilina 25 mg cp 126 30 23,81
Clonidina 150 mcg/mL amp 19 8 42,11
Diazepam 5 mg cp 150 48 32,00
Diazepam 10 mg cp 721 242 33,56
Diazepam 10 mg/2 mL amp 121 43 35,54
Meperidina 100 mg/2 mL amp 34 5 14,71
Sistema respiratório
Dexclorfeniramina 2 mg cp 500 110 22,00
Dexclorfeniramina Xpe 120 mL fr 48 0 0,00
Difenidramina 50 mg/1 mL amp 113 6 5,31
Prometazina 25 mg cp 6 2 33,33
Prometazina 50 mg/2 mL amp 135 43 31,85
Prometazina 20 mg/g 30 g creme 1 0 0,00
Trato alimentar e metabolismo
Bisacodil 5 mg drg 23 9 39,13
Óleo mineral 120 mL fr 78 26 33,33
Total 2.246** 637** 28,36

pode ser considerada maior que as apresen-
tadas na literatura devido à variação na me-
todologia de pesquisa adotada, uma vez que 
foram analisadas todas as prescrições con-
tendo PIMs realizadas aos pacientes interna-
dos na instituição, para então serem identi�i-

cados quais possuem idade superior ou igual 
a 65 anos, enquanto os referidos estudos 
analisaram a presença de PIMs em prescri-
ções de pacientes sabidamente idosos.

A maioria dos PIMs prescritos para a 
população estudada foram medicamentos 
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Tabela 3. Prescrições contendo medicamentos inapropriados para idosos realizadas a pacientes internados na Instituição no período 

de janeiro a junho de 2011

* Os medicamentos estão dispostos de acordo com o Anatomical – Therapeutical – Chemical Classifi cation System 2010 do Collaborating Center for Drugs Statistics Methodology da Organização Mundial 
da Saúde, 20108.

Fonte: A Autora, 2011.

Medicamento*
Total 

de prescrições

Prescrições para 
pacientes com mais 

de 65 anos

% Prescrições 
feitas a pacientes 
com mais de 65 

anos
Sistema cardiovascular 637 333 16,7
Amiodarona 150 mg/3 mL 142 86 60,56
Amiodarona 200 mg cp 88 84 95,45
Metildopa 500 mg cp 109 56 51,38
Nifedipino 10 mg cap 298 107 35,91
Sistema musculoesquelético 52 0 0,0
Indometacina 25 mg cap 52 0 0,00
Sistema nervoso 4127 1067 53,6
Amitriptilina 25 mg cp 956 160 16,74
Clonidina 150 mcg/mL amp 37 18 48,65
Diazepam 5 mg cp 547 134 24,50
Diazepam 10 mg cp 2046 635 31,04
Diazepam 10 mg/2 mL amp 432 114 26,39
Meperidina 100 mg/2 mL amp 109 6 5,50
Sistema respiratório 3621 416 20,9
Dexclorfeniramina 2 mg cp 2400 307 12,79
Dexclorfeniramina Xpe 120 mL fr 351 0 0,00
Difenidramina 50 mg/1 mL amp 560 23 4,11
Prometazina 25 mg cp 16 3 18,75
Prometazina 50 mg/2 mL amp 280 83 29,64
Prometazina 20 mg/g 30 g creme 14 0 0,00
Trato alimentar e metabolismo 423 174 8,7
Bisacodil 5 mg drg 52 21 40,38
Óleo mineral 120 mL fr 371 153 41,24
Total 8.860 1.990 22,46

que atuam no sistema nervoso (53,6%), no 
sistema respiratório (20,9%) e no sistema 
cardiovascular (16,7%), resultados que con-
dizem com a literatura disponível, já que es-
tes são, na maioria dos casos, os três grupos 

anatômicos mais prescritos, sendo que, em 
primeiro lugar, se encontra o grupo cardio-
vascular2,4,5,10,11. Os grupos de medicamentos 
mais prescritos neste estudo se justi�icam 
pela complexidade das patologias tratadas 
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Tabela 4. Porcentagem de prescrições contendo PIMs realizadas a idosos no período de janeiro a junho de 2011

Fonte: A Autora, 2011.

Medicamento prescrito
a pacientes com mais de 65 anos

Quantidade de prescrições 
realizadas % prescrição

Diazepam 10 mg cp 635 31,91
Dexclorfeniramina 2 mg cp 307 15,43
Amitriptilina 25 mg cp 160 8,04
Óleo mineral 120 mL fr 153 7,69
Diazepam 5 mg cp 134 6,73
Diazepam 10 mg/2 mL amp 114 5,73
Nifedipino 10 mg cap 107 5,38
Amiodarona 150 mg/3 mL 86 4,32
Amiodarona 200 mg cp 84 4,22
Prometazina 50 mg/2 mL amp 83 4,17
Metildopa 500 mg cp 56 2,81
Difenidramina 50 mg/1 mL amp 23 1,16
Bisacodil 5 mg drg 21 1,06
Clonidina 150 mcg/mL amp 18 0,90
Meperidina 100 mg/2 mL amp 6 0,30
Prometazina 25 mg cp 3 0,15
Dexclorfeniramina Xpe 120 mL fr 0 0,00
Indometacina 25 mg cap 0 0,00
Prometazina 20 mg/g 30 g creme 0 0,00
Total 1.990 100%

na instituição, na qual os pacientes que che-
gam para tratamento já se encontram, muitas 
vezes, em estágios avançados da doença, com 
complicações neurológicas e respiratórias, aci-
ma da média da população dessa faixa etária. 

Dentre os medicamentos analisados, os 
mais utilizados foram diazepam (44%), dex-
clorfeniramina (15%), amiodarona (8,5%) e 
amitriptilina (8%), cujos resultados são con-
dizentes com estudos nacionais e internacio-
nais2,9,13. O uso de diazepam pela população 
em estudo é acentuado devido à grande agi-
tação dos pacientes no momento da interna-

ção, uma vez que a grande maioria é interna-
da por necessitar de cirurgia de porte variá-
vel ou apresentar um estado clínico compli-
cado – ambos os motivos têm possibilidades 
diminuídas de alta hospitalar em um curto 
período de tempo. Consequentemente, os pa-
cientes apresentam uma importante altera-
ção comportamental, o que torna necessário 
o uso de medicações ansiolíticas.

O medicamento dexclorfeniramina é bas-
tante utilizado em nossa Instituição por 
pacientes idosos em razão dos protocolos 
clínicos de tratamento de neoplasias, que 
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incluem este medicamento com o intuito de 
prevenir reações alérgicas aos antineoplási-
cos utilizados no tratamento quimioterápico 
dos pacientes.

Neste estudo, a taxa de utilização de PIMs 
apresentada é bastante alta entre pacientes 
hospitalizados, como já descrito na literatu-
ra11,13. Tendo em vista o estudo de Passarelli et 
al., que mostraram que o uso de PIMs aumenta 
em até duas vezes o risco de idosos desenvol-
verem efeitos adversos relacionados a medica-
mentos, evidencia-se a importância da existên-
cia de maiores critérios para a prescrição des-
se grupo de medicamentos, visando à redução 
da morbidade e mortalidade desses pacientes.

Os resultados também mostram a im-
portância da divulgação da lista de medica-
mentos inapropriados para idosos segundo 
o critério de Beers-Fick para todos os pro�is-
sionais da área de saúde, a �im de informar 
e orientar o corpo clínico e conscientizá-lo 
para uma prescrição mais segura e racional 
destes medicamentos.

Obreli e Cuman4 veri�icaram que em listas 
de medicamentos padronizados para atenção 
primária no Estado de São Paulo, Brasil, 55 
apresentações farmacêuticas eram classi�ica-
das como PIMs pelo critério de Beers-Fick5, 
porém também apresentavam alternativas 
terapêuticas que possibilitavam o tratamento 
seguro dos pacientes idosos desta região4.

A partir do estudo conduzido em nossa 
Instituição, a lista de medicamentos padroni-
zados foi revisada e duas alternativas farma-
coterapêuticas foram incluídas e disponibi-
lizadas para prescrição aos pacientes idosos 
hospitalizados. Adicionalmente, levando em 
consideração aspectos importantes, como a 
necessidade eminente de educação e orienta-
ção aos pro�issionais de saúde identi�icados 
durante o desenvolvimento deste estudo, foi 
elaborado um boletim informativo sobre o cri-

tério de Beers-Fick, o qual foi distribuído aos 
diversos setores da Instituição como forma de 
divulgação dos PIMs em sua totalidade. 

Utilizando o sistema informatizado em uso 
pela instituição, foram incluídas no cadastro 
de cada medicamento classi�icado como ina-
propriado para idosos as restrições para pres-
crição por faixa etária, assim como a informa-
ção de alternativa terapêutica padronizada na 
instituição e/ou orientação de condutas para 
minimizar possíveis efeitos indesejados prove-
nientes do uso de PIM. Esses registros apare-
cem em forma de alertas, no momento em que 
o prescritor está elaborando a prescrição mé-
dica, como mais uma maneira de orientá-lo so-
bre os riscos que estes medicamentos podem 
trazer aos pacientes idosos.

Entretanto, é necessário, ainda, rever a se-
leção de medicamentos padronizados nas ins-
tituições de saúde em geral, assim como em 
municípios e programas de medicamentos es-
taduais, de modo a viabilizar aos prescritores 
alternativas farmacológicas aos PIMs e, dessa 
forma, ofertar uma terapêutica mais adequada 
aos idosos atendidos em todas as instituições 
públicas e privadas.

CONCLUSÃO 
A partir deste estudo, veri�ica-se que nos-

sa Instituição apresenta uma alta taxa de me-
dicamentos inapropriados para idosos que 
são prescritos a esses pacientes, e estudos 
de utilização de medicamentos como este 
são ferramentas valiosas para a detecção de 
problemas associados ao uso dos fármacos, 
direcionando ações para melhoria da prescri-
ção, dispensação, administração e uso destes, 
o que possibilita intervenções reguladoras e 
educativas com o objetivo de aumentar a se-
gurança da farmacoterapia e promover o uso 
racional de medicamentos.
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RESUMO
Objetivo: Analisar a confi abilidade e a adesão à terapêutica medicamentosa em idosos. Os idosos, 
em sua maioria, apresentam doenças crônicas como a hipertensão arterial e, por isso, utilizam muitos 
medicamentos. A maioria é aposentada e se benefi cia dos programas de saúde e dos medicamentos 
ofertados pelo Ministério da Saúde (MS). Métodos: Os dados foram obtidos por meio de uma entrevista 
e da escolha visual entre três diferentes embalagens do medicamento diurético hidroclorotiazida 25 mg. 
Os dados foram estudados por meio da análise de conteúdo de Bardin. Resultados: Verifi cou-se que o 
medicamento fabricado pela indústria do governo (MS) foi o de primeira escolha, demonstrando grande 
credibilidade. Os argumentos foram: efi cácia, costume e gratuidade. O medicamento referência foi o de 
segunda escolha, devido ao custo fi nanceiro, e o medicamento similar foi a última escolha, por ser de 
marca desconhecida. Conclusão: Os resultados pressupõem que a indústria governamental precisa dar 
conta da demanda e manter o abastecimento nas unidades de saúde. 

Palavras-chave: Preparações farmacêuticas, Sistema Único de Saúde, saúde do idoso, indústria farmacêutica, 
saúde pública

ABSTRACT
Objective: The aim was to analyze the reliability and the adhesion of medicine therapy in elders. Elderlies, 
in their majority, present chronic disease such as hypertension and, because of this, take a lot of medicines. 
A large number is retired and benefi t themselves with health programs and medicines given by government 
health.  Methods: The data were gotten through an interview and of a visual choice among three diff erent 
diurético hidroclorotiazida 25 mg packages. The data were analyzed through analysis of Bardin content. 
Results: We checked that the medicine manufactured by the government industry was the fi rst choice, 
showing that it has a great reliability. The arguments were: effi  cacy, custom and gratuitousness. The 
reference medicine was the second choice due to the cost, and the similar medicine was the last option 
because it is an unknown brand. Conclusions: The results assume that the government industry needs to 
account for the demand and maintain the supply in the health units.

Keywords: Pharmaceutical preparations, Unifi ed Health System, health of the elderly, pharmaceutical 
industry, public health
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INTRODUÇÃO 
As projeções de futuro para a população 

de idosos é de que teremos um crescimento 
signi�icativo, tanto em números quanto em 
expectativa de vida.

Assim como o número de indivíduos ido-
sos vem aumentando, o consumo de medica-
mentos por essa população acompanha tal 
tendência. Os idosos são, possivelmente, o 
grupo etário mais medicalizado na sociedade, 
devido ao aumento de prevalência de doen-
ças crônicas com o avançar da idade1. 

Embora o uso de medicamentos seja uma 
questão relevante em todas as faixas etárias, 
as pesquisas sobre o assunto têm se dedica-
do, com frequência, ao paciente idoso, em 
decorrência das peculiaridades desse grupo 
etário, pois é comum a ocorrência de equívo-
cos entre os medicamentos e a não adesão à 
prescrição médica2.

As doenças crônicas e as patologias degene-
rativas levam a uma maior demanda por medi-
camentos. A hipertensão arterial sistêmica, por 
exemplo, é uma doença de prevalência estimada 
em cerca de 15 a 20% da população adulta jo-
vem, podendo chegar a 50% nos idosos. A maio-
ria dos idosos utiliza mais de um medicamento 
periodicamente e, quando hospitalizados, rece-
bem entre oito e quinze remédios, representan-
do um consumo de aproximadamente 30 a 35% 
de todos os medicamentos prescritos3. 

Considerando que a maioria da popula-
ção atendida no serviço público de saúde é de 
baixa renda, a obtenção gratuita é, frequente-
mente, a única alternativa de acesso ao me-
dicamento. Nesse contexto, o sistema público 
de saúde e, em particular, o Programa Saúde 
da Família (PSF) desenvolvem ações que vi-
sam a acompanhar, de forma sistemática, os 
indivíduos com essas morbidades e promo-
ver o cuidado integral, incluindo o acesso a 
medicamentos essenciais.

A diversidade de apresentação dos me-
dicamentos prescritos, bem como o aumento 
de dé�icits cognitivos e visuais, di�icultam o 
reconhecimento do medicamento e um ade-
quado cumprimento da prescrição terapêu-
tica por parte do idoso. Observa-se, ainda, a 
alternância de prescrições gerando di�iculda-
de e insegurança. Tais fatores, muitas vezes, 
na presença de doenças concomitantes e do 
consumo simultâneo de um maior número 
de fármacos, aumentam a probabilidade de 
ocorrência de reações adversas e interações 
medicamentosas4,5. 

O objetivo do estudo foi analisar a con�ia-
bilidade e a adesão do idoso à terapêutica me-
dicamentosa que é prescrita e distribuída nas 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) por meio 
do Programa Saúde da Família (PSF). Segundo 
Leite e Vasconcelos6, enquanto o alto consu-
mo de medicamentos é demonstrado e dis-
cutido por diversos estudos e desperta pre-
ocupação em pro�issionais e autoridades de 
saúde, a questão da não adesão ao tratamento 
medicamentoso prescrito também tem ganho 
importância nas últimas décadas e foi incluí-
da na lista de preocupações dos pro�issionais 
de saúde, juntamente com outros fatores que 
in�luem sobre o uso racional de recursos te-
rapêuticos.

MÉTODO 
A metodologia utilizada pautou-se no es-

tudo de caso. Valemo-nos dos propósitos da 
pesquisa qualitativa, não desprezando alguns 
dados numéricos consideráveis para o estudo, 
porém enfatizamos os dados do discurso do 
sujeito da pesquisa. Trata-se de um estudo 
voltado para a veri�icação da credibilidade no 
medicamento fornecido pelo SUS sob a ótica 
do idoso. Este estudo envolveu 41 idosos, na 
faixa etária de 60 a 82 anos, que faziam uso de 
medicamentos para tratamento da hiperten-
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são arterial. A amostra reuniu todos os idosos 
matriculados em uma Unidade Básica de Saú-
de do município de Volta Redonda (RJ), e que 
utilizavam o diurético hidroclorotiazida 25 
mg. Foi realizada uma entrevista semiestrutu-
rada que combinando  perguntas estruturadas 
e abertas, nas quais o entrevistado tem a pos-
sibilidade de discorrer sobre o tema proposto, 
sem condições pre�ixadas pelo pesquisador7. 

A entrevista constou de nove questões. 
O medicamento escolhido para realizar a 
pesquisa é justi�icado por ser utilizado pelos 
idosos para tratamento de hipertensão e fre-
quentemente prescrito em associação a ou-
tros medicamentos anti-hipertensivos. Na en-
trevista, foram considerados: a idade, o nível 
de escolaridade, o tempo de uso do medica-
mento e questões discursivas sobre as razões 
que justi�icavam a preferência de uso entre 
os três tipos diferentes de embalagem e apre-
sentação do medicamento. A existência de ti-
pos diferentes de embalagens da hidrocloro-
tiazida, que são oferecidas gratuitamente aos 
idosos, se deve ao fato da necessidade de pro-
cesso licitatório. Este é um procedimento que 
costuma ocorrer quando há conveniência ou 
desabastecimento. Neste estudo, utilizamos: 
hidroclorotiazida,  enquanto medicamento for-
necido gratuitamente pelo Ministério da Saú-
de; hidroclorotiazida,  enquanto medicamen-
to de apelo comercial obtido por compra em 
farmácias; hidroclorotiazida enquanto medi-
camento similar de outro laboratório farma-
cêutico não o�icial, que é licitado pelo municí-
pio e serve de “substituto” ao que é fornecido 
pelo Ministério da Saúde e também pode ser 
obtido em farmácias. Foi explicada a forma 
como esses medicamentos poderiam chegar 
a fazer parte do seu tratamento.

Para facilitar a análise e avaliação pe-
los idosos utilizou-se a técnica visual. Foram 
apresentadas as três embalagens, com o nome 
do medicamento encoberto, inclusive o forne-

cido pelo MS, tanto na caixa quanto no blíster, 
para que não fossem in�luenciados pelo nome 
comercial. 

A análise dos dados foi realizada pelo mé-
todo de Análise de Conteúdo8. Esse método 
prevê, entre outras técnicas, a categorização, 
que é uma operação de classi�icação de ele-
mentos constitutivos de um conjunto de da-
dos informativos que advém da pesquisa de 
campo. Obtivemos a autorização escrita da 
gerência da UBS para a realização do estudo 
e foi respeitada a Resolução n. 196 (termo de 
consentimento livre e esclarecido), em rela-
ção à entrevista aos idosos.

RESULTADOS 

A análise e discussão dos dados obtidos a 
partir das entrevistas permitiram identi�icar e 
extrair as seguintes categorias: contexto da uti-
lização dos medicamentos pelos idosos; esco-
lhas e opiniões de idosos sobre Hidroclorotia-
zida 25 mg; a in�luência do aspecto �inanceiro.

O grau de escolaridade dos idosos entrevis-
tados foi um dos itens abordados na pesquisa. A 
maioria ou seja, 26 idosos possuía ensino fun-
damental incompleto. Dos 41 idosos entrevis-
tados, apenas um possuía ensino superior com-
pleto; cinco tinham o ensino médio completo 
e oito o ensino fundamental completo; um era 
analfabeto (Figura 1). 

Entre os entrevistados, apenas 12,1% utili-
zam somente a hidroclorotiazida 25 mg como 
tratamento para hipertensão, mas a�irmam uti-
lizar também outros medicamentos para outras 
doenças (Figura 2).

Isso nos impele a a�irmar que é necessário 
facilitar o reconhecimento dos medicamentos 
por meio do fornecimento estável, preservan-
do a mesma embalagem e mantendo também a 
distribuição exclusiva e regular. A estabilidade 
parece ser fundamental ao idoso.
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Fonte: Dados referentes às entrevistas neste estudo.

Figura 1. Escolaridade.

Fonte: Dados referentes às entrevistas neste estudo.

Figura 2. Associação de medicamentos.
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DISCUSSÃO 
Contexto da utilização dos medica-

mentos para os idosos

Rozenfeld1 a�irma que o aumento de dé-
�icits cognitivos e visuais di�iculta o reco-
nhecimento do medicamento e um adequa-
do cumprimento da prescrição terapêutica 
por parte do idoso. A grande maioria dos 
idosos possui alguma di�iculdade de leitura, 
seja por capacidade de visão prejudicada, 
seja por analfabetismo e/ou baixo grau de 
instrução. A incapacidade ou di�iculdade de 
leitura e o uso de vários medicamentos ao 
mesmo tempo acabam por prejudicar a te-
rapia medicamentosa prescrita aos idosos, 
pois estes podem se confundir na hora de 
tomar os medicamentos, trocando-os, po-
dendo ocorrer uma super ou subdosagem 
referente àquela prescrita, o que atrapalha 
o tratamento2.

Os idosos apresentaram queixas devido 
à troca de medicamentos fornecidos pelo 
SUS. Quando o governo não consegue suprir 
a demanda, os medicamentos são adquiri-
dos por meio de licitação pública – o que, 
eventualmente, gera a alternância entre os 
fornecedores em função da legislação, que 
prevê basicamente o menor preço – esse fato 
pode, também, gerar a alteração da apre-
sentação �ísica da embalagem e do aspecto 
�ísico do próprio medicamento, causando 
transtornos aos usuários idosos. De acordo 
com alguns autores9-11, um dos grandes de-
sa�ios colocados ao setor público de saúde, 
atualmente, é o suprimento adequado das 
necessidades de medicamentos, compreen-
dendo-se os critérios de qualidade e preço. 

Os idosos entrevistados alegaram que 
fazem uso dos medicamentos, muitas vezes 
memorizando as embalagens e os comprimi-
dos, pois já não conseguem ler os nomes dos 
medicamentos e, às vezes, não conseguem 

enxergá-los perfeitamente. Assim, esses pa-
cientes acabam por criar um vínculo com os 
medicamentos que utilizam, fazendo com que 
não queiram, muitas vezes, sequer admitir a 
possibilidade de trocá-los por outros.

Esta constatação é rea�irmada por Ca-
milo12 quando ressalta que, cada vez mais, 
o consumidor está desenvolvendo uma rela-
ção emocional com a escolha de produtos, 
razão pela qual as novas soluções de em-
balagens caminham para a valorização dos 
sentidos: tato (texturas e relevos); visão 
(formas e transparências); olfato (aromas); 
paladar (aromas); audição (sons). É reco-
nhecido que o idoso, muitas vezes, necessita 
de medicamentos para tratar diversas doen-
ças. Isso aumenta a complexidade na hora 
de tomar os comprimidos ou cápsulas de 
dosagens diferentes e com design próprios. 
Em função da adequação do tratamento é 
necessária a associação de diferentes me-
dicamentos e, no mercado farmacêutico, há 
muitas opções de drogas que, normalmen-
te, são prescritas de modo concomitante. 
Esse fato favorece a troca de medicamentos 
e, por vezes, traz graves consequências. As 
equipes que tanto prescrevem e distribuem 
os medicamentos nem sempre observam a 
importância de auxiliar o idoso na identi�i-
cação de cada medicamento fornecido.

Apesar dos avanços no que se refere 
aos princípios norteadores do SUS e às es-
tratégias propostas, percebemos que ain-
da se enfrenta uma série de dificuldades, 
destacando-se a fragmentação do processo 
de trabalho e das relações entre os dife-
rentes profissionais; falta de complemen-
taridade entre a rede básica e o sistema de 
referência; precária interação nas equipes 
e despreparo para lidar com a dimensão 
subjetiva nas práticas de atenção, possibi-
litando ainda mais o agravo do tratamento 
medicamentoso13.
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Hidroclorotiazida 25 mg – escolhas e opiniões 
de idosos

Para balizar a relação de identificação 
e confiabilidade, foram apresentadas três 
embalagens diferentes do medicamento 
diurético tiazídico, hidroclorotiazida 25 
mg, para que os idosos estabelecessem 
uma ordem de prioridade de um a três na 
preferência pelo medicamento. Proposita-
damente, não oferecemos embalagem de 
genéricos por entender que as embalagens 
costumam ter um padrão facilmente reco-
nhecido e este não é objeto do nosso es-
tudo. As três embalagens foram apresenta-
das juntas e cada entrevistado pôde tocar 
nas amostras, para melhor análise, assim 
como observar o conteúdo no interior da 
embalagem (Tabela 1). 

O medicamento de primeira opção foi o 
do Ministério da Saúde representando 80,4% 
do total de entrevistados. Entre os principais 
motivos para tal escolha, 48,4% disseram que 
escolheriam este medicamento por ser “bom” 
e por ser de “qualidade”. Seguido desta justi�i-
cativa, 33,3% a�irmaram que �izeram tal esco-
lha por já terem o “costume” de tomar o me-
dicamento. Curiosamente, esse medicamento 

não foi a terceira opção de nenhum dos entre-
vistados. 

O fato de o medicamento similar (adquiri-
do por licitação) não ter sido o de primeira es-
colha re�lete a insegurança e não possui a cre-
dibilidade necessária perante os entrevistados. 
Setenta vírgula sete por cento dos idosos dei-
xariam este medicamento como última opção 
entre os três que foram apresentados. Ainda, 
82,7% disseram que não conheciam este me-
dicamento ou nunca �izeram uso do produto, 
por isso essa seria a última opção. Uma parcela 
de 10,3% respondeu que não con�iava no me-
dicamento, seja pela apresentação da embala-
gem ou por não ser comum sua utilização, ou 
ainda pelo fato de os outros dois medicamen-
tos serem um vendido e outro gratuito.

Como segunda opção foi escolhido o me-
dicamento que só pode ser adquirido se com-
prado em farmácia. Entre os principais mo-
tivos para tal escolha, destaca-se o fato de o 
medicamento estar numa caixa e possuir uma 
bula, e por isso é de “marca”. Treze vírgula seis 
por cento disseram ainda que, devido ao fato 
de ser um medicamento vendido, certamente 
seria de qualidade.

Tabela 1. Escolhas dos idosos por embalagem dos medicamentos

Descrição do medicamento hidroclorotiazida 1ª opção 2ª opção 3ª opção

Ministério da Saúde 34 7 0

Referência – vendido em farmácias 7 22 12

Similar – adquirido por licitação 0 12 29

Fonte: dados referentes as entrevistas neste estudo.
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A in�luência do aspecto �inanceiro

A maioria dos idosos entrevistados a�ir-
mou que, mesmo se tivessem boa condição 
�inanceira, continuariam recebendo os me-
dicamentos na Unidade Básica de Saúde. O 
fato de o medicamento ser fornecido pelo SUS 
e ser de qualidade são os principais motivos 
para continuarem recebendo os remédios, in-
dependentemente da condição �inanceira. Os 
idosos manifestaram que a gratuidade repre-
senta uma economia no �im do mês. A�irma-
ram também que o medicamento fornecido 
pelo SUS é fabricado pelo Ministério da Saúde 
e por isso ele tem de ser bom, razão pela qual 
eles continuariam utilizando.

O baixo poder aquisitivo dos idosos, o que, 
em nossa hipótese, seria a condição básica 
para optar pelo medicamento fornecido pelo 
MS, não se con�irmou totalmente. Os partici-
pantes do estudo a�irmaram que a credibili-
dade e o costume são os principais motivos 
para continuarem a receber medicamentos 
produzidos e distribuídos pelo MS. Acreditam 
que os medicamentos são de qualidade e, por 
isso, não teriam motivo para comprá-los em 
farmácias, mesmo a preços baixos.

Em tempos em que o marketing farma-
cêutico é exuberante, em especial os genéri-
cos, o grupo de idosos que participou deste 
estudo se posicionou indiferente. Enaltecem 
o “costume” e que, se o medicamento “esta fa-
zendo bem”, não deve ser modi�icado.

CONCLUSÃO 
Neste estudo, veri�icou-se que o medica-

mento fornecido gratuitamente pelo MS aos 
pacientes, por meio dos PSF nas UBS, possui 
grande credibilidade e con�iabilidade perante 
os idosos entrevistados. A maioria escolheu 
este medicamento como primeira opção de 
uso. Entre os motivos citados, destaca-se o 

fato de que este é um medicamento de qua-
lidade e que já incorporaram o costume de 
tomá-lo para o tratamento. Evidenciaram-se, 
ainda, o apego e a associação da embalagem 
com o medicamento em si.

Muitos idosos, por possuírem algum com-
prometimento, seja visual, motor ou outros, 
acabam por identi�icar seus medicamentos 
de uso contínuo pela embalagem e apresenta-
ção �ísica (cor, forma e tamanho). Isso faz com 
que não queiram trocar seus medicamentos 
por outros de marca diferente, pois a emba-
lagem também seria diferente, podendo com-
prometer o uso correto do medicamento.

Destaca-se a necessidade da preservação 
dos modelos das embalagens de medicamen-
tos. Porém não basta a identidade visual. Faz-
-se necessária a re�lexão de que o abasteci-
mento permanente se torna imperioso para o 
sucesso do tratamento das doenças crônicas 
dos idosos. 

As licitações periódicas favorecem a tro-
ca de fornecedores e, consequentemente, das 
embalagens e a apresentação dos medica-
mentos. Percebe-se que os métodos de aqui-
sição de medicamentos para o SUS, muitas ve-
zes, compromete a adesão dos idosos ao tra-
tamento, pois a mudança pode confundi-los. 
Diante deste cenário, o tratamento do pacien-
te idoso, que geralmente faz uso de mais de 
um medicamento concomitantemente, pode-
ria ser prejudicado.

No Brasil, pessoas acima de sessenta anos 
compõem o grupo etário que mais cresceu 
nos últimos anos e permanece em escala cres-
cente. Frente a esse cenário, entende-se que a 
indústria farmacêutica governamental preci-
sa manter as unidades públicas de saúde de-
vidamente abastecidas, pois o medicamento 
fornecido pelo Ministério da Saúde, por meio 
do SUS, possui a embalagem padrão e é de 
boa credibilidade, devendo ser este o medi-
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camento fornecido pelas Unidades Básicas de 
Saúde. Concluímos que a alternância da apre-
sentação dos medicamentos torna-se prejudi-
cial ao tratamento de doenças crônicas.
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RESUMO
Objetivo: Identifi car as ações desenvolvidas pelas equipes de saúde da família sobre prevenção de quedas na 
pessoa idosa, assim como o uso da Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa como instrumento de identifi cação de 
quedas no idoso.  Métodos: Estudo descritivo, com abordagem quantitativa realizado no município de Fortaleza, 
com profi ssionais das Equipes de Saúde da Família da Secretaria Executiva Regional VI. A coleta foi realizada no 
período de junho a novembro de 2011. A coleta foi feita por meio de um questionário, e a amostra foi composta 
por 16 médicos e 42 enfermeiros. Resultados: 43,75% dos médicos e 26,9% dos enfermeiros afi rmaram já ter 
participado de alguma ação voltada para prevenção de quedas no idoso. Em relação aos fatores de risco para 
quedas: 100% dos médicos referem conhecê-los e citam pelo menos um fator de risco, entretanto 7,69% dos 
enfermeiros ainda desconhecem esses fatores, mesmo trabalhando diariamente com grupos vulneráveis. Dos 
médicos, 12,5% reconheceram a existência da caderneta de saúde do idoso como instrumentos de identifi cação 
dos idosos que caem com maior frequência; entre os enfermeiros, 15,38% reconheceram a existência do 
instrumento, mas apenas 11,53% dos profi ssionais soube que se tratava da caderneta do idoso. Conclusão: O 
profi ssional deve questionar a ocorrência e frequência das quedas, registrando os dados na Caderneta de Saúde da 
Pessoa Idosa, por isso a importância de conhecer e utilizar este instrumento, já que as informações nela contidas 
possibilitam a identifi cação do risco.

