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Ser médico: 
uma escolha diária 
e muito especial.

A SBGG fornece atualização científica  
aos médicos para que eles possam  
dar aos seus pacientes uma qualidade  
de vida cada vez melhor.

No Dia do Médico, nós o parabenizamos  
 por cumprir essa missão com excelência.

18 de Outubro - Dia do Médico

Parabéns!
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Editorial

Daqui a vinte anos, como estarão 
os idosos brasileiros?

No Município de Arapongas, com 104.150 habitantes, foram avaliados 9.295 idosos, 

os quais apresentaram características semelhantes a de outros estudos populacionais. 

Há um predomínio de mulheres, de idosos com escolaridade baixa e de aposentados que 

continuam a trabalhar informalmente.  As doenças crônicas estão presentes na maio-

ria deles, e as internações acontecem predominantemente por causas cardiovasculares, 

embora, devido a características locais relacionadas aos hábitos alimentares e à prática 

de atividade �ísica (ciclismo), as doenças do aparelho digestório e os acidentes por cau-

sas externas também aconteçam com frequência elevada. Oitenta e quatro porcento dos 

idosos avaliados têm idade inferior a 80 anos e não apresentam comprometimento das 

atividades instrumentais e básicas de vida diária; não têm cuidadores. Mas como esta-

rão daqui a vinte anos? Encontraremos o mesmo percentual de idosos independentes? 

Nós nos adaptamos à convivência com doenças crônicas desde que estejam camu�ladas, 

compensadas e não inter�iram na nossa funcionalidade. A avaliação da funcionalidade 

envolve diferentes domínios: �ísico, emocional, cognitivo, social e mais amplamente es-

piritual e econômico. Para a avaliação das atividades instrumentais e básicas de vida 

diária frequentemente são utilizados os instrumentos desenvolvidos por Lawton e Katz, 

respectivamente. Todavia, para compreendermos a ampla dimensão da funcionalidade 

precisamos abranger muito mais domínios. Apesar de frequentemente reconhecermos a 

feminização da velhice não percebemos na mesma proporção práticas e�icazes de  pre-

venção e controle da saúde do homem idoso. Quais e quantos estímulos cognitivos serão 

necessários para compensar a escolaridade reduzida e promover um envelhecimento 

saudável?  Trabalhos informais, sem garantia das adequações para os limites impostos 

pelo envelhecimento podem sobrecarregar um organismo mais suscetível? Nossas ações 

de saúde precisam ser mais comprometidas com essas perguntas. Muitas dessas caracte-

rísticas populacionais são recorrentes e universais, estão presentes nos diferentes con-

textos brasileiros. Discutir e aprimorar a aplicação de instrumentos que visam a identi-

�icar populações de risco permitem a detecção daqueles que necessitarão de estratégias 

preventivas e de intervenções mais especí�icas. Precisamos incorporar mais práticas ge-

riátricas e gerontológicas, incluindo a aplicação de instrumentos de avaliação funcional 

no seu sentido mais amplo. 

RevistaG&G_EdAMJ2012_SBGG_42x28_Miolo.indd   112RevistaG&G_EdAMJ2012_SBGG_42x28_Miolo.indd   112 19/10/12   15:3219/10/12   15:32



Nesta edição, os autores propõem algumas formas de identi�icar populações de risco 

e discutem quanto os instrumentos utilizados foram capazes de mostrar resultados que 

ajudem na elaboração de estratégias de atuação. O padrão de mobilidade avaliado em 

idosos restritos ao domicílio apresentou associação signi�icativa com a capacidade de 

desempenho em atividades básicas e instrumentais de vida diária, com declínio cogniti-

vo e com a dependência de cuidador. Cerca de 42% dos idosos avaliados apresentavam 

incapacidade ou necessidade de auxílio para deambular. O instrumento de autoavaliação 

The Hearing Handicap Inventory for the Elderly é especí�ico para avaliar a autopercepção 

de restrição de participação social de origem auditiva em idosos. O uso do Defense Style 
Questionnaire (DSQ-40) permitiu identi�icar o estilo defensivo e a defesa de maior inten-

sidade presente em cuidadores de pacientes oncológicos em paliação. Embora os resul-

tados tenham mostrado maior intensidade das defesas pertencentes ao estilo defensivo 

maduro, como a antecipação, demonstrando um bom enfrentamento da situação vivida, 

com a aferição de elevada sintomatologia nos cuidadores, sobrecarga emocional, doen-

ças mentais leves e desordens relacionadas ao câncer, foi possível o encaminhamento 

para tratamento e acompanhamento no serviço ou em outros disponíveis no município. 

No estudo da associação da imagem corporal (IC) e das variáveis da aptidão �ísica re-

lacionada à saúde em mulheres idosas foi aplicada a escala de nove silhuetas proposta 

por Sorensen e Stunkard. Os autores não observaram distorção da imagem corporal mas 

encontraram  um signi�icativo grau de insatisfação (GI) em relação à IC real. O GI apresen-

tou correlação positiva e signi�icativa com IMC e percentual de gordura, mas não com o 

consumo de oxigênio pico. Indicadores bioquímicos mostram que a presença de anemia, 

independentemente de outros fatores, aumenta a morbidade e mortalidade em idosos, e 

sua ausência está relacionada ao aumento da sobrevida. Alguns autores trazem também 

para a discussão, o importante tema das quedas, seus fatores de risco como a hipotensão 

postural, o teste de Poma como forma de avaliação e formas de intervenção como o exer-

cício resistido. A identi�icação de populações de risco é inerente à nossa especialidade e 

transcende as práticas de saúde tradicionais. As aplicações dessas práticas e das evidên-

cias cientí�icas precisam estar mais presentes no nosso cotidiano, pois vinte anos passam 

muito depressa.

Maysa Seabra Cendoroglo

Editora
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ARTIGO ORIGINAL

Mapeamento da população idosa do município 
de Arapongas, Paraná

Mapping of elderly people of the city of Arapongas, Paraná

Graziela Stefanuto1, Spencer Luiz Marques Payão2, Lúcio Mauro Röcker dos Santos3 

1Doutora em Biologia Oral 
pela Universidade Sagrado 

Coração. Docente do Curso de 
Enfermagem da Universidade 

Norte do Paraná (Unopar).
2Docente do Programa de Pós-
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CEP: 86702-670 - Tel: (43) 3056 0067 - E-mail: graziela.stefanuto@unopar.br.

RESUMO
Objetivo: Avaliar a população de 60 anos e mais do Município de Arapongas, PR, quanto às variáveis 
sociodemográfi cas e de saúde. Método: Estudo descritivo e exploratório, de natureza quantitativa, utilizando-
se de questionário semiestruturado e índice de Katz. Resultados: Os 9.295 idosos participantes do estudo 
concentraram-se na faixa dos 60 a 79 anos, onde o sexo feminino é mais frequente que o masculino. A maioria é 
casada, tem formação escolar inferior a três anos e reside com uma constelação familiar de duas pessoas. Embora 
aposentados, uma signifi cativa parcela assume uma fonte alternativa de renda. No perfi l de saúde, os sujeitos do 
estudo não usam tabaco ou álcool, são independentes, não praticam atividades físicas regularmente e percebem 
sua saúde como boa ou regular. Para os indicadores mórbidos: a maioria dos sujeitos não relatou quedas e, quando 
ocorreram, não geraram fraturas. Para as patologias instaladas, as doenças crônico-degenerativas foram as mais 
relatadas. No que tange ao perfi l das causas de internação, as doenças do aparelho circulatório foram as mais 
frequentes, seguidas das doenças do aparelho digestivo e das causas externas. Conclusão: O perfi l dos sujeitos 
é similar aos achados na literatura, porém as discrepâncias encontradas apontam para uma possível necessidade 
de melhoria na acessibilidade dos idosos aos serviços de saúde. 

Palavras-chave: Transição epidemiológica, transição demográfi ca, morbidade, idoso.

ABSTRACT
Objective: Evaluation of the population aged 60 years and older in the city of Arapongas - Paraná state – 
according to the sociodemographic and health variables. Method: A descriptive and exploratory, quantitative, 
using a semi-structured questionnaire and Katz Index. Results: 9,295 elderlies participants of the study were in 
the range of 60 to 79 years old, where the females were more often than the males. About the marital status, 
most of them are married, with schooling less than three years, living with a family composition of two people. 
Although all of them are retired, a signifi cant portion assumes an alternative source of income. In the health 
profi le, the study subjects did not use tobacco or alcohol, they are independent, do not practice regular physical 
activity and noticed their health as good or regular. Indicators of morbidity: most subjects reported no falls, and 
when they occurred, did not cause fractures. The conditions established, the chronic degenerative diseases were 
the most reported. Regarding the profi le of hospitalization causes diseases of the circulatory system were the 
most frequent, followed by diseases from the digestive system and external causes. Conclusion: The subjects’ 
profi le is similar to the fi ndings in the literature, but the discrepancies found suggest a possible need of an 
improvement in the accessibility of elderly to health services.

Keywords: Health transition, demographic transition, morbidity, aged.
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INTRODUÇÃO 
O Brasil vivencia, a partir da década de 

1980, um processo de envelhecimento popu-
lacional chamado Transição Demográ�ica, o 
qual associa a diminuição das taxas de fecun-
didade com o aumento da expectativa de vida 
da população.1,2 

Ao analisar uma rápida expansão da po-
pulação idosa e, ao mesmo tempo, as iniqui-
dades características de países em desenvol-
vimento, veri�ica-se que a transição demográ-
�ica não se restringe apenas a uma transfor-
mação matemática da pirâmide populacional, 
uma vez que, de acordo com Berquó,2 o au-
mento da população idosa representa uma 
perspectiva de mudanças nas políticas de 
saúde privadas e, principalmente, no setor 
público brasileiro. 

Para Rodrigues et al.,3 o envelhecimen-
to em condições precárias de vida re�lete no 
estado de saúde individual da pessoa e, con-
siderando a realidade brasileira, gera deman-
das signi�icativas no setor de saúde. Sobre as 
demandas do setor de saúde para a popula-
ção idosa, Veras4 destaca o maior número de 
problemas de saúde com longa duração, que 
frequentemente exigem intervenções custo-
sas, envolvendo tecnologia complexa para um 
cuidado adequado, situação esta entendida 
como o processo de transição epidemioló-
gica. Sayeg e Mesquita5 deixam claro que a 
transição epidemiológica, decorrente de sig-
ni�icativas mudanças nos per�is de causas de 
morte e no modo de adoecer da população, 
acompanhou a transição demográ�ica e, da 
mesma forma, trouxe consequências impor-
tantes para a sociedade. 

Por isso, faz-se necessário um reposicio-
namento do setor de saúde frente às novas 
demandas da transição demográ�ica e epide-
miológica brasileira. Sobre este aspecto, Fari-

nasso6 comenta a necessidade do aprimora-
mento do conhecimento epidemiológico e da 
readequação da prática clínica, complemen-
tado por conhecer o envelhecimento da popu-
lação, preferencialmente os mais velhos, por 
ser a parcela mais crescente e frágil, sujeita 
aos processos inerentes do envelhecimento 
com dependência das políticas e estratégias 
de ação em saúde. 

A persistência de velhos paradigmas na 
saúde, seu impacto na resolutividade dos 
serviços e a necessidade de um reposiciona-
mento dos atores sociais da saúde também 
mobilizaram políticas e uma reorganização 
dos mecanismos controladores das práticas 
de saúde em âmbito nacional. Considerando 
a população idosa, uma das mais importantes 
ações foi a instalação do Pacto pela Vida7 na 
esfera pública. O Pacto pela Vida é um com-
promisso �irmado pelos gestores de saúde em 
torno de prioridades que apresentam impac-
to na saúde da população brasileira.

Remetendo à delimitação do nosso estu-
do, veri�ica-se que as ações estratégicas de-
terminadas pelo Pacto pela Vida destacam a 
importância das informações sobre a saúde 
do idoso como instrumento de cidadania e de 
gestão em saúde. Assim, o cenário apresenta-
do é o pano de fundo para a realização desse 
estudo de natureza quantitativa, com aborda-
gem descritiva e exploratória , cujos objetivos 
são: avaliar a população de 60 anos ou mais 
do município de Arapongas, PR, quanto às 
variáveis sociodemográ�icas e de saúde; des-
crever o per�il da população idosa nos aspec-
tos sociais, econômicos e epidemiológicos; 
descrever o grau de dependência do idoso; e 
apresentar as áreas de maior vulnerabilidade 
em que os idosos estão expostos dentro do 
município de Arapongas.
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MÉTODOS 
O presente estudo é exploratório, de caráter 

descritivo e natureza quantitativa. 

O local da realização do estudo é o municí-
pio de Arapongas, localizado na região Norte do 
Estado do Paraná, cuja população soma – segun-
do estimativa do Instituto Brasileiro de Geogra-
�ia e Estatística (IBGE)8 – 104.150 habitantes. 

Consideramos como sujeitos deste estu-
do indivíduos maiores de 60 anos, residentes 
no Município de Arapongas, PR, cadastrados e 
acompanhados pelas Equipes de Saúde da Fa-
mília (ESF) locais e pelos dois Centros de Convi-
vência de Idosos do município. 

Para a coleta de dados, utilizou-se um ques-
tionário semiestruturado padronizado pela Se-
cretaria Municipal de Saúde de Arapongas, o 
qual apresenta perguntas de múltiplas alterna-
tivas. Também foram coletadas as informações 
constantes no Sistema de Informação da Aten-
ção Básica (Siab) (dados secundários). Para a 
avaliação do grau de dependência dos idosos 
nas atividades da vida diária, utilizamos o índi-
ce de Katz.

Os dados foram observados segundo nú-
meros absolutos, frequências relativas, média e 
desvio-padrão. 

A pesquisa utilizou as normas regulamenta-
doras da pesquisa em seres humanos, conforme 
a Resolução CNS n. 196/96. Assim, adotamos o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
e o termo de Autorização Institucional. O pro-
jeto de pesquisa foi submetido à apreciação do 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Norte do Paraná (Unopar), sendo aprovado sob 
Protocolo n. PT 0261/10.

RESULTADOS 
O procedimento de coleta de dados resultou 

em um total de 9.295 idosos, que correspondem 

a 99,16% do total de 9.374 idosos cadastrados 
pelas Equipes de Saúde da Família do município 
de Arapongas. 

Per�il sociodemográ�ico do idoso

A classi�icação dos sujeitos nos intervalos 
etários padronizados nos Sistemas de Informa-
ções do Sistema Único de Saúde apontou que a 
amplitude da idade variou de 60 a 103 anos, com 
média de 81,5 anos e desvio-padrão de 12,82 
anos. A população mais frequente está enqua-
drada na faixa etária de 60 a 69 anos (49,15%), 
seguida dos indivíduos com idade compreendi-
da entre 70 e 79 anos (35,08%) e pelos idosos 
na faixa dos 80 a 89 anos (13,59%). Os idosos 
com idade situada na categoria dos 90 a 99 anos 
correspondem a 2,14% do total de sujeitos, en-
quanto aqueles com idade superior a 100 anos 
respondem por 0,06% da população abordada 
neste estudo.

Considerando o sexo dos sujeitos, os re-
sultados apontaram para uma prevalência do 
sexo feminino sobre o sexo masculino. Para o 
estado civil, 59,37% dos idosos participantes 
do estudo encontram-se casados o�icialmente, 
30,26% são viúvos, 4,57% estão separados ju-
dicialmente ou divorciados, 4,55% encontram-
-se solteiros e 1,29% encontram-se em situa-
ção de união estável. 

Para o número de anos dedicados aos estu-
dos, os resultados mostram um tempo médio de 
estudo de 3,45 anos para os sujeitos avaliados, 
com um desvio-padrão de 3,12 anos. Ao consi-
derar os sujeitos com nenhum ano dedicado a 
formação educacional (22,76%) vale ressaltar 
que nesse intervalo encontram-se os idosos 
analfabetos juntamente com aqueles que domi-
nam a escrita do próprio nome e operações ma-
temáticas básicas. Para aqueles com 1 a 3 anos 
de formação escolar (38,3%), devemos conside-
rar que estes não cumpriram sequer o chama-
do “ciclo primário”, que corresponde ao período 
compreendido entre a primeira e a quarta séries. 
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Para o número de membros na constelação 
familiar da residência dos idosos, houve uma 
média de 2,65 pessoas por residência, com des-
vio-padrão de 1,65 pessoas. Embora 39,36% 
dos idosos sejam solteiros, viúvos, divorciados 
ou desquitados, apenas 13,71% vivem só na re-
sidência. A maior parte dos que participaram 
deste estudo vive com outra pessoa no domicí-
lio, (40,97%), sendo que, ainda, 22,46% convive 
com mais duas pessoas no mesmo domicílio e 
12,19% convive com mais três pessoas no mes-
mo domicílio. A menor frequência é a dos idosos 
que convivem com mais de quatro pessoas na 
mesma residência (10,69%).

A principal fonte de renda do idoso arapon-
guense é a aposentadoria (69,89% dos sujeitos), 
seguida de outras fontes de renda (11,21%), pen-
são (10,88%) e, por último, a dependência da 
família (8,03%). Para a avaliação das fontes de 
renda alternativa dos idosos, as principais ocupa-
ções encontradas durante o processo de coleta de 
dados foram doméstica (46,22%), na agricultura 
(7,38%) e em trabalhos autônomos (5%). 

Per�il de saúde do idoso

A maioria dos idosos participantes em nosso 
estudo não tem o hábito do tabagismo (81,21%) 
e também não faz uso de bebidas alcoólicas 
(85,64%). Sobre a existência de cuidadores de 
idosos, existe um grande contingente de idosos 
sem cuidadores no núcleo familiar (93,33% do 
total de sujeitos), fato reforçado pelos achados 
referentes ao grau de dependência dos sujeitos, 
em que 8.624 idosos são independentes (92,79% 
do total de sujeitos), valor muito próximo ao do 
número de idosos sem cuidadores. Da mesma 
forma, o número de idosos com grau de depen-
dência variável de total a parcial (671 idosos) 
aproxima-se do número de idosos com cuidado-
res dentre os sujeitos da pesquisa, pois apresenta 
uma média de 0,2 funções com dependência e um 
desvio-padrão de 0,87.