Palavras-chaves: saúde da família, acidente por quedas, idoso

ABSTRACT
Objective: To identify the actions taken by the family health teams on prevention of falls in the elderly, as well 
the use of the Handbook of Health of the Elderly as a tool for identifi cation of falls in the elderly.   Methods: 
Descriptive study with a quantitative approach developed in the city of Fortaleza, with professionals from the 
Family Health Teams of the Regional Executive Offi  ce VI. Data collection was conducted from June to November 
2011. Data was collected through a questionnaire and the sample consisted of 16 doctors and 42 nurses. Results: 
43.75% of doctors and 26.9% of nurses said they had received some form of action aimed at preventing falls in 
the elderly. Regarding risk factors for falls: 100% of doctors refer to meet them and cite at least one risk factor, 
however 7.69% of nurses are still unaware of these factors, even when working daily with vulnerable groups. 
Among doctors, 12.5% recognized the existence of book of health of the elderly as a means of identifying older 
people who fall more frequently and 15.38% of the nurses recognized the existence of the instrument, but only 
11.53% knew that that this tool was the book of the elderly. Conclusions: The professional must question the 
occurrence and frequency of falls recorded in the Handbook of Health of the Elderly, hence the importance of 
knowing and using these tools, since the information contained in there are suffi  cient to identify the risk.

Keywords: Family health, accidental falls, elderly
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INTRODUÇÃO 
Constata-se nos últimos anos que a po-

pulação idosa tem aumentado, o que exige 
mudanças na resposta de cada sociedade 
aos problemas de saúde. O aumento da ex-
pectativa de vida faz com que mais pessoas 
estejam sujeitas às doenças associadas ao 
envelhecimento1. 

O município de Fortaleza possui uma po-
pulação estimada pelo último censo do IBGE 
em 2.451.813 habitantes, distribuídos em 
119 bairros. Apesar de possuir uma popula-
ção predominantemente jovem, essa situação 
vem mudando nos últimos anos em virtude 
de um aumento crescente da população com 
mais de sessenta anos, correspondendo a 
9,69% do total de habitantes do município2.

O envelhecimento traz também uma sé-
rie de condições favoráveis para um número 
maior de quedas no idoso. A queda repre-
senta um grande problema para as pessoas 
idosas, dadas as suas consequências na qua-
lidade de vida dessa população, como a inca-
pacidade e a institucionalização que são re-
sultados da combinação de grande incidên-
cia com alta suscetibilidade a lesões, como 
as fraturas de colo de fêmur3.

Segundo a Sociedade Brasileira de Ge-
riatria e Gerontologia3,4, “queda é o deslo-
camento não intencional do corpo para um 
nível inferior à posição inicial com incapaci-
dade de correção em tempo hábil, determi-
nado por circunstâncias multifatoriais com-
prometendo a estabilidade”.

Cerca de 30% das pessoas idosas caem 
a cada ano. Essa taxa aumenta para 40% 
entre os idosos com mais de oitenta anos e 
50% entre os que residem em Instituições 
de Longa Permanência. As mulheres ten-
dem a cair mais que os homens até os 75 
anos de idade; a partir daí as frequências se 
igualam. Dos que caem, cerca de 2,5% re-

quer hospitalização e, destes, apenas meta-
de sobreviverá após um ano3. 

Os fatores de risco para quedas em ido-
sos podem ser de natureza intrínseca (rela-
cionada com o indivíduo), ou extrínseca (que 
é relacionada com o ambiente). Os fatores 
intrínsecos incluem alterações �isiológicas 
relacionadas ao envelhecimento, doenças e 
medicamentos que acarretam risco de que-
da para os idosos. Os fatores extrínsecos in-
cluem perigos ambientais, como piso escor-
regadio e áreas pouco iluminadas5. 

Com o envelhecimento da população cres-
ce também a preocupação do setor da saúde 
com medidas de prevenção, no sentido de 
redobrar os cuidados para evitar doenças, 
injúrias, hospitalizações, institucionaliza-
ções e perda da autonomia do idoso6.

O cuidado do idoso deve se basear, es-
pecialmente, na família e na atenção básica 
de saúde, por meio da estratégia de saúde da 
família, que deve representar para o idoso, 
o vínculo com o sistema de saúde, desenvol-
vendo o cuidado de forma contínua, integral 
e humanizada, mantendo o vínculo com a 
população adscrita do seu território3,7.

Destaca-se a importância de se alertar a 
comunidade sobre os fatores de risco a que as 
pessoas idosas estão expostas, no domicílio e 
fora dele, bem como de serem identi�icadas 
formas de intervenção para sua eliminação 
ou minimização, sempre em parceria com o 
próprio grupo de idosos e os membros de sua 
família. Os pro�issionais que atuam na Estra-
tégia de Saúde da Família devem ter de modo 
claro a importância da manutenção do idoso 
na rotina familiar e na vida em comunidade 
como fatores fundamentais para a manuten-
ção de seu equilíbrio �ísico e mental7.

Nas prioridades do Pacto pela Saúde, nas 
dimensões pela vida, em relação à atenção à 
saúde do idoso se destaca para o biênio 2010-
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2011 promover a educação permanente dos 
pro�issionais de saúde SUS na área de saúde 
da pessoa idosa, para reduzir em 2% a taxa de 
internação hospitalar em pessoas idosas por 
fratura de fêmur, pois a redução do número 
de internações por esta causa con�igura im-
portante meta para a prevenção de incapaci-
dades e óbitos em idosos8.

Um dos desa�ios na atenção a saúde do 
idoso é poder contribuir, apesar das limita-
ções existentes na atenção básica, para que si-
tuações evitáveis como quedas não se tornem 
um determinante de limitação e dependência 
na vida do idoso.

Visto fazer parte da estratégia de atuação 
das equipes de saúde da família, a promoção 
da saúde e melhoria da qualidade de vida, 
como prática das redes de atenção à saúde 
dos idosos que estão dentro do seu território 
decidiu-se identi�icar as ações desenvolvidas 
pelas equipes de saúde da família da Secre-
taria Executiva Regional VI (SER VI) sobre 
prevenção de quedas na pessoa idosa, assim 
como o uso da Caderneta de Saúde da Pessoa 
Idosa como instrumento de identi�icação de 
quedas no idoso. 

MÉTODO 
Estudo descritivo, transversal e com 

abordagem quantitativa realizado no muni-
cípio de Fortaleza, com pro�issionais da ESF, 
abrangendo, especi�icamente o território da 
Secretaria Executiva Regional VI. Fortaleza 
se encontra dividida em seis regiões adminis-
trativas denominadas Secretarias Executivas 
Regionais (SER). Cada SER é responsável pelo 
papel executivo das políticas setoriais, de�i-
nindo prioridades e metas para seus grupos 
populacionais. A SER funciona com um Distri-
to de Saúde, Educação, Meio Ambiente, Assis-
tência Social e Infraestrutura9.

A SER VI corresponde a 42% do território 
de Fortaleza, possui vinte Centros de Saúde da 
Família (CSF) e atende diretamente a popula-
ção de 29 bairros, uma população de 541.139 
habitantes, sendo 40.280 de idosos com mais 
de sessenta anos2,10. A coleta de dados foi re-
alizada com pro�issionais dos dezenove CSF, 
visto uma das unidades não ter aceitado par-
ticipar do estudo. Os sujeitos da pesquisa fo-
ram 16 médicos e 26 enfermeiros que fazem 
parte das 61 equipes da ESF da SER VI .

Como critério de inclusão na pesquisa, 
consideraram-se os médicos e enfermeiros 
que trabalham na SER VI e que aceitaram par-
ticipar do estudo por meio do termo de con-
sentimento livre e esclarecido. E como crité-
rio de exclusão, os que não trabalhassem na 
SER VI e os que se recusaram a participar e/
ou assinar o termo de consentimento livre e 
esclarecido (TCLE). 

Utilizou-se como instrumento de coleta 
dos dados um questionário semiestrutura-
do com questões abertas e fechadas preen-
chido pelo profissional ou entrevistador, na 
presença de um dos pesquisadores. Foram 
aplicados pelos pesquisadores no período 
de maio a outubro de 2011, nas Unidades 
de Saúde de atuação das respectivas equi-
pes e em local onde estava sendo realizada 
uma capacitação para os profissionais, visto 
a facilidade de acesso aos sujeitos da pes-
quisa. O estudo foi aprovado pelo Sistema 
Municipal Saúde Escola, vinculado à Secre-
taria Municipal de Saúde de Fortaleza, o 
qual, após a aprovação, foi encaminhado ao 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universi-
dade de Fortaleza (Unifor) e aprovado com 
Parecer Consubstanciado n. 172/2011. Ob-
teve-se a análise dos dados por estatística 
descritiva por meio do software Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS)16.
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RESULTADOS 

O estudo revelou que 43,75% dos médi-
cos e 26,9% dos enfermeiros pesquisados já 
participaram de alguma ação voltada para 
prevenção de quedas no idoso enquanto inte-
grante da ESF. Destes, 57,14% dos médicos e 
100% dos enfermeiros entendem essas ações 
como orientações prestadas nas visitas domi-
ciliares e nos grupos de hipertensos e diabé-
ticos.

Quanto à participação em capacitações e 
seminários nos últimos cinco anos sobre pre-
venção de quedas, apenas 25% dos médicos 
e 15,38% dos enfermeiros disseram ter par-
ticipado. 

Em relação aos fatores de risco para 
quedas: 100% dos médicos referem conhe-
cê-los, entretanto, dois (7,69%) dos enfer-
meiros ainda desconhecem esses fatores, 

mesmo trabalhando diariamente com gru-
pos vulneráveis. 

No que tange aos fatores de risco para 
quedas em idosos a Tabela 1 mostra aqueles 
mencionados pelos pro�issionais do estudo. 
Os fatores extrínsecos foram citados por 35 
pro�issionais, destes 38,1% citaram os fatores 
relacionados ao ambiente como única causa 
de queda em idosos. Os fatores intrínsecos 
(fatores próprios do envelhecimento, situa-
ção clínica e uso de medicamentos pelo ido-
so) foram citados por 24 pro�issionais.

O estudo revelou que 66,6% dos pro�is-
sionais abordam prevenção de quedas nos 
grupos, preferencialmente nos grupos de hi-
pertensos e diabéticos (54,76%). Entretanto, 
existem aqueles que nunca discutiram o tema 
em grupos de educação e saúde (Tabela 2). 

Quanto ao conhecimento e utilização da 
Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa, dois 

Frequencia %

Fatores relacionados à situação clínica 1 2,4

Fatores relacionados à situação clínica, medicação, ao envelhecimento e ambiente 1 2,4

Fatores relacionados à situação clínica, ao envelhecimento e ambiente 7 16,7

Fatores relacionados à situação clínica e ao ambiente 4 9,5

Fatores relacionados ao uso de medicação e ao envelhecimento 1 2,4

Fatores relacionados ao uso de medicação e ao ambiente 2 4,8

Fatores próprios do envelhecimento 3 7,1

Fatores próprios do envelhecimento e relacionados ao ambiente 5 11,9

Fatores relacionados ao ambiente 16 38,1

Não responderam 2 4,8

Total 42 100,0

Tabela 1. Fatores de riscos para quedas em idosos

Tabela 2. Abordagem sobre prevenção de quedas em grupos realizados pela ESF

Aborda ou já abordou o tema prevenção de quedas em grupos da ESF? Sim Não
Enfermeiros 19 7
Médicos 9 7

RevistaG&G_SBGG_42x28.indd   36RevistaG&G_SBGG_42x28.indd   36 8/23/12   3:49 PM8/23/12   3:49 PM



Prevenção de quedas no idoso 37

(12,5%) dos médicos pesquisados reconhe-
ceram sua existência como instrumento de 
identi�icação dos idosos que caem com maior 
frequência, principalmente nos últimos doze 
meses, utilizado pela Atenção Básica. E qua-
tro enfermeiros (15,38%) reconheceram a 
existência do instrumento, mas apenas três 
pro�issionais souberam que se tratava da ca-
derneta do idoso. 

DISCUSSÃO 
A pouca participação dos pro�issionais 

em ações de prevenção de quedas em idosos 
evidencia que a capacitação dos pro�issionais 
que atuam na ESF da SER VI sobre o tema é 
insuficiente. Necessitando, portanto, de um 
maior fortalecimento dessas ações realizadas 
pelas equipes por meio da educação perma-
nente.

A atenção à saúde do idoso demanda co-
nhecimento técnico, competências para lidar 
com questões pertinentes ao envelhecimento 
e capacidade para atuar frente à imprevisibili-
dade e diversidade de situações que este grupo 
gera no contexto da ESF. Um estudo realizado 
com equipes de saúde da família de três muni-
cípios do Rio de Janeiro sugeriu certa banali-
zação na atenção ao idoso por parte do pro�is-
sional da ESF, como se somente o acolhimento 
fosse su�iciente, secundarizando o conheci-
mento teórico e as habilidades especí�icas11.

O fato de existir pro�issionais enfermei-
ros que ainda desconhecem os fatores de ris-
co para quedas em idosos nos surpreende, 
pois em geral os enfermeiros se sentem pre-
parados para lidar com usuários idosos e são 
a eles que os outros pro�issionais da equipe 
recorrem quando não conseguem resolver al-
gum problema relacionado ao idoso11.

O conhecimento acerca dos fatores de 
risco para quedas nos idosos permite que o 

pro�issional de saúde possa prevenir agravos 
à saúde do idoso, intervindo antes que ocor-
ram incapacidades, mortes ou injúrias. Para 
isso, faz-se necessário que o pro�issional de 
saúde realize ações que diminuam os riscos 
de quedas, como a avaliação do ambiente do-
miciliar e a realização de orientações sobre 
adaptações que a família pode realizar no do-
micílio12,13.

A ocorrência de quedas entre idosos traz sé-
rias consequências físicas, psicológicas e sociais, 
o que reforça a necessidade de prevenção, 
garantindo ao idoso melhor qualidade de vida, 
autonomia e independência. 

As quedas em ambientes domiciliares, 
na maioria das vezes por falta de adequação 
desses espaços, acarretam acidentes em 
idosos, provocando fraturas que demandam 
atendimento de urgência e tratamento nos 
serviços hospitalares de saúde. Como con-
sequências para o sistema de saúde, dentre 
outros aspectos, evidencia-se o aumento dos 
gastos com emergência, assistência e reabili-
tação, muito mais onerosos que a maioria dos 
procedimentos convencionais14.

Apenas quatro (9,52%) pro�issionais ci-
taram o uso de medicamentos como fator de 
risco para quedas, fato esse que causa preo-
cupação, visto a literatura ressaltar que mui-
tos idosos fazem uso de vários tipos de me-
dicamentos (polifarmácia) e que se destacam 
como os mais associados a quedas em idosos 
os benzodiazepínicos, neurolépticos, sedati-
vos, hipnóticos, antidepressivos, diuréticos, 
antiarrítmicos e digoxina11.

Abordar prevenção de quedas em gru-
pos de educação em saúde com idosos pos-
sibilita um melhor vínculo com a ESF e 
também funciona como um complemento 
à consulta individual, em que é possível a 
troca de informações e orientações sobre o 
envelhecimento e suas vulnerabilidades3. Por-
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tanto, o trabalho com grupos deve estar cada 
vez mais presente nas atividades das equipes 
de saúde da família.

A Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa faz 
parte de uma estratégia para o acompanha-
mento da saúde dessa população. Nesse do-
cumento são registradas informações impor-
tantes sobre as condições de saúde do idoso, 
dentre as quais a ocorrência de quedas, aju-
dando a identi�icar os idosos que caem com 
maior frequência, auxiliando os pro�issionais 
de saúde sobre quais as ações necessárias 
para que haja um envelhecimento ativo e 
saudável¹,². Cabe ao profissional conhecê-la, 
saber seu correto preenchimento e utilizá-la 
como instrumento de avaliação para risco de 
quedas.

CONCLUSÃO 
Grande parte dos pro�issionais das ESF 

considera que os idosos estão incluídos nos 
grupos de hipertensos e diabéticos, o que 
reforça o entendimento do envelhecimento 
como doença, e não como processo natural.

O ambiente residencial pode aumentar o 
risco de quedas e deve ser incluído na progra-
mação de avaliação da pessoa idosa. Deve-se 
programar e executar atividades também nos 
domicílios com cuidadores, idosos e familiares.

Quedas representam um sério problema 
para as pessoas idosas e estão associadas a 
elevados índices de morbimortalidade, redu-
ção da capacidade funcional e instituciona-
lização precoce. O pro�issional da ESF deve 
questionar a ocorrência e frequência das 
quedas, registrando na Caderneta de Saúde 
da Pessoa Idosa, por isso a importância de 
conhecer e utilizar este instrumento, já que 
as informações nela contidas possibilitam a 
identi�icação do risco.

Esse instrumento sugere que durante a 

visita domiciliar ou consulta do idoso na uni-
dade de saúde seja realizada uma avaliação 
da queda em seus aspectos biológicos, �ísico-
-funcionais, cognitivos e psicossociais1. O re-
gistro da ocorrência de quedas no idoso pode 
ser feito pelo agente comunitário de saúde 
que ao identi�icar o problema o encaminha 
para a ESF responsável. 

Faz-se necessária uma adequação e um 
maior aprofundamento dos pro�issionais e dos 
serviços de saúde da família acerca do tema 
prevenção de quedas na pessoa idosa, com dis-
cussão em equipe sobre os fatores de risco e 
como intervir nos idosos mais vulneráveis, bus-
cando inclusive parcerias com outros pro�issio-
nais da equipe como os integrantes do Núcleo 
de Apoio a Saúde da Família (Nasf) que muito 
podem contribuir na adequação do domicílio. 

É preciso maior interesse por parte da 
gestão municipal e estadual em capacitar 
cada vez mais pro�issionais, pois se percebeu 
que existem aqueles que desconhecem os 
principais fatores de risco para quedas e, por-
tanto, não terão como atuar de forma efetiva 
na sua prevenção. 
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RESUMO
Objetivo: Analisar a amplitude de movimento e a função dos joelhos, além de avaliar a qualidade de vida e 

identifi car se existe melhora nos pacientes idosos com sobrepeso submetidos à fi sioterapia aquática. Métodos: 
Foi realizada avaliação da qualidade de vida e função, através dos questionários SF 36 e Lequesne, além da 

goniometria dos joelhos, em seis mulheres. Como critérios de inclusão foram considerados idade ≥ 58 anos, 

IMC ≥ 25 K/m2, diagnóstico de OA de joelho e com relato de dor nos últimos meses. Posteriormente, foram 

submetidas ao protocolo de fi sioterapia aquática, duas vezes na semana com duração de cinquenta minutos por 

oito sessões. Ao término dessas, foram reavaliados.  Resultados: Foram observadas melhoras signifi cativas em 

relação ao questionário de lequesne (p = 0, 0278), qualidade de vida e a goniometria.  Conclusão: Um protocolo 

fi sioterapia aquática pode auxiliar na melhora da dor, na amplitude de movimento e qualidade de vida de idosas 

com sobrepeso.

Palavras-chave: osteoartrite do joelho, idosos, obesidade, qualidade de vida, hidroterapia 

ABSTRACT
Objective: To analyze the range of motion and function of the knee, in addition to evaluating the quality of life 

and identify if there is improvement in overweight elderly patient sunder going aquatic therapy. Methods: This 

is a quantitative, cross-sectional, retrospective, descriptive study, aimed to identify which are the inappropriate 

An evaluation of quality of life and function, using the SF 36, and Lequesne knee goniometry in six women aged 

between 58 and 82 years, BMI ≥ 25 kg/m2, diagnosis of knee OA who reported pain in the last month. Later 

were submitted to the aquatic physical therapy twice a week, 50 minutes for eight  sessions. By completing 

these were reassessed. Results: We observed signifi cant improvements in the questionnaires and goniometry. 

Conclusions: A protocol aquatic therapy can assist in improving pain, range of motion and quality of life of older 

overweight.

Keywords: osteoarthritis, knee, aged, obesity, quality of life, hydrotherapy
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INTRODUÇÃO 
Osteoartrite (OA) é uma afecção reumáti-

ca que ocorre por insu�iciência da cartilagem, 
sendo essa insu�iciência por estresse biomecâ-
nico, alterações bioquímicas ou fatores gené-
ticos1. Esta patologia é caracterizada por dor, 
rigidez articular, crepitação, deformidade e 
incapacidade funcional, acometendo o indiví-
duo orgânica e socialmente de maneira lenta 
e progressiva1,2. 

A prevalência da OA aumenta com a idade, 
causando limitação �ísica em 10% das pesso-
as com mais de sessenta anos. Incide mais em 
mulheres acima dos cinquenta anos e entre as 
articulações que sustentam peso, a do joelho 
é a mais afetada, recebendo o nome de gonar-
trose ou OA de joelho2,3. Vários são os fatores 
que cooperam para sua predisposição, como 
cargas excessivas, atividades laborativas, sexo, 
idade e sobrepeso/obesidade. Estudos epi-
demiológicos e populacionais mostram que 
pessoas com índice de massa corporal (IMC) 
≥ 25 kg/m² apresentam um risco de três a 
cinco vezes maior, quando comparadas àque-
las com peso normal3-5. Aliado ao sobrepeso/
obesidade, outro fator importante é a idade, 
pois com o envelhecimento, são observadas 
mudanças �isiológicas e funcionais no indi-
víduo. Como resultado, a cartilagem perde 
seus mecanismos protetores, �icando mais 
�ina e suscetível a microfraturas. Há ainda nos 
idosos um aumento da gordura corporal que 
contribui para a sobrecarga nas articulações, 
acarretando em prejuízos funcionais6,7. As 
incapacidades funcionais ocasionadas pela 
dor exacerbada e pela redução da amplitude 
de movimento prejudicam a mobilidade. Isso 
leva ao sedentarismo e aumento do peso cor-
poral, consequentemente, há uma sobrecar-
ga em uma articulação já degenerada, a qual 
resulta em grave instabilidade. O quadro ar-
ticular piora, por conseguinte, interfere nas 
atividades rotineiras, conduzindo ao isola-

mento social e repercutindo em problemas 
psicossociais e emocionais, ou seja, alterando 
o estilo e a qualidade de vida desses indivídu-
os3,6,8. Nesse contexto, a �isioterapia aquática 
é um recurso que demonstra resultados po-
sitivos, pois utiliza as propriedades �ísicas da 
água, como: �lutuação, pressão hidrostática, 
viscosidade e temperatura. Elas auxiliam na 
diminuição do impacto articular e do edema. 
Adicionalmente, oferece resistência aos mo-
vimentos, diminuição da dor e do espasmo, 
além de melhorar a autoestima e a socializa-
ção entre as pessoas por ser um trabalho em 
equipe9,10. 

Tendo em vista o crescente aumento da 
população de idosos e a epidemia da obesi-
dade devido aos maus hábitos alimentares da 
população3,4, justi�ica-se o interesse em anali-
sar a e�icácia da �isioterapia aquática na qua-
lidade de vida e função nas gonartroses dos 
idosos com sobrepeso.

Assim, os objetivos do presente estudo fo-
ram analisar a amplitude de movimento e a 
função dos joelhos e avaliar a qualidade de 
vida e identi�icar se existe melhora nos pa-
cientes idosos com sobrepeso submetidos à 
�isioterapia aquática.

MATERIAIS E MÉTODOS 
O estudo foi desenvolvido na Univer-

sidade Católica de Pernambuco, na Clínica 
Corpore Sano e vinculado ao Centro de Ciên-
cias Biológicas e Saúde, ao curso de Fisioter-
apia e ao Projeto de Pesquisa In�luência da 
Atividade Física e Intervenção Fisioterapêu-
tica na Qualidade de Vida de Pacientes Idosos 
com Afecções Ortopédicas, Traumatológicas, 
Desportivas e Reumatoides, aprovado pelo 
Comitê de Ética da própria universidade com 
o registro do CAAE n. 0046.0.096.000-09 e 
realizado no período de outubro a novem-
bro de 2011. 
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Como critérios de inclusão, ser do sexo 
feminino, com idade ≥ 58 anos, IMC ≥ 25 kg/
m2, diagnóstico médico de osteoartrite de 
joelho uni ou bilateral, com frequência de 
dor em um ou ambos os joelhos pelo me-
nos nos últimos seis meses e nível cognitivo 
su�iciente para entender os procedimentos. 
Como critérios de exclusão consideraram-
-se possuir história de lesão muscular e/ou 
ligamentar e não assinar o Termo de Consen-
timento Livre e Esclarecido. No cálculo do 
IMC, foram utilizados balança pro�issional 
mecânica antropométrica com estadiômetro 
da marca Filizolla que suporta até 150 kg. A 
medida da massa corporal foi realizada com 
a paciente na posição de pé, com as pernas 
esticadas e o peso igualmente distribuído 
entre elas. A estatura foi realizada da mes-
ma forma, porém com a cabeça orientada 
segundo o Plano de Frankfurt. O terapeuta 
colocou-se lateralmente ao paciente para 
executar a mensuração.

Para avaliar a qualidade de vida (QV) foi 
utilizada a versão brasileira do questionário 
genérico SF-36 que é composto de 36 itens 
com oito conceitos de saúde: capacidade 
funcional, aspecto �ísico, dor, estado geral 
de saúde, vitalidade, aspectos sociais, aspec-
tos emocionais e saúde mental, incluindo o 
domínio saúde �ísica11. No que diz respeito à 
funcionalidade, foi utilizada versão brasileira 
do questionário Algofuncional de Lequesne 
para Osteoartrite de Joelhos e Quadris, que 
avalia de maneira simples a opinião do pa-
ciente em relação a suas incapacidades, sendo 
composta de onze questões sobre dor, descon-
forto e função12. Os questionários foram apli-
cados individualmente com cada paciente.

Para a avaliação da amplitude de movi-
mento foi utilizado goniômetro da marca Car-
ci. A goniometria foi realizada com o paciente 
deitado em decúbito dorsal na maca. O mem-
bro avaliado �icou em 90° de �lexão do quadril 

e com o joelho �lexionado o máximo que con-
seguia, enquanto isso o outro membro estava 
em extensão 0°. O goniômetro foi posicionado 
colocando seu eixo sobre o epicôndilo lateral 
do fêmur, braço �ixo paralelo à linha média 
lateral do fêmur que vai do epicôndilo lateral 
ao trocânter maior e o braço móvel, paralelo 
à linha média lateral da �íbula na direção do 
maléolo lateral. Após as avaliações, foi dado 
início ao protocolo.

O tratamento consistiu em oito sessões 
de �isioterapia aquática em piscina aque-
cida, com duração de cinquenta minutos por 
sessão, com grupos de três pacientes. O pro-
tocolo foi realizado respeitando o limite de 
cada paciente antes da dor, sendo composto 
de cinco fases: 

1. Aquecimento: caminhada de frente, de 
lado e de costas (5 min); bicicleta em �lutua-
ção nos espaguetes (5 min).

2. Alongamento: ativo assistido com o es-
paguete para isquiotibiais, adutores, abduto-
res e quadríceps apoiando-se na barra (1x1 
minuto para cada grupo muscular, totalizando 
oito minutos). Os dois minutos restantes fo-
ram o intervalo de um membro para o outro.

3. Fortalecimento: exercícios de MMII em 
cadeia cinética aberta com apoio dos MMSS 
na barra, executados de forma alternada bi-
lateralmente. Foram realizados: ponta de pé/
calcanhar; chute na diagonal; 90°/90° de qua-
dril e joelho, com o paciente de frente para a 
barra; chute levando a perna para trás fazen-
do 90° de joelho e �lexão de joelho para trás 
com o calcanhar em direção ao glúteo, ambos 
com o paciente posicionado de lado para a 
barra, totalizando 20 minutos.

4. Propriocepção: caminhada com bola, 
elevando o joelho, fazendo dissociação de cin-
tura pélvica (6 min). 

5. Relaxamento: uma hidromassagem ma-
nual (4 min).
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Após as oito sessões, os pacientes foram 
reavaliados, onde foi realizada a goniometria 
em �lexão e extensão dos joelhos e os ques-
tionários SF–36 e Lequesne, para veri�icar se 
houve melhora da amplitude de movimento 
e da qualidade de vida nos indivíduos idosos 
com sobrepeso.

Análise estatística
Para a descrição da amostra, foram utili-

zadas técnicas de estatística descritiva (mé-
dia e desvio-padrão). Para testar os pressu-
postos de normalidade e homocedasticidade 
das variáveis envolvidas no estudo foi apli-
cado o teste Komogorov-Smirnov. Após a con-
�irmação da parametricidade dos dados, foi 
realizada a comparação entre a avaliação e a 
reavaliação dos resultados do questionário 
de Lequesne e SF36, por meio de teste t de 
student para amostras pareadas. Considerou-

se o nível de signi�icância p ≤ 0,05. Os dados 
foram digitados na planilha Excel e o software 
utilizado para a obtenção dos cálculos estatís-
ticos foi o GraphPad Prism 4®.

RESULTADOS 
No período de realização do estudo fo-

ram incluídas seis pacientes. Destas, uma foi 
excluída por não comparecer à reavaliação. A 
Tabela 1 apresenta a caracterização da amos-
tra do estudo quanto à média de idade e IMC.

A avaliação da funcionalidade foi reali-
zada por meio do questionário Algofuncio-
nal de Lequesne antes e após a intervenção 
e encontra-se na Tabela 2. A funcionalidade 
foi signi�icativamente melhor na reavaliação 
com uma média de 6,40 (DP± 1,29).

DP = desvio-padrão.

Teste de normalidade de Komogorov Smirnov

Teste t de student

Diferença estatisticamente signifi cante p-valor ≤ 0,05%*

Tabela 1. Caracterização da idade e do IMC das participantes do estudo 

Média ± DP Valor de p*

Idade 68,40 ± 9,29 0,0026*

IMC 34,80 ± 4,48

Tabela 2. Comparação dos resultados entre o período pré e pós-intervenção quanto ao questionário de Lequesne (funcionalidade)

DP = desvio-padrão

Teste T pareado de student*.

Diferença estatisticamente signifi cante p-valor ≤ 0,05%.

Questionário Avaliação 
Média ± DP

Reavaliação 
Média ± DP Valor de p

Lesquesne 10,20 ± 3,42   6,40 ± 1,29 0,0278*
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A Tabela 3 mostra os resultados dos domí-
nios no questionário SF 36 antes e após a inter-
venção com melhora signi�icativa nos aspectos 
�ísicos e sociais, na saúde �ísica e mental.

A Tabela 4 apresenta as variações de ADM 
quanto à �lexão e extensão dos joelhos no pe-
ríodo pré e pós-intervenção, sendo observada 
diferença signi�icativa na �lexão dos joelhos.

Tabela 3. Comparação dos resultados dos domínios entre o período pré e pós-intervenção quanto ao SF36

DP = desvio-padrão

Teste t pareado de student*.

Diferença estatisticamente signifi cante p-valor ≤ 0,05%

Domínios Avaliação 
média ± DP

Reavaliação 
média ± DP Valor de p

CAP FUNCIONAL  41,00 ± 09,61 42,00 ± 09,08 0,8757

ASP FÍSICA 30,00 ± 32,60 100,00 ± 00,00 0,0086*

DOR 44,00 ± 16,78 62,60 ± 13,48 0,1556

EST GER SAÚDE 63,60 ± 09,09 74,00 ± 13,04 0,2937

VITALIDADE 60,00 ± 20,62 74,00 ± 08,94 0,1079

ASP SOCIAIS 75,40 ± 12,50 95,20 ± 06,57 0,0353*

ASP EMOCIONAIS 60,20 ± 36,56 100,00 ± 00,00 0,0717

SAÚDE FÍSICA 47,80 ± 10,85 70,60 ± 01,51 0,0121*

SAÚDE MENTAL  66,40 ± 02,70 86,20 ± 03,42 0,0001*

TOTAL 56,00 ± 06,51 79,20 ± 00,83 0,0011*

Tabela 4. Comparação dos resultados entre o período pré e pós-intervenção quanto à ADM dos joelhos das participantes

DP = desvio-padrão

Teste t pareado de student*.

Diferença estatisticamente signifi cante p-valor ≤ 0,05%.

ADM Avaliação média 
± DP

Reavaliação 
média ± DP Valor de p

Flexão D 88,00 ± 39,37 97,20 ± 38,23 0,0174*

Flexão E 112,0 ± 7,34 118,8 ± 5,76 0,0105*

Avaliação 
média ± DP 

Reavaliação 
média ± DP  Valor de p

Extensão D 6,40 ± 9,73 4,20 ± 6,57 0,197

Extensão E 5,00 ± 7,87 3,20 ± 5,21 0,2080
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Houve diferença estatística na �lexão 
(Tabela 4). Na extensão, apesar de não 
apresentar diferença estatisticamente 
signi�icante, observou-se melhora (Figura 1).

Figura 1. ADM em extensão dos joelhos na pré e pós-intervenção.

DISCUSSÃO 
A amostra da pesquisa foi caracterizada por 

indivíduos exclusivamente do gênero feminino, 
em sua maioria obesa, com idade superior a ses-
senta anos, tendo uma delas 58 anos de idade, 
inclusa por preencher os demais critérios. A li-
teratura refere que há um maior comprometi-
mento das articulações nas mulheres após os 55 
anos, deixando-as mais propensas a desenvolver 
osteoartrose de joelho. Associado ao fator idade, 
a obesidade leva a uma sobrecarga na articula-
ção, causando um dé�icit na capacidade funcio-
nal destes indivíduos13. Chacur et al.14 �izeram a 
correlação entre a obesidade e a osteoartrite de 
joelhos e veri�icaram estatística signi�icante en-
tre o IMC e a gonartrose.

O envelhecimento leva a alterações biopsi-
cossociais, interferindo nas aptidões funcionais, 
na qualidade de vida e contribuindo para o se-
dentarismo que acarreta no aumento do peso, 
agravando ainda mais as condições das pessoas 
com osteoartrite15. A �isioterapia aquática é um 
recurso extremamente importante no trata-
mento e na prevenção de diversas patologias, 

proporcionando um ambiente favorável para 
a reabilitação de indivíduos que necessitam de 
menor impacto nas articulações e que possuem 
restrições para realizar exercícios no solo16,17. 
Clarindo e Zaboti18 citaram em seu estudo que 
atividades na piscina reduzem o peso corporal 
e a compressão nas circulações, fortalecendo os 
músculos, melhorando a estabilidade articular 
e a capacidade funcional, ou seja, atenuam os 
danos causados pelo envelhecimento. A Tabela 
2 apresentou os resultados entre o período pré 
e pós-intervenção quanto ao questionário de 
Lequesne. No presente estudo foi possível ob-
servar melhora signi�icativa na reavaliação, em 
que o índice caiu de 10,20 (± 3,42) para 6,40 (± 
1,29), tendo em vista que quanto menor o valor, 
menor é o comprometimento funcional. Silva 
et al.19 realizaram um estudo comparando a hi-
droterapia com exercícios convencionais no solo 
em 64 pacientes, divididos em dois grupos, apli-
cando o mesmo protocolo no solo e na água por 
cinquenta minutos durante dezoito semanas. 
Foram encontradas diferenças signi�icativas no 
Lequesne a partir na 9ª semana em ambos os 
grupos, 11,96 (± 3,82) para 8,06 (± 3,37) grupo 
da água e 12,24 (± 3,78) para 8,80 (± 4,96) grupo 
do solo, porém o grupo da �isioterapia aquática 
continuou a mostrar melhora em relação ao gru-
po de exercícios no solo até o �inal do tratamen-
to, 6,70 (± 4,21) e 8,64 (± 5,48) respectivamente. 
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Em outro estudo de Facci et al.20, sobre �i-
sioterapia aquática na OA de joelhos, foi rea-
lizado um protocolo com dez pacientes, onde 
foram realizados alongamentos e exercícios 
durante vinte sessões de cinquenta minutos. 
Como resultado os autores demonstraram 
melhora signi�icativa no índice de Lequesne 
de 15,35 para 9,7, corroborando com o pre-
sente estudo. Chacur et al.14 também veri�ica-
ram que quanto maior o IMC, maior também 
foi o índice de Lequesne.

No que diz respeito à qualidade de vida, 
estudos mostram que a prática de atividade 
�ísica ajuda a minimizar os efeitos da gonar-
trose, preservando e/ou melhorando o bem-
-estar �ísico, psíquico e social21. Na Tabela 3 
foi possível veri�icar melhora nos aspectos �í-
sicos e sociais, na saúde �ísica e mental, bem 
como �icou evidente a melhora signi�icativa 
em todos os domínios quando considerados 
os valores totais do questionário. Esses re-
sultados são corroborados pelo experimento 
de Facci et al.20, cujos aspectos �ísicos e saúde 
mental obtiveram p-valor = 0,00253 e o as-
pecto social p-valor = 0,00384. Fibra et al.22 

em seu estudo com vinte participantes, sendo 
quinze mulheres, aplicaram um protocolo de 
�isioterapia aquática semelhante e utilizaram 
o WHOQOL – Bref para avaliar os aspectos 
�ísicos e psicológicos, as relações sociais e o 
meio ambiente, observando diferença esta-
tisticamente signi�icante, em particular no 
psicológico, por estar em contato com ou-
tros pacientes, melhorando a socialização, a 
autoestima e a autocon�iança, in�luenciando 
diretamente na qualidade de vida. Em nosso 
estudo, o domínio aspecto social apresentou 
melhora evidente p-valor = 0, 0353. 

Na amplitude de movimento (ADM) avalia-
da no presente estudo, por meio da goniome-
tria, a Tabela 4 demonstrou os resultados da 
ADM antes e após o protocolo. Foram observa-
das melhoras signi�icativas na �lexão de ambos 

os joelhos, corroborando com o estudo de Quei-
roz et al.23, que utilizou alongamentos, mobiliza-
ções e trações passivas e movimentos de �lexo-
extensão de quadril e joelho e, posteriormente, 
de exercícios ativos com o membro inferior es-
tendido em �lexão, abdução, adução e extensão 
de quadril sem carga, apenas com a resistência 
da água. Seus resultados mostraram melhora 
da ADM dos joelhos. Facci et al.20 utilizaram tor-
nozeleiras de 1 kg para aumentar a resistência 
durante os exercícios e observaram melhora da 
ADM de �lexão dos joelhos tanto ativa quanto 
passivamente. Neste estudo, houve ganho rele-
vante na amplitude ativa da extensão, o que não 
aconteceu na passiva. Em nosso estudo, obser-
vou-se melhora na extensão (Figura 1), porém 
esta não foi signi�icativa. Os autores acreditam 
que o grande desvio-padrão e a consequente 
dispersão dos resultados mostrados na Figura 
1 podem ser responsáveis pela ausência de sig-
ni�icância estatística.

CONCLUSÃO 
Diante do exposto, pode-se concluir que o 

protocolo de �isioterapia aquática utilizado nes-
te estudo foi e�icaz na melhora da dor e função 
em mulheres idosas com sobrepeso/obesidade, 
aumentando a amplitude de movimento em �le-
xão dos joelhos e proporcionando uma qualida-
de de vida mais satisfatória. Vale ressaltar ainda 
que, apesar do pequeno numero da amostra e 
das sessões do programa, foram obtidos resul-
tados signi�icantes. Entretanto, esses resultados 
devem ser revistos, aplicando-se a mesma me-
todologia com uma amostra maior, o que torna 
as conclusões deste trabalho mais con�iáveis.

FRAGILIDADES DO TRABALHO 
Sabe-se que segundo a OMS, são conside-

rados idosos indivíduos com sessenta anos 
ou mais. Desse modo, os resultados devem 
ser revistos aplicando a mesma metodologia 
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em um grupo maior, composto somente por 
idosas, avaliando se existe melhora do IMC e 
por quanto tempo o bene�ício da �isioterapia 
aquática pode permanecer.

CONFLITO DE INTERESSE 
Os autores declaram não haver nenhum 

tipo de con�lito de interesses em relação a 
este estudo.
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RESUMO
Objetivo: Verifi car o efeito de um programa de exercícios físicos funcionais, associados ao componente 

lúdico, nos sintomas depressivos, na capacidade de realização das atividades da vida diária (AVD) e nos 

sintomas de dor de idosos institucionalizados. Métodos: Participaram dez idosos institucionalizados (idade 

= 72,6 ± 5,2). Para coleta de dados foi utilizada a Escala Geriátrica de Depressão (GDS-15), o Índice de Katz, 

para avaliar as AVD e a escala numérica de dor. O programa de exercícios teve duração de 3 meses (60 min, 

2 vezes/semana). Resultados: O teste de Wilcoxon apontou diferença signifi cativa entre os dois momentos 

para: depressivos (z = -2,388; p = 0,017), AVD nos itens “vestir-se” (z = -2,000; p = 0,046) e “trabalho 

doméstico” (Z = -2,236; p = 0,025) e intensidade da dor (Z = -2,121; p = 0,034). Conclusão: O programa 

de exercício funcional foi efi ciente em minimizar os sintomas depressivos e de dor e melhorar a capacidade 

dos idosos para as AVD.

Palavras-chave: Saúde do idoso, atividade da vida diária, sintomas depressivos, atividade física 

ABSTRACT
Objective: The aim of this study was to assess the eff ect of a functional exercise program, associated with 

the entertainment component, depressive symptoms, the ability to perform activities of daily living (ADL) 

and pain symptoms of elderly living in a nursing home. Methods: Ten elderly (age = 72.6 ± 5.2) participated 

of this study. For data collection we used the Geriatric Depression Scale (GDS-15), the Katz Index, to assess 

the ADL and a numeric pain scale. The exercise program lasted 3 months (60 min, 2 times/week). Results: 
The Wilcoxon test indicated a signifi cant diff erence between the two moments to: depression (z = -2.388, 

p = 0.017), ADL items in the “dressing” (z = -2.000, p = 0.046) and “housework” (Z = -2.236, p=0.025) 

and pain intensity (Z = -2.121, p = 0.034). Conclusions: The functional exercise program was eff ective in 

minimizing the symptoms of depression and pain and improves the elderly ability to the ADL.

Keywords: osteoarthritis, knee, aged, obesity, quality of life, hydrotherapy
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INTRODUÇÃO 

Projeções do Instituto Brasileiro de Ge-
ogra�ia e Estatística (IBGE) indicam que o 
Brasil possui atualmente cerca de 15 mi-
lhões de idosos, sendo que por volta do ano 
2025 estará entre os 10 países com maior 
número de pessoas acima de 60 anos de ida-
de1. Essa mudança na pirâmide populacio-
nal produz efeitos econômicos no meio em 
que o idoso está inserido: família, mercado 
de trabalho e serviços públicos de saúde2. 
Nesse sentido, é importante re�letir sobre o 
envelhecimento em busca de garantir tanto 
sobrevida quanto qualidade de vida e saúde 
à população idosa3. O envelhecimento pode 
ser de�inido como um processo dinâmico, 
no qual ocorrem alterações morfológicas, 
funcionais e bioquímicas, que modi�icam o 
organismo progressivamente, tornando o in-
divíduo mais vulnerável às agressões intrín-
secas e extrínsecas4. 

Além das perdas �isiológicas, outros fa-
tores in�luenciam no processo de envelheci-
mento, entre estes o estilo de vida e as con-
dições ambientais5. Um aspecto importante 
a ser considerado é a variação do ritmo em 
que cada indivíduo apresenta os sinais do 
envelhecimento. Esse aspecto é altamente 
in�luenciado por fatores ambientais, sociais 
e individuais, como condições de higiene, 
conforto, tratamento de saúde, nível de ativi-
dade �ísica, tabagismo, estresse, viuvez, pre-
conceito, aposentadoria, entre outros, que 
podem ser tão signi�icativos quanto a idade 
do indivíduo6. 

A incidência de doenças crônicas é alta 
em pessoas idosas e resulta em importante 
causa de mortalidade7. Neste caso, o avanço 
em relação aos tratamentos medicamentosos 
e de diagnóstico permite a esses indivíduos o 
controle dessas enfermidades. Entretanto, a 
ausência de doença não garante uma boa qua-

lidade de vida para os idosos. A autonomia e 
independência para a realização das ativida-
des da vida diária (AVD) também são pontos 
importantes a serem considerados4,8. As per-
das �isiológicas e funcionais, associadas à di-
minuição no nível de atividade �ísica e, muitas 
vezes, à institucionalização, afetam a qualida-
de de vida dos idosos, uma vez que há o com-
prometimento parcial de habilidades básicas, 
como andar, sentar e levantar, entre outras. 
Ainda, como consequência dessas perdas, po-
dem ocorrer queda da autoestima e aumento 
nos índices de depressão9.

A depressão é considerada um transtorno 
frequente no idoso e está diretamente ligada 
ao elevado grau de sofrimento psíquico vivi-
do pelo idoso, como em casos de luto, aban-
dono, doenças incapacitantes e instituciona-
lização10,11. Na população geral, os casos de 
depressão apresentam prevalência de aproxi-
madamente 15%, sendo que 2 a 14% desses 
casos são de idosos que vivem na comunida-
de, enquanto 30% relaciona-se a idosos insti-
tucionalizados10.

O idoso institucionalizado apresenta que-
da acentuada de mobilidade, por exemplo, di-
�icilmente eles caminham até o supermercado 
ou a farmácia ou mesmo visitam um amigo. 
Isso faz com que esses idosos percam autono-
mia mais rapidamente, afetando outras AVD, 
como tomar banho, levantar da cama, trocar 
de roupa, ir ao banheiro ou alimentar-se12. 
Outro fator importante e que interfere na 
funcionalidade dos idosos são os sintomas de 
dor. Elevada frequência de dor foi registrada 
em população institucionalizada, sendo que 
aproximadamente 90% dos sintomas de dor 
tinham tempo de ocorrência de 1 a 10 anos. 
Ainda, quando foi veri�icada a in�luência da 
dor na capacidade funcional dos idosos, os 
que apresentaram maior dependência fun-
cional também mostraram maior incidência e 
intensidade de dor13.
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A prática regular de atividades �ísicas 
pode ajudar a prevenir ou minimizar a per-
da das capacidades funcionais14 e os sintomas 
depressivos10,15. Entretanto, em instituições 
ou casas de repouso como são conhecidas, di-
�icilmente são oferecidos programas de ativi-
dades �ísicas especí�icas para esses idosos16. 
Assim, o objetivo do presente estudo foi ve-
ri�icar o efeito de um programa de exercícios 
�ísicos funcionais, associados ao componente 
lúdico, nos sintomas depressivos, na capaci-
dade de realização das AVD e nos sintomas de 
dor de idosos institucionalizados.

POPULAÇÃO, MATERIAL E MÉTODOS 
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa do Centro Universitário 
Unifa�ibe (Protocolo n. 0252/2010). Foi re-
querida autorização da instituição para que 
as intervenções fossem realizadas em suas 
dependências, e todos os idosos participantes 
assinaram um termo de consentimento livre 
e esclarecido, concordando em participar do 
estudo.

Participantes

Participaram deste estudo dez idosos 
institucionalizados, da cidade de Bebedouro, 
SP, de ambos o sexo, com idade entre 60 e 80 
anos e que deambulavam independentemen-
te. Todos os participantes não estavam parti-
cipando de nenhum outro atendimento com 
exercício �ísico há pelo menos seis meses.

Instrumentos de coleta de dados

Para a coleta de dados utilizaram-se: �i-
cha de anamnese para recolher informações 
gerais sobre os idosos (idade, tempo em que 
vive na instituição, possíveis patologias e 
principais atividades realizadas); escala nu-
mérica de dor de 0 a 517, em que foi solicita-
do que o idoso assinalasse quão intensa seria 

sua dor, sendo que 0 signi�icaria nenhuma 
dor e 5 a pior dor; Escala Geriátrica de De-
pressão Versão Reduzida (GDS-15), utilizada 
para avaliar os sintomas depressivos18; Índice 
de Katz para avaliar as AVD19.

Procedimentos

Todas as avaliações foram aplicadas no 
mesmo dia e individualmente para cada par-
ticipante. Inicialmente, foi aplicada a anam-
nese, seguida do Índice de Katz e da GDS-15. 
Após as avaliações, foi iniciado o programa de 
atividades, que teve duração de três meses, 
sendo realizado duas vezes por semana com 
sessenta minutos de duração por sessão. O 
programa de treinamento foi elaborado para 
que os principais componentes da capacidade 
funcional (força, �lexibilidade, coordenação, 
equilíbrio e resistência) fossem trabalhados 
de forma lúdica, objetivando a melhora das 
condições �ísicas, funcionais e psicológicas do 
idoso. Cada sessão foi dividida em: parte ini-
cial, parte principal e parte �inal. 

A parte inicial durou quinze minutos e sua 
principal função foi preparar o participante 
para as demais atividades. Nessa parte foram 
trabalhados os exercícios de alongamento e 
as atividades rítmicas. A parte principal, com 
duração de trinta minutos, foi composta de 
exercícios que reproduziram atividades do 
dia a dia. Os circuitos, as atividades de sentar 
e levantar, de mudança de direção e os traje-
tos com obstáculos que requisitavam elabo-
ração de estratégias para o sucesso da tarefa 
foram bastante utilizados. A parte �inal (du-
ração de quinze minutos) preparou o partici-
pante para a volta à calma. Nesse momento, 
foram aplicados os exercícios respiratórios, 
de alongamento e relaxamento. 

Após o período de intervenção, os par-
ticipantes foram reavaliados, seguindo-se o 
mesmo protocolo utilizado no período pré-
-intervenção.
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Análise dos dados

Para análise dos dados, inicialmente utili-
zaram-se estatística descritiva, médias e des-
vios-padrão. O teste de Kolmogorov Smirov 
não apontou distribuição normal dos dados. 
Assim, para a comparação entre os dois mo-
mentos foi utilizado o teste não paramétrico 
de Wilcoxon para medidas repetidas, com ní-
vel de signi�icância de p < 0,05. O programa es-
tatístico utilizado foi o SPSS for Windows 15.0.

RESULTADOS 
Durante o período de aplicação do pro-

grama de intervenção não houve desistência 
por parte dos idosos. Todos os participantes 
conseguiram realizar todas as atividades 

propostas dentro da aptidão �ísica de cada 
um. A Tabela 1 apresenta as principais ca-
racterísticas dos idosos que participaram do 
programa de exercícios.

Quando os dois momentos foram compa-
rados, a análise estatística revelou diferença 
signi�icativa para os sintomas depressivos (z 
= -2,388; p = 0,017) (Figura 1), para os itens 
atividades rotineiras no subitem “vestir-se” 
(z = -2,000; p = 0,046) e atividades instru-
mentais da vida diária no subitem “trabalho 
doméstico” (z = -2,236; p = 0,025) das AVD 
(Figura 2). Ainda, após o período de interven-
ção, redução signi�icativa na intensidade da 
dor (z = -2,121; p = 0,034) também foi obser-
vada (Figura 3).

Homens Mulheres Total 

Amostra (n) 4 6 10

Idade 70,5 (± 4,8) 74 (± 5,3) 72,6 (± 5,2)

Diabetes (%) - 50 30

Dores articulares (%) 25 83 60

Dores na coluna (%) 50 83 70

Tabela 1. Caracterização da amostra. Número de participantes de ambos os sexos, média e desvio-padrão da idade e porcentagem 

de idosos com doença crônica e regiões do corpo onde ocorriam episódios de dor

Figura 1. Médias e desvios 

padrão dos sintomas depressivos 

dos idosos. (*) Indica diferença 

signifi cativa entre os dois 

momentos.

Figura 2. Médias e desvios 

padrão dos subitens “vestir-se” e 

“trabalhos domésticos” das AVDs. 

(*) Indica diferença signifi cativa 

entre os dois momentos.

Figura 3. Médias e desvios 

padrão da intensidade da dor 

relatada pelos idosos. (*) Indica 

diferença signifi cativa entre os 

dois momentos.
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DISCUSSÃO 

O objetivo deste estudo foi veri�icar o 
efeito de um programa de exercícios �ísicos 
funcionais, associados ao componente lúdico, 
nos sintomas depressivos, na capacidade de 
realização das AVD e nos sintomas de dor de 
idosos institucionalizados. 

Apesar do curto período de intervenção 
(três meses), o programa apresentou boa acei-
tação pelos idosos e índice zero de desistência. 
Estudos têm evidenciado a correlação direta 
entre o nível de atividade �ísica e a saúde do 
idoso20. No entanto, apesar dessas evidências, 
ainda é baixo o número de idosos engajados 
em programas regulares de atividade �ísica. 
No Brasil, 53,7% dos homens e 58,3% das mu-
lheres, acima de sessenta anos, apresentam 
baixo nível de atividade �ísica21. Esses índices 
tendem a aumentar quando se trata do idoso 
institucionalizado16. Na instituição, os idosos 
dispõem de reduzido repertório de atividade 
para participarem, fato que alimenta o ciclo de 
inatividade: envelhecimento, menor capacida-
de funcional e aumento do sedentarismo22. 

Estudo sobre as barreiras à prática de ati-
vidade �ísica em idosos institucionalizados 
revelou que poucos idosos são ativos e que a 
grande maioria não pretende incluir a ativi-
dade �ísica regular em seus hábitos de vida, 
sendo que 79,9% dos idosos revelaram que 
não praticam exercícios porque não gostam23. 
Os autores sugerem que a prática de ativida-
de �ísica deve ser incentivada mesmo na pre-
sença de doenças e que o ambiente deve pro-
porcionar segurança, sem custos �inanceiros 
individuais. Nesse contexto, acredita-se que 
o programa oferecido tenha atendido a esses 
requisitos. Ainda, o componente lúdico das ati-
vidades propostas no presente estudo foi e�i-
ciente em fazer com que os idosos superassem 
as barreiras da inatividade e percebessem os 
bene�ícios do exercício. Esses resultados refor-

çam a necessidade de implantação de progra-
mas de exercícios, principalmente para idosos 
institucionalizados onde é maior o índice de 
sedentarismo16,23. 

Além disso, considerando o alto índice de 
depressão em idosos institucionalizados10, 
estratégias preventivas e que possam ameni-
zar os sintomas iniciais de depressão devem 
ser adotadas24. A melhora dos sintomas de-
pressivos observada no presente estudo é um 
achado importante e corrobora com alguns 
estudos prévios10-16. Embora exista grande 
número de estudos que encontraram bene-
�ícios do exercício nos sintomas depressivos, 
ainda não se pode chegara a um consenso so-
bre esses bene�ícios, devido à outra gama de 
pesquisas que não revelam melhora desses 
sintomas com a atividade �ísica25. Essas diver-
gências podem estar ligadas aos diferentes 
protocolos de treinamento propostos em cada 
estudo e as características pessoais, sociais e 
ambientais da amostra avaliada. Nesse caso, 
pode-se especular que mais do que o volume 
e a intensidade do protocolo de exercícios, as 
características de socialização e de ludicida-
de desses programas podem fazer a diferença 
para a melhora nos sintomas de depressão. 
Assim, embora o nosso estudo não tenha con-
trolado a intensidade do exercício, o compo-
nente lúdico e a característica recreativa das 
atividades podem ter sido os fatores positivos 
desse programa de atividades �ísicas.

A melhora, observada no presente estudo, 
para a realização de algumas tarefas da vida 
diária e nos sintomas de dor, também podem 
estar relacionadas à diminuição dos sinto-
mas depressivos, que, em idosos, costumam 
vir acompanhados de queixas somáticas, hi-
pocondria, baixa autoestima, sentimentos de 
inadequação e inutilidade, alterações do sono 
e do apetite. Além disso, períodos prolonga-
dos de dor, comprometimentos nutricionais, 
emagrecimento e doenças que contribuem 
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para a diminuição da autonomia e da mobi-
lidade são fatores decisivos para a instalação 
de�initiva da depressão11,26. Assim, melhoran-
do a funcionalidade e diminuindo os proces-
sos dolorosos, pode-se, consequentemente, 
conseguir a diminuição dos sintomas depres-
sivos e da qualidade de vida dos idosos insti-
tucionalizados.

As atividades comuns do dia a dia, como 
caminhar até o supermercado, limpar a casa, 
subir e descer degraus, entre outras, são im-
portantes para a independência dos idosos, 
entretanto apenas essas atividades não são 
su�icientes para garantir o envelhecimento 
com qualidade27. Neste caso, o envolvimento 
do idoso em programas de atividade �ísica re-
gular, direcionados às necessidades dessa po-
pulação são de fundamental importância. No 
presente estudo, foram observados ganhos 
nas AVD “vestir-se” e “trabalhos domésticos” 
e manutenção nos demais itens investigados 
(tomar banho, ir ao banheiro, locomover-se, 
alimentar-se, ir às compras, preparar uma re-
feição etc.). Esses resultados corroboram com 
os achados de28, em estudo com 51 idosos, 
onde também foi observada melhora signi�i-
cativa em algumas AVD e manutenção das de-
mais. Nestes casos, os bene�ícios do exercício 
vão além das melhoras efetivas. Considerando 
as perdas �isiológicas e funcionais progressi-
vas, comuns no envelhecimento4, a manuten-
ção das AVD, observadas neste estudo, pode 
ser considerada também como efeito positivo 
do exercício, uma vez que evitou a degenera-
ção dessas funções durante o período.

A dor crônica também tem sido conside-
rada uma das causas da perda funcional do 
idoso. Ainda, pode ser interpretada como evi-
dência de comprometimento da integridade 
do indivíduo13. A melhora nos sintomas de 
dor observada em nosso estudo pode ser um 
fator motivador para a aderência dos idosos 
ao programa, uma vez que esse é um forte in-

dicador de e�iciência do exercício facilmente 
percebido pelo idoso. Estudos recentes têm 
mostrado que a redução da intensidade da 
dor pode ser associada à prática de ativida-
de �ísica em indivíduos com histórico de dor 
crônica (dores lombares, cervicais, �ibromiál-
gicas, entre outras). Uma possível explicação 
para esse fato é que durante a atividade �ísi-
ca ocorre a liberação de endor�ina e dopami-
na que causa analgesia, além da sensação de 
tranquilidade29. Ademais, o exercício melhora 
a postura, fortalece a musculatura enfraque-
cida e alonga e relaxa os músculos encurtados 
e tensos, fazendo com que as sobrecargas ar-
ticulares sejam aliviadas e as dores diminuí-
das30. 

Não têm sido observadas diferenças sig-
ni�icativas entre exercícios aeróbios ou re-
sistidos no que diz respeito ao alívio da dor. 
Além disso, exercícios supervisionados, se-
jam eles realizados individualmente ou em 
grupos, têm maior efeito sobre a dor que os 
exercícios não supervisionados29,30. Isso re-
força a necessidade de acompanhamento por 
pro�issional quali�icado durante a prática de 
exercícios �ísicos, para que os objetivos sejam 
alcançados com segurança e e�iciência. 

CONCLUSÃO 

A partir deste estudo, pode-se dizer que 
o programa de exercícios funcionais, asso-
ciado ao componente lúdico, foi e�iciente em 
minimizar os sintomas depressivos, melhorar 
a capacidade do idoso de realizar as AVDs e 
diminuir a intensidade das dores percebidas 
por eles. Além disso, faz um alerta aos órgãos 
de saúde e aos pro�issionais de educação �ísi-
ca sobre a necessidade de projetos de ativi-
dades �ísicas serem desenvolvidos em insti-
tuições asilares, com o intuito de diminuir o 
sedentarismo dessa população e promover a 
melhora da qualidade de vida.
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Embora sejam conhecidos os bene�ícios 
do exercício para os comprometimentos de-
correntes do envelhecimento, garantir a moti-
vação e a aderência dos idosos em programas 
de atividades �ísicas deve ser uma preocupa-
ção dos pro�issionais de educação �ísica e áre-
as a�ins. No presente estudo, apesar do curto 
período de intervenção, não houve desistên-
cia por parte dos idosos, o que pode estar as-
sociado à característica lúdica da proposta. 

Estudos futuros devem ser realizados 
para comparar diferentes propostas de exer-
cícios com o programa funcional lúdico, no 
sentido de veri�icar a aderência e a motiva-
ção dos idosos, bem como a e�iciência de di-
ferentes programas nas variáveis analisadas. 
A inclusão de grupo-controle também seria 
importante para reforçar os resultados en-
contrados.
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RESUMO
Objetivo: Identifi car o estado nutricional e comparar os métodos de avaliação nutricional em indivíduos idosos 
residentes em instituições geriátricas. Métodos: A amostra foi composta por idosos residentes em três instituições 
geriátricas de Porto Alegre, RS. Os métodos utilizados para avaliação nutricional foram índice de massa corporal 
(IMC), circunferência da panturrilha, força de aperto de mão dominante e não dominante e espessura do 
músculo adutor do polegar. Resultados: Foram avaliados 89 idosos com a média de idade de 78,6 ± 7,3 anos, 
sendo 52,8% do gênero feminino. Idosos com oitenta anos ou mais representam 51,7% da amostra. Quanto à 
classifi cação do estado nutricional pelo IMC, 12,3% dos indivíduos foram classifi cados com baixo peso, 55% como 
eutrófi cos e 32,5% com sobrepeso. O método que mais identifi cou desnutrição foi a força de aperto de mão não 
dominante 75,3%, seguido por circunferência da panturrilha 13,5%, IMC 12,4% e espessura do músculo adutor 
do polegar 10,1%. Houve correlação entre IMC e circunferência da panturrilha (r = 0,328) e IMC e espessura do 
músculo adutor do polegar (r = 0,307). Conclusão: O método de avaliação nutricional que mais identifi cou 
desnutrição foi a força de aperto de mão não dominante, entretanto esta medida não apresentou correlação com 
as demais medidas de avaliação nutricional. Houve correlação do índice de massa corporal com circunferência da 
panturrilha e espessura do músculo adutor do polegar.

Palavras-chave: Envelhecimento, idosos, força da mão, polegar/anatomia e histologia 

ABSTRACT
Objective: To identify the nutritional status and compare the methods of nutritional assessment in the elderly 
residents in geriatric institutions. Methods: The sample was composed of elderly in three geriatric institutions 
of Porto Alegre. The methods used to assess nutritional status were body mass index, calf circumference, grip 
strength of dominant hand and non-dominand, and of adductor pollicis muscle thickness. Results: 89 elderly 
with a mean age of 78.6 ± 7.30 years was evaluated and 52.8% were female. Aged 80 years or older represent 
51.7% of the sample Regarding the classifi cation of nutritional status by body mass index, 12.3% of subjects were 
classifi ed as underweight, normal weight 55% and 32.5% overweight. The method of nutritional assessment that 
identifi ed more malnourished was hangrip strength, followed by calf circumference (13.5%), body mass index 
(12.4%) e adductor pollicis muscle thickness (10.1%). There was a correlation between body mass index and calf 
circumference (r = 0.328) and body mass index and adductor pollicis muscle thickness (r = 0.307). Conclusions: 
The method of nutritional assessment identifi ed that more malnutrition was grip strength, however this measure 
was not correlated with other measures of nutritional assessment. There was a correlation between body mass 
index and calf circumference and adductor pollicis muscle thickness.

Keywords: Aging, aged, hand strength, thumb/anatomy and histology
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INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, tem-se observado 
o envelhecimento populacional. Estima-se 
que, em 2050, 28% da população idosa será 
de indivíduos com oitenta anos ou mais, um 
aumento importante comparado ao ano 2000 
que era de 17%1. Dessa forma, prevê-se uma 
crescente demanda tanto de serviços de saú-
de quanto por instituições que prestam servi-
ços de assistência integral ao idoso. 