Para os idosos com cuidadores, o familiar 
que ocupa a posição de cuidador com maior 
frequência é a(o) �ilha(o), de forma indepen-
dente ou associada com a(o) esposa(o), genro, 
nora e neta(o). Em segundo lugar, encontra-se 
o cuidador sem nenhum grau de parentesco 
com o idoso, representando 28,87% do total de 
cuidadores encontrados no estudo. Em tercei-
ro lugar estão a(o) esposa(o), com 18,07% do 
total de cuidadores e que pode atuar também 
em conjunto com a(o) �ilha(o). Cabe salientar 
que, embora não apresentados na tabela, o sexo 
feminino é prevalente na �igura dos cuidadores 
encontrados neste estudo, sendo quase a totali-
dade dos 620 sujeitos.

Embora não tenha sido abordado o tipo, 
a frequência e se a atividade �ísica é realizada 
com a supervisão de um pro�issional adequado 
(educador �ísico ou �isioterapeuta), a indagação 
sobre a prática de atividades �ísicas evidenciou 
que 31,16% dos sujeitos praticam atividades �í-
sicas, enquanto 68,85% não realizam nenhum 
tipo de atividade dessa natureza. 

Avaliando a autopercepção da saúde en-
tre os sujeitos da pesquisa, pôde-se perceber 
que 48,20% dos sujeitos classi�icam sua pró-
pria condição de saúde como boa, seguidos de 
31,48% que creem que sua condição de saúde 
é razoável, e 15,90% que acreditam que sua 
saúde está muito boa. Para a condição de saúde 
percebida como ruim, encontraram 333 sujei-
tos, o que equivale a 3,59% do total de pesqui-
sados. Considerando a sua própria saúde como 
muito ruim estão 79 sujeitos (0,85%).

Per�il mórbido do idoso

Os achados do estudo apontaram que 
19,62% dos sujeitos da pesquisa sofreram que-
da nos últimos cinco anos. Houve uma média 
de 1,62 quedas, com um desvio-padrão de 1,11 
quedas para o período investigado. No detalha-
mento dos resultados, veri�ica-se que 68,46% 
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Tabela 1. Distribuição dos sujeitos de acordo com os problemas atuais de saúde, Arapongas, Paraná, 2011

Fonte: Dados da pesquisa.

co quedas com 97 sujeitos (5,32%). Ao analisar 

a ocorrência de fraturas oriundas das quedas, 

593 idosos sofreram fraturas após a queda, o 

que equivale a 32,53% do total de sujeitos aco-

metidos por quedas. Por outro lado, 1.230 ido-

sos não desenvolveram fraturas (67,48%), o 

que signi�ica que o trauma causado pela queda 

�icou restrito aos tecidos moles.

dos idosos que sofreram quedas nos últimos 

cinco anos relataram que neste período a que-

da ocorreu uma única vez. Para a ocorrência 

de duas quedas no período foram encontrados 

279 sujeitos, o que equivale a 15,31%. Na cate-

goria de três quedas durante o período de cinco 

anos foram encontrados 133 sujeitos (7,30%), 

quatro quedas com 66 sujeitos (3,62%) e cin-

Problemas atuais de saúde Frequência Porcentagem
Acidente vascular encefálico 2 0,0317

Alergia 1 0,0158

Anemia 1 0,0158

Arritmia 1 0,0158

Artrite 5 0,0793

Artrose 10 0,1586

Bronquite 6 0,0951

Bursite 1 0,0158

Câncer 14 0,2220

Cardiopatia 2.053 32,561

Catarata 2 0,0317

Defi ciência física 1 0,0158

Defi ciência visual 1 0,0158

Diabetes mellitus 2.056 32,609

Dislipidemia 3 0,0475

Gastrite 1 0,0158

Hematológico 14 0,2220

Hipertensão arterial 2.099 33,291

Hipertireoidismo 2 0,0317

Hipotireoidismo 2 0,0317

Labirintite 3 0,0475

Lombalgia 2 0,0317

Neurológico 5 0,0793

Obesidade 1 0,0158

Ortopédico 7 0,1110

Osteoporose 2 0,0317

Pneumopatia 2 0,0317

Psiquiátrico 3 0,0475

Renal 2 0,0317

Rinite 1 0,0158

Úlcera gástrica 1 0,0158

Vascular 1 0,0158

Total 6.305 100,0
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Tabela 2. Distribuição dos sujeitos de acordo com a ocorrência de internação hospitalar, Arapongas, Paraná, 2011

Tabela 3. Distribuição dos sujeitos de acordo com o número de internações hospitalares, Arapongas, Paraná, 2011

Fonte: Dados da pesquisa.

Fonte: Dados da pesquisa.

Sobre a referência de problemas de saúde, 
os resultados encontrados em relação aos pro-
blemas atuais de saúde são apresentados na Ta-
bela 1.

A Tabela 1 mostra que 6.305 sujeitos re-
lataram algum problema de saúde no período 
da coleta de dados, o que equivale a 67,84% 
do total de sujeitos participantes do estudo. 
Das patologias referidas, as mais frequentes 
foram a hipertensão arterial, com 2.099 sujei-
tos (33,30%); o diabetes mellitus, com 2.056 
sujeitos (32,61%); e as cardiopatias, com 
2.053 sujeitos (32,57%).

Para analisar o adoecimento, veri�icaram-
-se os sujeitos que sofreram internação hos-
pitalar. Os resultados são apresentados na 
Tabela 2.

A Tabela 2 mostra que, do total de sujei-
tos pesquisados, 23,47% relataram a ocor-
rência de internação hospitalar nos últimos 
cinco anos. 

Mesmo questionando a efetividade das 
informações dos idosos sobre sua própria per-
cepção da saúde, analisou-se também o núme-
ro de internações nos últimos cinco anos. Os 
resultados são apresentados na Tabela 3.

A Tabela 3 mostra que houve uma média 
de 1,4 internações para o período estudado, 
com um desvio-padrão de 0,84 internações. 
O detalhamento dos resultados aponta que 
1.634 (74,92%) sujeitos foram internados 
uma única vez no período de cinco anos, se-
guidos de 361 (16,56%) sujeitos que sofre-
ram duas internações, 103 sujeitos (4,73%) 
que sofreram três internações e 49 sujeitos 
(2,25%) que sofreram cinco internações. 
Com menor frequência, 34 sujeitos (1,56%) 
foram internados quatro vezes nos últimos 
cinco anos.

Assim, para complementar a avaliação das 
internações hospitalares em idosos, segue a 
distribuição de acordo com a causa de interna-
ção referida (Tabela 4).

Ocorrência de internação 
hospitalar nos últimos cinco anos Frequência Porcentagem

Sim 2.181 23,464

Não 7.114 76,535

Total 9.295 100,00

Número de internações 
hospitalares nos últimos cinco anos Frequência Porcentagem

1 1.634 74,919

2 361 16,552

3 103 4,722

4 34 1,558

5 49 2,246

Total 2.181 100,00
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A Tabela 4 mostra que os 2.181 sujeitos 
que referiram internação hospitalar nos últi-
mos cinco anos geraram 2.760 internações, 
situação esta que remete a reinternações ou 
internações por mais de uma causa patológi-
ca. A distribuição das internações por causa, 
considerando a Classi�icação Internacional de 
Doenças, mostra que a causa mais frequente 
de internações hospitalares foram as doenças 
do aparelho circulatório, com uma frequência 
de 601 casos, o que equivale a 21,78% do to-
tal de internações relatadas. Em segundo lu-
gar estão as internações por doenças do apa-
relho digestivo, com 408 internações e que 
correspondem a 14,79% do total. Na sequên-
cia estão as internações por causas externas, 
com 364 internações, que correspondem a 
13,19% do total de internações relatadas.

DISCUSSÃO 
Estudos realizados com as informações do 

Sistema Único de Saúde (SUS)9 mostraram que 
a taxa de internações entre a população idosa 

é de 15,2%, sendo que as principais causas das 
internações são as doenças do aparelho circu-
latório (29,35%), as doenças do aparelho res-
piratório (19,55%) e as doenças do aparelho 
digestivo (10,35%). Estes achados têm sua 
importância para o cenário da saúde coletiva 
aumentada à medida que tem alta represen-
tatividade no ambiente dos serviços de saúde, 
uma vez que os resultados do referido estudo 
mostraram que a proporção de internações é 
duas vezes maior do que nas pessoas menores 
de 59 anos.

A comparação entre os resultados encon-
trados no município de Arapongas o os achados 
literários apresentados anteriormente chama 
a atenção para alguns comentários. O primeiro 
diz respeito à taxa de internação, a qual resul-
tou em 29,70% nos idosos participantes deste 
estudo, resultado 48,81% superior aos acha-
dos do SUS. Logicamente, um percentual acima 
do referencial literário seria esperado nos su-
jeitos do município de Arapongas, uma vez que 
o levantamento incluiu a população geral (SUS 
dependente e não dependente). No entanto, o 

Tabela 4. Distribuição dos sujeitos de acordo com a causa das internações hospitalares, Arapongas, Paraná, 2011

Causa das internações hospitalares Frequência Porcentagem

Doenças do aparelho circulatório 601 21,775

Doenças do aparelho respiratório 116 4,202

Doenças do aparelho digestivo 408 14,782

Doenças infecciosas e parasitárias 149 5,398

Doenças do aparelho geniturinário 154 5,579

Causas externas 364 13,188

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 168 6,086

Doenças do sistema nervoso 196 7,101

Transtornos mentais e comportamentais 72 2,608

Neoplasias 107 3,876

Doenças do sistema osteomuscular e tecido conjuntivo 307 11,123

Outras 118 4,275

Total 2.760 100,0

Fonte: Dados da pesquisa.
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percentual foi além da expectativa do estudo, 
fato este que reforça nosso questionamento 
sobre a percepção da própria saúde da comu-
nidade idosa, sobre a conscientização e sobre 
a qualidade do acesso aos serviços de atenção 
à saúde, especialmente aqueles que tratam da 
prevenção e do diagnóstico de patologias e 
condições de risco.

Kusumota, Rodrigues e Marques,10 ao  abor-
darem idosos portadores de insu�iciência renal 
crônica pelo método da história oral, veri�ica-
ram que os portadores, por desconhecimento 
da gravidade e das consequências dessa pato-
logia, e por interpretarem os sinais e sintomas 
que surgem como algo passageiro e sem im-
portância, acabam por procurar a assistência à 
saúde tardiamente, quando as complicações já 
se instalaram em um grau irreversível.

Para Chaimowicz,11 a subnoti�icação de 
agravos em idosos causa o fenômeno de ice-
berg, que alerta para a grande proporção de 
condições clínicas ocultas ou submersas, que 
remetem, ainda, para os gigantes da geriatria, 
cuja alta prevalência leva a uma banalização 
das doenças, colocando à margem da visibili-
dade do sujeito a importância desta condição.

Assim, o questionamento da acessibilida-
de dos idosos participantes do estudo emba-
sa-se no confronto entre percepção da saúde, 
dependência, quedas e internações. Enquanto 
os primeiros resultados apontam um desem-
penho que remete a uma melhor qualidade de 
vida, especialmente quando comparados aos 
achados cientí�icos de outros autores (discu-
tidos anteriormente), os dados referentes às 
internações mostram um panorama que pode 
se relacionar à complicação de condições ins-
taladas, a falhas no monitoramento, no diag-
nóstico e/ou no sistema de referenciamento 
do sistema local/regional de saúde.

Outro fator que merece destaque é a or-
denação das causas de internação encontra-

da neste estudo. As internações por doenças 
do aparelho circulatório, mais frequentes en-
tre todas as outras causas, coincidem com os 
achados do SUS. Por outro lado, o segundo 
lugar encontrado neste estudo foi ocupado 
pelas doenças do aparelho digestivo, as quais 
são apresentadas em terceiro lugar nos dados 
do SUS. Em terceiro lugar estão as internações 
por causas externas no município utilizado 
para a realização deste estudo.

Estudos realizados com as informações do 
SUS12 mostraram que a taxa de internações en-
tre a população idosa é de 15,2%, sendo que as 
principais causas das internações são as doen-
ças do aparelho circulatório (29,35%), as do-
enças do aparelho respiratório (19,55%) e as 
doenças do aparelho digestivo (10,35%). Estes 
achados têm sua importância para o cenário 
da saúde coletiva aumentada com alta repre-
sentatividade no ambiente dos serviços de 
saúde, uma vez que os resultados do referido 
estudo mostraram que a proporção de inter-
nações é duas vezes maior do que nas pessoas 
com menos de 59 anos.

O não aparecimento das doenças do apa-
relho respiratório como uma das três maiores 
causas de internações hospitalares pode estar 
relacionado à efetividade das ações preventi-
vas para esta modalidade patológica, especial-
mente na população idosa. Neste aspecto, vale 
salientar as altas coberturas de vacinação na 
população idosa, alcançadas pelas equipes de 
saúde da família com a colaboração dos cen-
tros de convivência de idosos, instituições de 
longa permanência para idosos e também de 
outros setores da sociedade local.

O surgimento das causas externas como 
uma das três maiores causas de internações 
entre os idosos araponguenses trazem à tona 
uma importante característica do município. 
Alocado sobre o Planalto Norte Paranaense, a 
sede do município apresenta uma topogra�ia 
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tes casos, a desidratação pode ser uma conse-
quência comum, que interfere inevitavelmen-
te no trânsito intestinal. Assim, a discussão do 
per�il das internações hospitalares nos idosos 
araponguenses abre o leque para várias análi-
ses e permite inferir que as características cul-
turais, os hábitos e as condições degenerativas 
acabem interagindo e resultando no panora-
ma encontrado neste estudo.

CONCLUSÃO 
A avaliação da população idosa do muni-

cípio de Arapongas mostra que o per�il dos 
sujeitos da pesquisa apresenta similaridade 
em relação aos achados bibliográ�icos e aos 
achados de pesquisas cientí�icas realizadas 
em diversas regiões do país. No entanto, al-
gumas características da população estudada 
divergem dos achados, fato este que reforça a 
necessidade de um profundo diagnóstico po-
pulacional para o embasamento de políticas 
municipais e regionais nas diferentes áreas 
do desenvolvimento humano. Dentre estas 
destacamos a saúde como cenário de inser-
ção desta pesquisa.

O panorama apresentado pelo estudo re-
vela uma inconsistência relativa ao per�il de 
saúde e sociodemográ�ico frente aos achados 
de interações hospitalares, o que pode se rela-
cionar ao viés natural de estudos dessa natu-
reza, resultado de lacunas cognitivas e de me-
mória. No entanto, há de se considerar uma 
possível insu�iciência no que tange à acessibi-
lidade dos sujeitos ao sistema de saúde local/
regional, em especial a rede de prevenção e 
diagnóstico de patologias e condições de ris-
co, uma vez que, frente a uma condição privi-
legiada de vida, se esperam índices inferiores 
de complicações de patologias instaladas e 
maior longevidade.

Nos aspectos sociais e econômicos, a po-
pulação participante do estudo distribui-se 

extremamente plana, o que favorece o deslo-
camento da comunidade por meio de bicicle-
tas. Essa condição é tão signi�icante no muni-
cípio, que várias obras de infraestrutura foram 
desenvolvidas pensando no cidadão ciclista, 
como a instalação de ciclovias nas principais 
ruas e avenidas, inclusive no anel central e na 
instalação de eixos ciclísticos de interligação 
centro/periferia. 

Além das quedas relacionadas ao uso de 
bicicletas, os achados deste estudo também 
evidenciam que uma parcela signi�icativa pode 
estar ligada ao ambiente domiciliar uma vez 
que foram encontrados vários idosos com grau 
de dependência e que tinham a presença de 
cuidadores. Outro fator que merece destaque 
foi o percentual de idosos que realizavam ativi-
dades laborais na informalidade, situação esta 
também considerada de risco para acidentes 
de trabalho e doenças ocupacionais relaciona-
das ao trabalho.

Para as internações relacionadas às doen-
ças do aparelho digestivo, vale lembrar de algu-
mas características sociodemográ�icas do mu-
nicípio. Colonizada pela Companhia de Terras 
Norte do Paraná, a região Norte do Estado do 
Paraná foi uma das principais rotas de imigran-
tes europeus. Tal condição re�lete signi�icativa-
mente nos hábitos alimentares da região, com 
abundante consumo de carnes e embutidos, 
café e também com alta frequência de tabagis-
mo entre adultos.

Além dessa situação, deve-se salientar 
que o próprio processo de envelhecimento 
traz consigo alterações de absorção e trânsito 
intestinal, condição que auxilia o desenvolvi-
mento de patologias dessa natureza. Comple-
menta esta análise a alta frequência de por-
tadores de doenças do aparelho circulatório, 
especialmente a hipertensão arterial, os quais 
utilizam frequentemente diuréticos como par-
te do tratamento da condição instalada. Nes-
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mais frequentemente na faixa etária compre-
endida entre os 60 e 79 anos. Com leve ten-
dência à feminilização, tinham como princi-
pal condição conjugal o estado de casados e 
viúvos, tendo cursado até sete anos de ensino 
formal. Na constituição familiar, uma signi�i-
cativa parcela reside em núcleos familiares 
compostos por duas pessoas, as quais subsi-
diam os custos domiciliares com renda pro-
veniente de aposentadorias e pensões. Como 
forma de complemento de renda, uma parcela 
signi�icativa está reinserida no ambiente do 
trabalho, especialmente em atividades infor-
mais como o serviço doméstico, a atividade 
autônoma e o trabalho na construção civil.