Os idosos apresentam alterações de fun-
ções �isiológicas próprias do envelhecimen-
to que condicionam o estado nutricional, in-
cluindo a redução da massa magra corporal. A 
desnutrição é um dos fatores que pode contri-
buir para o declínio da capacidade funcional 
devido à redução da massa e da resistência 
muscular, causando prejuízo da qualidade de 
vida2,3. Também está associada a maior preva-
lência de infecções, hospitalização, aumento 
da taxa de readmissão hospitalar e aumento 
da morbidade e mortalidade4,5. A prevalên-
cia de desnutrição entre os idosos residentes 
em lares geriátricos está descrita entre 17 e 
65%4. 

Diversos métodos são disponíveis para 
diagnosticar o estado nutricional e a compo-
sição corporal em indivíduos. No entanto, ne-
nhum deles é considerado padrão-ouro6. 

Alguns estudos sobre avaliação funcional, 
como a força do aperto de mão (FAM) e a me-
dida da espessura do músculo adutor do pole-
gar (Emap), têm sido descritos na literatura7. 
Ambos são controláveis, não invasivos e de 
baixo custo, sua execução é rápida, possibi-
litando a identi�icação precoce de indivíduos 
em risco de desnutrição8,9. Porém são estudos 
recentes, e existem poucos trabalhos sobre a 
Emap na população idosa3,10. Dessa forma, é 
fundamental veri�icar se a avaliação do esta-
do nutricional por meio da FAM e Emap é ade-
quada para indivíduos idosos. O objetivo des-

se estudo foi identi�icar o estado nutricional e 
comparar os diferentes métodos de avaliação 
nutricional em indivíduos idosos residentes 
em instituições geriátricas de Porto Alegre.

MÉTODOS 
O delineamento do presente estudo foi 

observacional transversal, realizado em três 
instituições geriátricas de longa permanência 
de Porto Alegre, RS. A população deste estudo 
foi composta por amostra de conveniência. 
Incluíram-se idosos lúcidos, coerentes e com 
condições de deambular para a realização da 
avaliação antropométrica e que aceitaram em 
participar da pesquisa, assinando o termo de 
consentimento livre e esclarecido (TCLE). 

Foram excluídos do estudo idosos sem 
condições para a realização das medidas an-
tropométricas, bem como aqueles com mem-
bros amputados ou imobilizados, edemacia-
dos e/ou com ascite, e aqueles que não acei-
taram participar do estudo.

Na avaliação nutricional, foram utilizados 
os seguintes parâmetros: peso (P), altura (A), 
circunferência da panturrilha (CP), força de 
aperto de mão dominante (FAMD) e não do-
minante (FAMND) e espessura de músculo 
adutor do polegar (Emap).

Para classi�icação do diagnóstico do estado 
nutricional, segundo o IMC calculado a partir 
do peso e da altura ao quadrado, foi utilizado o 
ponto de corte recomendado por Lipschitz11. O 
peso foi aferido em balança calibrada, digital, 
da marca Plenna®, com capacidade máxima de 
150 kg, com divisões de 100 g. Os indivíduos 
foram pesados no centro da balança, descal-
ços e com o mínimo de roupa possível. A es-
tatura foi aferida utilizando um estadiômetro 
Wiso®, com total de 2 m. O idoso se posicio-
nou em pé, descalço com o peso igualmente 
distribuído entre os pés; os calcanhares esta-
vam unidos e tocando a haste vertical do esta-
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diômetro, com o corpo erguido em extensão 
máxima, a cabeça do paciente �icou na posi-
ção do Plano de Frankfort2.

Para a aferição da CP, o indivíduo estava 
sentado com as pernas �letida em 90° em re-
lação à coxa, e a �ita antropométrica foi posi-
cionada ao redor da panturrilha, horizontal-
mente, na área de maior diâmetro da pantur-
rilha25. Utilizou-se a referência recomendada 
pela OMS12, classi�icando os indivíduos eutró-
�icos com os valores maiores de 31 cm.

Para a aferição de força de aperto de mão 
(FAM) com dinamômetro manual Baseline® 
(Nova York, EUA), o paciente foi orientado 
sobre o uso do aparelho, posicionado com o 
ombro aduzido, cotovelo �lexionado, antebra-
ço em posição neutra e o punho entre 0 a 30° 
de extensão e entre 0 a 15° de desvio ulnar. 
Foram realizadas três tentativas na mão do-
minante e não dominante, mantendo um in-
tervalo de sessenta segundos entre as medi-
das. A medida utilizada para FAM foi o maior 
valor entre as três aferições. Os resultados 
foram comparados com os encontrados por 
Budziareck et al.10.

Para realização da medida da espessura 
do músculo adutor do polegar (Emap) foi uti-
lizada o plicômetro da marca Cescorf® (Por-
to Alegre, Brasil) com pressão contínua de 
10 g/mm2 para pinçar o músculo adutor no 
vértice de um triângulo imaginário formado 
pela extensão dos dedos polegar e indicador. 
Durante a aferição, o indivíduo permaneceu 
sentado, o braço �lexionado a aproximada-
mente 90° com o antebraço e a face ventral 
da mão apoiada sobre joelho homolateral. Os 
pacientes foram orientados a �icar com a mão 
relaxada. O procedimento foi realizado em 
triplicada, na mão dominante, sendo a média 
considerada como a medida da Emap, que foi 
comparada aos resultados encontrados do es-
tudo de Lameu et al.13. 

As variáveis quantitativas foram descritas 
por meio de média e desvio-padrão. As vari-
áveis categóricas foram apresentadas a par-
tir das frequências absolutas e relativas. Para 
comparar as variáveis contínuas conforme os 
grupos, foi aplicado o teste t de Student para 
amostras independentes. O teste qui-quadra-
do de Pearson foi utilizado para avaliar as as-
sociações entre as variáveis categóricas. Para 
avaliar a concordância entre os métodos de 
avaliação nutricional, o coe�iciente Kappa foi 
aplicado. Na avaliação das diferenças entre os 
mesmos, utilizou-se o teste qui-quadrado de 
McNemar. Para avaliar as associações entre 
as variáveis contínuas, a análise de correlação 
de Pearson foi aplicada. O nível de signi�icân-
cia estatística adotado foi de 5% e as análi-
ses foram processadas e analisadas nos pro-
gramas Microsoft Excel 7 e SPSS Versão 17.0, 
respectivamente. 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 
Ética Universidade Federal de Ciências da 
Saúde de Porto Alegre (CEP/UFCSPA) sob o 
Parecer n. 1.284/10.

RESULTADOS 
A amostra foi composta de 132 idosos, 

sendo que 43 foram excluídos do estudo por 
não terem condições de utilizar o dinamôme-
tro. Assim, foram consideradas a avaliação de 
89 indivíduos; destes, 52,8% são do gênero 
feminino. A média de idade foi de 78,6 ± 7,3 
anos, sendo que idosos com oitenta anos ou 
mais representam 51,7% da amostra.

As características dos idosos estudados 
em relação à idade, ao IMC e à CP estão descri-
tos na Tabela 1. Não foi encontrada diferença 
signi�icativa em relação à idade e ao IMC em 
diferentes faixas etárias.
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Tabela 1. Caracterização da amostra quanto à idade, índice de massa corporal e circunferência da panturrilha

Variáveis Total (89) Masculino (42) Feminino (47) 

Idade (anos) – Média ± DP* 78,6 ± 7,3 78,3 ± 7,7 78,9 ± 7

60 a 69 n (%) 12 (13,5) 6 (14,3) 6 (12,8)

70 a 79 n (%) 31 (34,8) 16 (38,1) 15 (31,9)

≥ 80 n (%) 46 (51,7) 20 (47,6) 26 (55,3)

IMC (kg/m2) – Média ± DP* - 26,1 ± 2,9 25,7 ± 4,3

Baixo peso n (%)* 11 (12,4) 3 (7,1) 8 (17)

Eutrofi a n (%)* 49 (55) 23 (54,8) 26 (55,3)

Sobrepeso n (%)* 29 (32,6) 16 (38,1) 13 (27,7)

CP (cm) – Média ± DP* 34,6 ± 2,97 34,9 ± 1,9 34,4 ± 3,2

IMC: índice de massa corporal; CP: circunferência da panturrilha.

* p > 0,05 pelo teste t Student. 

Os resultados encontrados dos valores 
Emap e FAM dominante e não dominante em 
ambos os sexos foram apresentadas na Tabela 
2. Houve diferença na medida do Emap entre 
os gêneros (p < 0,05). A média de FAMD, em 
ambos os gêneros, foi maior que FAMND, sen-
do que valores destas medidas do sexo mas-
culino foram maiores que os do sexo feminino 
(p < 0,05). Quanto a classi�icação de desnu-
trição pelos diferentes métodos de avaliação 

nutricional, a FAMND foi a medida que mais 
apresentou indivíduos desnutridos, não ha-
vendo diferença signi�icativa de desnutrição 
entre os diversos métodos de avaliação nutri-
cional nas faixas etárias (Tabela 3). Observou-
-se concordância moderada entre o IMC e CP 
(k = 0,451), e entre FAM dominante e não do-
minante (k = 0,521). Nos demais parâmetros, 
não houve concordância entre os métodos de 
avaliação nutricional.

Tabela 2. Comparação de espessura do músculo adutor do polegar (Emap) e força de aperto de mão dominante (FAMD) e não 

dominante (FAMND) entre os sexos e faixas etáriasa

*p < 0,05 pelo teste t Student

Variáveis Masculino (42)
média ± DP

Feminino (47)
média ± DP

Emap (mm) 12,22 ± 1,92* 10,78 ± 2,84*

FAMD (kg/f) 17,64 ± 7,69* 7,40 ± 5,11*

FAMND (kg/f) 13,66 ± 6,72* 6,48 ± 4,68*
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Tabela 3. Avaliação de risco de desnutrição por diferentes métodos em diferentes faixas etárias

IMC: índice de massa corporal; CP: circunferência da panturrilha.

* p > 0,05 pelo teste t Student. 

Métodos Total
n (%)

< 80 anos
n (%)

≥ 80 anos
n (%)

IMC 11 (12,4) 4 (9,3) 7 (15,2)

CP 12 (13,5) 7 (16,3) 5 (10,9)

Emap 9 (10,1) 5 (11,6) 4 (8,7)

FAM D 54 (60,7) 21 (48,8) 33 (71,1)

FAM ND 67 (75,3) 30 (69,7) 37 (80,4)

A Tabela 4 apresenta a correlação entre 
os métodos de avaliação nutricional – IMC, 
CP, Emap, FAMD e FAMND. Observa-se que 
apenas o IMC e CP (r\0,328), Emap e IMC 
(r = 0,307) e FAM dominante e não domi-
nante (r = 0,493) apresentaram correlação 
positiva moderada, sendo estatisticamente 
significante (p < 0,05).

Tabela 4. Valores de correlação entre os diferentes métodos de avaliação nutricional

* p < 0,01 Teste qui-quadrado de Pearson

** p < 0,05 Teste qui-quadrado de Pearson

Métodos IMC CP Emap FAMD FAMND

IMC 1,00 0,328** 0,307** 0,210* 0,215*

CP - 1,00 -0,091 0,045 0,016

Emap - - 1,000 0,066 0,033

FAMD - - - 1,000 0,493**

FAMND - - - - 1,000

DISCUSSÃO 

Mais da metade da amostra foi composta 
de indivíduos com oitenta anos ou mais, indi-
cando maior prevalência de idosos mais ve-
lhos nessas instituições geriátricas14. Apenas 
12,4% dos idosos foram considerados com 
baixo peso pelo IMC, valor superior ao encon-

trado pelo Bassler et al.15 e inferiores aos en-
contrados por outros trabalhos14,16,17. Sendo 
que a prevalência de desnutrição de idosos 
institucionalizados varia entre 17 a 65%4. 

Os resultados da média de Emap desse 
estudo foram semelhantes aos de Lameu et 
al.13, que encontraram a média de Emap na 
mão dominante em homens maior que em 
mulheres. Gonzalez et al.18, avaliaram a Emap 
em indivíduos saudáveis e observaram dife-
rença signi�icativa entre os gêneros e as faixas 
etárias, entretanto a média de Emap foi maior 
que a desse estudo, como esperado. A medida 
de espessura do músculo adutor do polegar 
pode ser utilizada como indicador nutricio-
nal em diversas condições clínicas, principal-
mente em pacientes acamados18.
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A média de FAM dominante e não dominan-
te em ambos os gêneros de idosos encontrada 
nesse trabalho foram menores que em outros 
estudos10,19. O valor médio de FAM no gênero 
masculino foi maior que os do gênero femini-
no e declinaram com o aumento da idade. No 
estudo de Moura20, os valores de FAM no sexo 
masculino foram maiores que os das mulheres, 
independentemente da idade, resultado tam-
bém veri�icado em outros trabalhos10,19,21. Bar-
bosa et al.22 observaram que os homens acima 
de sessenta anos apresentaram FAM maior que 
as mulheres e que houve redução signi�icativa 
conforme o aumento de idade em ambos os gê-
neros. Porém Gunther et al.23 identi�icaram que 
o aumento de idade está relacionado à redução 
de força de preensão palmar. Neste estudo, foi 
observada a tendência de aumento de idosos 
classi�icados com desnutrição e redução da 
FAM conforme o aumento de idade, apesar de 
não ser estatisticamente signi�icante.

Não foram encontrados estudos na litera-
tura cientí�ica que comparassem os métodos 
de avaliação nutricional, analisados neste tra-
balho, em idosos. No presente estudo, a FAMND 
identi�icou maior prevalência de idosos desnu-
tridos comparado a outros métodos. Essa pre-
valência de desnutrição pode não estar relacio-
nada ao estado nutricional, e, sim, devido à fra-
gilidade do indivíduo, resultante de mudanças 
�isiológicas ocasionadas pelo envelhecimento. 
A redução da movimentação, atividade �ísica e 
do autocuidado também podem resultar na di-
minuição da força do membro superior. Além 
disso, este método é considerado di�ícil por 
esse grupo24-26. 

Houve correlação moderada entre Emap e 
IMC, coincidindo com outros estudos13,18, bem 
como a correlação fraca entre o IMC e FAM do-
minante e não dominante que se assemelha aos 
resultados de Budziareck et al.10. Outros estu-
dos21,23 veri�icaram fraca correlação entre IMC 
e FAM em ambos os gêneros. 

CONCLUSÃO 
Devemos considerar as diferenças metodo-

lógicas aplicadas em relação à posição do indiví-
duo na realização e classi�icação da medida, bem 
como os equipamentos utilizados para a mensu-
ração da FAM que podem interferir nos resulta-
dos quando comparados a outros estudos.

Neste estudo, observou-se que os idosos 
em sua maioria foram classi�icados como eu-
tró�icos pelo IMC. Houve correlação do IMC 
com a CP e a espessura do músculo adutor do 
polegar, sendo estes, dois métodos simples, de 
fácil execução e alternativos na avaliação nu-
tricional de idosos acamados. A dinamometria 
parece superestimar a classi�icação de desnu-
trição em idosos. É necessário realizar estu-
dos longitudinais que avaliem FAM e Emap 
como instrumentos de acompanhamento de 
evolução clínica de pacientes idosos.
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RESUMO
Objetivo: Correlacionar achados de neuroimagem de pacientes idosos com fatores de risco para demência 
vascular com testes cognitivos e verifi car se esta correlação é compatível com esse tipo de demência. Método: 
Foram selecionados 31 pacientes acima de sessenta anos, de ambos os sexos, com fator de risco para demência 
vascular, internados na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, no ano de 2011. Foram empregados testes de 
avaliação cognitiva: miniexame do estado mental, escala de Cerard, teste do relógio e fl uência verbal. Em caráter 
complementar, foi utilizada ressonância nuclear magnética de crânio, sendo os resultados analisados pelo mesmo 
radiologista seguindo a classifi cação de Fazekas modifi cada. Foi feita análise estatística dos dados pelo método do 
qui-quadrado. Resultados: A hipertensão arterial sistêmica (71%), o diabetes mellitus (58,1%), o sedentarismo 
(58,1%) e o tabagismo (41,9%) foram os fatores de risco mais relacionados à demência vascular. Pela classifi cação 
da Fazekas, os principais achados foram Fazekas 1 e 2 (64,5%), sendo que destes, 90% apresentaram transtorno 
cognitivo positivo para demência vascular. Dos testes cognitivos, os de maior sensibilidade para a avaliação de 
demência foram os testes do miniexame do estado mental e a escala de Cerard. Conclusão: Faz-se necessário o 
rastreamento de demência vascular em idosos a partir da utilização de pelo menos dois testes cognitivos e uma 
avaliação de neuroimagem, atentando ao fato de que, por meio do controle e da prevenção dos fatores de risco 
para doenças cardiovasculares, estar-se-á contribuindo para prevenção desse tipo de demência. 

Palavras-chave: demência vascular, fatores de risco, neuroimagem, idoso

ABSTRACT
Objective: To associate neuroimages from elderly patients with a risk factor for vascular dementia with cognitive 
assessment test for detecting whether these fi ndings are able to presuppose a cognitive disorder compatible 
to vascular dementia. Method: Were tested 31 patients older than sixty years old, from both sexes, with a risk 
factor for vascular dementia, hospitalized during the year 2011 in Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará. 
The following cognitive assessment tests were used: the  Mini-Mental State Examination (MMSE), the Cerard 
scale, the watch test and verbal fl uency test. As a complement it was used Magnetic Nuclear Resonance (MNR); 
such exams were analyzed by the same radiologist according to the Fazekas modifi ed classifi cation. Later on the 
data were statically analyzed by the Chi-square test. Results: the systemic arterial hypertension (71%), diabetes 
mellitus (58.1%), sedentariness (58.1%), and smoking (41.9%) were the main risk factors for vascular dementia. 
From Fazekas classifi cation the most common fi ndings were Fazekas 1 and 2 in 64.5% of the cases, 90% of the 
total presented cognitive disorder positive for vascular dementia. From the cognitive tests the ones who had 
greater sensibility for the dementia evaluation were the MMSE and Cerard scale. Conclusion: Thus, for tracking 
vascular dementia in elderly people it is necessary the use of at least two cognitive tests and a neuroimaging 
evaluation, emphasizing the fact that controlling and preventing risk factors for cardiovascular diseases it also 
contributes to the control of vascular dementia.

Keywords: vascular demencia, risk factors, neuroimaging, aged
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INTRODUÇÃO 
O envelhecimento populacional é um fe-

nômeno universal, decorrente do aumento 
da expectativa de vida e do controle da nata-
lidade, presente tanto em países desenvolvi-
dos como nos países em desenvolvimento1-3. 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) esti-
ma que para o ano de 2050 existam cerca de 
dois bilhões de pessoas com sessenta anos ou 
mais no mundo, sendo que a maioria está nos 
países em desenvolvimento1. A perspectiva é 
que, em 2015, o Brasil venha a ser o sexto país 
do mundo em número de idosos4.

As demências constituem um grupo de pa-
tologias, em sua maioria de doenças neurode-
generativas, que afetam fundamentalmente a 
cognição, o comportamento e a independência 
para atividades ocupacionais e sociais5-7. E é 
nesta tríade de sinais e sintomas que o clínico 
deve concentrar seus esforços para estabele-
cer o diagnóstico e planejar o tratamento mais 
apropriado5.

São numerosas as doenças do sistema 
nervoso que causam demência e a prevalên-
cia desta aumenta particularmente após os 
65/75 anos. As três principais causas desse 
transtorno cognitivo são: doença de Alzhei-
mer, demência vascular e demência dos cor-
pos de Lewy6. No caso da demência vascular, 
esta casualmente se relaciona a doenças cére-
bro-vasculares e é mais comum em pessoas 
entre 60 e 70 anos de idade e é mais frequen-
te em homens do que em mulheres8.

No Brasil, já existem estudos que mostram 
a prevalência bem como a incidência da demên-
cia vascular na nossa população5,6,9,10, sendo esta 
o segundo tipo mais prevalente de demência10. 
O critério diagnóstico de�initivo deste tipo de 
demência é �irmado em bases anatomopatoló-
gicas pela presença de lesões cérebrovasculares 
na ausência de alterações neurodegenerativas, 
além daquelas esperadas para a idade3.

Existem algumas escalas para de�inição 
de demência vascular, dentre as quais a Nin-
ds-Airen (National Institute of Neurological 
Disorders and Stroke – Associação Interna-
cional para Pesquisa e o Ensino de Neuroci-
ências); a DSM – IV (Diagnosis and Statisti-
cal Manual of Mental Disorders); a escala de 
Hackinscki, cujos elementos essenciais nos 
vários critérios analisados são a própria de-
�inição de síndrome demencial e a de�inição 
de causa vascular de demência11,12.

Os fatores de risco mais importantes para 
esse tipo de demência podem ser divididos 
em modi�icáveis e não modi�icáveis. Os fato-
res modi�icáveis mais importantes são: hi-
pertensão arterial sistêmica, �ibrilação atrial, 
cardiopatia isquêmica, insu�iciência cardíaca 
congestiva, hipotensão ortostática, diabetes 
mellitus, tabagismo, hiperlipidemia, hiper-ho-
mocisteinemia, hiper�ibronogenemia e histó-
ria pregressa de acidente vascular cerebral 
(AVC). Os fatores não modi�icáveis são idade 
avançada, sexo masculino e determinados 
grupos étnicos, como negros e orientais3,13. 

Dessa forma, considerando que o diag-
nóstico de�initivo da maioria das demências 
envolve uma série de elementos, como uma 
boa anamnese e avaliação clínica; um exame 
neuropatológico detalhado; determinações 
bioquímicas e de neuroimagem estrutural e 
funcional, como tomogra�ia computadoriza-
da e ressonância nuclear magnética (RNM), 
bem como o auxílio de técnicas de biologia 
molecular10. O presente estudo propõe uma 
análise detalhada dos achados de neuroima-
gem, correlacionando-os aos achados clíni-
cos e com os testes de avaliação cognitiva de 
pacientes idosos com fatores de risco para 
demência vascular, internados nas enferma-
rias de Clínica Médica da Fundação Santa 
Casa de Misericórdia do Pará (FSCMPA) du-
rante o ano de 2011.
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MÉTODOS 

Participantes

O estudo foi desenvolvido com 31 pes-
soas, de ambos os sexos, acima de sessenta 
anos, internados nas enfermarias de Clínica 
Médica da FSCMPA, no período de junho a no-
vembro de 2011. 

Foram incluídos na pesquisa pacientes 
que possuíam idade acima de sessenta anos, 
fatores de risco para demência vascular, se-
gundo os critérios de Nind-Airen e Hachinski 
e não terem iniciado nenhum tipo de trata-
mento medicamentoso para demência vascu-
lar. Foram excluídos do estudo pacientes com 
suspeita diagnóstica de delirium; os que não 
estiveram de acordo com os critérios de in-
clusão do trabalho e/ou aqueles que não con-
cordaram em participar da pesquisa.

Para a seleção da amostra, no período da 
coleta, cinquenta idosos foram abordados, 
sendo que oito receberam alta hospitalar an-
tes de concluir os passos da pesquisa, dois 
foram a óbito em função de alguma compli-
cação da doença de base da internação sem 
completar os passos propostos pelo trabalho 
e nove se recusaram a participar, perfazendo 
um total de 31 idosos.

Instrumentos e materiais

• Teste do Miniexame do Estado Men-
tal (MEEM): É um instumento composto 
por questões que se subdividem em sete 
categorias para avaliação de orientação 
têmporo-espacial, memória imediata, 
atenção e cálculo, memória de evocação, 
linguagem, praxia, escrita e habilidade 
construtiva, com número máximo de pon-
tos de 30. Como o MEEM é fortemente in-
�luenciado pelo nível de escolaridade, op-
tou-se pela versão brasileira de Brucki et 

al. (2003) apud Chaves14, cujos pontos de 
corte levam em consideração os anos de 
escolaridade: atribuindo-se nota inferior 
a 18, para indivíduos sem escolaridade; 
para aqueles com um a quatro anos de es-
colaridade, nota inferior a 24; indivíduos 
com cinco a oito anos de escolaridade, 
nota inferior a 27; e os indivíduos com 
escolaridade igual ou superior a 12 anos 
receberam nota inferior a 28 pontos. 

• Escala de Cerard: É um instrumento de 
avaliação cognitiva elaborado por Atkin-
son e Shinffrin em 1971, composto por 
dez palavras diferentes, não relacionadas, 
apresentadas de forma aleatória, uma a 
uma, para serem lidas em voz alta pelo 
examinando (ou examinador, caso a leitu-
ra esteja prejudicada) a um ritmo de uma 
palavra a cada dois segundos. Terminada 
a leitura é feita evocação por um período 
máximo de noventa segundos. O proce-
dimento é repetido, com as palavras evo-
cadas nas três tentativas, com um escore 
máximo de trinta pontos, até quatro vezes 
com intervalo de noventa segundos, sen-
do a última tentativa cinco minutos após 
a primeira. 

• Teste do Relógio (Escala de Shunhu-
mam): Trata-se de um teste de execução 
que consiste em solicitar ao paciente que 
desenhe o mostrador de um relógio com 
os ponteiros indicando 11 horas e 10 mi-
nutos. 

• Formulário para a caracterização dos 
idosos: Foi utilizado para caracterização 
dos idosos, elaborado pelos pesquisado-
res, sendo que este continha perguntas 
abertas e fechadas sobre sexo, idade, es-
colaridade, fatores de risco, coletados di-
retamente dos prontuários dos pacientes 
e algumas vezes diretamente com os pa-
cientes e/ou responsáveis por eles. 
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Procedimentos
Previamente, o anteprojeto foi avaliado 

pelo comitê de Ética em Pesquisa da FSCMPA, 
tendo sido aprovado pelo CEP no dia 31 de 
maio de 2011, cujo protocolo foi de número 
057/11.Para a realização da pesquisa, todos 
os pacientes que preenchiam os critérios de 
inclusão foram abordados ainda na admissão, 
por meio da qual tomaram conhecimento da 
pesquisa, e aqueles que estiveram de acor-
do com os propósitos do estudo assinaram o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE), elaborado para esta pesquisa. 

Após o consentimento do paciente e/ou 
do seu responsável, o paciente foi submetido 
a uma bateria de testes de avaliação cognitiva 
(MEEM) e escala de Cerard, teste da �luência 
verbal e teste do relógio, e posteriormente 
submetido à realização de RNM de crânio sem 
contraste, nas incidências T1, T2 e Flair, pelo 
aparelho GE 1,6 Thesla, para avaliação de pos-
síveis alterações de neuroimagem que fossem 
compatíveis a demência vascular. Os exames 
foram posteriormente avaliados e laudados 
por um mesmo radiologista.

De acordo com os dados encontrados no 
exame de imagem os mesmos foram classi�ica-
dos de acordo com a Escala de Fazekas, em que: 

A) Hipersinais periventriculares (HPV): 

0 = quando ausentes; 

1 = quando há linhas �inas de hipersinal; 

2 = quando há halos tênues; 

3 = quando os halos são irregulares es-
tendendo-se à substância branca profunda. 

B) Hipersinais de substâncias branca pro-
funda (HSBP): 

0 = quando ausentes; 

1 = quando há focos puntiformes; 

2 = quando há focos começando a se con�luir; 

3 = quando há grandes áreas con�luentes. 

C) Hipersinais em núcleos profundos de 
substância cinzenta (HSPSC): 

0 = quando ausentes; 

1 = quando há focos puntiformes; 

2 = quando há focos multipuntiformes; 

3 = quando difusos.

Após a realização de RNM de crânio e a 
aplicação dos testes de avaliação cognitiva, 
os dados obtidos foram transferidos e agru-
pados em planilhas eletrônicas, usando o sof-
tware Microsoft Excel 2010. De acordo com 
a natureza das variáveis, foi feita análise es-
tatística pelo método do qui-quadrado, por 
meio do software Bio.Estat 5.0.

RESULTADOS 
Ao avaliar a amostra do estudo, dos 31 pa-

cientes incluídos, 23 (74,2% dos casos) eram 
do sexo masculino; com escolaridade entre 
um e quatro anos de estudo (45,2%); grande 
parte deles possuía uma faixa etária entre 65 
e 69 anos (38,7%), sendo que a média de ida-
de 69,6 anos. Além disso, a maior porção dos 
idosos participantes era branca (54,8%).

Em relação aos fatores de risco, os mais 
encontrados nos pacientes avaliados no tra-
balho foram hipertensão arterial sistêmica 
(HAS), que foi o mais relacionado à demência 
vascular, com 71% dos achados, seguidos pelo 
diabetes mellitus e sedentarismo, ambos ocu-
pando o segundo lugar com 58,1% dos casos; 
o tabagismo esteve presente em 41,9% dos 
casos. Outros fatores de risco encontrados em 
menor proporção foram: insu�iciência cardía-
ca congestiva (ICC), com 25,8% dos achados; 
dislipidemias, com 16,1% dos casos; aciden-
te vascular cerebral (AVC), contribuindo em 
apenas 6,5% dos pacientes; infarto agudo do 
miocárdio (IAM), com frequência de 3,2%, e 
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insu�iciência renal crônica, encontrada em 
3,2% dos pacientes.

Em se tratando dos achados de neuroima-
gem (RNM), os resultados mais prevalentes, 
seguindo a classi�icação de Fazekas, foram os 
achados entre Fazekas 1 e 2, com 64,5% dos ca-
sos, sendo que apenas 6,5% não teve nenhum 
tipo de alteração na RNM de crânio. Por outro 
lado, ao avaliar o transtorno cognitivo, dos 31 
pacientes avaliados pelos quatro testes cogni-
tivos, 87,1% tiveram resultado favorável para 
transtorno cognitivo de demência vascular.

No que se refere aos achados de neuroi-
magem e a existência de transtorno cognitivo, 

do total de pacientes que tiveram alteração na 
RNM de crânio, compatível com Fazekas 1 e 
2 (os mais encontrados), cerca de 90% teve 
transtorno cognitivo favorável para demência 
vascular, conforme mostra a Tabela 1.

Dos testes de avaliação cognitiva utili-
zados relacionados com os achados de neu-
roimagem, segundo o critério de Fazekas, 
aqueles que obtiveram maior número de alte-
rações nos pacientes com RNM de crânio (Fa-
zekas 1 e 2) foram os testes de MEEM e escala 
de Cerard, ambos com uma sensibilidade de 
90%, como mostra a Tabela 2.

Relacionando fatores de risco e acha-
dos da RNM de crânio, a HAS e o diabetes 

Tabela 1. Achados de neuroimagem (RNM de crânio) e avaliação cognitiva em pacientes com fatores de risco para demência vascular

  Transtorno cognitivo
Classifi cação fazekas Sim % Não %
Zero 0 0 2 100

Um a dois 18 90 2 10

Três 9 100 0 0

Total 27 87,1 4 12,9
*p = 0.0006* (qui-quadrado)

Fonte: Protocolo da pesquisa

Tabela 2. Resultados nos testes de avaliação cognitiva relacionados com achados de neuroimagem segundo classifi cação de Fazekas

Fonte: protocolo da pesquisa.

Critério de Fazekas
Testes cognitivos Zero Um e dois Três P-valor
MEEM 0,0003*
Com alteração 0 0% 18 90% 2 10%

Sem alteração 2 100% 2 10% 0 10%

Fluência verbal 0,1411
Com alteração 0 1% 14 70% 6 66,7%

Sem alteração 2 100% 6 30% 3 33,3%

Teste do relógio 0,2828
Com alteração 2 100% 16 80% 9 100%

Sem alteração 0 0% 4 20% 0 0%

Cerard 0,2828
Com alteração 0 0% 18 90% 7 77,8%

Com alteração 2 100% 2 10% 2 22,2%
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Tabela 3. Fatores de risco e achados de neuroimagem em pacientes com suspeita de demência vascular, segundo classifi cação de Fazekas

Fonte: protocolo da pesquisa.