Para o panorama epidemiológico, a 
maioria dos participantes do estudo não 
apresenta hábito tabagista e consumo de be-
bidas alcoólicas. Curiosamente, mesmo con-
tando com uma rede de desenvolvimento de 
atividades �ísicas no município, por meio das 
equipes de saúde da família e das Academias 
ao Ar Livre, a maior parte não pratica ativi-
dades �ísicas regularmente.

Considerando o grau de dependência, a 
maioria dos sujeitos apresenta-se indepen-
dente para as atividades básicas da vida coti-
diana, condição esta que re�lete no baixo nú-
mero de sujeitos que necessitam de cuidado-
res. Para a percepção da saúde, a maioria dos 
sujeitos do estudo relata que suas condições 
são boas e regulares. 

Em relação à vulnerabilidade, embora os 
sujeitos da pesquisa sejam independentes e 
por essa condição possam retomar as ativida-
des pro�issionais, sendo que tal fato ocorre na 
esfera informal do mundo do trabalho, os acha-
dos deste estudo mostram uma pequena inci-
dência de quedas, e a maioria não sofreu este 
evento no período relatado. Para as vítimas de 
quedas, o comprometimento restringiu-se, na 
maioria das vezes, aos tecidos moles. 

Considerando as outras patologias en-
contradas no estudo, veri�icou-se que os su-
jeitos da pesquisa encontram-se vulneráveis 
às doenças crônico-degenerativas, como a 
cardiopatia, a hipertensão arterial e o diabe-
tes mellitus. Tal condição trouxe consigo uma 
taxa de internação superior à encontrada na 
literatura, sendo que as principais causas de 
internações entre os sujeitos do estudo foram 
as doenças do aparelho circulatório, doenças 
do aparelho digestivo e as desordens relacio-
nadas às causas externas.

Na acessibilidade à saúde, cabe destacar 
que o município em questão apresenta alta 
cobertura de serviços de atenção básica, sedia 
serviços referenciais para apoio diagnóstico e 
tratamento e possui infraestrutura �ísica e de 
saneamento básico exemplar, especialmente 
quando comparado a municípios menos de-
senvolvidos econômica e socialmente. Frente 
a isso, acredita-se em um fator qualitativo do 
acesso, com falhas nos canais de comunica-
ção, referência e na adequação para a popu-
lação idosa, fatores amplamente discutidos 
na revisão de literatura desta pesquisa e que 
remetem à característica própria da transição 
demográ�ica e epidemiológica dos países sub-
desenvolvidos e em desenvolvimento.

Finalizando, sugere-se que sejam utili-
zados os recursos disponibilizados pelo SUS 
para o desenvolvimento de habilidades e es-
tratégias de acolhimento, conscientização e 
monitoramento da população idosa do mu-
nicípio. Dentre os recursos destacados nesta 
discussão, acredita-se que a Educação Per-
manente em Saúde, o Acolhimento com Clas-
si�icação de Risco proposto pelo Ministério 
da Saúde e as campanhas de conscientização 
tradicionalmente desenvolvidas no ano pos-
sam ser alternativas viáveis. Os resultados en-
contrados nesta pesquisa, inequivocamente, 
podem compor o arcabouço de informações 
necessárias para as inserções sugeridas, uma 

RevistaG&G_EdAMJ2012_SBGG_42x28_Miolo.indd   123RevistaG&G_EdAMJ2012_SBGG_42x28_Miolo.indd   123 19/10/12   15:3219/10/12   15:32



Geriatria & Gerontologia124

vez que se entende que a pesquisa é indisso-
ciável da assistência, na saúde e nas outras 
áreas.
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RESUMO
Objetivo: O objetivo deste trabalho foi avaliar a associação do padrão de mobilidade com as atividades de 

vida diária e declínio cognitivo em idosos restritos ao domicílio. Métodos: Foram avaliados 131 idosos, com 

idade média de 77,5 ± 9,15 anos, por meio do índice Katz, escala de Lawton, miniexame do estado mental, 

caracterização sociodemográfi ca e classifi cação do grau de independência para deambular. Resultados: O 

padrão de mobilidade apresentou associação signifi cativa com a capacidade de desempenho em atividades 

básicas e instrumentais de vida diária, com declínio cognitivo e com a dependência de cuidador. Conclusão: 
A utilização de uma medida de fácil avaliação e aplicabilidade como o padrão de mobilidade pode ser útil no 

direcionamento de ações preventivas focadas na redução do grau de incapacidade funcional em idosos. 

Palavras-chave: Saúde do idoso, idoso fragilizado, limitação de mobilidade. 

ABSTRACT

Objective: The aim of this article is to investigate the association between the mobility standard in the daily 

activities and the cognitive decline. 131 elderly individuals participated in the study (77.5 ± 9.15 years). 

Methods: Several aspects were assessed such as functional decrease (Katz and Lawton-Brody Indexes), Mini 

Mental State Examination, sociodemographical variables and mobility conditions. Results: There was signifi cant 

association between cognitive impairment of activities in daily living and instrumental activities of daily living, 

cognitive decline and caregivers needs. Conclusion: Mobility is an easy instrument and may be useful for 

preventive actions to reduce functional disability in elderlies. 

Keywords: Health of the elderly, frail elderly, mobility limitation.
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INTRODUÇÃO 
O envelhecimento populacional no Brasil, 

evidenciado pelas transformações demográ�i-
cas ocorridas nos últimos anos, tem sido consi-
derado um dos principais problemas de saúde 
pública.1,2 Uma série de alterações e desgastes 
em vários sistemas funcionais acompanha o 
envelhecimento, podendo resultar em dimi-
nuição da mobilidade, limitações no desempe-
nho de atividades cotidianas, dependência na 
realização de atividades simples e diminuição 
da condição de saúde do idoso com o surgi-
mento de doenças crônicas e aumento no con-
sumo dos serviços de saúde.1,3 

A avaliação da capacidade funcional vem 
sendo considerada uma ferramenta particular-
mente útil para mensurar o estado de saúde do 
idoso, sendo este, num sentido amplo, entendi-
do como o equilíbrio entre as várias dimensões 
de sua capacidade funcional, sem necessaria-
mente expressar a ausência de problemas.4 Seu 
conhecimento é importante para que possa ser 
ampliado o foco de atenção ao idoso permitindo 
a estruturação de melhores estratégias, visando 
à qualidade de vida desta população.5 Atual-
mente, a avaliação funcional envolve a avaliação 
da di�iculdade ou necessidade de auxílio em ta-
refas básicas de cuidados pessoais e em tarefas 
necessárias para viver de forma independente 
na comunidade, respectivamente denominadas 
atividades básicas de vida diária (ABVDs) e ati-
vidades instrumentais de vida diária (AIVDs)4,6. 
No entanto, observa-se na prática uma di�icul-
dade na aplicação efetiva desses instrumentos.

As medidas de mobilidade têm se mostrado 
importantes na avaliação do declínio funcional 
do idoso e no estudo das relações entre o grau 
de dependência funcional e características de-
mográ�icas, condições crônicas de saúde e com-
portamentos relacionados à saúde.4 A mobili-
dade pode ser de�inida como a capacidade de 
deslocamento pelo ambiente, importante com-

ponente da função �ísica que constitui elemento 
essencial para a execução das ABVDs e AIVDs, 
sendo um representante indireto da indepen-
dência na realização de atividades da vida diá-
ria7,8. O comprometimento da mobilidade pode 
repercutir em índices de morbidade, mortalida-
de, condições psíquicas e sociais, além de signi-
�icativo custo aos serviços de saúde9,10. 

Apesar de esforços do governo para identi-
�icar a capacidade funcional dos idosos, essa va-
riável ainda é pouco aplicada. O padrão de mo-
bilidade pode ser um indicador das condições 
de saúde e funcionalidade do idoso, útil para a 
estruturação de estratégias preventivas e inter-
venções especí�icas a esta população.4,11 O ob-
jetivo deste trabalho foi avaliar a associação do 
padrão de mobilidade com atividades de vida 
diária e declínio cognitivo em idosos residentes 
na comunidade.

MATERIAIS E MÉTODOS 
Foi realizado estudo transversal com a inclu-

são de idosos, com sessenta anos ou mais, mora-
dores da área de abrangência de duas Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) da região norte da cidade 
de Londrina, PR. Participaram idosos cadastra-
dos no Programa Saúde da Família e o critério de 
inclusão utilizado foi que o idoso não possuísse 
capacidade de se deslocar fora da área de sua re-
sidência. O objetivo desse critério era a seleção 
de idosos com certo grau de dependência. Foram 
identi�icados 181 idosos classi�icados como res-
tritos ao domicílio pelas equipes de saúde da fa-
mília. Considerou-se restrito ao leito ou à cadeira 
de rodas o indivíduo que não tinha condições 
de sair do leito ou da cadeira de rodas sem aju-
da de outros. Destes, vinte foram excluídos por 
apresentarem idade menor do que sessenta anos 
(n = 13) ou óbito antes da realização da amostra-
gem (n=7). A coleta dos dados foi realizada por 
meio de entrevistas domiciliares realizadas com 
os idosos ou com seu cuidador principal. 
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As variáveis estudadas foram: informações 
sócio-demográ�icas (gênero, idade e escolarida-
de) e condições de saúde (diagnostico auto-re-
ferido de depressão, diabetes mellitus, hiperten-
são arterial, quedas nos últimos três meses, pre-
sença de dores nos últimos 15 dias, internação 
nos últimos 12 meses e presença de cuidador). 
A capacidade de mobilidade dos participantes 
foi de�inida como o grau de independência para 
deambular, sendo classi�icada em uma das três 
categorias: restrito ao leito ou a cadeira de ro-
das; deambula com ajuda ou utiliza dispositi-
vo de auxílio para a marcha como andador ou 
bengala; ou deambula de forma independente 
e sem auxílio. 

Os participantes foram avaliados por meio 
do índice Katz, ou índice de independência nas 
atividades de vida diária (ABVD), que consiste 
em um índice classi�icatório da independência 
em subgrupos, de A a G, por meio da avaliação 
individual do desempenho funcional12. Neste 

estudo, foram considerados dependentes nas 
atividades de vida diária os idosos classi�icados 
como Katz F ou G o que corresponde à depen-
dência em cinco ou seis atividades analisadas13. 
A Escala de Lawton foi utilizada para avaliação 
das atividades instrumentais de vida diária 
(AIVD). Seu escore varia de 7 a 21, de forma que 
maiores pontuações indicam melhor desempe-
nho. Os idosos com pontuação menor do que 11 
na foram classi�icados como dependentes em 
AIVD neste estudo.14.

Para avaliar a capacidade cognitiva foi uti-
lizado o miniexame do estado mental (Meem), 
composto por questões que avaliam diversos 
domínios, com um escore de 0 a 30 pontos15-17. 
Como a maioria dos participantes deste estu-
do apresentava baixa ou nenhuma escolarida-
de, o ponto de corte, utilizado como indicativo 
de comprometimento cognitivo, foi menor ou 
igual a 20 pontos18. 

Tabela 1. Distribuição do padrão de mobilidade dos idosos segundo variáveis socioeconômicas, condição de saúde e dependência 

Variável

Padrão de mobilidade

Deambula 
sozinho

Deambula com ajuda 
ou com utilização de 

dispositivo

Restrito ao leito ou 
à cadeira de rodas p

N 76 (58,1%)
38

(29%)

17 

(12,9%)

Idade média 76,4 80,0 76,3 0,120

Idosos com > 75 anos 44 (57,9) 26 (68,4) 9 (52,9) 0,440

Gênero feminino 65 (85,5) 13 (34,2) 13 (76,5) 0,000

Analfabetismo 39 (51,3) 22 (57,9) 9 (52,9) 0,800

Queda 3 meses 19 (25,0) 10 (26,3) 2 (11,8) 0,400

Dor 15 dias 52 (68,4) 28 (73,7) 9 (52,9) 0,310

Internação 12 meses 19 (25,0) 10 (26,3) 6 (35,3) 0,600

Diabetes 25 (32,9) 10 (26,3) 6 (35,3) 0,700

Hipertensão 64 (84,2) 36 (94,7) 12 (70,6) 0,050

Depressão 39 (52,7) 20 (54,1) 8 (57,1) 0,900

Ter cuidador 36 (48,6) 29 (76,3) 17 (100,0) 0,000

MEEM < 20 20 (26,3) 16 (42,1) 11 (64,7)    0,007

ABVD (Katz) dependente  6    (7,9)   8 (21,1)     17 (100,0)    0,000

AIVD (Lawton) dependente 13 (17,1) 12 (31,6) 12 (70,6)    0,000
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Os dados foram armazenados e analisados 
pelo Programa Epi Info 3.5 (2008). Na estatísti-
ca descritiva as proporções foram comparadas 
por meio do teste qui-quadrado.  

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual 
de Londrina (parecer n. 108/08) e todos os par-
ticipantes voluntários foram informados sobre 
os objetivos da pesquisa, assinando o Termo e 
Consentimento Livre e Esclarecido e concor-
dando em participar.

RESULTADOS 
Dos 161 idosos identi�icados, 30 não fo-

ram avaliados (perda de 18,6%) devido à 
internação (n = 2), mudança de endereço 
(n = 6), recusa (n = 9) ou por não terem sido 
encontrados no momento da visita (n = 13). 
Foram estudados 131 indivíduos com idade 
entre 60 e 99 anos (média = 77,5 ± 9,2, sendo 
observado predomínio do gênero feminino 
(69,5%). Não houve diferença signi�icativa 
entre a média de idade dos idosos entre os 
três grupos com diferentes graus de depen-
dência (p = 0,12).  

A maioria dos idosos foi classi�icada como 
independentes para deambular (n = 76; 58%). 
A distribuição do padrão de mobilidade dos 
idosos avaliados e sua associação com as de-
mais variáveis do estudo podem ser observa-
das na Tabela 1.

Quando os grupos foram analisados em 
relação ao padrão de mobilidade, foram ob-
servadas diferenças estatisticamente signi�i-
cantes entre os grupos em relação à presença 
de cuidador (p < 0,001), pontuação no Meem 
(p = 0,007), classi�icação como dependentes 
para realização de ABVD e AIVD (p < 0,001). 
Todos os idosos restritos ao leito ou a cadeira 
de rodas foram classi�icados como dependen-
tes para realização de ABVD e tinham o apoio 
de um cuidador responsável. Cerca de 70% 

(n = 12) dos idosos nesta condição foram clas-
si�icados como dependentes para realização 
de AIVD e 64,7% (n = 11) apresentavam dé�i-
cit cognitivo quando avaliados pelo Meem. O 
gênero também se mostrou signi�icativo, com 
maior concentração de mulheres entre os me-
nos e mais dependentes. 

DISCUSSÃO 
Resultados deste estudo apontaram que 

cerca de 42% dos idosos avaliados apre-
sentavam incapacidade ou necessidade de 
auxílio para deambular. Araújo e Bachion19 
avaliaram idosos atendidos por uma equipe 
do Programa Saúde da Família de Goiânia, 
GO, e veri�icaram que 44% dos idosos apre-
sentavam capacidade diminuída para andar, 
de�inida como “limitação do movimento a 
pé pelo ambiente”. Outras dimensões rela-
cionadas à mobilidade foram avaliadas no 
estudo citado, e os autores concluíram res-
saltando a necessidade de intervenções de 
natureza interdisciplinar, no âmbito do Pro-
grama Saúde da Família, a �im de minimizar 
a progressão do comprometimento da mo-
bilidade na população estudada.

O estudo de Parahyba e Veras4 analisou 
diferenciais sociodemográ�icos nas taxas de 
prevalência de incapacidade em mobilida-
de �ísica entre os idosos no Brasil. Os dados 
utilizados foram os da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios (PNAD), de 1998 
e 2003, realizada pelo IBGE. Os resultados 
apontaram redução estatisticamente signi�i-
cante da prevalência de incapacidade funcio-
nal em mobilidade �ísica entre as pessoas ido-
sas no período. Em 2003, os índices apresen-
taram maior prevalência de di�iculdade para 
caminhar no gênero feminino, progredindo 
com o aumento da idade e apresentando dife-
renças regionais associadas às desigualdades 
sociodemográ�icas existentes no Brasil. 
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O grau de incapacidade avaliado por meio 
do desempenho em atividades de vida diária, 
história de hospitalização prévia no último 
ano, estado cognitivo, assim como gênero e 
idade tem se mostrado indicador de mortali-
dade entre os idosos.11 No presente estudo, as 
variáveis relacionadas ao desempenho de ati-
vidades básicas e instrumentais de vida diá-
ria e ao declínio cognitivo mostraram-se asso-
ciadas ao prejuízo da mobilidade, que por sua 
vez, apresenta grande in�luência no estado de 
saúde dos idosos, como descrevem Araújo e 
Bachion19. A di�iculdade de locomoção é reco-
nhecida como o principal fator de risco para 
mortalidade em idosos. Maia et al.20 veri�ica-
ram que a di�iculdade de caminhar no quarto 
apresentou um OR de 3,51 ao compararem os 
idosos com e sem di�iculdades.

Os achados referentes ao gênero com pre-
domínio de mulheres entre os idosos mais e 
menos dependentes podem ser explicados 
parcialmente pelo fenômeno da feminização 
da população idosa21 e a maior incapacidade 
de mulheres idosas quando comparadas a 
homens da mesma faixa etária. Estes dados 
corroboram os encontrados em pesquisa, 
realizado com a população idosa brasileira22 

e podem ser melhores explicados não pela 
maior ocorrência, mas pelas diferenças na so-
brevivência e nas morbidades associadas. 