Critério de Fazekas
Fatores de risco Zero Um e dois Três P-valor

HAS 0,0668

Com alteração 1 50% 17 85% 4 44,4%

Sem alteração 1 50% 3 15% 5 55,6%

Diabetes mellitus 0,4619

Com alteração 2 100% 11 55% 5 55,6%

Sem alteração 0 0% 9 45% 4 44,4%

Sedentarismo < 0,0001

Com alteração 1 50% 17 85% 0 0%

Sem alteração 1 50% 3 15% 9 100%

mellitus foram os que mais influenciaram 
no desenvolvimento das alterações de neu-
roimagem encontradas nos pacientes ido-
sos internados, cada um com 85 e 55% dos 
achados, respectivamente, de acordo com 
a Tabela 3. 

DISCUSSÃO 
Dos 31 pacientes analisados, 74,2% eram 

do sexo masculino; a maior parte possuía en-
tre um a quatro anos de estudo (45,2%); tinha 
entre 65 a 69 anos (38,7%), com uma média 
de idade de 69,6 anos; grande parte era branca 
(54,8%).

Lembrando que a demência vascular é a 
forma de demência mais passível de preven-
ção, justi�icada pelo fato de que o adequado 
controle dos fatores de risco cardiovasculares 
diminui a chance de patologia cardiovascular5, 
convém mencionar que entre os achados do 
presente trabalho, a HAS e o diabetes mellitus 
foram os fatores de risco mais encontrados, 

respectivamente com 71 e 58,1% dos casos. 
Em terceiro lugar, o sedentarismo, com 41,9% 
dos casos. Outros fatores menos encontrados, 
porém não menos relevantes, foram: insu�ici-
ência cardíaca congestiva (ICC), com 25,8% 
dos achados; dislipidemia, com 16,1%; aci-
dente vascular cerebral (AVC) prévio, encon-
trado em 6,5% dos pacientes; infarto agudo do 
miocárdio (IAM) e insu�iciência renal crônica 
(IRC), ambos com uma proporção de 3,2% dos 
casos.

Como a maioria dos idosos no Brasil (mais 
de 85%) apresenta pelo menos uma enfermi-
dade crônica e que cerca de 15% destas cons-
tituem em HAS e DM1 e o fato de estas duas pa-
tologias estarem diretamente relacionadas ao 
desenvolvimento de doenças cardiovasculares 
vem reforçar a ideia de elas estarem também 
extremamente envolvidas no desenvolvimento 
de quadros sugestivos de demência vascular. 

Um achado interessante desta pesquisa foi 
que enquanto a maioria das literaturas consi-
dera a presença de AVC, sobretudo o isquêmi-
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co, principal fator predisponente para demên-
cia vascular, in�luenciando no aparecimento 
de sintomas cognitivos alterados logo após 
os primeiros anos seguidos ao AVC, de acordo 
com estudos de Pitella3 e con�irmados pelos 
achados de Balthazar e Cendes5 – que a�irmam 
que, após três anos do primeiro episódio de 
AVC, há chance de aparecimento de sinais cog-
nitivos sugestivos de síndrome demencial –, o 
presente estudo revela a HAS descompensada 
como um fator de risco mais importante do 
que o AVC no desenvolvimento de demência 
vascular, seguidos do DM, do sedentarismo e 
do tabagismo, não se sabendo ainda identi�icar 
o tempo de persistência destes fatores de uma 
forma descompensada, no desenvolvimento 
desse tipo de patologia.

Assim, �ica claro que ao se fazer medidas 
de controle adequadas para HAS, DM, da dis-
lipidemia, além da eliminação do tabagismo e 
controle de arritmias cardíacas potencialmen-
te emboligênicas, como �ibrilação atrial, estar-
-se-á automaticamente diminuindo de modo 
considerável o risco do desenvolvimento de 
demência vascular na terceira idade5.

Em relação aos achados de neuroimagem, 
cerca de 93,5% dos idosos pesquisados apre-
sentaram alterações à RNM de crânio, sendo 
que 64,5% deles tiveram alterações compatí-
veis com as categorias 1 e 2 de Fazekas modi�i-
cado e 29% na categoria 3. Isso faz pressupor 
que de todos os pacientes avaliados, a maioria 
possuía focos puntiformes de microinfartos 
cerebrais que já começavam a con�luir e provo-
car lesões neurodegenerativas capazes de pro-
duzir algum sinal e/ou sintoma que já pudesse 
re�letir na avaliação cognitiva do paciente.

Isso mostra que a neuroimagem atualmen-
te possui um papel relevante no processo de 
diagnóstico de pacientes com suspeita de de-
mência ou que apresentam demência, revelan-
do não só uma alteração estrutural, como tam-

bém funcional, do órgão estudado, ocupando a 
TC de crânio e principalmente a RNM de crâ-
nio um valor enorme na avaliação de pacientes 
com demência15. Infelizmente, a maior parte 
dos serviços hoje não dispõe de equipamentos 
de alta complexidade como este para realiza-
ção de estudos funcionais da prática diária que 
possam auxiliar nesse tipo de diagnóstico. 

Dos pacientes avaliados tanto pelos tes-
tes cognitivos quanto pelas técnicas de neu-
roimagem, 87,1% dos 31 idosos apresenta-
ram resultado positivo para transtorno cog-
nitivo para demência vascular, o que reforça 
ainda mais a ideia de que o início da utiliza-
ção rotineira e precoce, tanto em pacientes 
ambulatoriais quanto em internados, a par-
tir de pequenas alterações destes, já autoriza 
o uso de métodos de imagem, como a TC e 
a RNM de crânio, a �im de detectar precoce-
mente alterações que possam evoluir para 
quadros instalados de demência vascular. E 
isso ganha ainda mais valor quando se fala 
de pacientes que já possuem uma história 
prévia de AVC, IAM e/ou outras doenças car-
diovasculares. 

Dos 87,1% que apresentaram alterações 
na RNM, cerca de 90% possuía alterações 
correspondentes à classi�icação de Fazekas 1 
e 2 modi�icado e também possuíam transtor-
no cognitivo detectado por dois ou mais tes-
tes cognitivos alterados. Isso reforça o pen-
samento de que infartos cerebrais silencio-
sos, sobretudo com tendência coalescente, 
documentados por RNM aumentam em mais 
que o dobro o risco de demência no idoso, 
devendo-se salientar que nesse grupo etário 
o comprometimento cognitivo vascular não 
demencial também é comum. Isso nos leva 
a crer que, com a longevidade crescente, os 
efeitos lesivos da doença cerebrovascular na 
cognição podem se tornar uma das princi-
pais causas de demência do idoso16.
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Dos testes de avaliação cognitiva utiliza-
dos, correlacionando-os com achados de neu-
roimagem conforme critério de Fazekas mo-
di�icado, pode-se perceber que os que tive-
ram maior sensibilidade na detecção de alte-
rações cognitivas foram os testes do MEEM e 
a escala de Cerard, cuja sensibilidade chegou 
a 90% na avaliação de pacientes que tiveram 
critérios 1 e 2 de Fazekas na RNM de crânio e 
cuja signi�icância estatística os mostrou segu-
ros na avaliação cognitiva dos pacientes en-
volvidos na pesquisa. Esse dado con�irma que 
o MEEM é um bom teste de avaliação mental 
em pacientes idosos, conforme também mos-
tra o estudo publicado por Veras e Lourenço17, 
cuja sensibilidade do teste chegou a 80,8% 
na amostra avaliada pelos autores. Trata-se 
de uma ferramenta e�icaz no rastreio de in-
divíduos portadores de transtorno cognitivo 
leve – mas, apesar deste fato, não deve ser 
aplicado de modo isolado para avaliar cog-
nitivamente um paciente idoso, mesmo que 
durante muito tempo tenha sido empregado 
como instrumento de pesquisa em estudos 
epidemiológicos populacionais para avaliar 
status mental de pacientes18,19.

Entretanto, o fato de a escala de Cerard 
em relação aos testes do relógio e da �luência 
verbal ser mais sensível na detecção de alte-
rações cognitivas foi um achado interessante 
deste trabalho, uma vez que a maioria dos re-
latos da literatura considera o teste do relógio 
o mais sensível nas avaliações, claro, quando 
associado ao MEEM. O teste do relógio asso-
ciado ao MEEM são mostrados como métodos 
de avaliação mental mais simples e signi�ica-
tivos na detecção precoce de demência, assim 
como na monitoração de mudanças cogniti-
vas prévias20. Na publicação de Mahieux21, a 
�luência verbal associada ao MEEM foi a que 
mais apresentou alteração, quando existiam 
achados de neuroimagem anormais, porém 
sem correlação estatística signi�icativa.

É ressaltado que cerca da metade da po-
pulação dos pacientes com comprometimen-
to cognitivo vascular apresenta quadro de de-
mência22, o que torna necessária, futuramen-
te, uma proposta visando ao estabelecimento 
de critérios e elaboração diagnóstica dessa 
condição. 

Quanto aos fatores de risco relacionados 
aos achados de RNM de crânio, a HAS e o DM 
foram os que mais in�luenciaram no desen-
volvimento das alterações de neuroimagem 
encontrados nos pacientes, cada um com 85 e 
55% dos achados, respectivamente, levando-
-se em consideração aqueles com as altera-
ções sugestivas de Fazekas 1 e 2 modi�icado, 
sendo que naqueles com Fazekas 3, e, portan-
to com as alterações cerebrais mais graves, o 
diabetes mellitus foi o fator de risco mais pre-
valente, com 55,6% dos casos, �icando em se-
gundo lugar a HAS. Isso demonstra que con-
dutas mais agressivas no tratamento e con-
trole dessas duas patologias podem ajudar a 
prevenir de forma considerável a evolução de 
alterações cerebrais moderadas e graves que 
possam resultar em comprometimento das 
funções cognitivas.

CONCLUSÃO 
Conclui-se, portanto, que os achados de 

neuroimagem mais prevalentes no estudo fo-
ram aqueles classi�icados na categoria de Fa-
zekas 1 e 2, cujos testes cognitivos mais sensí-
veis na detecção precoce de demência vascu-
lar foram o MEEM e a escala de Cerard, e os fa-
tores de risco mais diretamente relacionados 
ao desenvolvimento desse tipo de patologia 
foram a HAS e o diabetes mellitus descompen-
sados. Pode-se dizer, então, que ao atuar no 
controle e prevenção dos fatores de risco para 
doenças cardiovasculares, automaticamente, 
estar-se-á prevenindo a existência e a evolu-
ção de doenças compatíveis com demência 
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vascular, �icando, então, o desa�io não só para 
os médicos e pro�issionais da área de saúde 
como também para as autoridades públicas 
de investir na pro�ilaxia desse tipo de doença 
que já ocupa o segundo lugar no ranking das 
síndromes demenciais da terceira idade. 
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RESUMO
Este estudo descreve a sobrecarga de cuidadores de idosos demenciados no Brasil por meio de uma revisão 
integrativa da literatura, no período de 1999 a 2009, publicado em português e em inglês. Os dados foram coletados 
pelas bases de dados eletrônicas Pubmed, Cinahl e Lilacs. As palavras-chave usadas na CINAHL e na Pubmed 
foram: dementia ou cognitive impairment, aged ou older people, Brazil, caregiver burden ou caregiver stress ou 
caregiver strain.  Foram encontradas 14 pesquisas. As palavras-chave usadas nos LILACS na categoria DeCS foram 
idosos”, “cuidadores” e “demência” foram combinados com “e”, que conduziram a 25 estudos. Aproximadamente 
39 estudos foram selecionados, os quais foram reduzidos então a vinte, após temas não relacionados, a língua 
espanhola, pesquisas repetidas, teses/dissertações e livros. As pesquisas foram organizadas em três temas: 
doze(60%) focalizaram na correlação entre a sobrecarga e as características dos cuidadores e dos idosos; seis (30%) 
reportaram as experiências e sentimentos dos cuidadores e dois (10%) discutiram a defi nição de sobrecarga. 
Há necessidade de que os serviços sanitários governamentais brasileiros, as universidades, as organizações não 
governamentais e outras agências e redes planejem propostas formais e informais de intervenção dirigidas aos 
cuidadores informais.

Palavras-chave: idoso, demência, cuidadores, família 

ABSTRACT
This study describes Brazilian caregiver burden in the case of demented aged people, through an integrative 
review, from 1999 to 2009, published in Portuguese and English. Data were collected through the electronic 
databases Pubmed, CINAHL and LILACS. The keywords used in CINAHL and Pubmed databases were: “dementia” 
OR “cognitive impairment”, “aged” OR “older people”, “Brazil”, “caregiver burden” OR “caregiver stress” OR “caregiver 
strain”. A total of 14 papers were found. The keywords used in LILACS in the fi eld DeCS category were “aged”, 
“caregivers” and “dementia” combined with AND, which resulted in 25 studies. About 39 papers were selected, 
which were then reduced to 19, after unrelated themes, the Spanish language, duplicate papers, reviews, theses/
dissertations and books. The studies were organized into three categories: 11 (57,9%) focused the correlation 
between caregiver burden and the characteristics of the caregivers and the demented elderly individuals; six 
(31,6%) reported the experiences and feelings reported by the caregivers; only one (5,3%) exclusively focused 
on the defi nition of burden and one (5,3%) even reported the reliability of a specifi c instrument directed to the 
Brazilian population addressing caregiver burden. The Brazilian government and city health services, universities, 
non-governmental organizations and other agencies and networks urgently need to organize in order to devise 
formal and informal intervention proposals directed to informal caregivers.

Keywords: elderly, dementia, caregivers, family
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INTRODUCTION 
Population aging is one of the greatest 

accomplishments of humanity, but it also re-
presents one of the greatest challenges for 
health managers. According to demographic 
data, the world elderly population will grow 
160%, from 375 to 975 million, between 
1980 and 2020. Around 80% of this increase 
will occur in Third World countries1. The fo-
recast for Brazil is an increase of 280%, from 
7.5 to almost 30 million, in the period men-
tioned above. Therefore Brazil, which used 
to rank the 16th position in the world in ter-
ms of its elderly population, will occupy the 
6th position in 20201.

In addition to decreased physical capa-
city associated with the aging process, other 
factors contributing to elderly individuals 
becoming more vulnerable to pathological 
processes such as chronic diseases, includes 
cognitive decline, which consists of generali-
zed and mild slowness, and loss of precision 
Mental decline can be measured by objective 
tests relating situations in a person’s daily 
routine2. 

Cognitive impairment can occur in asso-
ciation with various factors, the most preva-
lent is dementia, which is seen as a medical 
condition or syndrome, clinically characte-
rized by a gradual decline in cognitive func-
tions, changes in personality and behavior, 
and deteriorated performance of tasks in the 
patient’s daily routine3. 

In terms of cognitive impairment, de�i-
ciency in the elderly individuals’ functional 
capacity, associated with either dementia or 
other problems, can also occur and lead to a 
progressive loss of autonomy and indepen-
dence. Hence, the family is usually the body 
that, unexpectedly, assumes responsibility 
for care. This situation has frequently led ca-
regivers to present depression and anxiety, 

which also contribute to the deterioration of 
their physical condition4.

In this respect, this paper is part of a 
project that attempted to synthesize the 
knowledge of Brazilian caregiver burden as 
published in literature in order to answer 
the following question: What have Brazilian 
researchers published concerning caregiver 
burden involving elderly people with de-
mentia?

Lack of knowledge regarding elderly in-
dividuals with cognitive impairment and the 
burden imposed by the activity of providing 
care at home, in Brazil, justi�ies conducting 
this study. 

OBJECTIVES 
This study describes Brazilian caregiver 

burden in the case of demented aged people, 
through papers published in national and 
international literature, from 1999 to 2009, 
published in Portuguese and English.

METHODS 
An integrative literature review5 was car-

ried out to identify publications addressing 
caregiver burden involving demented elderly 
individuals. Integrative reviews are the bro-
adest category of research reviews and can 
encompass empirical or theoretical literatu-
re, or both, depending on the purpose of the 
research and a summary of the literature on a 
speci�ic concept or content �ield whereby the 
research is summarized, analyzed, and ove-
rall conclusions are drawn5,6.

The focus of this review was just of arti-
cles focusing on only Brazilian samples and 
the inclusion criteria used in were:

• Scienti�ic studies carried out in Brazil with 
demented elderly individuals and family 
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caregivers, involving the speci�ic content 
of caregiver burden;

• Published between 1999 and 2009;

• Written either in Portuguese or English;

•  Only scienti�ic papers; book’s chapters, 
thesis and dissertations were excluded;

• Available on line, or in the University of 
Alabama library.

Data were collected through the electro-
nic databases Pubmed, CINAHL and LILACS. 
The keywords used in CINAHL and Pubmed 
databases were: “dementia” OR “cognitive 
impairment”, “aged” OR “older people”, “Bra-
zil”, “caregiver burden” OR “caregiver stress” 
OR “caregiver strain”. These four searches 
were combined with the AND operator to 
identify the Brazilian studies addressing ca-
regiver burden involving aged people with 
dementia. A total of 14 papers were found. 
After duplicate papers, papers addressing 
unrelated themes, and books and theses/
dissertations were excluded, eight papers 
remained. The search was restricted to the 
period between January 1999 and Novem-
ber 2009. 

The keywords used in LILACS in the �ield 
DeCS category were “aged”, “caregivers” and 
“dementia” combined with AND, which re-
sulted in 25 studies. When the same three 
keywords were combined in the �ield Words 
58 studies were identi�ied. Hence, 83 studies 
were identi�ied, which were then reduced to 
12, after unrelated themes, the Spanish lan-
guage, duplicate papers, reviews,  theses/dis-
sertations and books were excluded. 

With different methodological approa-
ches, 97 full texts were identi�ied, 19 of which 
addressed the focus of the study. All of them 
were read and data were collected through a 
validated form, which included the characteri-
zation of papers and that of authors, purpose 

and type of study, sample, inclusion criteria 
and interpretation of results.

RESULTS 
Of the 19 reviewed papers, nine (47,3%) 

were published between 2007 and 2009, ei-
ght (42,1%) from 2004 to 2006, one (5,3%) 
from 2001 to 2003, and one (5,3%) were pu-
blish between 1999 and 2000, showing that 
this theme has received more attention in re-
cent years.

All of the papers concern studies carried 
out in Brazil and published in 18 different 
journals; only �ive (26,3%) were published 
in international journals. Fourteen (73,7%) 
were Brazilian papers and 11 (57,9%) were 
from the �ield of nursing. Eighteen (94,7%) 
studies had nurses as co-authors, including 
physicians, social workers, and psychologists, 
while one (5,3%) had only physicians as au-
thors.

 In analyzing the method used in the 
studies, seven (36,8%) were quantitative 
studies, four of which (57,1%) used a cross-
-sectional method, one (14,3%) a retrospecti-
ve, another used the transversal method and 
another used the case study method. Of the 
19 reviewed studies, six (31,6%) used the 
qualitative method and six (31,6%) did not 
mention the type of method used in the study. 

 In relation to the interpretation of 
results, 12 (63,1%) reported recommen-
dations for policy or practice, followed by 
nine (47,4%) that presented suggestions 
for further research, one (5,3%) presented 
suggestions for future reviews, presented 
conditions that impact policy or practice 
and suggestions for in depth theory develo-
pment. Some of these studies reported more 
than one interpretation of results. Some stu-
dies reported more than one interpretation 
(Tables 1, 2 and 3). 
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Study Area Purpose Sample Inclusion 
criteria

Research 
Methodology

Interpretation 
of Results*

1) Creese et.al 2008. 

Int Psychogeriatr. 

English

Medicine

To investigate the 

sleep characteristics 

of a sample of spousal 

caregivers currently 

residing with the 

dementia care recipient.

60 spousal 

caregivers of 

individuals 

with 

Alzheimer’s 

disease

No Not mentioned A

2) Cassis et.al.2007. 

Rev Assoc Med Bras. 

Portuguese.

Medicine

To verify the correlation 

between caregiver 

burden in dementia and 

characteristics of patients 

and caregivers.

67 demented 

elderly and 

their respective 

caregivers

Yes
Retrospective 

study
A

3) Bandeira et.al, 2007

Ment Health. English. 
Psychology

To evaluate stress, 

anxiety, depression, and 

feelings of hopelessness 

in caregivers of relatives 

with dementia.

129 caregivers 

and 145 non-

caregivers of 

relatives with 

dementia

No Not mentioned A, B

4) Garrido& Menezes, 

2004. Rev Saude 

Publica. Portuguese. 

Psychology

To evaluate the impact 

on informal caregivers of 

elderly with dementia.

49 demented 

elderly and 

their respective 

caregivers

Yes
Cross-sectional 

study
A, B

5) Taub et.al, 2004.

Cad Saude Publica.

English. 

To examine the reliability

of the Brazilian version 

of the Zarit Caregiver 

Burden Interview (ZBI).

50 primary 

informal 

caregivers of 

demented 

patients.

No Not mentioned A

6) Scazufca et.al, 2002

Psychiatr Epidemiol. 

English.

Psychiatry

To examine the burden 

and distress reported by 

carers of

elderly patients with 

depression.

82 patients and 

their relative 

caregivers

Yes
Cross-sectional 

study
B,D

Table 1. Articles reporting researches from Pubmed database focused on caregivers burden of demented elderly in Brazil, 1999 - 2009

RevistaG&G_SBGG_42x28.indd   75RevistaG&G_SBGG_42x28.indd   75 8/23/12   3:49 PM8/23/12   3:49 PM



Geriatria & Gerontologia76

Study Area Purpose Sample Inclusion 
criteria

Research 
Methodology

Interpretation 
of Results*

1) Inouye et al, 

2009. Rev Latino-am 

Enfermagem. Port/

English.

Nursing

To evaluate the perceived quality of life of 

elderly patients with dementia and their 

respective family caregivers and identify 

correlations between variables.

106 elderly with 

Alzheimer disease 

and their respective 

caregivers

Yes Not mentioned A

2) Fialho et al, 2009. 

Dement. Neuropsychol. 

English

Nursing

To investigate the relationship between the 

presence of neuropsychiatric symptoms and 

the level of caregiver burden in a group of 

Brazilian elderly with dementia.

83 family-

caregivers of 

patients with 

dementia

Yes Not mentioned B

3) Fonseca & Soares, 

2008. Revista da Rede 

de Enfermagem do 

Nordeste.  Portuguese 

Nursing

To learn about the intervenient factors that 

contribute with the diffi  culties felt by the care 

taker in the activities developed by the elderly 

with Alzheimer’s disease.

Eight care takers Yes Qualitative study B, C

4) Celich & Batistella, 

2007. Cogitare enferm; 

Portuguese.

Nursing

To describe the life experience and feelings 

of the family caregiver of Alzheimer’s Disease 

patient.

Five female family 

members that 

are the principal 

caregivers of fi ve 

elderly with this 

dementia

No
Qualitative study 

(Phenomenology)
B

5) Silveira et. al, 2006.

Cad. Saúde Pública. 

Portuguese.

Nursing

To contribute to a better understanding of the 

main family caregivers of highly dependent 

elderly.

24 primary informal 

caregivers of 

demented patients

No
Qualitative study 

(Transversal)
E

6) Lemos et al, 2006. 

Saúde e Sociedade. 

Portuguese.

Social work

To evaluate the subjective impact of

Alzheimer’s Disease (AD) on the lives of the 

primary family caregivers of patients suff ering 

from said disease.

29 primary informal 

caregivers of 

patients with DA

Yes Transversal study B

7) Luzardo et al, 2006. 

Texto Contexto Enferm; 

Portuguese

Nursing
To describe the features of the elderly with 

Alzheimer’s disease and of their caregivers.

36 elderly 

individuals with 

Alzheimer’s disease 

and their respective 

caregivers

Yes

Exploratory descriptive 

and Cross Sectional 

study

A, B

8) Santana et al, 2005

Rev Bras Enferm. 

Portuguese

Nursing

To describe the characteristics of elderly 

and their caregivers in attendence at the 

neurogeriatrical ambulatory and to identify 

nursing and care diagnosis used by caregivers, 

through EDG, MEEM, AIVDs and AVDs applied 

in nursing assessments.

16 elderly with 

dementia and 

their respective 

caregivers

No
Case study 

(Quantitative)
B

9) Caldeira &, Ribeiro, 

2004. Arq Ciênc Saúde. 

Portuguese.

Nursing

To analyze the caregivers’ knowledge in 

relation to the main care of older people with 

Alzheimer.

Eight primary 

informal caregivers 

of patients with DA

No
Qualitative study 

(Descriptive)
B

10) Coelho & Alvim, 

2004. Rev Bras Enferm. 

Portuguese.

Nursing

To describe the experiences of the family 

members in living with the elderly with AD and 

analyze aspects that interfere with the

transformations of family dynamics since the 

onset of the disease.

Eight primary 

informal caregivers 

of patients with DA

No Qualitative study No

11) Silveira, 2000. 

Textos Envelhecimento. 

Portuguese.

Nursing 

To analyze the changes in the familiar system 

after occurs the process of dementia in relative 

one, and the beliefs above the caring.

Eight primary 

informal caregivers 

of patients with DA

No Not mentioned No

Table 2. Articles reporting researches from Lilacs database focused on caregivers burden of demented elderly in Brazil, 1999 - 2009
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Concerning the categories of discussion, 
the studies were organized into three cate-
gories: 11 (57.9%) focused the correlation 
between caregiver burden and the charac-
teristics of the caregivers and the demented 
elderly individuals; six (31.6%) reported the 
experiences and feelings reported by the ca-
regivers; only one (5.3%) exclusively focu-
sed on the de�inition of burden; one (5.3%) 
even reported the reliability of a speci�ic ins-
trument directed to the Brazilian population 
addressing caregiver burden. Hence, these 
two last themes were combined into one ca-
tegory of discussion.

DISCUSSION 
Caregiver burden correlated with charac-
teristics of demented elderly individuals 
and caregivers

Twelve papers demonstrated the rela-
tionship between the characteristics of caregi-
vers and care recipients with dementia and the 
impact on caregiver burden. Burden has been as-
sociated with behavioral disorders, dependency, 
cognitive impairment of the demented elderly 
individual, as well as the onset of symptoms, care 
giving and co-residency, caregiver age and gen-
der, caregiver knowledge and care costs. 

Taking care of elderly demented individu-
als, especially when they present behavioral 
changes, can be exhausting for both the family 
and caregivers. Generally, this leads to changes 
in family lifestyle, and the caregiver must deal 
with a range of problems. A study conducted 
with 67 patients (76.8 years, 53.7% women) 
and 82% female caregivers demonstrated that 
some characteristics were strongly correlated 
with caregiver burden, such as demented elder-
ly behavioral disorders (p<0.001), dependency 
(p=0.003), onset of symptoms (p=0.016) and 
of care giving (p<0.001), previous diagnosis 
(p=0.016), and co-residency (p=0.002)4. It is 
common to �ind signi�icant positive correlation 
between the presence of severe behavioral ma-
nifestations in demented elderly individuals 
and high levels of caregiver burden7. 

Behavioral manifestations in demented 
elderly individuals are manifested as disorien-
tation, aggressiveness, skin drought, urinary 
incontinence, disturbances in the family rela-
tionship, which is among the mostly harmful, 
and increase caregiver burden8. In addition to 
increased care burden, these behavioral mani-
festations contribute to sleep disruptions in ca-
regivers’ lives, as well. Another study revealed 
that 63% of caregivers’ spouses reported sleep 
disruptions due to the nocturnal behavior of the 

Study Area Purpose Sample Inclusion
criteria

Research 
Methodology

Interpretation 
of Results*

1) Pavarini et al, 
2008. Rev. Eletr. 
Enf. Portuguese.

Nursing

To better understand 
processes involved in 

caring
for elders with 

dementia.

In-home interviews 
were conducted with 
family caregivers for 

demented elders 
(N = 14)

No

Descriptive 
Transversal 
(Qualitative 

Method)

A, B

2) Veras et al, 
2008.
Psychogeriatrics. 
English

To investigate family 
expenditure relating to 

caring for elderly people 
with dementia.

41 families responsible 
for caring for elderly

people with dementia
Yes

Exploratory, 
Descriptive,

and Cross-Sectional
A, B

Table 3. Articles reporting researches from CINAHL database focused on caregivers burden of demented elderly in Brazil, 1999 - 2009

The code for interpretation of results is follows:

A = suggestions for further research

B = recommendations for policy or practice

C = suggestions for future reviews

D = conditions that impact policy or practice

E = suggestions for depth theory
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recipients of their care. Poorer caregiver sleep 
quality was associated with higher frequency of 
nocturnal disruptions by the care recipients9.

Another review of studies investigating the 
association between behavioral problems in 
patients with dementia and the burden of ca-
regivers reported that all studies indicated that 
behavioral disturbances are an important cause 
of burden, although there was little consistency 
in the de�inition of ‘behavioral disturbances’10. 

When comparing groups of caregivers of 
demented elderly and caregivers of non-de-
mented elderly, the �irst is more likely to have 
‘pathological stress’ than the control group, 
and also presenting signi�icantly more anxiety 
and hopelessness11. Caregivers of patients with 
more severe depression and patients who re-
ported that they had symptoms for longer pe-
riods reported more burden. Caregivers who 
perceived more Activities of Daily Living (ADL), 
Instrumental Activities of Daily Living (IADL) 
and behavioral and mood problems in patients 
also reported more burden. Another study con-
ducting a multivariate analysis revealed that ca-
regivers’ emotional distress and patients’ beha-
vior and mood problems were independently 
associated with burden scores12.

The burden upon caregivers may be con-
sidered to be a result of the personality and 
behavior changes in each stage of dementia that 
these observe in their loved ones. As expected, 
it was revealed that the greater the degree of 
dementia, the greater the interference in the ca-
regivers’ lives tended to be. As the disease pro-
gresses, individuals need more and more super-
vision and care13.

Many studies in the literature also show 
that the characteristics of caregivers in�luence 
caregiver burden. Gender in�luences kinship ro-
les and perceptions of caregiver burden. Some 
studies have found that female caregivers tend 
to report more health problems and depressi-
ve symptoms than male caregivers9,12,14. The 

results of one study, however, found that there 
are no signi�icant differences in the burden le-
vel with regard to gender or age. These could be 
related to sample size and the authors suggest 
further exploring these issues in future studies7. 

Age may also in�luence caregiver burden. 
One study demonstrated that younger relatives 
reported more burden than older ones. Care-
givers that were children of patients reported 
more burden than caregivers who were spouses 
or had other relationships with patients12. Other 
socio-demographic characteristics of relatives 
were not statistically associated with burden 
(education, job, income, living with patient, num-
ber of hours of contact per week), nor was the 
number of physical problems reported by relati-
ves positively associated with relatives’ burden12.

Another important factor reported in the 
studies is related to caregiver knowledge con-
cerning the disease. When caregivers did not 
adequately understand the several poten-
tial manifestations of the dementia, caregiver 
exhaustion and family con�licts are more like-
ly to happen8. Family caregivers need not only 
receive education regarding the disease but 
should also receive regular home visits from 
health professionals in order to better deal with 
more idiosyncratic problems, such as certain 
types of behavior.  This is an essential require-
ment for satisfying the needs of both demented 
elderly people and their caregivers. Groups su-
pporting the family and the caregivers of elderly 
individuals with Alzheimer’s are rich knowled-
ge resources that deserve attention from and 
participation with health professionals, espe-
cially nurses15.

Finally, the results of another study contri-
bute to understanding the costs involved in ca-
ring for elderly individuals with dementia and 
the impact of this type of care on family income, 
such as caregiver burden. In the group studied, 
the monthly family income was greater than or 
equal to �ive times the minimum wage in 62.4% 
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of cases. This corresponds to an annual family 
income of US$ 3,967.00. The �indings suggest 
that the �inancial impact of caring for an elderly 
person with dementia is considerable, compro-
mising an average of 66% of the family income. 
The expenditure may reach 75% of family inco-
me in cases of patients in the initial stages, 62% 
at advanced stages, and approximately 80% 
when the dementia is associated with another 
chronic disease16.