Análise realizada com idosos brasileiros, 
comparando a curva de sobrevida e a curva 
de sobrevida com incapacidade, comprovou 
que as mulheres sobrevivem mais que os ho-
mens inclusive em situações de incapacidade. 
Enquanto os homens sobrevivem em média 
1,6 anos, as mulheres sobrevivem 2,5 anos a 
partir do aparecimento de incapacidades.23

Entendendo capacidade funcional como a 
capacidade de executar tarefas cotidianas bá-
sicas ou mais complexas necessárias para uma 
vida independente na comunidade, como, por 

exemplo, tarefas relacionadas à mobilidade,24 
é fácil imaginar as repercussões que a dimi-
nuição da mobilidade podem trazer à autono-
mia e independência do individuo.25 

A grande preocupação na área da geria-
tria e gerontologia é a manutenção da capa-
cidade funcional da pessoa idosa como con-
dição para facilitar a manutenção da autono-
mia e da qualidade de vida. Quanto maior a 
dependência maior o desa�io em respeitar 
a autonomia e individualidade da pessoa. 
“É disso tudo que deriva a preocupação das 
pessoas idosos de terem como objetivo a ma-
nutenção de autonomia e do máximo de in-
dependência possível.”26

Reconhecendo a mobilidade com aspecto 
essencial no cuidado ao idoso, encontra-se a 
imobilidade como uma das Grandes Síndro-
mes da Geriatria e, devido a isto, deve ser foco 
também da avaliação geriátrica ampla por 
meio de testes validados de força de mem-
bros e mobilidade. Mas a aplicação destes tes-
tes na realidade diária da clínica e na atenção 
domiciliar é um desa�io a ser alcançado.

Assim, a mobilidade, avaliada de manei-
ra simples, conforme proposto, pode ser um 
indicador, de fácil avaliação, usado por pro-
�issionais de todos os níveis de assistência, 
e que permitirá o reconhecimento de situa-
ções de risco para o declínio da capacidade 
funcional de maneira simples e efetiva.

CONCLUSÃO 
O padrão de mobilidade avaliado em ido-

sos restritos ao domicílio apresentou associa-
ção signi�icativa com a capacidade de desem-
penho em atividades básicas e instrumentais 
de vida diária, com declínio cognitivo e com 
a dependência de cuidador. A utilização de 
uma medida de fácil avaliação e aplicabilida-
de como o padrão de mobilidade em idosos 
restritos ao domicílio pode ser útil para o di-
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recionamento de ações preventivas focadas 
na redução do grau de incapacidade funcional 
nesta população.
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RESUMO
Objetivos: Verifi car a correlação entre as respostas obtidas pelo questionário The Hearing Handicap Inventory for 

the Elderly (HHIE) e os limiares de audibilidade medidos em um grupo de idosos institucionalizados. Métodos: 
A amostra foi composta por residentes de uma instituição de longa permanência para idosos (Ilpi) que possuíam 

resultados do questionário HHIE e avaliação audiométrica. Foram incluídos na pesquisa 41 indivíduos, dos quais 

trinta eram do sexo feminino, na faixa etária entre 63 e 92 anos de idade. Resultados: Todos os participantes 

deste estudo apresentaram algum grau de perda auditiva, sendo a maioria de grau leve. Apenas 34% dos 

participantes apresentou handicap auditivo, resultando numa correlação positiva fraca e estatisticamente não 

signifi cativa com a perda auditiva. Conclusão: A prevalência de perda auditiva foi alta na amostra estudada, mas 

menos da metade dos idosos participantes do estudo apresenta algum grau de handicap auditivo. Os resultados 

levam à hipótese de que idosos institucionalizados com menor perda auditiva perceberiam maior restrição de 

participação social, enquanto os com perda auditiva mais severa não perceberiam essa restrição, pois teriam os 

seus cotidianos adaptados a essa perda. 

Palavras-chave: Transtornos da audição, questionários, instituição de longa permanência para idosos.

ABSTRACT
Objectives: Verify the possible correlation between the responses obtained by “The Hearing Handicap Inventory 

for the Elderly – HHIE” questionnaire and the hearing thresholds measured in a group of institutionalized elderly. 

Methods: The sample consisted of people resident in a long-term institution for elderly who had results from the 

HHIE questionnaire and an audiometric evaluation. The study included 41 individuals, of which 30 were females, 

aged between 63 and 92 years old. Results: All participants in this study presented some degree of hearing loss 

being the most with mild degree. Only 34% of the participants had a hearing handicap resulting in a weak positive 

correlation and statistically not signifi cant with hearing loss. Conclusion: The frequency of hearing loss was high 

in the sample studied, but less than half of study participants presents auditory handicap. We hypothesize that 

nursing home residents with mild hearing loss perceive more intensely their hearing handicap than those with 

more severe loss. Nursing home residents with severe hearing loss would restrict their daily life activities and 

social participation, not perceiving the hearing handicap. 

Keywords: Hearing disorders; questionnaires; homes for the aged.
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INTRODUÇÃO 
O envelhecimento é um processo bioló-

gico, dinâmico e progressivo, em que ocor-
rem alterações morfológicas, funcionais e 
bioquímicas. Essas alterações modi�icam o 
organismo progressivamente, tornando-o 
mais suscetível às agressões intrínsecas e 
extrínsecas que terminam por levá-lo à mor-
te.1 De acordo com a Lei Federal n. 10.741, 
de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre 
o Estatuto do Idoso, são consideradas ido-
sas as pessoas com idade igual ou superior a 
sessenta anos.2 

O envelhecimento populacional é um 
fenômeno recente nos países em desenvol-
vimento. No Brasil, a partir do �inal da dé-
cada de 1960, houve rápida e generalizada 
queda da fecundidade e, consequentemente, 
um célere processo de envelhecimento da 
população.3 De acordo com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS),4 até 2025 o Brasil 
será o 6º país do mundo com o maior nú-
mero de pessoas idosas. Com o aumento do 
número de idosos, aumenta a necessidade 
de suporte familiar, �inanceiro e psicológico. 
Para muitos, a única saída é a internação do 
idoso em uma instituição de longa perma-
nência (Ilpi),5 o que normalmente gera gran-
de impacto nas relações sociais do idoso.6

Com o passar do tempo e o aumento da 
idade ocorre uma progressiva perda de re-
cursos �ísicos, mentais e sociais do indiví-
duo.7 Quando as pessoas têm problemas de 
saúde, elas experienciam uma falta de rela-
ções sociais equilibradas devido à incapaci-
dade de se relacionar de forma equivalente 
ao outro: as relações sociais e a saúde na po-
pulação idosa têm uma relação recíproca.8

É de grande importância para o ido-
so a sua autonomia; mesmo apresentando 
doenças como hipertensão, diabetes melli-
tus e outras. O idoso que pode decidir por 

si o que vai fazer é mais feliz e integrado 
socialmente.9 Porém o idoso sem o controle 
de suas doenças pode começar a apresentar 
quadros de depressão, reclusão social, se-
dentarismo, dé�icit cognitivo, perda de auto-
estima e abandono de autocuidados.8 Entre 
as alterações mais comuns decorrentes do 
envelhecimento está a perda auditiva que 
acelera as alterações funcionais decorrentes 
da idade, os declínios cognitivos e sintomas 
depressivos.6

A perda auditiva em idosos ocorre em 5 
a 20% em pessoas com pelo menos 65 anos 
de idade e em cerca de 60% das pessoas com 
mais de 65 anos de idade.10 Com o avanço da 
idade e o aumento quantitativo da popula-
ção idosa, pode ocorrer também uma eleva-
ção gradual no grau da perda auditiva.11 A 
perda auditiva decorrente do envelhecimen-
to é denominada presbiacusia, e di�iculta a 
comunicação e socialização, sendo conside-
rada uma das alterações mais incapacitan-
tes para o indivíduo idoso.12 

A presbiacusia não deve ser interpretada 
como comprometimento apenas do sistema 
auditivo periférico, mas também das vias 
auditivas e do córtex cerebral. Isso signi�ica 
um comprometimento não só em termos 
de intensidade, mas também de inteligibi-
lidade dos sons. As consequências podem 
ser isolamento, redução de atividades em 
grupo e sensação de exclusão, o que é cha-
mado de restrição de participação social de 
origem auditiva ou, como é mais conhecido, 
handicap auditivo13.

A OMS4 de�ine handicap como uma per-
da ou incapacidade que limita ou impede o 
desempenho das funções normais do indi-
víduo, no que se refere à interação e adap-
tação desse indivíduo ao meio ambiente. A 
restrição de participação social de origem 
auditiva re�lete a diferença individual na 
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percepção das consequências da perda au-
ditiva, mas é também in�luenciada pelo esti-
lo de vida do indivíduo. O handicap auditivo, 
especi�icamente, é de�inido como uma des-
vantagem imposta pela perda auditiva que 
afeta o desempenho dos indivíduos nas ati-
vidades diárias.14 

O instrumento de autoavaliação, The 
Hearing Handicap Inventory for the Elderly 
(HHIE), desenvolvido nos Estados Unidos 
em 1982 por Ventry e Weinstein,15 é especí�i-
co para avaliar a autopercepção de restrição 
de participação social de origem auditiva em 
idosos. Ele teve adaptação para a língua por-
tuguesa por Wieselberg.16 O questionário é 
simples e objetivo e por isso é muito utiliza-
do na análise das reações subjetivas à perda 
de audição.17 A interpretação da relação en-
tre a perda auditiva e a percepção da restri-
ção de participação fornece ao examinador 
a compreensão do impacto dessa de�iciência 
e das necessidades da população avaliada.18 

A audiometria tonal é considerada o exa-
me fundamental da avaliação audiológica. 
Porém existe alguma controvérsia sobre a re-
lação entre a presença ou o grau de handicap 
auditivo e o grau de perda auditiva apresen-
tada por determinado indivíduo,14,19-21 o que 
sugere a necessidade de aprofundamento da 
investigação do assunto.14,20,21

Assim, o objetivo deste estudo é veri�i-
car a correlação entre as respostas obtidas 
pelo questionário de restrições de partici-
pação derivadas de di�iculdades auditivas 
(handicap auditivo – HHIE) e os limiares de 
audibilidade medidos em um grupo de ido-
sos institucionalizados.

MÉTODO 
Este trabalho foi desenvolvido de forma 

descritiva, transversal, por coleta de dados 
em prontuários. 

A população foi composta pelos idosos 
moradores da Sociedade Porto-Alegrense 
de Auxílio aos Necessitados (Spaan) na ci-
dade de Porto Alegre, RS, e que possuíam 
os resultados do questionário HHIE e ava-
liação audiométrica.

A pesquisa foi realizada contatando-se 
incialmente a instituição, com a apresen-
tação do projeto. Após o aceite da mesma 
e a assinatura do termo de consentimento 
institucional pelos responsáveis, foi reali-
zada a coleta de dados nos prontuários dos 
moradores da instituição supracitada. A 
avaliação audiológica foi realizada no início 
do ano de 2011 por uma equipe indepen-
dente que promove um trabalho social na 
instituição. As audiometrias encontravam-
-se temporariamente sob a guarda da em-
presa e, sendo assim, de posse do termo de 
consentimento institucional. Essa empresa 
também foi contatada para a obtenção dos 
dados audiométricos dos moradores.

De um total de 131 moradores na insti-
tuição durante o período de coleta do tra-
balho, foram incluídos na pesquisa 41 indi-
víduos, os quais apresentavam registros de 
ambas as informações (respostas ao HHIE 
e resultados dos exames audiométricos). A 
amostra final resultou, portanto, em 41 in-
divíduos na faixa etária entre 63 e 92 anos 
de idade (com média de 78 anos, e 6,87 anos 
de desvio-padrão), dos quais trinta são do 
sexo feminino.

As respostas ao HHIE foram obtidas du-
rante o projeto Di�iculdades Auditivas Per-
cebidas pelos Idosos Institucionalizados na 
Spaan no ano de 2010, aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da Universidade Fede-
ral de Ciências da Saúde de Porto Alegre, sob 
o n. 1.091/10 e �inalizado no ano de 2010. 

O questionário HHIE é um instrumento 
que avalia a autopercepção da desvanta-
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gem auditiva nos idosos. Ele é composto de 
25 questões divididas em duas escalas (13 
questões emocionais e 12 questões sociais) 
relativas a dificuldades auditivas possíveis 
no contexto do envelhecimento. As respos-
tas somam pontos que podem variar de 0 a 
100 no escore final. As questões foram lidas 
ao indivíduo que deveria optar por apenas 
uma resposta para cada item entre “sim” 
(4 pontos), “algumas vezes” (2 pontos) ou 
“não” (0 ponto). O escore total é dividido 
em três categorias: de 0 a 16 pontos (sem 
percepção de handicap), de 17 a 42 pontos 
(percepção leve a moderada) e de 42 a 100 
(percepção significativa do handicap).16

Nesta pesquisa foram utilizadas somen-
te as folhas de respostas, nas quais constam 
os resultados individuais por questão. Com 
esses resultados realizou-se a soma total 
das respostas do questionário (HHIE To-
tal), a soma das respostas de caráter social 
(HHIE Social) e a soma das respostas de ca-
ráter emocional (HHIE Emocional). Em se-
guida, foi feita uma média entre essas mes-
mas categorias de respostas entre todos os 
41 moradores (para pontuação total, subes-
cala social e subescala emocional).

A partir das avaliações auditivas foram 
anotados os limiares de audibilidade dos 
exames na sede da empresa responsável. 
Foram considerados apenas os limiares 
auditivos por via aérea, que determinam 
o grau da perda auditiva do indivíduo. A 
partir dos limiares coletados, foi utilizada 
a classificação proposta pelo Bureau 
Internacional d´Audio Phonologie (Biap)22 
para analisar o grau da perda auditiva dos 
moradores, pois ela apresenta respostas 
mais precisas quanto à abordagem clínica 
das perdas auditivas decorrentes da idade 
quando comparado com a avaliação mais 
tradicional.23 

De acordo com o Biap, os graus de per-
da auditiva são analisados de acordo com a 
média dos resultados obtidos por via aérea 
nas frequências de 500, 1.000, 2.000 e 4.000 
Hz em cada orelha. O resultado da melhor 
orelha é, então, multiplicado por 0,7, e o da 
pior orelha por 0,3; somam-se as duas res-
postas e obtém-se uma média única geral 
do grau de perda auditiva do indivíduo.22 

O grau das perdas auditivas é classifica-
do22 a partir das médias calculadas: média 
de 21 a 40 dB indica ligeira perda auditiva; 
média de 41 a 55 dB, perda auditiva mode-
rada de 1º grau; média de 56 a 70 dB, perda 
moderada de 2° grau; média de 71 a 80 dB, 
perda severa de 1º grau; média de 81 a 90 
dB, perda severa de 2º grau; média de 91 
a 100 dB, perda profunda de 1º grau; mé-
dia de 101 a 110 dB, perda profunda de 2º 
grau; e média de 111 a 119 dB indica perda 
severa de 3º grau.

Para verificar a presença de possível 
correlação entre a média dos limiares de 
audibilidade segundo a Biap e as médias 
de pontuação no HHIE, foi utilizada a re-
gressão linear simples (r). A correlação 
pode variar de -1 a 1 e é considerada forte 
quando o valor é maior ou igual a 0,7, re-
gular quando o valor está entre 0,6 e 0,3 
e fraca quando for menor que 0,3; é uma 
correlação perfeita quando o valor é igual 
a 1 e nula quando o valor é igual a zero.24 
Foram consideradas significativas as dife-
renças indicadas por um p ≤ 0,05. O sof-
tware utilizado para a análise estatística 
foi o Epi-Info versão 3.5.2.

O presente trabalho foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universi-
dade Federal de Ciências da Saúde de Porto 
Alegre (UFCSPA), sob o n. 1.384/11, em 24 
de maio de 2011.
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RESULTADOS 

Os dados coletados dos exames audioló-
gicos revelam que todos os participantes des-
te estudo apresentam algum grau de perda 
auditiva, mas a maioria (41,4%) apresenta 
ligeira perda auditiva (Tabela 1).

Na Tabela 2 são apresentados os resul-
tados obtidos em termos de handicap audi-
tivo e verifica-se que apenas 34% dos mora-
dores apresentam autopercepção de algum 
tipo de restrição de participação social de 
origem auditiva.

A análise de correlação entre o somató-
rio total de pontuação do questionário HHIE 
e o grau de perda auditiva, conforme calcu-
lado segundo a norma Biap, pode ser obser-
vada na Figura 1, onde é possível veri�icar a 
presença de uma correlação positiva fraca, 
estatisticamente não signi�icativa entre as 
duas variáveis. 

DISCUSSÃO 
O Instituto Brasileiro de Geogra�ia e Es-

tatística (IBGE)25 relata que 48,9% dos ido-
sos residentes no Brasil apresentam algum 
tipo de doença crônica. Na avaliação do es-
tado geral de saúde do idoso, além das doen-
ças, deve ser considerado o impacto que elas 
têm sobre a participação social, e para isso é 
necessário que o próprio idoso relate a sua 
percepção acerca da sua saúde.

Conforme já comentado, é comum que 
pessoas idosas apresentem dé�icits auditi-
vos (presbiacusia),10,11,14,26 o que pode gerar 
declínio nas suas relações interpessoais e 
sociais.27 Para avaliar o quanto esses dé�icits 
auditivos podem prejudicar o cotidiano dos 
idosos e até mesmo realizar um tratamento 
direcionado à melhora do bem-estar do in-
divíduo, é preciso comparar uma avaliação 
audiológica formal com um protocolo espe-

Tabela 1. Descrição da amostra em termos de grau de perda, segundo a classifi cação recomendada pelo Bureau International 

d’Audiophonologie (Biap)22 considerando-se a média ponderada das duas orelhas (n =41)

Grau de perda auditiva n = %
Ligeira perda auditiva 17 41,4

Perda auditiva moderada de 1º grau 15 36,5

Perda auditiva moderada de 2° grau 6 14,6

Perda auditiva severa de 1º grau 3 7,3

Total 41 100

Tabela 2. Descrição dos dados encontrados na amostra segundo classifi cação recomendada por Ventry e Weinstein1 em termos de 

percepção do handicap auditivo a partir dos resultados do questionário HHIE (n = 41)

Nível de percepção do handicap auditivo n = %
Sem percepção de handicap 27 65,8

Percepção leve/moderada de handicap 7 17,1

Percepção signifi cativa de handicap 7 17,1

Total 41 100
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cí�ico que possa quanti�icar a restrição de 
participação de origem auditiva. É descrita 
na literatura14 uma relação imperfeita entre 
a doença diagnosticada e a autopercepção 
desta pelos idosos.

Neste trabalho, conforme descrito na 
metodologia, os indivíduos participantes 
têm idades entre 63 e 92 anos e todos apre-
sentam algum grau de perda auditiva (Tabe-
la 1). Nota-se um predomínio importante de 
perdas auditivas de grau ligeiro a moderado 
de 1° grau, pela classi�icação do Biap. Esse 
achado era esperado, uma vez que outros 
estudos também descrevem uma maior pre-
valência de perdas auditivas de grau leve e 
moderado em idosos.26,28

Apesar da alta prevalência de perdas 
auditivas na amostra, observa-se na Tabela 
2 que 65% dos idosos envolvidos na pes-
quisa - ou seja, a maioria - não apresenta 
nenhum tipo de autopercepção da restrição 
de participação social de origem auditiva. 
Conforme a literatura29 seria esperado que 

os distúrbios auditivos impedissem parcial 
ou totalmente a comunicação efetiva entre 
indivíduos e que isso gerasse consequências 
nas suas relações sociais.

Assim, seria esperado que os indivíduos 
apresentassem algum tipo de restrição de 
participação social de origem auditiva, uma 
vez que o total da amostra apresenta perda 
auditiva, e estudos12,14 afirmam que ocorre 
um aumento paralelo entre a perda de au-
dição e a percepção do handicap auditivo. 
Aqui, observamos que, embora não seja sig-
nificativo, idosos com maior percepção da 
restrição de participação social de origem 
auditiva foram os com maior grau de per-
da auditiva. Houve uma dispersão muito 
grande dos indivíduos nessa relação, pois 
idosos com perda auditiva severa apresen-
tavam, em alguns casos, percepção da res-
trição social de origem auditiva menor que 
idoso com perda leve a moderada. Uchida 
et al.,30 em seu estudo sobre autopercepção 
auditiva, observaram que indivíduos idosos 
são menos exigentes em relação à comuni-

Figura 1. Correlação entre a média de audição, segundo a classifi cação recomendada pelo Bureau International d’Audiophonologie 

(Biap), 22 e a pontuação total do HHIE. 
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cação e, como a presbiacusia surge gradual-
mente, tendem a compensar essa perda de 
forma consciente ou inconsciente. Ao mes-
mo tempo, outros estudos31 descrevem que 
o handicap auditivo é extremamente variá-
vel em resposta a perda auditiva.

A hipótese inicial do trabalho era a 
presença de uma correlação positiva forte 
entre a perda auditiva e a restrição de par-
ticipação social de origem auditiva. Acre-
ditava-se que quanto maior a perda audi-
tiva, maior o handicap auditivo,12,14 visto 
que graus mais leves de perda auditiva não 
são tão incapacitantes quanto uma perda 
auditiva moderada, severa ou profunda, as 
quais causam maior impacto em termos fi-
siológicos e anatômicos.11 

Por outro lado, alguns autores31-33 apon-
tam que a restrição de participação social 
de origem auditiva é influenciada não só 
pela dificuldade auditiva em si. O ambiente 
em que o indivíduo está inserido, os meios 
de comunicação disponíveis, a idade em 
que se iniciaram as dificuldades auditivas, 
a natureza e a extensão do problema audi-
tivo, a reação do idoso e dos que convivem 
com ele frente à presbiacusia, entre outros, 
são alguns desses fatores.

Aqui, todos os participantes são resi-
dentes de uma Ilpi. Quando o idoso é sub-
metido a morar em instituições de longa 
permanência suas relações sociais sofrem 
um impacto significativo,6 pois há uma 
grande probabilidade de ele vivenciar a 
perda ou redução das relações sociais, da 
sua autonomia, privacidade e individuali-
dade. Esse fator leva ao desenvolvimento 
de problemas importantes, como a exclu-
são social e a depressão.34

Assim, observa-se uma relação de 
reciprocidade entre a exclusão social e a 
depressão, na qual um fator contribui com 

o outro dentro do processo da doença. 
Nesse contexto, pode-se refletir sobre uma 
possível correlação entre a ausência de 
percepção do handicap auditivo em idosos 
institucionalizados com perdas auditivas 
significativas e a exclusão social e/ou a 
depressão nesses indivíduos. 

A autopercepção do indivíduo idoso 
em relação às suas dificuldades auditivas 
vai muito além de uma simples opinião so-
bre a sua qualidade de vida, interferindo 
diretamente na sua comunicação e intera-
ção com o meio. 

CONCLUSÃO 
Após as análises realizadas, verifica-

-se que a prevalência de perda auditiva se 
apresenta alta na amostra estudada, mas 
menos da metade dos idosos participantes 
do estudo tem algum grau de handicap au-
ditivo. 

Assim, observa-se uma correlação po-
sitiva, fraca, estatisticamente não signifi-
cativa entre as duas variáveis para idosos 
institucionalizados. Os resultados nos le-
vam à hipótese de que idosos instituciona-
lizados com menor perda auditiva perce-
beriam maior restrição de participação so-
cial, enquanto os com perda auditiva mais 
severa não perceberiam essa restrição, 
pois teriam os seus cotidianos adaptados 
a essa perda. 

Acredita-se na importância de estudos 
relacionados à audição nos idosos, para um 
aprimoramento das ações de prevenção, 
promoção e reabilitação nesta população.

CONFLITO DE INTERESSE 
Não houve con�lito de interesses na reali-

zação deste trabalho.
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RESUMO
Objetivo: Este estudo buscou identifi car por meio do Defense Style Questionnaire (DSQ-40) o estilo defensivo 

e a defesa de maior intensidade presentes em 15 cuidadores de pacientes oncológicos em cuidados paliativos 

que estiveram internados em um Programa de Internação Domiciliar Interdisciplinar (Pidi) no período de 

agosto a outubro de 2011. Métodos: Trata-se de um estudo transversal descritivo de abordagem quantitativa. 

Resultados: Essa pesquisa evidenciou nos cuidadores uma maior intensidade das defesas pertencentes ao estilo 

defensivo maduro, como a antecipação. Conclusão: Isso indica um bom enfrentamento da situação vivida, 

demonstrando resiliência e sugerindo o amadurecimento dos cuidadores no processo adaptativo enquanto 

indivíduo que oferece cuidados a seu familiar em processo de fi m de vida.

Palavras-chave: Cuidadores, mecanismos de defesa, assistência paliativa, oncologia.

ABSTRACT
Objective: This study sought to identify, through the Defense Style Questionnaire (DSQ-40), the defensive style 

and protection of greater intensity in 15 caretakers of cancer patients in palliative care who were admitted to the 

“Programa de Internação Domiciliar Interdisciplinar (Pidi)” in the period from August to October 2011. Methods: 
This is a cross sectional study of quantitative approach. Results: This study showed that caretakers have greater 

intensity of defenses belonging to the mature defensive style, as anticipation. Conclusion: It indicates that a 

good deal with the situation in progress, demonstrating resilience and suggesting the mature of the caretakers in 

the adaptive process as individual who provides care to their family in the process of the end of life.

Keywords: Caregivers, defense mechanisms, palliative care, medical oncology. 
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INTRODUÇÃO 
O câncer tem se apresentado em sua 

maioria como tumores sólidos, localizados 
em diferentes partes do corpo, representando 
um conjunto de mais de cem doenças. 

É a segunda causa de morte na população 
desde 2003. Este cenário formou-se a partir 
do contínuo crescimento populacional e do 
seu envelhecimento.1 Devido ao aumento da 
sobrevida dos pacientes com neoplasias ma-
lignas, tem-se trabalhado frequentemente 
com o enfoque no cuidado paliativo e na abor-
dagem de tratamento oferecida quando não 
há possibilidade de cura da doença, porém 
com possibilidade de manejo adequado dos 
sintomas, visando a promover a qualidade de 
vida e o bem-estar do doente por meio do alí-
vio do sofrimento �ísico, psicológico, social e 
espiritual. Dessa forma, o tratamento paliati-
vo é aquele que procura reduzir ou amenizar 
os danos da doença, sem remover sua causa 
ou garantir uma cura.

Os cuidados paliativos tiveram início no 
�inal dos anos 1960, a partir de Cicely Saun-
ders que, ao criar um hospice, atuou com o 
conceito de dor total, considerando que a dor 
�ísica do doente não é isolada, mas, sim, as-
sociada à dor psicológica, espiritual e social. 
Medina2 aponta que “os aspectos �ísicos da 
dor referem-se à dor que o paciente sente em 
seu corpo; os sociais aos que são relativos à 
falta que o indivíduo sente do convívio com 
seus familiares, amigos e seu trabalho; os psí-
quicos estão relacionados à estrutura mental 
e psíquica e aos mecanismos de defesa que o 
paciente desenvolve para enfrentar o sofri-
mento; e espirituais associados às concep-
ções e crenças que o indivíduo traz em sua 
trajetória de vida”. 

No ano de 2005, foi implantado o Progra-
ma de Internação Domiciliar (Pidi) do Hospi-
tal Escola e Fundação de Apoio Universitário 

da Universidade Federal de Pelotas (HE/FAU-
-UFPel), com o objetivo de atender os pacien-
tes com câncer e sem ou com poucas possi-
bilidades de cura. Neste, o trabalho tem uma 
perspectiva paliativista, com seu foco princi-
pal na qualidade de vida e possivelmente uma 
morte digna. No programa atuam médicos, 
enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutri-
cionistas, assistentes sociais, psicólogos e um 
capelão hospitalar que auxiliam em necessi-
dades �ísicas, emocionais, sociais e espirituais 
dos usuários, incluindo ainda especialmente 
a participação da família no processo de cui-
dar do paciente e o di�ícil enfrentamento do 
luto em muitos casos.

Sendo assim, ainda neste contexto, além 
dos vários pacientes oncológicos, surge a �i-
gura do indivíduo que presta cuidado ao do-
ente, que passa a ser responsável pelo auxí-
lio diário. Em geral, esse cuidador faz parte 
do núcleo familiar. O cuidar signi�ica dedicar 
longos períodos de tempo ao doente, o que 
acaba por gerar uma sobrecarga emocional, 
�ísica e �inanceira - não raro este trabalho 
acaba por ser muitas vezes solitário e de 
pouco reconhecimento por parte dos demais 
familiares.

Wennman-Larsen e Tieshelman3 mostra-
ram que a escolha do cuidador não costuma 
ser ao acaso e que a opção pelos cuidados 
nem sempre é do cuidador, mas, muitas vezes, 
é expressão de um desejo do paciente, ou, na 
falta de outra opção, um dos familiares acaba 
sentindo-se responsável e assume os cuida-
dos. Os cuidadores, na maioria das vezes, são 
mulheres, cônjuges, pais ou �ilhos, os quais 
geralmente vivem junto com o doente.4

Da Silveira et al.5 evidenciaram o desejo 
por parte dos cuidadores de receber ajuda 
com as tarefas do cuidar, mas não abandonam 
o cuidado mesmo após relatar as di�iculdades 
e limitações impostas às suas vidas. Fonseca 
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e Penna6 justi�icam esses comportamentos, 
aparentemente contraditórios, pela relação 
afetiva estabelecida e a sensação de ser útil 
perante a família e a sociedade. 

Ao veri�icar a grande necessidade de pro-
teção para o enfrentamento desta con�igura-
ção, cuidador/paciente e sobrecarga emocio-
nal, procurou-se analisar o modo como estes 
cuidadores refugiam-se emocionalmente das 
vivências diárias e ao mesmo tempo como 
se defendem da exaustiva exigência psíquica. 
Após revisar a literatura sobre este assunto, 
pôde-se constatar que alguns autores cor-
relacionam o estilo defensivo com a escolha 
vocacional e ainda diversos transtornos, de-
pressão, ansiedade, obsessões e compulsões, 

transtorno de pânico, fobia social, uso de subs-
tâncias, e quadros clínicos, como doença pul-
monar obstrutiva crônica, obesidade grau III e 
HIV positivo.7-15 O DSQ-40 também foi aplica-
do em diversas populações: mulheres jovens 
depressivas, populações carcerárias, adoles-
centes e transexuais.16-19 Percebeu-se, assim, a 
possibilidade de avaliar o estilo defensivo dos 
cuidadores de pacientes oncológicos. 

Esse modo de defesa pode ser avalia-
do por meio do Defense Style Questionnaire 
(DSQ-40), questionário autoaplicável no qual 
são veri�icados os fatores defensivos, madu-
ro, imaturo e neurótico, bem como as defesas 
que os compõem (Tabela 1). 

Tabela 1. Distribuição dos itens do DSQ-40, segundo o fator, as defesas e as questões

Fator Defesas Questões

Maduro

Antecipação 30      35

Humor 5      26

Supressão 2       25

Sublimação 3      38

Racionalização 4      16

Neurótico

Pseudoaltruísmo 1      39

Idealização 21       24

Formação reativa 7       28

Anulação 32       40

Imaturo

Projeção 6       29

Agressão passiva 23       36

Acting out 11        20

Isolamento 34        37

Desvalorização  10        13

Fantasia autística 14        17

Negação 8       18

Deslocamento 31        33

Dissociação 9       15

Cisão  9       15

Somatização 12        27
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Quadro 1. Descrição das defesas que compõem o estilo defensivo imaturo

Defesas

Projeção: Na projeção, o indivíduo rejeita seus sentimentos, intenções ou experiências, atribuindo-os a outros, usualmente aqueles por 

quem se sente ameaçado e por quem sente alguma afi nidade. O uso de projeção, portanto, obriga-o a uma contínua preocupação com 

aqueles sobre os quais projetou seus sentimentos como uma forma de os minimizar.

Agressão passiva: Consiste em descarregar de sintomas hostilidade e ressentimentos de uma maneira indireta contra si próprio como 

um modo de atingir o outro.

Acting out: Expressar um desejo ou impulso por meio de atos de modo a evitar o afeto na atuação do caráter impulsivo. O afeto é 

demasiado intenso para ser descarregado em palavras. É a expressão de sintomas e os impulsos do desejo por meio do comportamento 

sem controle ou preocupação.

Isolamento: Desconectar ou separar uma ideia do afeto que a acompanha ausência de relações de objeto.

Desvalorização: É quando o sujeito atribui qualidades exageradamente negativas sobre si ou outros. Os comentários negativos sobre 

outros usualmente encobrem um certo senso de vulnerabilidade, vergonha ou inutilidade.

Fantasia autística: O indivíduo lida com confl itos emocionais ou estressores externos e internos através de um excessivo “sonhar 

acordado”, ao mesmo tempo em que o sujeito pode estar consciente do “eu estou apenas imaginando”, ou seja, ele conhece a diferença 

entre vida real e fantasia.

Negação: Evitar a consciência de algum aspecto doloroso da realidade negando-a anula a realidade externa. Evita, assim, a admissão ou a 

tomada de consciência de um fato psíquico que o sujeito acredita que poderia lhe trazer consequências adversas.

Deslocamento: Consiste em deslocar uma emoção que permite a representação simbólica, redirecionando os sentimentos e as emoções 

de um objeto para outro menos ameaçador.

Dissociação: Estados de fuga e reação de conversão histérica são manifestações comuns da dissociação, que também pode ser 

encontrada no transtorno dissociativo de identidade ou no êxtase religioso. Baseia-se na alteração temporária das funções integrativas da 

consciência ou da identidade quando o sujeito não tem consciência do que faz. 

Cisão: Tudo é vivido em polos opostos, como se o mundo fosse dividido em dois campos: bom e mau.

Somatização: É a conversão de derivados psíquicos em sintomas corporais de modo que o sofrimento emocional se manifeste através de 

sintomas físicos.

Fonte: Adaptado de Kaplan e Sadock (1997) e Wiethaeuper e Yoshida (1997).

Quadro 2. Descrição das defesas que compõem o estilo defensivo neurótico

Defesas

Pseudoaltruísmo: Consiste em prestar serviço construtivo e instintivamente gratifi cante para outras pessoas para ter uma experiência 

vicária. Inclui a formação de reações benignas e construtivas ao ajudar os outros e, com isso, preencher alguma necessidade sua. O 

altruísmo lida com confl itos emocionais através da ajuda aos outros. 

Idealização: É quando o indivíduo atribui qualidades exageradamente positivas sobre si ou a outros. O sujeito acredita que algumas 

pessoas sejam boas e poderosas de uma forma exagerada, embora seja capaz de perceber aspectos de faltas ou defeitos na pessoa 

idealizada, esses são minimizados.

Formação reativa: Transformar um impulso inaceitável em seu oposto. É quando o sujeito substitui seus sentimentos, pensamentos e 

emoções considerados inaceitáveis por sentimentos, pensamentos e emoções opostos ou de matriz oposto aquele evocado usualmente 

nas pessoas. 

Anulação: É quando o sujeito contradiz uma afi rmação, ou seja, ofensas podem ser seguidas de atos de reparação com relação ao objeto 

da ofensa, ele parece compelido a apagar, desfazer ou cancelar simbolicamente sua ação original.