Experiences of caregivers

Six articles addressed the experience of 
caring for an elderly demented relative. Some 
studies investigated the caregivers’ persona-
lities and how these in�luenced the activity of 
caring and also the decision of choosing so-
meone to provide care for the patient.

Caregivers are resolute people who try to 
solve problems. They perform many tasks at 
the same time and feel like they are the best 
ones to do what they do. These characteris-
tics are mainly perceived in female caregi-
vers. In general, caregivers do not ask for help 
because they either believe they are the most 
capable to provide care or because they think 
that others should realize they are in need 
without being asked. Taking care of a demen-
ted elderly relative elicits many contradictory 
feelings in a short period of time: love and 
anger, patience and intolerance, affection, 
sadness, irritation, loss of heart, punishment, 
de�iance, unreliability, pessimism, solitude, 
doubts concerning how to provide care, fear 
of becoming sick as well, fear that the patient 
is suffering, fear that the patient will die. The 
most common feeling was guilt, especially 
when the demented relative is suffering17.

In the most of analyzed studies, women 
accounted for the majority of caregivers17-21 
which contributes to the fact that in Brazil the 
role of caring is culturally and socially attri-
buted to women.  Women �irst care for their 

children, then for their parents, and �inally for 
their husbands. Caregivers are usually in the 
adult age group, in which women have seve-
ral social roles, such as working outside of the 
home, in addition to caring for their elderly 
parents and/or husbands18. This phenome-
non is expected since in Brazil women live 
longer than men, and, by the time they are 
affected with dementia, most of them are alre-
ady widows. This fact explains some con�licts 
in family relationship because arrangements 
have to be made at the level of the family core 
and problems sometimes may re�lect a lack of 
willingness to provide care when electing a 
caregiver is based on care needs19.

Consequently, those who are chosen to 
play the caregiver role, usually do not know 
how to deal with the situation since most 
of them do not understand the symptoms 
and consequences of such a disease affec-
ting the health of the elderly individual and 
that of their own. Most caregivers do not 
feel comfortable with the situation, either 
because they do not have enough family su-
pport or because there is no better clinical 
prospect or for other reasons. This is so even 
when they are interested in learning how to 
deal with these individuals and to practice 
self-care18.

Even though there have been changes in 
the roles of family members, when one family 
member becomes sick and can no longer ful�ill 
the caregiver role, the family becomes unba-
lanced and a crisis is triggered, which requires 
it to reorganize (such as when a daughter who 
cares for her the mother gets a job or starts to 
dedicate time to her husband or children that 
would otherwise be dedicated to the patient). 
The situation may be aggravated because the 
care provided to demented patients can last 
many years, making negotiations within the 
family concerning who should provide care 
become even more complex21.
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In a study conducted with �ive female ca-
regivers of �ive elderly individuals with de-
mentia, the authors concluded that being the 
main caregiver of an elderly individual with 
dementia is a challenge, especially when one 
does not receive family or social support. Ca-
regivers become fragile, as well, due to their 
advanced age; they become physically and 
emotionally stressed and are required to pro-
vide such care because they have no other 
option, though they attempt to be patient, to-
lerant, affectionate and respectful. It is essen-
tial that caregivers are understood and sup-
ported during the caring process20.

At the present, support networks are still 
insuf�icient to provide adequate support to 
elderly Brazilian individuals and their fami-
lies. The need for comprehensive healthcare 
models for physically and mentally depen-
dent elderly people should be voiced by the 
diverse sectors of society, aiming to achieve 
the goals of the Brazilian National Policy for 
the Elderly and the Program of Family Health-
care22. There is an urgent need for interdisci-
plinary interventions that facilitate the daily 
lives of caregivers with regard to caring for 
demented elderly individuals at home, accor-
ding to the needs of the family22.

Caregiver burden instrument and de�inition

Only one article used an evaluation ins-
trument, the Brazilian version of the Zarit 
Burden Interview (ZBI). The ZBI is a 22-item 
scale assessing the degree to which caregivers 
perceive their health, personal and social life, 
�inances and emotional well being, and how 
they are affected as a result of providing care 
to a relative. Caregivers were asked how fre-
quently they presented each of the 22 items; 
answers ranged from “never” to “always”. A 
total score was obtained by summing all ite-
ms (scores range from 0 to 88); higher scores 
indicate more burden.

This study revealed that this instrument 
is easy to administer to the caregivers of de-
mentia patients. It also proved to be reliable, 
with overall reliability rates that were com-
parable to those of previous studies. This is 
supported by the fact that the pro�ile of the 
studied caregivers was similar to that of the 
original study. The Brazilian version of ZBI is 
a reliable instrument to be used as a measure 
of caregiver burden related to dementia. The 
rate of reliability proved to be comparable 
to the original version and is a useful instru-
ment to be applied both in research and clini-
cal practice23.

 Another study addressed the de�ini-
tion of burden, speci�ically the de�inition of 
subjective burden. Objective burden of infor-
mal care giving refers to the amount of time 
spent in care giving, the caregiver’s tasks that 
are performed and potential �inancial proble-
ms. Subjective burden refers to how the in-
formal caregiver perceives the impact of the 
objective burden related to care giving24.

 The caregivers of patients with Alzheimer’s 
disease present high levels of subjective im-
pact. The impact level depends on factors 
such as caregivers’ level of education and the 
patients’ degree of dependence. Caregivers 
who present greater level of subjective impact 
have a higher level of education, as well as tho-
se who take care of bedridden patients24. The 
subjective impact of AD in caregivers was de-
emed signi�icant and subject to various factors 
such as caregivers’ educational level and the 
patients’ level of dependence24. 

Explaining the subjective burden of care 
and understanding what elements contribute 
to it are important lines of research. Only one 
paper in this review focused on this topic. If 
the aim of healthcare is to preserve and res-
tore health, it seems logical that the health of 
caregivers, as well as that of patients, should 
be preserved. 
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CONCLUSION 
This review reveals that the situation of 

constantly providing care to elderly indivi-
duals with dementia poses important bur-
den risks to Brazilians caregivers. Therefore, 
providing psychological and social support 
to caregivers is essential. Further research is 
needed to more deeply evaluate symptoms 
of subjective burden in caregivers providing 
care to the demented elderly population, 
and also to focus on the effective use of the 
resources, such as social support and coping 
strategies, used by caregivers when facing the 
task of caring for a relative with dementia. 

This study provided a better understan-
ding of caregiver burden experienced by tho-
se caring for elderly individuals with demen-
tia in Brazil. The Brazilian government and 
city health services, universities, non-govern-
mental organizations and other agencies and 
networks urgently need to organize in order 
to devise formal and informal intervention 
proposals directed to informal caregivers.
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RESUMO
O aumento da expectativa de vida da população leva ao crescimento do número de idosos que necessitam 
de cuidados de saúde, principalmente das complicações ocasionadas pelas doenças crônicas. O diabetes 
mellitus é uma doença de alta prevalência nos idosos, caracterizada por um distúrbio metabólico decorrente 
da falta de insulina e/ou da incapacidade de esta substância agir adequadamente. A doença promove a 
instalação de complicações macrovasculares (doença cardiovascular, cerebrovascular e de vasos periféricos), 
microvasculares (retinopatia, nefropatia e neuropatia) e musculoesqueléticas (artrite reumatoide e 
osteoartrite) que interferem na qualidade de vida dos idosos e no desempenho ocupacional (autocuidado, 
trabalho e lazer). Este estudo consiste de uma pesquisa bibliográfi ca que investiga a atuação do terapeuta 
ocupacional junto ao idoso com diabetes mellitus, abrangendo as duas últimas décadas, com a fi nalidade 
de identifi car as possibilidades de intervenções, diante das diversas complicações clínicas. Constatou-se a 
importância do profi ssional na prevenção das incapacidades e na manutenção da funcionalidade durante as 
diversas etapas da doença. A intervenção estimula a recuperação da autonomia para o autocuidado, orienta 
o indivíduo no controle da glicemia, e, diante da instalação de complicações, contribue para a melhoria do 
desempenho funcional. A atuação do terapeuta ocupacional junto ao idoso diabético possibilita a manutenção 
do desempenho satisfatório das atividades de vida diária, como no que diz respeito a alimentação, vestuário, 
higiene pessoal e locomoção, o que melhora também sua relação com os meios familiar e social. 

Palavras-chave: diabetes mellitus, complicações do diabetes mellitus, idoso, reabilitação, terapia ocupacional

ABSTRACT
Increased life expectancy of the population leads to the growing number of the elderly who need health care, 
mainly due to complications caused by chronic diseases. Diabetes mellitus is a disease of high prevalence 
in the elderly, characterized by a metabolic disorder resulting from the lack of insulin and/or its inability to 
act appropriately. The disease promotes the appearance of macrovascular (cardiovascular, cerebrovascular 
and peripheral vessels), microvascular (retinopathy, nephropathy and neuropathy) and musculoskeletal 
(osteoarthritis and rheumatoid arthritis) complications that aff ect the quality of life of seniors and their 
occupational performance (self-care, work and leisure). This study consists of a literature research that 
investigates the role of the occupational therapist following the elderly with diabetes mellitus, enclosing 
the two last decades, in order to identify possible interventions in the face of medical complications. It was 
noted the importance of the professional in the prevention of the disability and in the maintenance of the 
functionality during the various stages of the disease. The intervention stimulates the recovery of self-care 
autonomy, guides the individual in in the glycemic control, and in the face of complications, it contributes to 
the improvement of functional performance. The role of the therapist following the diabetic elderly enables 
the maintenance of a satisfactory performance of daily life activities such as eating, getting dressed, personal 
hygiene, mobility as well as improves the elderly´s family and social relationships.

Keywords: diabetes mellitus, diabetes complications, aged, rehabilitation, occupational therapy
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INTRODUÇÃO 
O diabetes mellitus (DM) é um importante 

e crescente problema de saúde pública, cuja 
incidência e a prevalência aumentam no mun-
do todo, alcançando proporções epidêmicas, 
inclusive em países em desenvolvimento. Isso 
ocorre, em grande parte, devido ao acelerado 
processo de transição demográ�ica e epide-
miológica em curso nesses países1-3. 

Segundo a International Diabetes Fede-
ration (IDF), estima-se que o número de pes-
soas com a doença passe de 366 milhões em 
2011 para 552 milhões em 2030, caso nenhu-
ma ação de urgência seja tomada. Acredita-se 
que aproximadamente três novos casos sur-
gem a cada dez segundos, ou seja, quase dez 
milhões por ano, sendo que 183 milhões de 
pessoas não sabem que têm a doença4.

A incidência de DM em idosos brasilei-
ros varia de 13,1 a 15,4%5,6. Trata-se de um 
problema de saúde pública, apresentando 
aumento das taxas de mortalidade, de 6,25% 
em 2008 para 6,47% em 20107.

O DM insere-se no grupo das doenças crô-
nicas não transmissíveis que, no Brasil, leva 
os indivíduos a se tornarem incapacitantes 
para o trabalho, inicialmente de maneira tem-
porária, podendo levar à invalidez e aposen-
tadoria precoces, além de causar importan-
te morbimortalidade entre os idosos6,8. Em 
estudos realizados com idosos diabéticos no 
Brasil, observa-se um predomínio do sexo fe-
minino5,6, na faixa etária de 60 a 70 anos5.

Assim, o envelhecimento da população é 
um fator importante no aumento expressivo 
do DM, doença que acarreta complicações 
macrovasculares (doença cardiovascular, ce-
rebrovascular e de vasos periféricos) e micro-
vasculares (retinopatia, nefropatia e neuropa-
tia), além de outros fatores, como alterações 
negativas no estilo de vida, aumento de casos 
de obesidade e questões socioeconômicas9,10. 

A doença contribui para o comprometi-
mento da qualidade de vida dos idosos, po-
dendo ser decorrente de fatores psicológicos 
ou de outros – como educação, conhecimen-
to sobre a doença, tipo de assistência, uso de 
insulina, idade, complicações, nível social etc. 
O DM, associado às alterações relacionadas à 
idade que ocorrem praticamente em todas as 
partes do corpo com o envelhecimento, pro-
move o aumento de consumo de recursos em 
saúde e mortalidade2.

Nos idosos diabéticos, a doença apresen-
ta-se de forma peculiar, sendo que os sintomas 
clássicos costumam estar ausentes e podem 
ocorrer as manifestações menos comuns11. 

Estudos realizados em São Paulo e na re-
gião Nordeste, em 2005, com egressos de gru-
pos da terceira idade, apontaram que mais de 
80% dos idosos apresentam pelo menos uma 
enfermidade crônica e algum grau de depen-
dência, necessitando de ajuda de outras pes-
soas para realizar uma ou mais atividades bá-
sicas de vida diária3. 

O DM é portanto, uma doença que com-
promete o desempenho ocupacional que 
abrange as áreas de autocuidados, trabalho 
e lazer. Dessa forma, o terapeuta ocupacional 
insere-se na problemática promovendo uma 
intervenção que atenda às reais necessidades 
do indivíduo12.

A atuação do terapeuta ocupacional fun-
damenta-se no uso da atividade, com o obje-
tivo de promover a saúde e atingir resultados 
funcionais por meio do desenvolvimento, da 
melhora ou da restauração do nível mais ele-
vado de independência. A intervenção é pro-
posta ao indivíduo que esteja limitado por 
uma doença, ou lesão física, apresentando 
uma condição de não funcionalidade. As-
sim, tem-se o objetivo de melhorar as habi-
lidades de vida diária, aptidão para o traba-
lho e o lazer13.  
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Diante da problemática do DM, o terapeu-
ta ocupacional pode inserir-se em programas 
de prevenção primária, possibilitando a pro-
moção da saúde; de prevenção secundária, 
prevenindo o aparecimento de sequelas que 
ocasionem uma possível invalidez; e, por �im, 
em programas de prevenção terciária, na re-
abilitação do paciente em estágio mais avan-
çado que apresente invalidez ou deformidade 
de algum membro14. A intervenção visa à ade-
quação do estilo de vida do indivíduo acome-
tido pelas complicações do DM em conjunto 
com outros pro�issionais da área da saúde15.

O DM é uma doença que compromete a 
autonomia e a realização das atividades co-
tidianas. Diante dos comprometimentos no 
desempenho ocupacional decorrentes da 
doença, realizou-se uma pesquisa bibliográ-
�ica sobre a atuação terapêutica ocupacional 
junto a idosos diabéticos, para uma melhor 
compreensão da doença e suas complicações, 
visando a uma intervenção mais e�icaz junto 
a esse grupo. 

MÉTODOS 
Trata-se de um estudo de revisão de lite-

ratura, cuja busca e análise se concentraram 
nas publicações escritas em português, inglês 

e espanhol durante as últimas duas décadas. 
Alguns artigos anteriores a essa data foram 
selecionados, devido à sua relevância quanto 
ao assunto abordado. 

Foi realizada uma busca de artigos cientí-
�icos sobre o tema nas bases de dados Medli-
ne, Scielo e Lilacs (via Bireme), tendo como 
descritores: diabetes mellitus (diabetes melli-
tus), complicações do diabetes (diabetes com-
plications), idoso (aged), reabilitação (rehabi-
litation) e terapia ocupacional (occupational 
therapy). Fontes adicionais foram obtidas 
por meio de estudos encontrados em outras 
fontes cientí�icas (livros, revistas, sites) que 
abordavam o assunto.

RESULTADOS 
Os resultados da pesquisa apresentam um 

total de 40 publicações, demonstradas nas Ta-
belas 1 e 2. Foram encontradas 14 publicações 
em bases de dados de literatura cientí�ica, sen-
do três na Medline, três Lilacs e oito na Scielo. 
Em acervo de especialistas, localizaram-se 26 
publicações, sendo que 14 destas correspon-
dem a livros; duas a teses de doutorado; duas 
são dissertações de mestrado; quatro corres-
pondem a sites na internet; três são artigos; e 
uma diz respeito a anais de congresso. 

Autor Título Fonte Língua Ano Base de 
Dados

Andrew MA
The occupational therapist’s role in the 

management of diabetes

Can J Occup Ther. 1987 

Feb;54(1):11-5.
Inglês 1987 Medline

Cate Y, Baker SS, Gilbert MP
Occupational Therapy and the person with 

diabetes and vision impairment

The American Journal of 

Occupational Therapy. 

1995 Oct; 49(9):905-11.

Inglês 1995 Medline

Rijken PM, Dekker J 

Clinical experience of rehabilitation 

therapists with chronic diseases: a 

quantitative approach

Clin Rehabil. 1998 

Apr;12(2):143-50.
Inglês 1998 Medline

Tabela 1. Resultado da pesquisa bibliográfi ca realizada nas bases de dados da literatura científi ca (Medline, Lilacs e Scielo) 

(continua)
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Autor Título Fonte Língua Ano Base de 
Dados

Montilha RCL, Temporino ER, 

Kara-José N

Defi ciência visual: características e 

expectativas da clientela de serviço de 

reabilitaçäo/ Visual defi ciency: characteristics 

and expectations of the rehabilitation service 

clientele

Rev. Ciênc Méd 

(Campinas). 2000 Set-

Dez;9(3):123-8.

Português 2000 Lilacs

Moura AAG, Carvalho EF, Silva 

NJC

Repercussão das doenças crônicas não-

transmissíveis na concessão de benefícios 

pela previdência social

Ciênc saúde coletiva. 2007 

Nov-Dez;12(6):1661-72.
Português 2007 Lilacs

Porras AX, Cáceres NM, Garcés 

MA, Riveros GMF, Seguel VA

Intervención de terapia ocupacional en 

prevención y tratamiento de obesidad y 

diabetes mellitus tipo II: nunca pensamos 

que era algo más que una dieta1

Rev Chil Ter Ocup. 2006 

Nov;(6):55-68.
Espanhol 2006 Lilacs

Araújo RB, et al
Avaliação do cuidado prestado a diabéticos 

em nível primário

Rev Saúde Pública. 

1999;33(1):24-32.
Português 1999 Scielo

Campos FG, Barrozo LV, Ruiz T, 

César CLG, Barros MBA, Carandina 

L, et al

Distribuição espacial dos idosos de um 

município de médio porte do interior paulista 

segundo algumas características sócio-

demográfi cas e de morbidade

Cad Saúde Pública. 

2009;25(1):77-86.
Português 2009 Scielo

Coeli CM, Ferreira LGFD, Drbal 

MM, Veras RP, Camargo Júnior 

KR, Cascão AM

Mortalidade em idosos por diabetes mellitus 

como causa básica e associada

Rev Saúde Pública. 2002; 

36(2):135-40.
Português 2002 Scielo

D’Orsi E, Xavier AJ, Ramos LR
Trabalho, suporte social e lazer protegem 

idosos da perda funcional: estudo epidoso

Rev Saúde Pública. 2011 

Aug;45(4):685-92.
Português 2011 Scielo

Francisco PMSB, Belon AP, Barros 

MBA, Carandina L, Alves MCGP, 

Goldbaum M, et al

Diabetes auto-referido em idosos: 

prevalência, fatores associados e práticas de 

controle

Cad Saúde Pública. 2010; 

26(1):175-84.
Português 2010 Scielo

Lima MG, Barros MBA, César 

CLG, Goldbaum M, Carandina L, 

Ciconelli RM

Impact of chronic disease on quality of life 

among the elderly in the state of São Paulo, 

Brazil: a population-based study

Rev Panam Salud Publica. 

2009; 25(4):314-21.
Inglês 2009 Scielo

Pavarini SCI, Mendiondo MSZ, 

Barham EJ, Varoto VAG, Filizola 

CLA

A arte de cuidar do idoso: Gerontologia como 

profi ssão?

Texto Contexto Enferm. 

2005 Jul-Set; 14(3):398-

402.

Português 2005 Scielo

Silva TR, Lima MHA, Nobre MRC, 

Domingues RZL

Controle de Diabetes Mellitus e Hipertensão 

Arterial com Grupos de Intervenção 

Educacional e Terapêutica em Seguimento 

Ambulatorial de uma Unidade Básica de 

Saúde

Saúde e Sociedade. 2006 

Set-Dez;15(3):80-89.
Português 2006 Scielo

Tabela 1. Resultado da pesquisa bibliográfi ca realizada nas bases de dados da literatura científi ca (Medline, Lilacs e Scielo) 

(continuação)
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Tabela 2. Resultado da pesquisa bibliográfi ca realizada em acervo de especialistas (livros, periódicos, dissertações, internet) 

Autor Título Fonte Língua Ano Base de 
Dados

Andrew MA
The occupational therapist’s role in the 
management of diabetes

Can J Occup Ther. 1987 
Feb;54(1):11-5.

Inglês 1987 Medline

Cate Y, Baker SS, Gilbert MP
Occupational Therapy and the person with 
diabetes and vision impairment

The American Journal of 
Occupational Therapy. 
1995 Oct; 49(9):905-11.

Inglês 1995 Medline

Rijken PM, Dekker J 
Clinical experience of rehabilitation therapists 
with chronic diseases: a quantitative approach

Clin Rehabil. 1998 
Apr;12(2):143-50.

Inglês 1998 Medline

Montilha RCL, Temporino ER, 
Kara-José N

Defi ciência visual: características e expectativas 
da clientela de serviço de reabilitaçäo/ Visual 
defi ciency: characteristics and expectations of 
the rehabilitation service clientele

Rev. Ciênc Méd 
(Campinas). 2000 Set-
Dez;9(3):123-8.

Português 2000 Lilacs

Moura AAG, Carvalho EF, 
Silva NJC

Repercussão das doenças crônicas não-
transmissíveis na concessão de benefícios pela 
previdência social

Ciênc saúde 
coletiva. 2007 Nov-
Dez;12(6):1661-72.

Português 2007 Lilacs

Porras AX, Cáceres NM, Garcés 
MA, Riveros GMF, Seguel VA

Intervención de terapia ocupacional en 
prevención y tratamiento de obesidad y 
diabetes mellitus tipo II: nunca pensamos que 
era algo más que una dieta1

Rev Chil Ter Ocup. 2006 
Nov;(6):55-68.

Espanhol 2006 Lilacs

Araújo RB, et al
Avaliação do cuidado prestado a diabéticos em 
nível primário

Rev Saúde Pública. 
1999;33(1):24-32.

Português 1999 Scielo

Campos FG, Barrozo LV, Ruiz 
T, César CLG, Barros MBA, 
Carandina L, et al

Distribuição espacial dos idosos de um 
município de médio porte do interior paulista 
segundo algumas características sócio-
demográfi cas e de morbidade

Cad Saúde Pública. 
2009;25(1):77-86.

Português 2009 Scielo

Coeli CM, Ferreira LGFD, 
Drbal MM, Veras RP, Camargo 
Júnior KR, Cascão AM

Mortalidade em idosos por diabetes mellitus 
como causa básica e associada

Rev Saúde Pública. 2002; 
36(2):135-40.

Português 2002 Scielo

D’Orsi E, Xavier AJ, Ramos LR
Trabalho, suporte social e lazer protegem idosos 
da perda funcional: estudo epidoso

Rev Saúde Pública. 2011 
Aug;45(4):685-92.

Português 2011 Scielo

Francisco PMSB, Belon AP, 
Barros MBA, Carandina L, 
Alves MCGP, Goldbaum M, 
et al

Diabetes auto-referido em idosos: prevalência, 
fatores associados e práticas de controle

Cad Saúde Pública. 2010; 
26(1):175-84.

Português 2010 Scielo

Lima MG, Barros MBA, César 
CLG, Goldbaum M, Carandina 
L, Ciconelli RM

Impact of chronic disease on quality of life 
among the elderly in the state of São Paulo, 
Brazil: a population-based study

Rev Panam Salud Publica. 
2009; 25(4):314-21.

Inglês 2009 Scielo

(continua)
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Autor Título Fonte Língua Ano Base de 
Dados

Pavarini SCI, Mendiondo 
MSZ, Barham EJ, Varoto VAG, 
Filizola CLA

A arte de cuidar do idoso: Gerontologia como 
profi ssão?

Texto Contexto Enferm. 
2005 Jul-Set; 14(3):398-
402.

Português 2005 Scielo

Silva TR, Lima MHA, Nobre 
MRC, Domingues RZL

Controle de Diabetes Mellitus e Hipertensão 
Arterial com Grupos de Intervenção Educacional 
e Terapêutica em Seguimento Ambulatorial de 
uma Unidade Básica de Saúde

Saúde e Sociedade. 2006 
Set-Dez;15(3):80-89.

Português 2006 Scielo

Tabela 2. Resultado da pesquisa bibliográfi ca realizada em acervo de especialistas (livros, periódicos, dissertações, internet). 

(Continuação)

Quanto ao idioma, 32 são em língua portu-
guesa, sete em língua inglesa e uma em língua 
espanhola. Em relação ao ano de publicação, 
encontram-se três em 2002, duas em 2003, 
três em 2004, oito em 2005, três em 2006, 
quatro em 2007, uma em 2008, duas em 2009, 
uma em 2010, duas em 2011 e três em 2012. 

Nota-se uma escassez de publicações mais 
recentes. No entanto, as mais antigas pos-
suem conteúdo relevante para a construção 
deste estudo. Foram encontradas uma em 
2001, uma em 2000, duas em 1999, duas em 
1998, uma em 1995 e uma em 1987.

DISCUSSÃO 
Idoso com DM versus capacidade fun-

cional
D’Orsi et al.16 a�irmam que o DM faz parte 

do grupo de patologias crônicas que provo-
cam perdas na capacidade funcional de ido-
sos com impacto sobre a vitalidade, a saúde 
mental e componentes �ísicos, nos custos 
do manejo, como a dieta alimentar, as medi-
cações e, principalmente, no automonitora-
mento – o que pode comprometer o trata-
mento e a qualidade de vida do idoso.

A perda da autonomia pode in�luenciar a 
autoestima e propiciar o descaso com a  saúde, 

diminuindo o autocuidado e favorecendo o 
aparecimento de complicações crônicas12. 
Dessa forma, o adequado controle da doença 
aliada às atividades de trabalho e lazer devem 
ser valorizados por seu efeito protetor, assim 
como o relacionamento dos idosos com os 
amigos deve ser levado em conta16.

Considerando que o cenário nacional 
aponta para um número cada vez maior de 
idosos na população e que esses idosos po-
dem apresentar múltiplas doenças crônicas, 
as quais podem causar dependência, este sé-
culo será marcado por novas necessidades de 
cuidado3.

Para Araújo et al.17 ações de controle da 
glicemia são necessárias para a prevenção 
das complicações do DM no idoso. No entan-
to, observam-se di�iculdades de adesão aos 
tratamentos que impliquem mudanças de 
comportamento, apesar de existirem evidên-
cias na literatura de que o maior contato com 
serviços se dá em caráter prevencionista, re-
sultando em menor probabilidade de óbitos 
ocasionados pela doença.

O terapeuta ocupacional enfatiza a pre-
venção das complicações crônicas decorren-
tes do DM, permitindo que o doente e seus 
familiares evitem situações perigosas e/ou 
danosas causadoras de sequelas irreversíveis. 
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No entanto, diante de comprometimentos ins-
talados, o pro�issional faz uso de adaptações, 
técnicas e equipamentos que minimizem a 
limitação funcional, o isolamento e o afasta-
mento social do idoso15,18.

Em estudo realizado com diabéticos, Por-
ras et al.19 demonstram a importância de o 
terapeuta ocupacional ouvir do indivíduo a 
descrição do seu cotidiano. Assim, é possível 
conhecer a história de vida de cada um e o 
que leva o indivíduo a ter hábitos alimentares 
prejudiciais à sua saúde. A partir disso, serão 
realizadas orientações sobre a alimentação 
correta para que o diabético mantenha os 
níveis de glicose sob controle.

É importante destacar que o pro�issional 
atua na reabilitação do paciente diabético em 
parceria com a equipe multidisciplinar, pro-
movendo ações com pacientes institucionali-
zados ou não20. 

Intervenção terapêutica ocupacional 
nas complicações do DM

Os objetivos da terapia ocupacional jun-
to a idosos com DM são: promover uma ati-
vidade metódica para ajudar na regulação da 
insulina; possibilitar um meio no qual o dia-
bético possa demonstrar seus conhecimentos 
sobre sua dieta, mediante o planejamento e 
a preparação dos alimentos; avaliar e orien-
tar adaptações diante de complicações que 
originam perdas da visão, da sensibilidade 
ou amputação, entre outros; promover apoio 
psicológico21.

As complicações musculoesqueléticas cor-
respondem às primeiras manifestações do DM. 
A Artrite reumatoide e a osteoartrite são as do-
enças incapacitantes em que o terapeuta ocu-
pacional direciona sua intervenção, pois provo-
cam dor, fadiga, perda de força, resistência ou 
amplitude de movimentos da articulação. Além 
disso, promovem modi�icações sociais que in-
terferem no desempenho ocupacional22.

A intervenção ocorre de acordo com a 
fase e evolução da doença reumática, e com 
as necessidades especí�icas do indivíduo. A 
ação do pro�issional direciona-se à redução 
dos sinais e sintomas, prevenção de deformi-
dades, além de manutenção do desempenho 
ocupacional23.

Muitos idosos diabéticos apresentam o 
comprometimento visual como complicação 
da doença15,24. Na fase crônica, pode ocorrer 
um início de catarata ou instalação de retino-
patia diabética25,26.

As complicações no âmbito visual exigem 
do terapeuta ocupacional, atenção ao fun-
cionamento visual durante a avaliação, para 
possíveis intervenções de ajustes visuais25,26. 
O paciente pode apresentar di�iculdades para 
manter-se independente na realização das 
atividades de vida diária (AVD), como no con-
trole da glicemia, no planejamento e preparo 
das refeições, e na manutenção dos cuidados 
com a pele15.

O pro�issional orienta o uso de disposi-
tivos adaptados que facilitam a visualização 
dos níveis de glicose no sangue com telas de 
exibição ampliadas, e auxilia o diabético no 
manuseio de aparelhos sonoros para medi-
ção de insulina. Além disso, o terapeuta ocu-
pacional explica quanto ao uso de seringas, 
com orientações de fácil leitura, para os dia-
béticos que necessitam realizar aplicações de 
insulina15. Assim, o indivíduo comprometido 
visualmente mantém maior independência26.

Veri�ica-se também que comprometimen-
tos cardíacos podem surgir com o DM, levan-
do a óbito dois terços dos indivíduos, sejam os 
que necessitam de insulina ou não. Durante a 
internação hospitalar do paciente com com-
plicações cardíacas, o terapeuta ocupacional 
fornece orientações sobre os fatores de risco 
e métodos para evitá-los, além de orientar o 
controle dos níveis de açúcar no sangue. O 
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pro�issional auxilia a realização das AVD de 
maneira mais adequada e a prevenção de 
perdas de massa muscular durante o repouso 
no leito. O paciente pode ser inserido em ati-
vidades de grupos organizados no hospital, 
diante da estabilização do quadro clínico27.

O DM também pode ocasionar nefropa-
tia, que acomete de 15 a 20% dos indivídu-
os, evidenciando um elevado número de ca-
sos de insu�iciência renal crônica, e que leva 
o indivíduo a realizar eventualmente diálise 
e transplante de rim28,29. O terapeuta ocupa-
cional, nesta fase, pode orientar quanto ao 
comprometimento renal, proporcionando ao 
indivíduo uma melhor compreensão da do-
ença. O pro�issional utiliza atividades auto-
expressivas, que permitem a diminuição da 
ansiedade e da ociosidade, durante sessões 
de hemodiálise15.

No indivíduo com DM, ocorre o compro-
metimento da sensibilidade, sendo a neu-
ropatia periférica precursora da perda da 
função sensorial25. A limitação do sistema 
somatossensorial, a partir dessa compli-
cação, promove prejuízos na execução dos 
movimentos, aumento dos riscos de que-
das, alteração da propriocepção dos mem-
bros inferiores, além de maiores riscos de 
lesões30.