Fonte: Adaptado de Kaplan e Sadock (1997) e Wiethaeuper e Yoshida (1997).
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Dessa forma, este estudo tem como ob-
jetivo principal identi�icar o estilo defensivo 
presente no principal cuidador dos pacien-
tes oncológicos em cuidados paliativos que 
estiveram internados em um Programa de 
Internação Domiciliar Interdisciplinar no 
período de agosto a outubro de 2011, ava-
liando também a defesa de maior intensida-
de nos cuidadores. 

MÉTODO 
Trata-se de um estudo transversal descri-

tivo, no qual foi aplicado um instrumento que 
avalia o estilo defensivo mais usado de uma 
determinada população. A amostra para este 
estudo foi de 15 cuidadores de pacientes que 
estiveram internados no Programa de Interna-
ção Domiciliar Interdisciplinar (Pidi) do HE/
FAU-UFPEL no período de agosto a outubro 
de 2011. Nesta população, usou-se o DSQ-40, 
questionário do tipo Likert, com 40 a�irmações, 
autorrespondido, que fornece escores para o fa-
tor defensivo imaturo (Quadro 1), no qual estão 
contidas as defesas como: projeção, agressão, 

acting out, isolamento, desvalorização, fantasia 
autística, negação, deslocamento, dissociação, 
cisão e somatização; fator defensivo neurótico 
(Quadro 2), que contém as defesas pseudoaltru-
ísta, idealização; formação reativa e anulação; e 
fator defensivo maduro (Quadro 3), composto 
por defesas de antecipação, humor, supressão, 
sublimação e racionalização.

Os escores das defesas individuais são cal-
culados pela média dos dois itens de cada estilo 
defensivo. Os fatores dos escores são calculados 
pelos escores médios das defesas que perten-
cem a cada fator. Cada item é avaliado em uma 
escala likert de 1 a 9, na qual 1 indica “discordo 
totalmente” e 9 indica “concordo totalmente”.20

Como critérios de exclusão do estudo uti-
lizamos: analfabetismo, di�iculdade de com-
preender o questionário e falecimento do 
familiar/doente antes da coleta do questio-
nário. Para inclusão na amostra, o sujeito de-
veria ser cuidador principal de um paciente 
oncológico paliativo que estivesse internado 
no Pidi e que aceitasse responder ao questio-
nário mediante a assinatura do consentimen-
to livre e esclarecido. 

Quadro 3. Descrição das defesas que compõem o estilo defensivo maduro

Defesas

Antecipação: É um ensaio afetivo em que o indivíduo antecipa emoções ou planeja de forma realista uma situação futura 

permitindo atenuar os efeitos de um confl ito prematuramente. Requer capacidade de tolerar a ansiedade, pois antecipar 

resultados negativos e potencialmente indesejados pode ser um fator ansiogênico e angustiante.

Humor: Usar o humor para expressar sentimentos e pensamentos abertamente sem desconforto pessoal e sem produzir 

um efeito desagradável no outro abranda as tensões em torno dos confl itos, assim a frustração decorrente do confl ito é 

temporariamente aliviada de tal forma que o sujeito pode sorrir ou mesmo rir.

Supressão: Postergar a atenção, um impulso ou um confl ito por algum tempo e trazer novamente o material suprimido de 

forma voluntária. Dessa forma, uma situação é excluída, mas não evitada, sendo o desconforto reconhecido, mas minimizado. 

Sublimação: Acontece quando o indivíduo canaliza para expressões socialmente aceitáveis impulsos e desejos parcialmente 

negativos. Permite canalizar impulsos em vez de bloqueá-los, assim os sentimentos são reconhecidos, modifi cados e 

direcionados para um objeto menos destrutivo e há uma satisfação modesta dos instintos. 

Racionalização: O sujeito busca razão plausível e explicações racionais para ações, impulsos, atitudes, crenças e 

comportamentos inaceitáveis. A racionalização usa desculpas para colocar um confl ito fora da trilha da verdadeira experiência.

Fonte: Adaptado de Kaplan e Sadock (1997) e Wiethaeuper e Yoshida (1997).
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Tabela 2. Médias dos estilos defensivos

Variable Obs Mean Std. Dev Mín Máx

Estilo maduro 15 6,0 0,96 4,7 8,2

Fator neurótico 15 5,6 0,98 3,1 7

Estilo imaturo 15  4,2 0,88 2,9 5,4

Tabela 3. Médias das defesas que compõem o estilo defensivo maduro 

Variable Obs Mean Std. Dev Mín Máx

Antecipação 15 6,8 1,9 1 9

Humor 15 5,9 2,4 1 9

Supressão 15 5,8 1,7 1,5 8

Sublimação 15 5,2 1,9 1 9

Racionalização 15 6,3 1,5 3,5 8,5

Tabela 5. Médias das defesas que compõem o estilo defensivo 

Variable Obs Mean Std. Dev Mín Máx

Projeção 15 3,2 2,0 1 7,5

Agressão passiva 15 3,9 2,2 1 8,5

Acting out 15 5,2 2,4 1,5 9

Isolamento 15 4,6 2,5 1 8

Desvalorização 15 3,6 1,9 1 7,5

Fantasia autística 15 3,3 2,2 1 9

Negação 15 4,4 2,0 1 8,5

Deslocamento 15 3,9 2.4 1 5

Dissociação 15 3,8 1,7 1 7,5

Cisão 15 5,4 1,9 2 8,5

Somatização 15 5,1 2,7 1 9

Tabela 4. Médias das defesas que compõem o estilo defensivo neurótico 

Variable Obs Mean Std. Dev Mín Máx

Pseudoaltruísmo 15 6,4 1,4 5 8,5

Idealização 15 5 2,3 1 9

Formação reativa 15 5,5 1,3 3 8

Anulação 15 5,5 2,4 1 9
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Para avaliarmos a performance, o status 
do doente, utilizamos a escala de Zubrod, sen-
do possível analisar o grau de dependência 
do doente e o fator gerador de sobrecarga. A 
Escala de Performance Status de Zubrod ava-
lia o estado funcional do doente oncológico, 
estabelecendo um escore de 0 a 5. Sendo que 
0 indica que o paciente é completamente ati-
vo e capaz de realizar atividades normais e 5 
é atribuído ao paciente em óbito. Esta escala 
foi elaborada pelo Eastern Cooperative On-
cologic Group (Ecog) dos Estados Unidos e 
validada pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS).21 Essa escala foi utilizada para contex-
tualizar os cuidadores estudados.

O instrumento foi entregue aos cuida-
dores, que aceitaram participar da pesquisa 
mediante a assinatura do termo de consenti-
mento livre e esclarecido, de acordo com as 
normas da resolução n. 196/96, da Comissão 
Nacional de Ética em Pesquisa (Conep).

O estudo foi autorizado pela Comissão de 
Ensino e Pesquisa do HE-UFPel e aprovado 
sob o registro OF n. 47/11 pelo Comitê de Éti-
ca em Pesquisa (CEP) da Faculdade de Medi-
cina da UFPel. 

A apresentação e entrega dos questioná-
rios, aconteceu durante as visitas domiciliares 
(VD), quando os cuidadores receberam todas 
as informações necessárias para responder 
ao questionário. A devolução do instrumento 
respondido foi feita após três dias em média 
para o referido pesquisador ou outro mem-
bro da equipe. 

Os dados obtidos no estudo estão arqui-
vados no setor da Psicologia na Residência In-
tegrada Multipro�issional em Saúde - Área de 
Concentração em Atenção à Saúde Oncológi-
ca da UFPel por um período mínimo de cinco 
anos a contar de outubro de 2011. 

A escala de Zubrod e sua aplicação conta-
ram com a colaboração da equipe de enfer-

magem da Instituição, sendo que os dados 
coletados e sua fonte advêm dos prontuários 
dos pacientes, os quais permanecerão devi-
damente armazenados junto aos prontuários 
no setor administrativo do Pidi. 

Para a análise dos dados foi realizada uma 
dupla entrada dos dados dos instrumentos no 
programa EPI-Info e uma checagem automá-
tica dos dados no momento da digitação com 
Check do mesmo software, permitindo-se a 
identi�icação de inconsistências na digitação. 
Para análise dos dados foi utilizado o progra-
ma estatístico Stata (Data Analysis and Statis-
tical Software), sendo realizadas análises des-
critivas com cruzamentos de dados, descrição 
de médias e desvio padrão.

Com a aferição de elevada sintomatologia 
nos cuidadores, sobrecarga emocional, do-
enças mentais leves e desordens relaciona-
das ao câncer, foi oferecido um tratamento e 
acompanhamento psicológico pela psicóloga 
do serviço e psicólogas residentes. E aqueles 
pacientes que apresentaram outra sintoma-
tologia não relacionada a doença do familiar 
internado foram encaminhados aos serviços 
de saúde mental disponíveis no município.

RESULTADOS 

Participaram do estudo, quinze cuidadores 
de pacientes oncológicos que se encontravam 
em tratamento paliativo internados no Pidi, no 
período de agosto a outubro de 2011, sendo 
que quatro cuidadores (26,6%) eram do sexo 
masculino e onze cuidadores (73,3%) do sexo 
feminino. Entre os familiares entrevistados, o 
grau de parentesco com o paciente foi de sete 
�ilhos (46,6%), cinco cônjuges (33,3%), uma 
mãe (6,6%), um pai (6,6%) e um irmão (6,6%). 

Os dados clínicos mostraram cinco (33,3%) 
pacientes com diagnóstico primário de câncer 
de aparelho digestivo, três pacientes com cân-
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cer ginecológico (20%), dois pacientes com 
câncer de cabeça e pescoço (13,3%) e cinco pa-
cientes com outras neoplasias (primário des-
conhecidos, sistema nervoso central, pâncreas 
e �ígado) (33,3%). Todos com o curso bastante 
evoluído da doença, e na maioria já com doença 
metastáticas e sem possibilidade de cura.

A performance status dos quinze pacientes 
foi avaliada por meio da escala de Zubrod, na 
qual foi achado o seguinte resultado: 1 pacien-
te (6,6%) apresentava sintomas da doença, 
mas deambula e levava seu dia a dia normal-
mente; 4 pacientes (26,6%) permaneciam fora 
do leito mais de 50% do tempo; 5 pacientes 
(33,3%) permaneciam no leito mais de 50% 
do tempo; e 5 pacientes (33,3%) �icavam res-
tritos ao leito. 

Quanto ao tempo dedicado ao cuidado com 
o doente, observou-se que nove cuidadores de-
dicaram 24 horas por dia ao cuidado do pacien-
te, 4 cuidadores dedicaram de 12 a 10 horas por 
dia ao paciente, 1 cuidador dedicou de 10 a 3 
horas e um menos de 3 horas ao cuidado diário 
do seu familiar doente. Os resultados se refe-
rem ao cuidado integral ao paciente em meses. 
Assim cinco (33%) cuidadores dedicaram 6 a 
12 meses ao cuidado; 4 (26%) cuidadores de 3 
a 6 meses dedicados ao cuidado do paciente; 4 
cuidadores (26%) dedicaram de 1 a 3 meses ao 
paciente, 1 (6,6%) cuidador de 12 a 18 meses; e 
1 (6,6%) cuidador dedicou-se de 18 a 24 meses 
ao cuidado de seu familiar doente.   

Ao avaliar o estilo defensivo (Tabela 2) 
as médias encontradas foram: média de 6 
(dp 0,96) para o estilo defensivo maduro; mé-
dia 5,6 (dp 0,96) para o estilo neurótico; e mé-
dia 4,2 (dp 0,88) para o estilo defensivo imatu-
ro. O que evidencia o predomínio do estilo de 
defesa maduro nestes cuidadores. Nas médias 
dos estilos defensivos quanto ao sexo apresen-
taram-se da seguinte forma: no estilo imaturo 
no sexo masculino a média foi 3,9 (dp 0,19), no 

sexo feminino, 4,3 (dp 0,30); no estilo neuróti-
co a média no sexo masculino foi 5,7 (dp 0,35), 
no sexo feminino 5,6 (dp 0,32); no estilo madu-
ro a média foi no sexo masculino 5,7 (dp 0,39) 
e no sexo feminino 6,1 (dp 0,31). O que indica 
que as mulheres manifestam o estilo maduro 
como superior aos demais, enquanto os ho-
mens mostram a mesma intensidade entre o 
estilo defensivo neurótico e o maduro. 

As defesas que obtiveram uma maior mé-
dia, aparecendo com maior intensidade fo-
ram: antecipação 6,8 (sendo que os valores 
atribuídos pelos cuidadores variaram de 1 
a 9); pseudoaltruísmo 6,4 (sendo que os va-
lores atribuídos pelos cuidadores variaram 
de 5 a 8,5), racionalização 6,3 (sendo que os 
valores atribuídos pelos cuidadores variaram 
de 3,5 a 8,5). E as defesas que apresentaram 
menores médias e apareceram com menor in-
tensidade foram: projeção 3,2 (sendo que os 
valores atribuídos pelos cuidadores variaram 
de 1 a 7,5), fantasia autística 3,3 (sendo que 
os valores atribuídos pelos cuidadores varia-
ram de 1 a 9), dissociação 3,8 (sendo que os 
valores atribuídos pelos cuidadores variaram 
de 1 a 7,5). A antecipação e a racionalização 
pertencem a um conjunto de defesa contido 
no estilo defensivo maduro (Tabela 3), já o 
pseudoaltruísmo é uma das defesas que com-
põem o estilo defensivo neurótico (Tabela 4). 
A projeção, a fantasia autística e a dissociação 
fazem parte das defesas pertencentes ao estilo 
defensivo imaturo (Tabela 5).  

DISCUSSÃO 
Os dados sobre o gênero do cuidadores 

con�irmam que as mulheres, na maioria das 
vezes, são responsáveis pelos cuidados dos do-
entes ou idosos,22 sendo vistas como as cuida-
doras tradicionais23 por causas predominan-
temente culturais, o cuidado ainda é uma atri-
buição da mulher, esperado pela sociedade.24 
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Avaliando a performance status, apenas 
um paciente tinha boa capacidade funcional, 
e a maioria dependia do cuidado a maior par-
te do tempo ou de cuidado em tempo integral, 
o que possivelmente levava o seu cuidador a 
ter uma responsabilidade emocional e �ísica 
excessiva, gerando uma sobrecarga acompa-
nhada por diversos sentimentos impossíveis 
de serem expressos, pelo fato de sentirem 
culpa se o �izerem, já que é o seu familiar que 
está adoecido e necessitando de apoio, mane-
jo e atenção.

Os dados relacionados ao tempo dedica-
do ao cuidado indicam que grande parte dos 
cuidadores permaneceram o dia ou grande 
parte do dia prestando assistência ao familiar 
doente, sendo que esse cuidado teve grande 
variação de tempo em meses, apesar de a 
maioria estar 3 a 12 meses sendo cuidadores. 

Quanto aos mecanismos de defesa, o esti-
lo defensivo maduro apresentou maior inten-
sidade prenunciando que estes cuidadores 
usam de defesas mais adaptadas para contro-
lar o impulso do id, ajustando-se adequada-
mente à realidade e ao mundo externo.14 

Os mecanismos de defesa são ataques do 
ego contra os impulsos do id. O qual o ego 
parte para o território do id buscando defen-
der-se das pulsões de vida e de morte e, em 
períodos determinados, o ego ora seleciona 
um método de defesa ora outro. Nas vivências 
do cotidiano, revelam-se a consciência e os 
métodos de defesa que os instintos promo-
vem para a adaptação do indivíduo à realida-
de externa.25 A função destes mecanismos é 
proteger o ego do indivíduo de con�litos que 
poderiam levá-lo a uma neurose, atuando de 
forma a preservar sua saúde mental.26

O estilo maduro é aquele mais adaptativo 
e saudável; o estilo neurótico é o mais comum; 
e, diferentemente, o imaturo atua de forma 
mais primitiva e é comum em fases pueris. Po-

rém o que de�ine uma melhor ou pior capaci-
dade adaptativa é a intensidade, a frequência 
e o uso de forma hierárquica dos mecanismos 
de defesa. Já a defesa que teve maior média ao 
ser avaliada pertence ao estilo maduro, à an-
tecipação de�ine-se por um ensaio afetivo no 
qual o indivíduo antecipa emoções ou planeja 
de maneira realista uma situação futura, per-
mitindo, assim, atenuar os efeitos de um con-
�lito futuro. Essa defesa requer capacidade de 
tolerar ansiedade, pois antecipar resultados 
negativos e potencialmente indesejados pode 
ser um fator ansiogênico e angustiante.27,28

CONCLUSÃO 
Grande parte dos pro�issionais das ESF 

considera que os idosos estão incluídos nos 
grupos de hipertensos e diabéticos, o que re-
força 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 ele-
vados índices de morbimortalidade, redução 
da capacidade funcional e institucionalização 
precoce. O pro�issional da ESF deve questionar 
a ocorrência e frequência das quedas, regis-
trando 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 psicossociais.1 O re-
gistro da ocorrência de quedas no idoso pode 
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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 pre-
venção de quedas na pessoa idosa, com discus-
são em equipe sobre os fatores de risco e como 
intervir nos idosos mais vulneráveis, buscando 
inclusive parcerias com outros pro�issionais 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 ges-
tão municipal e estadual em capacitar cada vez 
mais pro�issionais, pois se percebeu que exis-
tem aqueles que desconhecem os principais fa-
tores de risco para quedas e, portanto, não terão 
como atuar de forma efetiva na sua prevenção. 
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RESUMO
Objetivo: Verifi car a associação entre a religiosidade e o sentimento de solidão em idosos viúvos. Métodos: 
Participaram 200 idosos viúvos com idade ≥ 60 anos que frequentam o ambulatório do Instituto de Geriatria e 
Gerontologia da PUC-RS. Os instrumentos utilizados foram a escala de solidão da Ucla e a Escala de Frequência 
de Práticas Religiosas e a Escala de Religiosidade Intrínseca/Extrínseca. Resultados: Os resultados obtidos 
demonstraram um alto nível de solidão da amostra, tendo uma média de 48,4%. Para a estimativa da escala 
da solidão, 36,7% das variações ocorridas podem ser explicadas pela renda, em que quanto maior a renda maior 
o nível de solidão. Ainda foi encontrada signifi cância na correlação entre solidão e sexo, mostrando que viúvos 
demonstram maior satisfação social do que viúvas. A maior parte dos idosos apresentou tendência à religiosidade 
intrínseca (média = 25,5%). Outra relação signifi cativa encontrada foi entre a religiosidade e a faixa etária, sendo 
que quanto mais idoso, maior a tendência para a prática da religiosidade intrínseca. Foi encontrada diferença 
signifi cativa na relação entre a escala de solidão e a escala de religiosidade social. Conclusão: De modo geral, 
verifi cou-se que a renda é um fator preditivo para o sentimento de solidão e a faixa etária é um fator preditivo para 
a prática da religiosidade intrínseca entre idosos viúvos. Além disso, identifi cou-se que a prática da religiosidade 
social pode diminuir o sentimento de solidão de idosos viúvos.