A Associação Americana de Diabetes re-
comenda o teste sensorial dos pés de todos os 
indivíduos com a doença, para que as úlceras 
e amputações possam ser evitadas, diante da 
perda de sensibilidade31. Por meio de testes 
realizados para avaliar o grau de comprome-
timento, o terapeuta ocupacional identi�ica 
alterações de sensibilidade, que interferem 
na realização do desempenho das atividades 
cotidianas, e analisa se a sensação está ade-
quada para a realização das AVD32,33.

O pro�issional avalia as lesões ou compres-
sões dos nervos periféricos associadas ao DM, 

por meio do teste de pressão limiar ou toque, 
em que utiliza o estesiômetro Semmes-Weins-
tein (teste de sensibilidade), instrumento vá-
lido e con�iável, que quanti�ica as anormali-
dades do sistema nervoso periférico e de suas 
condições de funcionamento33,34.

Bentzel e Quitana31 evidenciam que a di-
minuição ou perda da sensibilidade protetora, 
a incapacidade de sentir dor em resposta aos 
estímulos potencialmente nocivos, sugere a 
necessidade de ensinar ao doente estratégias 
compensatórias de prevenção das lesões. O 
pro�issional promove junto ao indivíduo, a re-
educação da função do membro acometido e 
o treinamento de técnicas de compensação25.

O terapeuta ocupacional propõe adapta-
ções para ajudar a compensar a neuropatia e 
a sensibilidade diminuída, nas mãos e nos pés. 
Realizam-se ajustes na temperatura da água 
para diminuir as possibilidades de queimadu-
ras durante o banho e ao lavar louça26.

A doença vascular periférica é causa prin-
cipal das amputações de membros inferio-
res35. Devido à crescente incidência da doença 
em idosos, os casos de amputações nesta faixa 
etária superam as decorrentes por trauma-
tismos25. Torna-se relevante destacar que os 
comprometimentos ocasionados pelo DM são 
as principais causas de internamento hospita-
lar neste grupo36.

Após o procedimento de amputação, o te-
rapeuta ocupacional atua no controle da dor 
pós-operatória, delimitando juntamente com 
o paciente, os objetivos e as estratégias para o 
programa de reabilitação28. O pro�issional au-
xilia na organização do esquema corporal e da 
autoimagem, e fornece recomendações para o 
uso de dispositivos adaptativos e equipamen-
tos médicos duráveis, aumentando a indepen-
dência do indivíduo35.

Berghe28, Keenan e Morris35 a�irmam que 
o objetivo do terapeuta ocupacional, dian-
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te da amputação, é a formulação e execução 
do programa pré-protético e o treinamento 
do uso da prótese. O pro�issional inicia suas 
atividades com o paciente preparando-o para 
receber a prótese25. Em seguida, a interven-
ção visa a promover a tolerância e o treina-
mento funcional da mesma35.

O pro�issional orienta a mobilidade no 
leito, uso da cadeira de rodas, treinamento 
para as transferências, higiene do membro 
residual; além de favorecer maior indepen-
dência na realização do banho e do vestir-se, 
promovendo melhor desempenho nas ativi-
dades cotidianas35.

Diante de todas as complicações decor-
rentes do DM referidas, observa-se que a do-
ença ocasiona restrições em muitas ativida-
des e consequente ruptura do cotidiano, tra-
zendo insatisfações e comprometimentos no 
estilo de vida12. Por meio da estimulação da 
capacidade criativa, promove-se a conscienti-
zação do potencial do indivíduo, possibilitan-
do uma participação dinâmica do diabético 
na intervenção37.  

O terapeuta ocupacional utiliza recursos 
visuais, auditivos e táteis nas ações educa-
tivas, possibilitando ao diabético auxílio no 
controle das suas medições dos níveis de gli-
cose no sangue15. O processo requer pouco 
custo �inanceiro, e inclui familiares no pro-
cesso educativo, para que os cuidados com a 
saúde do doente tornem-se mais e�icazes14.

Em estudo realizado por Gregg et al.38, as 
atividades em o�icinas educativas promove-
ram mudanças na aceitação da doença e no 
autocuidado. 

A utilização de jogos, como recurso tera-
pêutico, permite que o diabético perceba e as-
suma sua responsabilidade na prevenção, no 
controle da doença e na promoção da saúde. 
Assim, possibilita a ampliação da participa-
ção do indivíduo na terapia e permite a trans-

formação do ambiente clínico e do próprio 
processo educativo12.

Ferreira et al.37 evidenciam a realização 
de atividades em grupo, objetivando melho-
rias na qualidade de vida dos indivíduos. As-
sim, acontecem ganhos na organização do co-
tidiano destes indivíduos, como maior inde-
pendência e satisfação de suas necessidades, 
melhoria nos cuidados com a aparência �ísica 
e higiene pessoal, adesão às atividades pro-
dutivas e de lazer, maior engajamento na co-
munidade, além de re�lexão e participação em 
acontecimentos sociais, políticos e culturais.

Um recurso utilizado em grupo é o tea-
tro espontâneo do cotidiano, que proporcio-
na aos diabéticos expressão e canalização 
das emoções, além de promoção da constru-
ção criativa na busca de soluções de con�li-
tos que surgem a partir das questões da vida 
cotidiana39,40.

CONCLUSÃO 
Diante do desa�io de compreender como 

o desempenho ocupacional do idoso é alte-
rado na presença das complicações do DM, 
este estudo permitiu visualizar aspectos da 
doença e a importância do atendimento te-
rapêutico ocupacional no contexto do idoso 
diabético.

O terapeuta ocupacional desempenha um 
papel essencial voltado ao autocuidado e à 
autonomia de idosos diabéticos, por meio de 
ações em saúde voltadas à qualidade de vida. 
A educação e a informação são consideradas 
pontos-chave importantes e com menor custo 
�inanceiro para uma mudança favorável, ob-
jetivando a prevenção e conscientização dos 
problemas decorrentes do DM. Para tanto, o 
terapeuta ocupacional atua junto ao doente e 
a seus familiares, auxiliando na prevenção de 
situações perigosas e/ou danosas, causado-
ras de sequelas irreversíveis. 
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Assim, a intervenção terapêutica ocupa-
cional permite a manutenção do desempenho 
ocupacional por meio da utilização de ativi-
dades, adaptações ambientais e equipamen-
tos, possibilitando ao idoso diabético maior 
independência possível. 
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RESUMO
Cada vez mais pessoas saudáveis estão buscando cuidados preventivos de saúde. Estes incluem consulta médica para 
investigação de agravo ou de fator de risco. Para dar base a essa investigação foram criadas recomendações sobre 
quais e com que periodicidade exames devem ser realizados. Porém se tornou comum a solicitação de exames de 
check up sem observação dessas recomendações. Como consequência, tratam-se pessoas assintomáticas com base 
apenas em exames alterados. Isso ocorre especialmente na avaliação da função tireoidiana, quando pessoas são rotu-
ladas como portadoras de hipotireoidismo, mesmo que subclínico. O hipotireoidismo subclínico é defi nido pela pre-
sença de níveis elevados de hormônio estimulante da tireoide com níveis normais de tri-iodotironina e tiroxina. Seu 
tratamento é controverso, especialmente no segmento mais prevalente, mulheres acima de sessenta anos, em que o 
risco-benefício deve ser cuidadosamente avaliado. As causas são diversas, sendo a principal a tireoidite de Hashimoto. 
Entre os possíveis riscos associados incluem-se hipertensão, dislipidemia, aterosclerose, sintomas neuropsiquiátricos, 
alterações no humor, cognição, massa muscular, densidade óssea e qualidade de vida. Em função da alta prevalên-
cia do hipotireoidismo subclínico, estudos buscam obter informações quanto aos benefícios e à consequências do 
tratamento, porém os benefícios não foram totalmente observados. Há revisão da literatura com o levantamento 
de estudos publicados em revistas indexadas a bases de dados, como: Medline, Scielo, Dynamed, Cochrane e Up-to-
date. Não houve melhora na sobrevida ou redução da morbidade cardiovascular com o uso de Levotiroxina. Quanto à 
qualidade de vida e os outros sintomas, o tratamento não demonstrou diferenças signifi cativas.

Palavras-chave: Hipotireoidismo, idoso, sintomas comportamentais, dislipidemia, cognição e mortalidade

ABSTRACT
Increasingly healthy people are looking for preventive health care. These includes periodic medical consults for inves-
tigation of some grievance or risk factor.To provide scientifi c basis for such research were created recommendations 
on what and how often exams should be performed . However, it has become frequent diagnostic checkup exams 
without notecing such recommendations. As a result, “treatments” are started in asymptomatic patients based only 
on exams alterations. This especially occurs in the evaluation of thyroid function, when people become labeled as 
suff ering from hypothyroidism, even if it is subclinical. Subclinical hypothyroidism is defi ned by the presence of 
elevated levels of Thyroid Stimulating Hormone with normal levels of Triiodotironine and Tiroxine. Its treatment is 
controversial, especially in the most prevalent population, women over sixty years, in which the risk-benefi t must 
be carefully evaluated. The causes are diverse, and the main one is Hashimoto’s thyroiditis. Among the possible as-
sociated risks is included hypertension, dyslipidemia, atherosclerosis, neuropsychiatric symptoms, changes in mood, 
cognition, muscle mass, bone density and quality of life. Due to the high prevalence of Subclinical hypothyroidism, 
studies seek information about the benefi ts and consequences of treatment, but the benefi ts are not being fully 
observed. A literature review with a survey of studies published in indexed journals in databases such as: SCIELO, 
Dynamed, Cochrane and uptodate. No improvement in survival or reduction of cardiovascular morbidity with the use 
of levothyroxine. Regarding quality of life and the other symptoms, treatment revealed no signifi cant diff erences.

Keywords: hypothyroidism, elderly, behavioral symptoms, dyslipidemia cognition and mortality

RevistaG&G_SBGG_42x28.indd   93RevistaG&G_SBGG_42x28.indd   93 8/23/12   3:49 PM8/23/12   3:49 PM



Geriatria & Gerontologia94

INTRODUÇÃO 
Os cuidados preventivos de saúde estão 

sendo cada vez mais realizados por pessoas 
assintomáticas. Esses cuidados incluem con-
sulta médica periódica para investigação de 
alguma predisposição mórbida não aparente 
ou de um eventual fator de risco. Tal investi-
gação normalmente é feita por meio da solici-
tação de exames laboratoriais de rotina. Para 
dar base cientí�ica a essa investigação, foram 
constituídas organizações técnicas que ela-
boram recomendações aos serviços de saú-
de. Porém ainda é frequente a solicitação de 
exames periódicos de saúde sem observação 
de tais recomendações. Como consequência, 
iniciam-se “tratamentos” baseados somente 
nas alterações desses exames, podendo levar 
a iatrogenia pelo tratamento de pessoas as-
sintomáticas. 

Atualmente, a dosagem do hormônio es-
timulante da tireoide (TSH) tem participado 
frequentemente da lista dos testes laborato-
riais para pacientes assintomáticos (os assim 
chamados check up), independentemente da 
falta de suporte cientí�ico para isso. Assim, 
um importante número de pessoas assinto-
máticas acaba por apresentar resultados la-
boratoriais alterados dos níveis de TSH, sen-
do rotuladas como portadores de hipotireoi-
dismo subclínico (HS). 

O HS é caracterizado pela elevação do ní-
vel sérico do TSH, em uma faixa de intervalo 
acima do limite superior da normalidade – 3,5 
a 10 mIU/L, na presença de valores normais 
dos hormônios tireoidianos (T3 e T4 livres)1,2.

As principais etiologias do HS nos pa-
cientes idosos são: quimioterapia, radiotera-
pia, uso de alguns medicamentos especí�icos, 
comorbidades como cirurgia para doença 
de Graves e, a mais frequente, tireoidite de 
Hashimoto3. Além disso, os pacientes com hi-
pertireoidismo tratado, tireoidite pós-parto 

ou doenças autoimunes, apresentam maior 
risco para desenvolver HS1. 

A prevalência na população em geral é 
de 4 a 8%, sendo as mulheres e os negros os 
mais atingidos. Nas mulheres com mais de 
sessenta anos a prevalência aumenta para 
15 a 20%, pois há uma elevação natural do 
TSH durante o processo de envelhecimento. 
Observa-se associação do avanço da idade 
com o aumento da prevalência de anticorpos 
antitireoide, sendo que 40 a 70% dos idosos 
com concentrações elevadas de TSH possuem 
esses autoanticorpos, porém apenas uma mi-
noria desses pacientes apresenta TSH eleva-
do4. Além desse fator, observou-se que ocorre 
queda nos níveis de tiroxina livre (T4L) com 
aumento da idade5. 

Em alguns pacientes a alteração pode ser 
resolvida sozinha, normalizando-se os níveis 
de TSH espontaneamente. Os níveis podem 
também se manter estáveis ou evoluir para 
Hipotireoidismo franco (níveis de TSH eleva-
dos com T4 reduzidos). Altos níveis de TSH 
e presença de anticorpos antitireoidianos 
são fatores de risco para o desenvolvimento 
de Hipotireoidismo. Encontra-se atualmente 
uma taxa de progressão para hipotireoidismo 
de 5 a 20% ao ano em pacientes com TSH mo-
deradamente elevado e anticorpos antitireoi-
dianos positivos4. 

Os hormônios tireoideanos têm diversas 
funções conhecidas sobre o metabolismo dos 
sistemas e mecanismos celulares do orga-
nismo. Ao serem observadas alterações nas 
taxas hormonais, surge o questionamento 
sobre o seu efeito e suas consequências no 
sistema. Atribui-se ao HS associação a fatores 
de risco, como hipertensão arterial sistêmica, 
dislipidemia, aterosclerose, ou mesmo dis-
função cardíaca, infarto agudo do miocárdio, 
sintomas neuropsiquiátricos, alterações no 
humor, na cognição e na qualidade de vida. 
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Esses achados, porém, não são comuns nos 
idosos e, quando presentes, são atribuídos 
geralmente a outras causas, como doenças 
crônicas, uso de drogas, depressão ou idade 
avançada1. 

Tais hormônios possuem efeitos profun-
dos sobre o sistema nervoso central (SNC) e, 
consequentemente, sobre a cognição. O hipo-
tireoidismo franco tem efeitos bem conheci-
dos sobre esse sistema que incluem dé�icits 
cognitivos importantes na atenção, concen-
tração, memória, função de percepção, lingua-
gem, funções executivas e velocidade psico-
motora. Porém,  quando se fala de HS, há me-
nos evidências dos seus efeitos sobre o SNC. 
Algo ainda mais controverso refere-se ao fato 
de HS ser mais prevalente em pacientes ido-
sos que, por sua vez, já apresentam algum de-
clínio cognitivo. Ainda não está claro se esses 
pacientes se bene�iciariam com a reposição 
com Levotiroxina (L-T4)6. Além desses efei-
tos sobre o SNC, ensaios clínicos randomiza-
dos demonstram aumento na prevalência de 
queixas clínicas em pacientes com HS quando 
comparado aos pacientes eutireoidianos, po-
rém menos frequentes que os pacientes com 
hipotireoidismo franco5. Não há evidências 
da correlação entre as queixas clínicas e os ní-
veis de TSH, uma vez que os sintomas podem 
estar presentes mesmo quando o nível médio 
de TSH encontra-se abaixo de 10 μUL/mL. 
Contudo, alguns sintomas como depressão e 
ansiedade podem se acentuar com a elevação 
nos níveis séricos de TSH5. 

Em vista das controvérsias referentes ao 
assunto, vimos a necessidade de buscar por 
respostas a esses questionamentos. 

OBJETIVO 
Este trabalho busca discutir o signi�icado 

clínico das alterações laboratoriais, próprias 
do HS no idoso. Pretende, com isso, propor 

respostas às questões sobre a existência de 
provas cientí�icas publicadas sobre danos a 
saúde para idosos assintomáticos portado-
res de TSH elevado, sem alteração do T4L e, 
consequentemente, se há validade em tratar 
esses pacientes. Esses resultados poderão 
subsidiar diretrizes de condutas clínicas mais 
racionais e cienti�icamente embasadas.

MATERIAIS E MÉTODOS 
Para responder à pergunta deste trabalho, 

fez-se levantamento de estudos publicados 
em revistas indexadas nas seguintes bases de 
dados: Medline, Scielo, Pubmed, Dynamed, Co-
chrane e Up-to-date. Foram utilizados como 
descritores: hipotireoidismo subclínico, idoso, 
per�il lipídico, densidade óssea, massa muscu-
lar, sintomas neuropsiquiátricos, cognição e 
mortalidade. Por meio de análise crítica foram 
selecionados os estudos relevantes no período 
de março de 2004 a agosto de 2011.

REVISÃO 
As doenças tireoideanas foram descritas 

pela primeira vez há aproximadamente 3.500 
anos, porém persistem como motivo de con-
trovérsias entre os médicos, principalmente 
quanto à abordagem do tratamento em pa-
cientes assintomáticos com alterações labora-
toriais. Em 1967, o médico e pesquisador belga 
Paul Bastenie descreveu uma situação clínica 
na qual a concentração de hormônios tireoi-
dianos no sangue era normal, mas com níveis 
elevados de TSH. Essa condição denominada 
hipotireoidismo subclínico é alvo de crescente 
discussão pelos pesquisadores, principalmen-
te quanto às suas manifestações clínicas e se 
resultariam em repercussões sistêmicas seme-
lhantes às da doença tireoidiana franca, como 
dislipidemia, alterações cognitivas, ateroscle-
rose e eventos cardiovasculares7.
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A tireoide é uma glândula importante do 
sistema endócrino responsável pela manu-
tenção do funcionamento adequado dos vá-
rios órgãos e sistemas do corpo. Ela produz 
dois hormônios que estimulam o metabolis-
mo celular: a tiroxina (T4) e a tri-iodotironina 
(T3). O T4 (pró-hormônio) é o produto prin-
cipal da secreção dessa glândula e sua deio-
dinação nos tecidos periféricos forma o T3, 
que é o hormônio ativo. Esses hormônios se 
ligam à tireoglobulina, a qual origina uma ma-
triz para a síntese e um veiculo para estoque1. 
A síntese e a liberação desses hormônios são 
reguladas pelo TSH que é secretado pela por-
ção anterior da hipó�ise em resposta ao hor-
mônio liberador da tireotro�ina (TRH), secre-
tado pelo hipotálamo. Quando há uma queda 
dos níveis circulantes de T3 e T4, a hipó�ise 
aumenta a produção e liberação do TSH, esti-
mulando a produção desses hormônios e, em 
contrapartida, o T3 e T4 aumentados inibem 
a liberação de mais TSH e TRH – mecanismo 
chamado de “feedback negativo” – , mantendo 
os níveis séricos do T3 e T4 dentro da norma-
lidade. No HS, o aumento do TSH é constan-
te, necessitando de um maior estímulo pela 
tireoide para manter níveis séricos normais 
dos hormônios tireoidianos7. 

O HS é uma condição de insu�iciência mo-
derada da tireoide, sendo aparentemente o 
primeiro sinal de disfunção dessa glândula. É 
comumente observada nas pessoas de meia-
-idade ou acima de sessenta anos e se carac-
teriza por taxas séricas normais de T3 e T4 li-
vres associadas a elevações nas taxas do TSH, 
com valores que se encontram entre 3,5 e 10 
mIU/L1,2. 

Sua prevalência é de 4 a 8% na população 
em geral, podendo chegar a 15 a 20% em mu-
lheres com mais de sessenta anos de idade e 
em quase 8% nos homens idosos. Apesar de 
haver elevação do nível sérico de TSH com o 
aumento da idade, em mulheres acima de oi-

tenta anos a prevalência é de 6%4,8. Há maior 
incidência no sexo feminino, negros e em ido-
sos (21% em mulheres e 16% em homens – 
acima de 74 anos)1,2. 

As possíveis etiologias em pacientes idosos 
e de meia-idade são semelhantes e incluem: 
tratamento com iodo radioativo, radioterapia 
externa, quimioterapia com tamoxifeno, perí-
odo prolongado de recuperação de tireoidite 
aguda, disfunção precoce de hipó�ise ou hipo-
tálamo, reposição insu�iciente de levotiroxina 
no tratamento do hipotireoidismo, cirurgia 
para doença de Graves, além da tireoidite de 
Hashimoto (tireoidite autoimune que apresen-
ta anticorpos antitireoide: antitireoperoxidade 
e/ou antitireoglobulina), que é a sua principal 
etiologia3. Pacientes com hipertireoidismo tra-
tado, tireoidite pós-parto, doenças autoimunes 
(principalmente diabetes mellitus tipo I), usu-
ários de amiodarona, lítio ou moduladores de 
resposta imunológica apresentam maior risco 
para desenvolver o HS1. 

Os pacientes com HS podem apresentar-
-se assintomáticos ou, menos frequentemen-
te, com manifestações clínicas semelhantes 
ao hipotireoidismo franco, como, por exem-
plo, alentecimento do metabolismo, fadiga 
e fraqueza, intolerância ao frio, dispneia aos 
esforços, ganho de peso, disfunção cognitiva, 
constipação, alentecimento da fala e dos mo-
vimentos, atraso no relaxamento dos re�le-
xos tendíneos, bradicardia, rouquidão, edema, 
pele seca, perda auditiva, mialgia, parestesia, 
depressão, artralgia e galactorreia1. 

O seu diagnóstico é predominantemente 
laboratorial, uma vez que o paciente apresen-
tará pouca ou nenhuma manifestação clínica2. 

O risco de se desenvolver a doença franca está 
entre 2 a 5% ao ano, porém o TSH pode regre-
dir para níveis normais em 2 a 4 anos1. 

Outras condições associadas incluem hi-
pertensão arterial sistêmica, dislipidemia, 
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aterosclerose, disfunção cardíaca, infarto 
agudo do miocárdio, sintomas neuropsiqui-
átricos, alterações no humor, na cognição e 
na qualidade de vida. Esses são menos en-
contrados nos idosos e, quando presentes, 
são atribuídos a outras causas, como doen-
ças crônicas, uso de drogas, depressão ou 
idade avançada2.

A avaliação é feita pela dosagem de TSH e 
de T4 livre. Caso esteja elevado o nível de TSH 
sem a dosagem do T4 livre, deve se repetir 
esses dois exames entre três semanas a três 
meses do resultado do primeiro exame do 
TSH. Se o TSH continuar elevado com T4 livre 
dentro da normalidade, é necessário afastar 
ou con�irmar a presença de sinais e sintomas 
de hipotireoidismo, bócio ou história familiar 
de doença na tireoide1. 

O screening para doença tireoidiana, se-
gundo o US Preventive Services Task Force 
(USPSTF), não possui evidência para ser ou 
não indicado em adultos. Porém o National 
Guideline Clearinghouse recomenda scree-
ning agressivo apenas para determinados 
indivíduos, como mulheres com mais de 60 
anos, pacientes com tratamento radioativo 
anterior ou cirurgia prévia de tireoide, do-
ença autoimune, história familiar positiva 
para a patologia ou para �ibrilação atrial e 
para os pacientes que apresentam sinais e 
sintomas sugestivos de patologia tireoidia-
na1,9. Já o Canadian Task Force recomenda a 
realização do screening quando há um eleva-
do índice de suspeição clínica para sintomas 
inespecí�icos consistentes a hipotireoidis-
mo em mulheres perimenopausadas e pós-
-menopausadas9. Não há uma recomendação 
clara para os pacientes idosos quanto aos 
valores de referência do TSH. Sabe se que 
o USPSTF preconiza como elevados valores 
acima de 6,5 mlU/L e o National Guideline 
Clearinghouse de�ine como normais os valo-
res entre 0,45 e 4,5 mIU/L1. 

O tratamento pode ser feito com levoti-
roxina, sendo esta ingerida pela manhã e em 
jejum (30 minutos antes do café da manhã). 
Sua dose de início está entre 25 a 50 μg/dia, 
devendo ser medido o nível sérico de TSH 
após 6 a 8 semanas do tratamento para um 
possível ajuste de dose. Como é pequena a ex-
tensão da de�iciência do hormônio tireoidia-
no no HS, a doença pode ser controlada com 
baixas doses (menores que 25 a 50 μg)4. Após 
o ajuste correto, deverá ser realizado um con-
trole médico e laboratorial uma vez ao ano10. 

É conhecido na literatura que o hipo-
tireoidismo franco causa alterações, assim 
como seu tratamento com levotiroxina é in-
discutível para a melhora do paciente. Já no 
caso do HS, essas disfunções não são tão bem 
conhecidas ou ainda há novos dados que con-
tradizem os estabelecidos até então10.

Per�il lipídico e risco cardiovascular

O hipotireoidismo está associado a au-
mento no risco de aterosclerose e eventos 
cardiovasculares devido a alterações lipídi-
cas e hemodinâmicas, como, por exemplo, al-
teração da função miocárdica e hipertensão. 
Porém ainda há dúvidas quanto à existência 
dessas alterações no HS11. 

Os hormônios tireoidianos participam do 
metabolismo lipídico por estimularem a sín-
tese hepática de colesterol ao induzir a enzi-
ma HMGCo-A (hidroximetil glutaril coenzima 
A) redutase, havendo aumento da síntese no 
hipertireoidismo e diminuição no hipotireoi-
dismo, sem, no entanto, trazer alterações ao 
nível sérico, pois o T3 também estimula a de-
gradação de LDL. Esse estímulo se dá pela for-
mação de um mecanismo de entrada de LDL 
na célula – complexo LDL-T4. O hormônio ti-
reoidiano estimula o receptor de LDL, levando 
a entrada desse lipídio para o meio intracelu-
lar e há um aumento na taxa metabólica de 
apo B, sem interferir na sua taxa de síntese. 
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O HDL-colesterol pode estar diminuído no hi-
potireoidismo e elevado no hipertireoidismo. 
Esses dados parecem se dar, em parte, em vir-
tude da regulação da CEPT e lipase hepática 
pelo hormônio tireoidiano. A lipase hepática 
é responsável pela conversão de IDL para LDL 
e HDL2 para HDL311. 

O hormônio tireoidiano afeta diretamen-
te a contratilidade miocárdica via miosina 
ATPase. Cada molécula dessa enzima possui 
duas cadeias pesadas, que podem ser alfa 
ou beta, cada uma codi�icada por diferentes 
genes. A cadeia alfa tem alta capacidade de 
converter ATP para ADP, enquanto a beta tem 
baixa capacidade para tal. No coração normal, 
são encontrados três diferentes tipos de mo-
léculas de miosina ATPase, denominados: V1 
quando tiverem duas cadeias alfa; V3 quando 
tiverem duas cadeias beta; e V2 quando tive-
rem as duas cadeias presentes. Na de�iciência 
de hormônio tireoidiano, há um aumento do 
número de moléculas do tipo V3 e, portanto, 
uma diminuição da contratilidade miocárdi-
ca. A diminuição do cronotropismo e inotro-
pismo, com consequente diminuição da de-
manda de oxigênio pelo miocárdio, pode ser 
causa de doença coronariana grave, porém 
assintomática ou podendo também precipi-
tar isquemia quando há recuperação da fun-
ção tireoideana. Em idosos a diminuição do 
metabolismo ocorre naturalmente, portanto 
a redução da atividade miocárdica é bené�ica 
e o tratamento poderia ser causa de eventos 
coronarianos11.

Aparentemente, há uma separação na li-
teratura entre os idosos de meia-idade (me-
nos de 65 anos) e os muito idosos (mais de 85 
anos) quanto ao risco de doença arterial coro-
nariana (DAC). Os idosos de meia-idade tem 
comportamento �isiológico como os adultos 
jovens, sendo um grupo com maior risco para 
DAC ainda mais se apresentarem níveis do 
TSH igual ou superior a 10 mIU/L. Em con-

trapartida, os muito idosos seriam �isiologica-
mente diferentes das demais idades, portanto 
os guidelines e as recomendações atuais não 
poderiam ser aplicadas para essa população1. 

Sintomas neuropsiquiátricos, alterações 
no humor e na cognição

Os hormônios tireoideanos possuem efei-
tos profundos sobre o Sistema Nervoso Central 
(SNC) e, consequentemente, sobre a cognição. 
Com a presença de alterações hormonais em 
pacientes com HS, manifestações psiquiátri-
cas foram descritas e, entre elas, encontram-se 
distúrbios do humor, modi�icações na evolu-
ção dos distúrbios depressivos e na resposta 
as medicações antidepressivas, além de vá-
rios graus de dé�icits nos domínios cogniti-
vos (atenção, concentração, memória, função 
de percepção, linguagem, funções executivas 
e velocidade psicomotora)5. Esses domínios 
são processados em vários sistemas neurais, 
dependendo em larga escala dos lobos tem-
porais e pré-frontal12. Disfunções na cognição 
são um importante problema de saúde pú-
blica. Até 16,8% dos idosos apresentam um 
comprometimento cognitivo de su�iciente 
gravidade a ponto de afetar a conclusão das 
tarefas diárias, mesmo sem apresentar um 
diagnóstico formal de demência. As causas 
dessas disfunções cognitivas podem ser clas-
si�icadas como reversíveis ou irreversíveis, 
sendo o hipotireoidismo considerado como 
uma das causas de disfunção cognitiva re-
versível12. Mas a atribuição de algum dé�icit 
cognitivo ao HS deve ser cuidadosa e fruto de 
observação acurada. Em caso de hipotireoi-
dismo franco, a baixa função da tireoide faz 
com que a cognição se deteriore, uma vez que 
a insu�iciente função da glândula impede que 
o cérebro mantenha adequado aporte ener-
gético (glicose), com isso há uma diminuição 
nos processos necessários para a neurotrans-
missão, memória e outras funções cerebrais 
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superiores. O hipometabolismo cerebral pa-
rece ser, portanto, uma lesão precursora do 
declínio cognitivo13.

Os efeitos do hipotireoidismo franco so-
bre as funções cognitivas são profundamen-
te conhecidos e resultam principalmente em 
dé�icits cognitivos. Porém ao tratar-se do HS 
esses efeitos ainda são incertos. A elucidação 
dessas alterações no HS é árdua, uma vez que 
se trata de uma doença mais prevalente em 
idosos e muitos desses pacientes já apresen-
tam algum dé�icit. 6

Massa óssea

O hipotireoidismo em adultos causa um 
prolongamento das fases de renovação óssea, 
com diminuição da atividade dos osteoblas-
tos e consequente aumento da espessura do 
osso cortical. Porém o principal efeito de al-
teração da função da tireoide observa-se com 
o hipertireoidismo que resulta em aumento 
da reabsorção óssea – aumento no número 
de osteoclastos e na atividade de osteoblas-
tos – com consequente aumento do risco de 
osteopenia, osteoporose e fraturas. O hiper-
tireoidismo é uma das doenças endócrinas 
classicamente associadas à osteoporose. Por 
isso, atualmente alguns autores têm sugerido 
que aqueles pacientes com HS que recebem 
tratamento com levotiroxina podem, em lon-
go prazo, vir a apresentar osteoporose14. 

Massa muscular

O sistema musculoesquelético é um ór-
gão-alvo para os hormônios tireoidianos, sen-
do os dé�icits neuromusculares (transtorno 
na condução nervosa e na função muscular) 
no hipotireoidismo e no hipertireoidismo 
bem conhecidos. O declínio da massa muscu-
lar, que ocorre nessas duas patologias, dimi-
nui a capacidade funcional, levando à fragili-
dade e perda na independência do idoso. No 
caso do HS, há estudos que indicam que essa 

condição poderia interferir na força e quali-
dade do músculo, porém dados mais recen-
tes indicam haver pouca in�luência, além de 
apontarem como principal causa o processo 
de envelhecimento. Contudo esses dados ain-
da são limitados15-17. 

Qualidade de vida

De maneira semelhante ao que ocorre no 
hipotireoidismo franco, poder-se-ia pressu-
por que a qualidade de vida estaria reduzida 
no HS, porém diversos estudos concluem que 
o HS não está associado a um menor bem-
-estar ou de�iciência relacionada à saúde8. 
Outros estudos também sugerem que o tra-
tamento com levotiroxina não resulta na me-
lhora da qualidade de vida, sendo sua indica-
ção questionável1,8,18,19. 

RESULTADOS 
 Pela análise e comparação dos diversos 

artigos, podem-se observar conclusões con-
troversas quanto à real importância clínica 
do HS. Os dados de maior relevância são apre-
sentados a seguir.

O primeiro grande estudo que buscou ve-
ri�icar a relação entre HS e risco cardiovascu-
lar (RCV) foi o estudo Whickham, realizado 
nas décadas de 1980 e 1990 e, mesmo após 
vinte anos de seguimento, não encontrou 
qualquer associação entre as duas condições. 
Em 2010, Razvi et al.20 realizaram uma re-
análise do estudo Whickham, concluindo a 
relação entre HS, DAC e mortalidade devido 
a DAC. Porém os fatores de RCV conhecidos, 
exceto hipertensão arterial, não explicaram o 
resultado.

Em 2005, foram publicados dois gran-
des estudos. Rodondi et al.21 acompanharam 
pacientes de 70 a 79 anos pelo período de 
quatro anos procurando pela existência de 
associação entre HS, insu�iciência cardíaca 
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congestiva, DAC, acidente vascular cerebral 
(AVC), doença arterial periférica, mortalidade 
total e mortalidade devido a evento coronaria-
no. Os resultados demonstraram a associação 
com aumento do risco de insu�iciência cardí-
aca congestiva (ICC) em pacientes com TSH 
igual ou superior a 7 mUI/L (OR 2,49; P=0,02; 
IC 1,2-5,18), porém não houve associação com 
mortalidade e outros eventos cardiovasculares, 
tal qual foi observado no estudo da American 
Diabetes Association21. Encontraram também 
uma incidência de ICC 30% maior em portado-
res de HS, mas sem signi�icância estatística21,22. 

De forma surpreendente, a American Diabetes 
Association observou também que o HS ain-
da reduz a mortalidade de pacientes com DM 
tipo II, podendo aumentar a sobrevida em 4,5 
anos22. Por outro lado, Whalsh et al.23, avaliando 
pacientes entre 17 e 89 anos, encontraram ní-
veis de colesterol superiores em portadores de 
HS, entretanto sem signi�icância estatística após 
ajuste para idade e sexo (p = 0,11). Outro dado 
relevante, este estatisticamente signi�icativo, foi 
a maior incidência de DAC e eventos coronaria-
nos quando o TSH é superior a 10 mUI/L, ponto 
de corte abaixo do qual se de�ine o HS. 

Em 2006, Cappola et al.24, por meio da aná-
lise de 3.233 idosos do Cardiovascular Health 
Study, veri�icaram ausência de correlação de 
HS com doença aterosclerótica. Os dados de-
monstraram não haver diferença em termos 
de DAC e doença cerebrovascular e que o tra-
tamento hormonal não afetou o risco cardio-
vascular. Por outro lado, evidenciou pequeno 
aumento na mortalidade geral após dez anos 
de seguimento, sendo que o estudo atribui o 
aumento tardio na mortalidade a causas não 
cardiovasculares, como o avanço da idade. 
Quanto ao per�il lipídico – indicador de des-
fecho substituto – demonstraram semelhança 
entre os níveis de colesterol total e LDL e uma 
menor taxa de uso de hipolipemiantes em rela-
ção a indivíduos eutireoideus. 

Rodondi et al.25 em 2010, na primeira me-
tanálise sobre o tema, identi�icaram maior 
risco de DAC e mortalidade por eventos coro-
narianos também quando o TSH estiver igual 
ou superior a 10 mUI/L, porém sem aumento 
da mortalidade total. Todavia, a�irmam que 
há bastante heterogenicidade entre os estu-
dos, di�icultando a análise. 

Fiarresga et al.26, em estudo de avaliação 
entre DAC e HS por meio de angiogra�ia, veri-
�icaram que o HS não se associa à presença ou 
extensão de DAC. Também não encontraram 
signi�icância estatística entre os valores de 
LDL, HDL e colesterol total em relação a in-
divíduos eutireoideus. Contudo, neste estudo 
não há separação quanto os níveis de TSH e 
idade e somente três indivíduos apresenta-
ram TSH superior a 10 mUI/L. Já no estudo 
de Baek et al.27, demonstrou-se que o HS seria 
um fator protetor para pacientes com AVC. 

Ao pesquisar a respeito dos sintomas 
neuropsiquiátricos, alterações no humor e 
na cognição, encontrou-se o estudo de Par-
le et al.12 que, utilizando provas de imagem 
funcional por ressonância magnética, suge-
re a reversibilidade de defeitos em domínios 
cognitivos especí�icos em pacientes com hi-
potireoidismo. Entretanto, a associação da 
disfunção cognitiva com o HS não �icou pro-
vada. Algo também incerto é a sensibilidade 
do cérebro do idoso às alterações da função 
da tireoide e o potencial de reversibilidade 
dessas alterações com a imposição do trata-
mento6,12,28. A maior parte dos estudos mais 
recentes, longitudinais e transversais, falhou 
em achar efeitos signi�icativos do HS sobre a 
cognição. O maior desses foi o relatado por 
Samuels6 em 2006, realizado com quase 6 mil 
pacientes com 65 anos ou mais, utilizando 
um extensivo screening da função cognitiva. 
Nesse estudo, não foram observadas altera-
ções na cognição entre pacientes com HS e 
pacientes com adequada função tireoideana. 
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Outro estudo, realizado em Tromso, Noruega, 
incluiu indivíduos com HS que foram subme-
tidos a testes cognitivos detalhados, no início 
da pesquisa e após um ano de tratamento 
com placebo ou Levotiroxina (L-T4). Chegou-
-se a conclusão que os pacientes com HS não 
apresentam dé�icits cognitivos e que não hou-
ve diferença signi�icativa entre os pacientes 
tratados com L-T4 ou placebo6. Assim como 
no estudo de Tromso, o estudo realizado por 
Parle et al.12 não mostraram melhorias nas 
funções cognitivas nos pacientes submetidos 
à terapia de reposição hormonal. 

Por outro lado, outros estudos vêm de-
monstrando um aumento nas taxas de ansie-
dade ou depressão em pacientes com HS29. 
Placidi et al.30 descobriram que o transtorno 
do pânico é a desordem neuropsiquiátrica 
mais frequente nos pacientes com HS, segui-
do pelo distúrbio de ansiedade generalizada 
e pelo transtorno depressivo, único episódio. 
Almeida et al.31 conseguiram observar uma 
prevalência 1,5 vezes maior de depressão em 
pacientes com HS do que naqueles eutiroide-
os (análise essa com signi�icância estatística). 
Esse mesmo estudo analisou a prevalência de 
sintoma de ansiedade encontrando valores 1,4 
vezes maiores nos pacientes com HS. Os sin-
tomas de ansiedade apareceram em 87% dos 
pacientes com HS contra 60,5% dos pacientes 
eutiroideos (p < 0,001). 

Já Tárraga et al.14 veri�icaram alta prevalên-
cia de perda óssea em pacientes tratados com 
tiroxina para HS. A perda óssea estava direta-
mente relacionada à dosagem medicamentosa, 
e não ao número de anos do tratamento. Eles 
sugerem cautela no manejo/tratamento da do-
ença. Além disso, aconselham avaliação perió-
dica da densidade mineral óssea para determi-
nar níveis hormonais seguros.

Outro fator de risco muito discutido são 
as alterações musculares. Para isso, Moon et 

al.17 realizaram um estudo que indica que al-
terações na massa muscular, como qualidade 
e força, são principalmente causadas pelo en-
velhecimento, sendo que o HS causaria apenas 
uma pequena in�luência sobre esse órgão15-17. 

E, �inalmente, os trabalhos de Villar et al.4, 
Rauen et al.1 e Razvi et al.18 mostraram que a 
qualidade de vida não sofre interferência em 
pacientes com HS, não acarretando menor 
bem-estar nem uma de�iciência relacionada à 
saúde.

DISCUSSÃO 

Graças às melhorias nas condições de vida 
das pessoas em geral, vem-se veri�icando um 
aumento da sobrevida na população idosa 
(grupo populacional de maior aumento na atu-
alidade). Isso determina um interesse na eluci-
dação de uma possível relação entre envelheci-
mento e disfunções dos órgãos. Doenças como 
o hipotireoidismo franco, que apresenta rela-
ção comprovada entre a disfunção tireoidea e 
alterações orgânicas que podem redundar em 
agravos importantes como doença cardiovas-
cular, depressão, diminuição da cognição e da 
qualidade de vida, parecem mostrar clara ne-
cessidade de intervenção terapêutica. Porém, 
no caso do HS, essa relação é incerta ou, como 
já mencionado, eventualmente protetora. Por 
consequência, há dúvidas quanto a iniciar ou 
não o tratamento nesses pacientes1. 

Em dose apropriada, a levotiroxina é uma 
opção de tratamento seguro e pode restaurar 
o eutireoidismo. No entanto, antes do início 
do tratamento, um número de efeitos secun-
dários possíveis deve ser considerado. Estes 
incluem exacerbação da doença isquêmica 
cardíaca e produção de insu�iciência adrenal 
aguda. Cuidados também devem ser toma-
dos para determinar a dose apropriada para 
o paciente, já que um excesso de levotiroxina 
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pode levar à diminuição da densidade mine-
ral óssea, desencadear arritmias atriais e pre-
cipitar angina cardíaca14. 

A premissa de que o tratamento hormo-
nal diminuiria o risco cardiovascular por me-
lhorar o per�il lipídico e diminuir o risco de 
eventos coronarianos não foi possível de ser 
con�irmada. Os estudos ainda são insu�icien-
tes, con�litantes e heterogêneos. Não havendo 
unanimidade quanto aos bene�ícios da tera-
pia com levotiroxina no que concerne o per�il 
lipídico e DAC não é possível sua recomenda-
ção sem maiores estudos22. 

Além das suposições referentes à associa-
ção com RCV, a literatura também traz con-
clusões con�litantes acerca da presença de al-
terações cognitivas em pacientes com HS. De 
qualquer forma, a melhora na função cognitiva 
prejudicada em idosos pode ter um impacto 
importante sobre a independência continuada 
e a qualidade de vida, bem como na redução de 
custos em saúde. Por isso, é importante deter-
minar se o tratamento com reposição hormo-
nal em pacientes com HS traria bene�ício14.

Há evidências de que o tratamento do hi-
potireoidismo pode levar à perda da massa ós-
sea. Todavia, quanto ao HS não há evidências 
dessas alterações. O tratamento com levotiro-
xina deve ser necessariamente iniciado quan-
do o hipotireoidismo franco é con�irmado, 
porém ao se optar pelo uso da medicação no 
HS deve-se monitorar com frequência as doses 
hormonais e a massa óssea de modo a preve-
nir a desmineralização14. 

As alterações na massa muscular, que re-
duzem a capacidade funcional do paciente, 
podem ocorrer devido ao processo de enve-
lhecimento, e não serem secundárias ao HS. 
Porém, como há poucos estudos que apontem 
para essa a�irmação, são necessárias maiores 
pesquisas para que se decida sobre a melhor 
conduta a ser estabelecida17. 

A qualidade de vida, tal qual a massa ós-
sea, não sofre interferência do HS. Assim, o 
tratamento com levotiroxina não deveria ser 
prescrito1,8,18,19. 

CONCLUSÃO 
Este levantamento da literatura mostrou 

não haver risco comprovado para o idoso com 
HS. Se for feito diagnóstico, a terapêutica só 
deverá ser iniciada após uma avaliação indivi-
dualizada com um balanço entre riscos e be-
ne�ícios. O tratamento é indicado ou contrain-
dicado dependendo da eventual manifestação 
do paciente, tendo em vista que o tratamento 
não traz melhora comprovada no per�il lipídi-
co e sintomas neuropsiquiátricos, diminuição 
no risco cardiovascular, alterações muscula-
res, ósseas e qualidade de vida. Concluiu-se 
que não há suporte cientí�ico para o uso de 
tratamento medicamentoso no hipotireoidis-
mo subclínico e que novos estudos poderão 
concluir se o HS, em idosos, é, de fato, uma 
condição clínica sujeita a atenção.
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encontra-se disponível em versão impressa, distribuída a todos os associados 

da SBGG, e em versão eletrônica acessada pelo site: www.sbgg.org.br.

Instruções para o envio dos manuscritos
Os trabalhos devem ser enviados por via eletrônica para o endereço: sbg-

gapoio@terra.com.br; ou por correio, em CD ou DVD, para SBGG - Av. Copa-

cabana, 500 – sala 609/610, Copacabana - 22020-001, Rio de Janeiro – RJ. 

O autor para correspondência receberá mensagem acusando recebimento do 

trabalho; caso isto não aconteça até sete dias úteis após o envio, deve-se en-

trar em contato. Concomitantemente, o autor deverá enviar, por via postal, 

uma declaração de que o manuscrito está sendo submetido apenas à revista 

G&G e a concordância com a cessão de direitos autorais.

Avaliação dos manuscritos por pareceristas 
(peer review)
Os manuscritos que atenderem à política editorial e às instruções aos au-

tores serão encaminhados aos editores, que considerarão o mérito científi co 

da contribuição. Aprovados nesta fase, os manuscritos serão encaminhados 

para pelo menos dois revisores de reconhecida competência na temática 

abordada. Os manuscritos aceitos poderão retomar aos autores para aprova-

ção de eventuais alterações no processo de editoração e normalização, de 

acordo com o estilo da revista. Manuscritos não aceitos não serão devolvidos, 

a menos que sejam solicitados pelos respectivos autores no prazo de até três 

meses. Os manuscritos publicados são de propriedade da revista, sendo proi-

bida tanto a reprodução, mesmo que parcial, em outros periódicos, como a 

tradução para outro idioma.

Pesquisas envolvendo seres humanos
Resultados de pesquisas relacionadas a seres humanos devem ser acompa-

nhados de declaração de que todos os procedimentos tenham sido aprova-

dos pelo comitê de ética em pesquisa da instituição de origem a que se vin-

culam os autores ou, na falta deste, por um outro comitê de ética em pesqui-

sa credenciado junto a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Ministério 

da Saúde. Além disso, deverá constar, no ultimo parágrafo do item Métodos, 

uma clara afi rmação do cumprimento dos princípios éticos contidos na De-

claração de Helsinki (2000), além do atendimento a legislação especifi cas do 

país no qual a pesquisa foi realizada. Os indivíduos incluídos em pesquisas 

devem ter assinado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Tipos de artigos publicados
A revista G&G aceita a submissão de:

Editoriais e comentários: esta seção destina-se à publicação de artigos 

subscritos pelos editores ou aqueles encomendados a autoridades em áreas 

específi cas, devendo ser prioritariamente relacionados a conteúdos dos artigos 

publicados na revista.

Artigos originais: contribuições destinadas à divulgação de resultados de 

pesquisas inéditas tendo em vista a relevância do tema, o alcance e o conheci-

mento gerado para a área da pesquisa. Devem ter de 2 mil a 4 mil palavras, ex-

cluindo ilustrações (tabelas, fi guras [máximo de cinco]) e referências (máximo 

de 30).

Artigos de revisão: avaliação crítica sistematizada da literatura sobre de-

terminado assunto, de modo a conter uma análise comparativa dos trabalhos 

na área, que discuta os limites e alcances metodológicos, permitindo indicar 

perspectivas de continuidade de estudos naquela linha de pesquisa e devendo 

conter conclusões. Devem ser descritos os procedimentos adotados para a re-

visão, bem como as estratégias de busca, seleção e avaliação dos artigos, escla-

recendo a delimitação e limites do tema. Sua extensão máxima deve ser de 5 

mil palavras e o numero máximo de referências bibliográfi cas de 50.

Comunicações breves: são artigos resumidos destinados a divulgação de re-

sultados preliminares de pesquisa; resultados de estudos que envolvam metodo-

logia de pequena complexidade; hipóteses inéditas de relevância na área de 

Geriatria e Gerontologia. Devem ter de 800 a 1.600 palavras (excluindo tabelas, 

fi guras e referências [máximo de dez]). Deve ter a estrutura de um artigo original.

Relatos de caso: são manuscritos relatando casos clínicos inéditos e inte-

ressantes. Devem observar a estrutura de resumo com introdução, relato do 

caso (com descrição do paciente, resultados de exames clínicos, seguimento, 

diagnóstico), discussão (com dados de semelhança na literatura) e conclusão. 

Devem conter a bibliografi a consultada e não devem ter mais de 1.500 palavras 

e 15 referências.

Artigos especiais: são manuscritos entendidos pelos editores como de especial 

relevância e que não se enquadram em nenhuma das categorias citadas. Sua 

revisão admite critérios próprios, não havendo limite de tamanho ou exigências 

previas quanto as referencias bibliográfi cas.

Cartas ao editor: seção destinada à publicação de comentários, discussão ou 

críticas de artigos da revista. O tamanho máximo é de mil e até cinco referências.

Orientações para a preparação dos manuscritos
Os manuscritos devem ser digitados em Word for Windows (inclusive tabe-

las); as fi guras devem ser enviadas em arquivo JPG com no mínimo 300 dpi 

de resolução.

Devem ser apresentados na sequência:

a) Título completo do trabalho, em português e inglês, com até 90 caracteres; 

b) título abreviado do trabalho com até 40 caracteres (incluindo espaços), em 

INSTRUÇÕES AOS AUTORES 
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português e inglês; c) nome de todos os autores por extenso, indicando a fi lia-

ção institucional de cada um; d) dados de um dos autores para correspondên-

cia, incluindo nome, endereço, telefones, fax e e-mail.

Resumo: todos os artigos submetidos deverão ter resumo em português e 

em inglês (abstracts), entre 150 a 250 palavras. Para os artigos originais e co-
municações breves, os resumos devem ser estruturados incluindo objetivos, 

métodos, resultados e conclusões. Para as demais categorias, o formato dos 

resumos pode ser o narrativo, mas preferencialmente com as mesmas infor-

mações. Não devem conter citações e abreviaturas. Destacar no mínimo três e 

no máximo seis termos de indexação, extraídos do vocabulário “Descritos em 

Ciências d Saúde” (DeCS - www.bireme.br), quando acompanharem os resu-

mos em português, e do Medical Subject Headings – MeSH (http://www.nlm.

nih.gov/mesh/), quando acompanharem os “Abstracts”. Se não forem encon-

trados descritores disponíveis para cobrirem a temática do manuscrito, poderão 

ser indicados termos ou expressões de uso conhecido.

Texto: com exceção dos manuscritos apresentados como Artigos de Revisão 

os trabalhos deverão seguir a estrutura formal para trabalhos científi cos: In-

trodução: deve conter revisão da literatura atualizada e pertinente ao tema, ad-

equada a apresentação do problema, e que destaque sua relevância. Não deve 

ser extensa, defi nindo o problema estudado, sintetizando sua importância e 

destacando as lacunas do conhecimento (estado de arte) que serão abordadas 

no artigo. Métodos: devem conter descrição clara e sucinta dos procedimentos 

adotados; universo e amostra; fonte de dados e critérios de seleção; instru-

mentos de medida, tratamento estatístico, dentre outros. Resultados. Devem 

se limitar a descrever os resultados encontrados sem incluir interpretações e 

comparações. Sempre que possível, os resultados devem ser apresentados 

em tabelas ou fi guras, elaboradas de forma a serem autoexplicativas e com 

análise estatística. Discussão: deve explorar, adequada e objetivamente, os 

resultados, discutidos a luz de outras observações já registradas na literatura. É 

importante assinalar limitações do estudo. Deve culminar com as Conclusões, 

indicando caminhos para novas pesquisas ou implicações para a prática profi s-

sional. Agradecimentos: podem ser registrados agradecimentos, em parágrafo 

não superior a três linhas, dirigidos a instituições ou indivíduos que prestaram 

efetiva colaboração para o trabalho.

Confl ito de interesses
Deve incluir relações com: a) confl itos fi nanceiros, como empregos, víncu-

los profi ssionais, fi nanciamentos, consultoria, propriedade, participação em 

lucros ou patentes relacionados a empresas, produtos comerciais ou tecno-

logias envolvidas no manuscrito; b) confl itos pessoais: relação de parentesco 

próximo com proprietários e empregadores de empresas relacionadas a 

produtos comerciais ou tecnologias envolvidas no manuscrito; c) potenciais 

confl itos: situações ou circunstâncias que poderiam ser consideradas capazes 

de infl uenciar a interpretação dos resultados.

Referências bibliográfi cas
As referências devem ser listadas no fi nal do artigo, numeradas consecu-

tivamente, seguindo a ordem em que foram mencionadas a primeira vez 

no texto, baseadas no estilo Vancouver (consultar: “Uniform Requirements 

for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for 

Medical Publication” www.icmje.org). Nas referências com até seis autores, 

citam-se todos os autores; acima de seis autores, citam-se os seis primeiros 

autores, seguindo de et al. As abreviaturas dos títulos dos periódicos citados 

deverão estar de acordo com o MedLine. A exatidão e a adequação das refe-

rências a trabalhos que tenham sido consultados e mencionados no texto do 

artigo são de responsabilidade do autor.

Livros

Kane RL, Ouslander JG, Abrass IB. Essentials of clinical geriatrics 5th ed. New 

York: McGraw Hill, 2004.

Capítulos de livros

Sayeg MA. Breves considerações sobre planejamento em saúde do idoso. In: 

Menezes AK, editor. Caminhos do envelhecer. Rio de Janeiro: Revinter/SBGG; 

1994. p. 25-8

Artigos de periódicos

Ouslander JG. Urinary incontinence in the elderly. West J Med. 1981; 135 (2): 

482-91

Dissertações e teses

Marutinho AF. Alterações clinicas e eletrocardiográfi cas em pacientes idosos 

portadores de Doença de Chagas [dissertação]. São Paulo: Universidade Fe-

deral da SBGG; 2003.

Trabalhos apresentados em congressos, simpósios, en-
contros, seminários e outros

Peterson R, Grundman M, Thomas R, Thal L. Donepezil and vitamin E as treat-

ments for mild congnitive impairment. In: Annals of the 9th International 

Conference on Alzheimer´s Disease and Related Disorders; 2004 July; United 

States, Philadelphia; 2004. Abstract 01-05-05.

Artigos em periódicos eletrônicos

Boog MCF. Construção de uma proposta de ensino de nutrição para curso de 

enfermagem. Ver Nutr [periódico eletrônico] 2002 [citado em 2002 Jun 10]; 

15(1). Disponivel em www.scielo.br/rm

Textos em formato eletrônico

Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatistica. Estatisticas de saúde: assistên-

cia médico-sanitária. WWW.ibge.gov.br (acessado em 05/02/2004).

Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Available from 

URL; www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm. Acesso em: 05/06/1996.
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Background
Geriatria & Gerontologia (Brazilian Geriatrics & Gerontology) G&G is a quar-

terly scientifi c publication by Sociedadc Brnsileira do Geriatria e Gerontologia 

(SBGG) (Brazilian Geriatrics and Gerontology Society) aiming the publication 

of articles on Geriatrics and Gerontology, including their several subareas 

and interfaces G&G accepts artirle submissions in Portuguese, English, and 

Spanish I ho print content is available for SBGG members and the online con-

tent can be accessed at: www.sbgg.org br 

Instructions for Manuscript Sending 
Papers should be sent either by e-mail to: sbggapoio@terra.com.br sarxlras-

antana@segmentofarma.com or or by mail in CO or DVD to Av. Copacabana, 

500 – sala 609/610, Copacabana - 22020-001 Rio de Janeiro – RJ. The corre-

sponding author will recerve message acknowledging the paper receipt should 

this do not occur up to seven working days from the ending, the author should 

get m touch with the journal Concurrently, the author should send by mail a 

declaration stating that the manuscript is being submitted only to Geriatria & 

Gerontologia and that he (she) agrees with the cession of copyright. 

Manuscript Evaluation by Peer Review 
Manuscripts that regard the editorial policy and the instructions for authors 

will  e referred to editors who will evaluate the their scientifi c merit Manu-

scripts will be submitted  o at least two reviewers with expertise in the ad-

dressed theme Accepted manuscripts might return for authors’ approval of in 

case of changes made for editorial and standardization purposes, according 

to the journal style Manuscripts not accepted will not be returned, unless 

they are requested by Die respective authors within three months Published 

manuscripts are journal ownership, so either reproduction, even partial, m 

other journals or translation into another language is unauthorized.

Research Involving Human Subjects 
Articles related to research involving human subjects should indicate 

whether the procedures followed were in accordance with the ethi-

cal standards of the responsible committee on human experimenta-

tion (institutional or regional) accredited by the Comissao Nacional de

£ tics em Pesqwsa do Ministerio da Saude (Health Ministry National 

Research Ethics Committee), In addition, a clear statement of compli-

ance with ethical principles outlined in Helsinki Declaration (2000) 

shall appeal’ in the lest paragraph of Methods section, as well as

fulfi llment of specifi c lew requirements of the nation the research was per-

formed in. The subjects included in the rosearch should have signed a Free 

and Informed Consent Term.

Categories of Manuscripts
G&G accepts the following submissions:

Original Articles. Contributions aiming at release of unpublished research 

results considering the theme relevance, its range and the knowledge gen-

erated for research purposes Original articles should contain 7,000 to 4,000 

words, excluding illustrations (tables, fi gures (not exceeding 5) and refer-

ences (not exceeding 30). 

Review Articles. Critical and systematic evaluation of literature on I certain 

subject containing a comparative review of papers in that area, discussing 

methodological limitations and ranges, indicating further study needs for 

that research area, and containing conclusions. The proceedings adopted 

for the review, as well as search, selection, and article evaluation strategies 

should be described, informing the limits of the theme They should not ex-

ceed 5,000 words and 50 references.

Brief Communications. These manuscripts are short articles aiming at 

release of preliminary results of research study results involving low com-

plexity methodology, relevant unpublished hypotheses in Geriatrics and 

Gerontology They should not exceed 800 to 1.600 words (tables, fi gures and 

references [not exceeding 10) excluded) The structure should follow what is 

requested in an original article. 

Case Reports. These manuscripts report unpublished and interesting clini-

cal cases They should follow an abstract structure with Introduction. Case 

fl eporf (describing the patient, clinical examination results, follow-up. diag-

nosis), Discussion (showing similar data in literature), and Conclusion They 

should contain the bibliography consulted and should not exceed 1,500 

words and 15 references.

Letters to the Editor. Section designed for publication of comments, 

discussion or any article reviews They should not exceed 1 000 words and 

5 references.

Instructions for Manuscript Preparation
Manuscripts should be typed in Word for Windows [(including tables), 

fi gures should be supplied as JPG fi le and a minimum of 300 dpi resolu-

tion]. Manuscripts should be prepared according to the sequence below:

a) paper full title in Portuguese and English not exceeding 90 characters, 

b) paper short title not exceeding 40 characters (spaces included) in Por-

tuguese and English, c) authors’ and coauthors’ complete name, indicating 

institutional affi  liations for each one of them; d) corresponding author data, 

including name, address, telephone and fax numbers, and e-mail.

Abstract: all manuscripts should be submitted with an abstract in 

Portuguese and in English having no more than 150 to 250 words. 

For original articles and brief communications, abstracts should 

be structured to include objective, methods, results, and conclusions

For other manuscript categories, abstract models could be narrative, but 

rather carrying the same information Abstracts should not contain quota-

tions and abbreviations At least three and at most six key words should ac-

company the Abstracts being extracted from the vocabulary Descritores em 

Ciências da Saude (DeCS – www.bireme.br) when accompanying abstracts 

Instructions for Authors  
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in Portuguese and from Medical Subject Headings -MeSH (http //www.nlm 

nih gov/mesh/) when accompanying abstracts in English. If no descriptor is 

available to cover the manuscript theme, words or expressions of known use 

might be indicated .

Text except for Review Articles, papers should assume formal structure 

of a scientifi c text Introduction The introduction should contain updated 

literature review, being appropriate to the theme, suitable to the problem 

introduced, and enhancing the theme relevance The introduction should 

not be extensive, but defi ne the problem studied, synthesizing its impor-

tance and stressing the knowledge gaps addressed in the article. Methods 

This section should have clear and brief description of proceedings adopted, 

sampling; data source and selection criteria, measurement instruments; 

statistical analysis, among other features Results This section should be 

limited to describing the results found without including interpretation 

and comparison. Whenever possible, results should be displayed in tables

or fi gures designed to be self-explanatory and having statistical 

analysis. Discussion The discussion should properly and objectively 

explore the results, discussed in the light of further observation al-

ready registered in literature It is important to point out the study 

limitations. The discussion should culminate by conclusions indicat-

ing avenues for new research or implications for professional practice.

Acknowledgements: Acknowledgments may be written in a no more than 

3-line paragraph towards institutes or individuals that eff ectively contrib-

uted to the paper.

Confl ict of Interest
Confl ict of interest includes a) fi nancial confl ict such as employment, pro-

fessional liaisons, funding, consulting, ownership, profi t or patent sharing 

related to marketed products or technology involved in the manuscript; b) 

personal confl ict: close relatedness to owners and employers in companies 

connected to marketed products or technology involved in the manuscript 

c) potential confl ict: situations or  circumstances that could be considered 

capable of infl uencing the result interpretation.

References
Should be listed at the end of the manuscript and numbered in the order 

they are fi rst mentioned in the text, following Vancouver style (v Uni-

form Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals

Writing and Editing for Medical Publication [hup .//www. icmje org]). 

List all authors up to 6; if more than six, list the fi rst 6 followed by et al.

The titles of journals should be abbreviated according to style used in Med-

Line. Authors are responsible for the accuracy and completeness of refer-

ences consulted and cited in the text.

Examples of reference style

Books
Kane RL, Ouslander JG, Abrass IB Essentials of clinical geriatrics. 5th ed New 

York McGraw Hill; 2004

Book chapters
Sayeg MA. Breves consideragoes sobre planejamento em saúde do idoso In 

Menezes AK, editor Cammhos do envelhecer Rio de Janeiro: Revinter/SBGG, 

1994 p 25-8.

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

1981;135(2):482-91.

Essays and theses
Marutinho AF Alteragoes clmicas e eletrocardiogrfi cas em pacientes idosos 

portadores de doença de Chagas [dissertação]. São Paulo: Universidade Fed-

eral da SBGG; 2003.

Papers introduced in congresses, symposiums, meet-
ings, seminars etc.
Petersen R, Grundman M. Thomas R. Thai L Donepezil and vitamin E as 

treatments for mild cognitive impairment. In Annals of the 9* International 

Conference on Alzheimer’s Disease and Related Disorders; 2004 July; United 

States. Philadelphia, 2004 Abstract 01-05-05 

Articles from electronic journals
Boog MCF Construgao de uma proposta de ensino de nutrição para curso 

de enfermagem Rev Nutr [periddico eletronico] 2002 [citado em 2002 Jun 

10).15(1). Disponivel em. http.//www.scielo.br/RN

Texts in electronic format
Institute Brasileiro de Geografi a e Estatistica. Estatisticas da saude: assistên-

cia médico-sanitária. http.//www.ibge gov br (acessado em 05/Fev/2004L

Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Available from 

URL http://www.cdc gov/ncidod/EID/eid htm Acesso em: Jun 5 1996.
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Reunimos as últimas evoluções científi cas aqui.
Só falta a sua.

ÓRGÃO OFICIAL DE PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA

A Geriatria & Gerontologia circula nas

principais bibliotecas de ciências da saúde do país

com artigos selecionados seguindo os padrões

internacionais de indexação.

Com seu caráter interdisciplinar, é a revista

de maior circulação da área, com distribuição

para cerca de 2.000 associados da SBGG.

 

Enfi m, é evidente que sobram motivos

para publicar na Geriatria & Gerontologia.

www.SBGG.org.br
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