Palavras-chave: Idoso, viuvez, solidão, religião.

ABSTRACT
Objective: To verify the association between religiosity and the feelings of loneliness in elderly widowers. 
Methods: A group of 200 elderly windowers aged ≥ 60 years attending the outpatient clinic of the Institute 
of Geriatrics and Gerontology of PUCRS participated. The instruments used were the scale of the Ucla Loneliness 
Scale and Frequency of Religious Practices and Religiosity Scale of Intrinsic/Extrinsic. Results: The results showed 
a high level of loneliness in the sample, with an average of 48.4%. For the estimative of the scale of solitude, the 
results indicated that 36.7% of the variations occurred in scale score of solitude can be explained by the incomes, 
the highest is the income the highest is the level of solitude. Still it was found signifi cance in the correlation 
between loneliness and sex, for it came out that widowers demonstrate greater social satisfaction than widows. 
Most elderly presented tendency to intrinsic religiosity (Md = 25.5). Another signifi cant relationship was found 
between religiosity and the age range of participants, the oldest the person is, the greatest is the tendency for 
the practice of intrinsic religiosity. Signifi cant diff erence was found only in the relationship between the scale of 
loneliness and social religiosity scale. Conclusion: As a general overview it was found that income is a predictive 
factor for the feeling of loneliness and the age range is a predictive factor for the practice of intrinsic religiosity 
among elderly widows. Furthermore, the practice of social religiosity can decrease the feeling of loneliness in 
elderly widowers.

Keywords: osteoarthritis, knee, aged, obesity, quality of life, hydrotherapy
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INTRODUÇÃO 
O aumento do número de idosos no 

Brasil, até há pouco tempo considerado 
um país de jovens, começa a dar lugar a 
uma realidade diferente e traz a consciên-
cia de que a velhice existe e é uma questão 
social que necessita de grande atenção. 
Trata-se de uma nova situação histórica, 
em que a longevidade se destaca e traz 
com ela uma série de inquietações, dúvi-
das e desafios. Uma delas diz respeito aos 
casamentos longevos.

O grupo atual de idosos é caracteriza-
do por relacionamentos estáveis, pessoas 
que passaram uma vida inteira junto de 
seu companheiro, tendo um número mui-
to pequeno de separações. Dessa forma, 
a grande maioria desses casamentos lon-
gevos termina somente pela perda de um 
dos parceiros.1 

Os dados demográficos do senso de 
2010 confirmam a tendência de a viuvez 
ser um fenômeno típico da velhice e, de for-
ma especial, da mulher idosa. Esse fato se 
explica porque as mulheres possuem uma 
expectativa de vida superior a dos homens. 

Tratar da viuvez é falar sobre um tema 
extremamente sensível e complexo, pois 
essa situação provoca um enorme impacto 
na saúde física, afetiva e nas relações so-
ciais do indivíduo, exigindo troca de papéis 
tanto na família quanto na sociedade.

Doll2 cita que a “imensa dificuldade de 
uma pessoa tornar-se viúva advém de dois 
acontecimentos bastante dolorosos ao mes-
mo tempo: a separação do parceiro e o con-
fronto com a morte e a finalidade da exis-
tência”. Esse evento traz consequências para 
todas as esferas do ser humano, exige pro-
cessos de elaboração e de readaptação que 

são acompanhados em geral por profunda 
tristeza, problemas de saúde, distúrbios 
psíquicos, diminuição dos contatos sociais, 
alteração do status social, entre outros.

Na mesma linha, Bowlby5 revela que os 
problemas da viuvez não são somente de 
cunho emocional, mas de forma mais ime-
diata um problema referente ao novo papel 
do viúvo ou da viúva, que deve assumir tam-
bém o papel que o parceiro ou a parceira 
exercia antes, trazendo o apoio da família e 
do ambiente como sendo fundamental para 
a reestruturação do sobrevivente. 

Diante de tantas mudanças e perdas 
ocorridas com o processo de envelhecimen-
to, um sentimento que pode vir à tona seria 
a solidão. Moustakas6 refere-se à solidão 
como uma experiência que surge inevitavel-
mente da separação da existência humana.

Neste sentido, pensando em estratégias 
de ajuda, ou proteção do estresse frente a 
tantas perdas e modificações, além da im-
portância da família e da rede social para o 
bem-estar do idoso, pode-se lançar mão da 
religiosidade.

Muitos estudos têm investigado a cor-
relação da religiosidade com o enfrenta-
mento de crises. Em uma revisão da litera-
tura, Koenig7 concluiu que as pessoas mais 
idosas tendem a buscar o suporte religioso 
para o enfrentamento de situações difíceis 
com mais frequência do que as mais jovens.

A religião satisfaz a necessidade de sen-
tido da vida. Além disso, há evidências de 
que a noção de sentido é especialmente útil 
para lidar com crises, traumas e eventos de 
vida muito estressantes.35

Este artigo tem por objetivo verificar a 
associação entre religiosidade e sentimento 
de solidão em idosos viúvos.
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MATERIAIS E MÉTODOS 
Delineamento do estudo
Transversal e quantitativo.

Amostra
Os idosos foram selecionados e recrutados 

no ambulatório de Geriatria do Instituto de 
Geriatria e Gerontologia da PUC-RS de Porto 
Alegre. A amostra foi composta por duzentos 
idosos de ambos os sexos, viúvos com idade 
acima de 60 anos e que assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. A pesquisa 
foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesqui-
sa da Ponti�ícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul sob Protocolo n. 10/05142.

Variáveis analisadas e instrumentos
Sociodemográ�icas: Sexo, idade, renda, 

raça e escolaridade.

Solidão: Para a avaliação do grau de soli-
dão foi utilizada a Escala de Solidão da Ucla, 
proposta por Russel  em 1988 e traduzida e 
validada por Neto em 1989. A versão por-
tuguesa da Escala de Solidão da Ucla é com-
posta por 18 itens que avaliam a solidão e os 
sentimentos associados a essa condição. As 
respostas a cada item fazem-se numa escala 
tipo Likert com quatro pontos, desde nunca 
(1) até muitas vezes (4). A pontuação mínima 
obtida é de 18 pontos, e a máxima, 72 pon-
tos. A pontuação total é obtida pela soma dos 
itens, metade dos quais formulados ao inver-
so (itens 1, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 17 e 18), e re�lete 
o índice de solidão. Assim, o maior número de 
pontos alcançados traduz solidão, enquanto 
uma pontuação baixa traduz uma maior satis-
fação social (menor solidão). Para avaliação 
da Escala de Solidão da Ucla, a pontuação to-
tal foi obtida por meio da soma de todos os 
itens, sendo que metade deles foram formula-
dos sobre o inverso da pontuação observada 
(itens 1, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 17 e 18). 

Religiosidade: Os dados de frequ-
ência e tipos de atividades religiosas so-
ciais e privadas foram avaliados pela Es-
cala de Frequência de Práticas Religiosas 
Sociais e Privadas.8 Essa escala é basead  a 
na formulação e adaptação de questões 
que abordam a religiosidade intrínseca e 
extrínseca9 em termos da frequência dos 
comportamentos religiosos,10 das práti-
cas e dos rituais religiosos estabelecidos 
pelas crenças religiosas.11 Sua dimensão 
de religiosidade multidimensional mo-
tivou a escolha deste instrumento, por 
ser o modelo de avaliação mais indicado 
à população idosa, segundo as diretrizes 
de McFadden.12

A noção intrínseca e extrínseca foi in-
vestigada pela Escala de Religiosidade 
Intrínseca e Extrínseca13 da forma Likert. 
Esta escala mede a percepção e a concep-
ção da religiosidade do indivíduo e foi tra-
duzida e adaptada para a versão Likert em 
português por Goldstein14 em 1993, a partir 
da Escala de Motivação Religiosa Intrínse-
ca de Hoge.13 Teve como base principal os 
conceitos de motivação religiosa intrínse-
ca e extrínseca,9 aplicados na concepção de 
religiosidade e crença religiosa do indiví-
duo e sua interferência na visão de mundo. 
A versão likert da escala é mais adequada à 
população idosa, segundo McFadden,12 por 
ser de autoaplicação e de maior acesso em 
termos de acessibilidade e compreensão. 
No que diz respeito à escala de motivação 
intrínseca, seu escore foi definido pelo so-
matório dos pontos das respostas de todas 
as questões, sendo suas pontuações limi-
tes entre 12 a 60 pontos. Quanto menor o 
valor da mediana maior a tendência do in-
divíduo para uma religiosidade intrínseca; 
e quanto maior o valor da mediana maior a 
tendência do indivíduo para uma religiosi-
dade extrínseca.
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Análise estatística
Os dados receberam tratamento estatísti-

co por meio do software SPSS 17.0 (Statistical 
Package to Social Sciences for Windows - SPSS 
Inc., Chicago, Estados Unidos).

A apresentação dos resultados das vari-
áveis quantitativas ocorreu por meio de me-
didas de tendência central e de variabilidade, 
sendo que o estudo da distribuição das variá-
veis foi investigado pelo teste de Kolmogorov 
Smirnov. As variáveis categóricas foram apre-
sentadas pela distribuição de frequências ab-
soluta e relativa.

Para a análise bivariada entre variáveis 
qualitativas foi utilizado o teste Qui-quadra-
do de Pearson (Tabela 34), e nas tabelas de 
contingência em que pelo menos 25% dos 
valores esperados apresentaram frequência 
menor do que 5, foi utilizado o teste exato 
de Fisher.

Para as variáveis contínuas, quando a 
comparação ocorreu entre dois grupos in-
dependentes foi aplicado o teste de t-Stu-
dent. Quando a comparação ocorreu entre 
três ou mais grupos foi utilizada a Análise 
de Variância (One Way) com Post Hoc de 
Bonferroni. O nível de significância (Tabela 
3) adotado foi de 5%.

RESULTADOS 
Os resultados apresentados referem-se a 

uma amostra de 200 investigados, em que a 
média de idade foi de 73,7 (±8,9) anos, com 
idades mínima e máxima de 60 e 94 anos. 
Quando a idade foi abordada por meio de fai-
xas etárias, prevaleceram os grupos de 70 a 75 
anos, 24,5% (n = 49), e de 60 a 65 anos, 20% 
(n = 40). Grande parte da amostra foi do sexo 
feminino, 92% (n = 184), conforme Tabela 1.

A escolaridade básica (até 4º ano/4ª clas-
se) foi a que predominou entre os investiga-

dos, representando 42,5% (n = 85). A raça 
branca, 80% (n = 160) e a condição econômi-
ca caracterizada de 1 a 4 sm, 79,5% (n = 159), 
também se mostraram mais frequentes na 
amostra (Tabela 1).

Religiosidade
Na abordagem da religiosidade, verifi-

cou-se que, quando os investigados foram 
questionados sobre a frequência com que 
vão a uma igreja, templo ou outro encontro 
religioso, 41% (n = 82) responderam uma 
vez por semana e 38% (n=76) de vez em 
quando. No entanto, quando questionados 
sobre a participação em outra atividade li-
gada à igreja/religião, 77% (n = 154) men-
cionaram que não. Os resultados são mos-
trados na Tabela 2.

Conforme os resultados apresentados na 
Tabela 3, o escore médio foi de 25,5 pontos 
(±7,3), com o mínimo de 12 e o máximo de 59 
pontos. Tomando como base a amplitude de 
variação para a escala de Motivação Intrínse-
ca (de 12 a 60 pontos), o ponto mediano é de 
36 pontos e, como a mediana para a amostra 
foi estimada abaixo desse valor (24 pontos), a 
amostra apresenta características de religio-
sidade intrínseca.

Solidão
Os dados relativos à solidão são apresen-

tados na Tabela 4. A pontuação média foi de 
48,4 (± 4,6), com mediana de 48 pontos.

Comparando os escores da escala de 
solidão em relação às variáveis que carac-
terizam o perfil da amostra, foi detectada 
diferença significativa em relação ao sexo 
(p < 0,05), indicando que o sexo masculino 
(46,4 ± 3,2) apresentou escore médio me-
nor quando comparado ao feminino (48,6 ± 
4,7) (Tabela 5).
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Tabela 1. Distribuição absoluta e relativa para a faixa etária, sexo, diagnóstico, indicação Picc, veia de acesso e French, e medidas de 

tendência central e de variabilidade para a idade

* Valores apresentados da forma n - %, cujo percentual foi obtido sobre o total de casos amostrados.

**Percentual de cada categoria obtido pelo total da amostra (questão de múltiplas respostas).

Variáveis
Distribuição

Absoluta (n = 200) Relativa (%)

Idade (anos)
Média +/- Desvio-padrão 73,7 +/- 8,9

Mediana (Q1 - Q3) 72,0 (66,0 - 81,0)

Mínimo - Máximo 60 - 94

Faixa etária (anos)
De 60 a 65  (40)  20,0 

De 66 a 69 (33)  16,5 

De 70 a 75 (49)  24,5 

De 76 a 79 (16)  8,0 

De 80 a 85 (38)  19,0 

86 ou mais (24)  12,0 

Sexo
Feminino (184)  92,0 

Masculino (16)  8,0 

Estado civil
Viúvos (200)  100,0 

Escolaridade
Analfabeto/a (17)  8,5 

Escolaridade básica (4o ano/ 4a classe) (85)  42,5 

Escolaridade obrigatória (9o ano) (38)  19,0 

Ensino secundário (12o ano) (32)  16,0 

Curso técnico (5)  2,5 

Licenciatura (18)  9,0 

Pós-graduação (5)  2,5 

Raça
Branco (160)  80,0 

Pardo (26)  13,0 

Negro (14)  7,0 

Condição socioeconômica (salários mínimos)
1 a 4 (159)  79,5 

5 a 9 (35)  17,5 

10 ou mais (6)  3,0 
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Tabela 2. Distribuição absoluta e relativa para a escala de frequência das práticas religiosas privadas e sociais 

Variáveis
Distribuição

Absoluta (n = 200) Relativa (%)
Frequenta alguma igreja, templo ou associação religiosa para orar ou participar de atividade religiosa?

 Nunca  (35)  17,5 

 De vez em quando  (76)  38,0 

 Uma vez por semana  (82)  41,0 

 Todos os dias  (7)  3,5 

 Participa de alguma outra atividade ligada à sua igreja ou religião? 

 Não  (154)  77,0 

 Sim  (46)  23,0 

 Costuma rezar, fazer orações ou conversar com Deus na sua intimidade? 

 Não  (4)  2,0 

 Sim  (196)  98,0 

 Se respondeu Sim, com que frequência você reza? 

 De vez em quando  (19)  9,6 

 Uma vez por semana ou mais  (13)  6,6 

 Uma vez por dia ou mais  (164)  82,8 

 Por que motivo, ou motivos, você reza? 

 Para pedir proteção ou ajuda  (60)  30,6 

 Para pedir perdão  (5)  2,6 

 Para agradecer  (121)  61,7 

 Para louvar  (10)  5,1 

 Acompanha programas religiosos pelo radio/TV? 

 Nunca  (91)  45,5 

 De vez em quando  (51)  25,5 

 Uma vez por semana  (21)  10,5 

 Todos os dias  (37)  18,5 

 Lê a Biblia ou outras literaturas religiosas? 

 Nunca  (83)  41,5 

 De vez em quando  (62)  31,0 

 Uma vez por semana  (14)  7,0 

 Todos os dias  (41)  20,5 

 Tem amigos chegados que são membros da mesma igreja ou associação religiosa que frenquenta? 

 Não  (54)  27,0 

 Sim  (146)  73,0 

 Você considera que seu interesse pela sua religiosidade aumentou ou mudou nos últimos dez anos? 

 Não  (66)  33,0 

 Sim  (134)  66,0 

 Caso sua resposta tenha sido afi rmativa, a que você atribui esse aumento da religiosidade? 

 A ter mudado de religião  (10)  8,1 

 Ao seu desenvolvimento como pessoa  (43)  35,0 

 Algum acontecimento que marcou sua vida  (44)  35,8 

 Outro  (22)  17,9 
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Tabela 3. Distribuição absoluta e relativa para a escala de motivação intrínseca/extrínseca e medidas de tendência central e de 

variabilidade para o escore total

Escala de motivação intrinseca
Classifi cação

Concordo Discordo
1 2 3 4 5

Minha fé permeia toda a minha vida 11,0 (5,5%) 11,0 (5,5%) 168,0 (84,0%) 5,0 (2,5%) 5,0 (2,5%)

Eu sinto a presença de Deus em minha vida 8,0 (4,0%) 9,0 (4,5%) 172,0 (86,0%) 1,0 (0,5%)  10,0 (5,0%)

Mesmo que eu seja uma pessoa religiosa, recuso-me a deixar 

que considerações religiosas infl uenciem o meu dia a dia
24,0 (12,1%) 34,0 (17,1%) 51,0 (25,6%) 34,0 (17,1%) 56,0 (28,1%)

Nada é tão importante para im quanto servir a Deus da 

melhor maneira que eu posso
10,0 (5,0%) 22,0 (11,0%) 146,0 (73,0%) 9,0 (4,5%) 13,0 (6,5%)

Minha fé às vezes restringe minhas ações 9,0 (4,5%) 33,0 (16,5%) 44,0 (22,0%) 45,0 (22,5%) 69,0 (34,5%)

Minha crença religiosa é o que realmente está por trás da 

maneira como vivo e como encaro minha vida
7,0 (3,5%) 23,0 (11,5%) 152,0 (76,0%) 10,0 (5,0%) 8,0 (4,0%)

Deve-se buscar o caminho indicado por Deus ao se tomar 

qualquer decisão importante
8,0 (4,0%) 13,0 (6,5%) 162,0 (81,0%) 6,0 (3,0%) 11,0 (5,5%)

Eu procuro sempre incluir a religião em tudo o que faço 16,0 (8,0%) 17,0 (8,5%) 130,0 (65,0%) 16,0 (8,0%) 21,0 (10,5%)

Mesmo que eu acredite em religião, sinto que há muitas 

outras coisas mais importantes na minha vida
20,0 (10,0%) 20,0 (10,0%) 41,0 (20,5%) 31,0 (15,5%) 88,0 (44,0%)

A religião não é tão importante, pois o principal é viver de 

acordo com os principios morais
14,0 (7,0%) 18,0 (9,0%) 52,0 (26,0%) 37,0 (18,5%) 79,0 (39,5%)

A fé religiosa é a infl uencia mais importante em minha 

vida
8,0 (4,0%) 26,0 (13,0%) 136,0 (68,0%) 12,0 (6,0%) 18,0 (9,0%)

A prece é importante para mim 10,0 (5,0%) 14,0 (7,0%) 167,0 (83,5%) 1,0 (0,5%) 8,0 (4,0%)

Escore Total
Média +/- Desvio padrão 38,2 +/- 5,4

Mediana (Q1 - Q3) 38,0 (35,0 - 41,0)

Mínimo - Máximo 21,0 - 59,0
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Tabela 4. Distribuição absoluta e relativa para os itens da escala de solidão e medidas de tendência central e de variabilidade para a 

pontuação total (Ucla)

Escala de Solidão da UCLA
Classifi cação

Nunca (4) Raramente (3) Algumas vezes (2) Muitas vezes (1)

Sinto-me em sintonia com as pessoas que estão à 
minha volta

3 (1,5%) 5 (2,5%) 36 (18,0%) 156 (78,0%)

Sinto falta de camaradagem 43 (21,5%) 46 (23,0%) 4 (2,0%) 107 (53,5%)

Não Há ninguém a quem possa recorrer 34 (17,0%) 22 (11,0%) 7 (3,5%) 137 (68,5%)

Sinto que faço aprte de um grupo de amigos 37 (18,5%) 16 (8,0%) 38 (19,0%) 109 (54,5%)

Tenho muito em comim com as pessoas que me 
rodeiam

5 (2,5%) 25 (12,5%) 44 (22,0%) 126 (63,0%)

Já não sinto mais intimidade com ninguém 49 (24,5%) 30 (15,0%) 32 (16,0%) 89 (44,5%)

Os meus interesses e ideais não são partilhados por 
aqueles que me rodeiam

59 (29,5%) 58 (29,0%) 18 (9,0%) 65 (32,5%)

Sou uma pessoa volta para fora 31 (15,5%) 22 (11,0%) 28 (14,0%) 119 (59,5%)

Há pessoas a quem me sinto chegado 2 (1,0%) 13 (6,5%) 43 (21,5%) 142 (71,0%)

Sinto-me excluido/a 10 (5,0%) 17 (8,5%) 27 (13,5%) 146 (73,0%)

Ninguém me conhece realmente bem 39 (19,5%) 44 (22,0%) 24 (12,0%) 93 (46,5%)

Sinto-me isolado/a dos outros 11 (5,5%) 17 (8,5%) 26 (13,0%) 146 (73,0%)

Consigo encontrar camaradagem quando quero 8 (4,0%) 21 (10,5%) 45 (22,5%) 126 (63,0%)

Há pessoas que me compreendem realmente 8 (4,0%) 23 (11,5%) 53 (26,5%) 116 (58,0%)

Sou infeliz por ser tão retraído/a 16 (8,0%) 14 (7,0%) 13 (6,5%) 157 (78,5%)

As pessoas estão à minha volta, mas não estão 
comigo

19 (9,5%) 56 (28,0%) 36 (18,0%) 89 (44,5%)

Há pessoas com quem consigo falar 7 (3,5%) 18 (9,0%) 36 (18,0%) 139 (69,5%)

Há pessoas a quem posso recorrer 2 (1,0%) 6  (3,0%) 21 (10,5%) 171 (85,5%)

Escore Total

Média +/- Desvio padrão 48,4 +/- 4,6

Mediana (Q1 - Q3) 48,0 (45,0 - 51,0)

Mínimo - Máximo 36,0 - 62,0
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Tabela 5. Média e desvio-padrão da escala de solidão, segundo o sexo, a faixa etária, a etnia, a escolaridade e a condição econômica, 

e coefi ciente de correlação entre idade e escala de solidão

* Valores apresentados da forma n - %, em que o percentual foi obtido sobre o total de casos amostrados.

§: Teste de Análise de variância (One Way) – post-hoc teste de Bonferroni, onde médias seguidas de letras iguais não diferem se forma 

signifi cativa a 5%.

¶: Teste t-Student para grupos independentes

ɸ: Coefi ciente de correlação de Pearson.

Variáveis
Solidão Ucla

n Estimativas p
Idade (anos) -0,134 0,059

Faixa etária (anos)
De 60 a 65  40  49,5  +/- 4,8

0,258

De 66 a 69  33  48,8  +/- 3,8

De 70 a 75  49  48,3  +/- 4,9

De 76 a 79  16  49,2  +/- 4,2

De 80 a 85  39  47,1  +/- 5,3

86 a mais  23  47,7  +/- 3,5

Sexo
Feminino  184  48,6  +/- 4,7

0,024
Masculino  16  46,4  +/- 3,2

Escolaridade
Analfabeto/a  17  49,2  +/- 4,2

0,184

Escolaridade básica (4o ano/ 4a classe)  85  47,9  +/- 4,1

Escolaridade obrigatória (9o ano)  38  48,3  +/- 5,3

Ensino Secundário (12o ano)  32  48,7  +/- 5

Curso Técnico  5  49,2  +/- 3,1

Licenciatura  18  47,6  +/- 4,1

Pós-Graduação  5  53,8  +/- 7,4

Raça
Branco  160  48,0  +/- 4,6

0,066Pardo  26  50,0  +/- 3,7

Negro  14  49,8  +/- 5,1

Condição sócioeconômica (s.m.)
1 a 4  159  47,9  +/- 4,4

0,015 a 9  35  49,8  +/- 4,8

10 ou mais  6  52,3  +/- 7,7
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Outra diferença que se mostrou signifi-
cativa foi em relação à condição econômica 
(p < 0,05), em que os investigados na faixa 
de 10 sm ou mais (52,3 ± 7,7) apresentaram 
escore médio significativamente mais ele-
vado que o grupo da faixa de 1 a 4 sm (47,9 
± 4,4; p=0,037). Quando o escore da escala 
de solidão foi comparado à idade, escolari-
dade e raça, as diferenças significativas não 
se configuraram (p > 0,05), apontando uma 
relação de independência entre as variáveis 
comparadas para essa amostra (Tabela 5).

Avaliando a relação entre a escala da 
solidão e a motivação intrínseca, não foi de-
tectada correlação significativa (correlação 
positiva de grau fraco (r = +0,113; p > 0,05), 
o que indica que escores da solidão exibem 
uma relação de independência na compara-
ção com a pontuação da motivação intrínse-
ca. Dessa forma não há evidência estatística 
de que a escala de solidão esteja correlacio-
nada à religiosidade intrínseca.

Com relação à classificação da religio-
sidade social, verificou-se diferença esta-
tística significativa entre as médias da so-
lidão, de forma que os investigados com 
pontuação zero (50,3 ± 4,8) apresentaram 
escore médio de solidão significativamente 
mais elevado do que os grupos que infor-
maram realizar uma (48,8 ± 4,1, p < 0,05), 
duas (47,1 ± 5,5; p < 0,01) ou três ativida-
des (46,4 ± 4,2; p < 0,001). Ou seja, quanto 
maior o número de atividades realizadas 
menor o escore médio para solidão – maior 
a satisfação social na amostra estudada (r = 
-0,225; p < 0,05) (Tabela não apresentada).

Para a estimativa da escala da solidão, 
os resultados apontaram que a condição 
econômica (p < 0,01) apresentou um maior 
poder de explicação significativa sobre a 
solidão (r2 = 0,367), indicando que, 36,7% 
das variações ocorridas no escore da escala 

da solidão podem ser explicadas pela ren-
da; quanto maior a renda menor o escore 
da solidão. Ainda, verificou-se que o sexo 
feminino (r2 = 0,228) também apresentou 
um poder de explicação significativo so-
bre a escala da solidão, mas com um poder 
menor que o observado na escala de rendi-
mento. A variável idade mostrou-se fator 
preditor para a religiosidade social (r2 = 0, 
489; p < 0,01), sendo que a religiosidade 
privada mostrou-se independente de sexo, 
idade e renda (Tabela não apresentada).

DISCUSSÃO 
Pensando na viuvez como um momento 

de extrema fragilidade humana, devido às 
perdas afetivas e ao sentimento de solidão 
que pode ser desencadeado, existem muitos 
trabalhos que sugerem o quanto essa fase 
também pode estar associada ao aumento da 
prevalência de demências, depressão e até 
mesmo a morte.15  Entretanto, não foram en-
contrados na literatura estudos que avalias-
sem a associação do sentimento de solidão e 
a prática da religiosidade em idosos viúvos. 
Desse modo, parece que este é o primei-
ro estudo a investigar a religiosidade como 
uma estratégia de superação da solidão em 
idosos viúvos que pode contribuir para uma 
melhor compreensão de como a prática des-
sa atividade pode modular esse sentimento, 
proporcionando melhor qualidade de vida e 
bem-estar a idosos viúvos. Existem diversos 
estudos na literatura que investigam o papel 
da religiosidade nas dimensões da qualida-
de de vida, bem como o impacto da prática 
da religiosidade na saúde de idosos. Uma 
pesquisa com 1.367 idosos viúvos na Malá-
sia mostrou que a religiosidade pode ser um 
recurso importante para o ajuste de efeitos 
negativos na viuvez e para auxiliar no bem-
-estar psicológico dos idosos.16 
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Os resultados obtidos nesse estudo mos-
traram que existe uma associação entre escore 
de solidão e sexo da amostra, e também foi ob-
servado que os homens apresentam um menor 
escore do que as mulheres, evidenciando que 
eles têm maior satisfação social do que as ido-
sas viúvas. Isso pode ser re�lexo da repressão 
cultural, social e sexual que a geração dessas 
idosas sofreu ao longo da vida. A maioria delas 
foi educada dentro de uma estrutura familiar 
paternalista, cuja mulher era relegada ao papel 
apenas de mãe de família e dona de casa. 

É importante ressaltar que faz pouco 
tempo que a mulher no Brasil tem os seus 
direitos civis outorgados. Em 1948, na 
Convenção Interamericana sobre a Concessão 
dos Direitos Civis à Mulher, estabeleceu-se 
às mulheres os mesmos direitos civis de que 
gozam os homens, que somente em 1952 foi 
promulgada no Brasil por meio do decreto. Um 
ano depois, em 1953, foi realizada a Convenção 
sobre os Direitos Políticos da Mulher, que 
determinou o direito ao voto em igualdade 
de condições para mulheres e homens, bem 
como a elegibilidade das mulheres para 
todos os organismos públicos em eleição e 
a possibilidade para as mulheres de ocupar 
todos os postos públicos e de exercer todas as 
funções públicas estabelecidas pela legislação 
nacional. Mas foi somente em 1963 que essa 
convenção foi aprovada no Brasil por meio de 
decreto. Isto é, aqui no Brasil a igualdade de 
direitos às mulheres é assunto relativamente 
recente e que necessita ainda de avanços, 
principalmente no que diz respeito à ocupação 
e direitos trabalhistas, uma vez que as idosas 
viúvas investigadas mostraram que são 
justamente elas essa geração, que vivenciou 
esses embates sociais pelos seus direitos 
civis. Portanto, é esperado que isso possa ter 
um efeito negativo no seu desempenho social 
cotidiano, afetando dimensões psicológicas. 
Talvez, implicitamente, o elevado escore de 

solidão seja re�lexo dessa repressão social 
que pode ter impulsionado ao isolamento 
social ou um sentimento de exclusão levando 
à solidão. Além disso, é importante ressaltar 
que essa amostra de idosos foi selecionada de 
um serviço de geriatria, ou seja, são idosos que 
apresentam pelo menos uma morbidade. O fato 
de ser portador de uma doença ou morbidade 
ou ser dependente pode também provocar 
isolamento social e sentimento de solidão 
em idosos, uma vez que esses fatores podem 
prejudicar ou impedir a prática de atividades 
sociais. Por outro lado, diversos estudos têm 
mostrado o inverso, que o isolamento social 
e o sentimento de solidão em idosos podem 
afetar de forma negativa a saúde. Shankar 
et al.17 avaliaram dados de 8.688 idosos do 
English Longitudinal Study of Ageing (Elsa). O 
objetivo desse estudo foi determinar o impacto 
do sentimento de solidão e do isolamento 
social sobre a saúde, comportamento e 
variáveis biológicas. O sentimento de solidão 
foi avaliado pela Ucla e o isolamento social foi 
mensurado por meio de índice que computa 
dados sobre estado civil, contato com amigos, 
família e crianças e participação em atividades 
sociais. Os resultados desse estudo mostraram 
que menos de 2% dos participantes relataram 
estar sozinhos o tempo todo, enquanto cerca de 
7% tiveram a maior pontuação em relação ao 
índice de isolamento social. Tanto o isolamento 
social e a solidão foram associados com um 
risco maior de ser inativo, ser tabagista, bem 
como múltiplos comportamentos de risco 
à saúde. O isolamento social também foi 
associado positivamente à pressão arterial, 
proteína C-reativa e �ibrinogênio, que, por 
sua vez, são considerados fatores de risco 
para as doenças cardiovasculares. Isto é, esse 
estudo mostrou que tanto o isolamento social 
quanto o sentimento de solidão podem afetar 
negativamente a saúde por meio de processos 
biológicos.17 
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  Outro estudo realizado por Whisman18 
com adultos e idosos também mostrou que 
o sentimento de solidão também está as-
sociado a fatores de risco para doenças 
cardiovasculares, como a síndrome meta-
bólica e a obesidade abdominal. Gilmour,19 
por sua vez, demonstrou em seu estudo 
com idosos que existe associação entre 
isolamento social, sentimento de solidão 
e declínio cognitivo. Todos esses achados 
da literatura recente apontam que o sen-
timento de solidão pode ser um fator de 
risco para doenças crônicas não transmis-
síveis em idosos, e que, portanto, é neces-
sário um olhar mais aprofundado nessa 
questão. Entretanto, no presente estudo 
não foi avaliada a condição de saúde físi-
ca e mental dos idosos, o que pode ser um 
fator interveniente. Porém para confirmar 
essa afirmação são necessários mais es-
tudos avaliando o sentimento de solidão 
e doenças crônicas não transmissíveis em 
idosos.

É importante destacar que somada a 
todas essas questões ainda temos a viuvez 
(perda de referência masculina), que por si 
só pode ser um fator desencadeador de so-
lidão, a saída dos filhos de casa (perda de 
um importante papel de “nutriz”) a falta de 
vínculo social ou uma relação social defi-
ciente (rede de amigos) e o próprio ver-se 
envelhecer, ou seja, a soma desses fatores 
tende a aumentar o sentimento de solidão 
nas mulheres. Nesse sentido, em um traba-
lho realizado por Ussel,20 o autor refere que 
é necessário levar em consideração que o 
trabalho e a família são os dois eixos cen-
trais que estruturam e definem a existên-
cia humana. Assim, alterações em qualquer 
desses dois eixos podem originar diversos 
problemas, quer de âmbito instrumental, 
quer emocional, entre os quais se deve in-
cluir o sentimento subjetivo de solidão.

Além disso, Doll2 refere que:

“As consequências para os sobreviventes, 
porém, foram mais sentidas pelas mulhe-
res, pois em muitas sociedades, o status da 
mulher era vinculado ao do homem. Em 
função disso, encontramos em muitas so-
ciedades regras de proteção para viúvas.”

Isso retrata uma situação de desproteção 
e vulnerabilidade.2

Com relação à associação entre renda 
e sentimento de solidão, diversos estudos 
mostram que quanto menor a renda maior o 
sentimento de solidão. Theeke,21 em um es-
tudo realizado com 13.812 idosos america-
nos, refere que idosos que tenham dinheiro 
su�iciente para satisfazer suas necessidades 
apresentam nível menor de sentimento de 
solidão. Além deste, outro trabalho que ligou 
a pobreza com a solidão foi realizado por Co-
hen-Mans�ield e Parpura-Gill,22 revelando que 
a pobreza limita a capacidade de pagar me-
dicamentos, comer corretamente, socializar, 
viajar e participar de eventos sociais.

Nessa mesma linha, no trabalho realiza-
do por Hacihasanog’lu et al.23 na Turquia com 
830 idosos também foi encontrada associação 
positiva entre baixa renda e sentimento de 
solidão em idosos. Entretanto, em nosso es-
tudo foi encontrado o inverso, ou seja, idosos 
com maior renda foram os que apresentaram 
maiores escores da escala de solidão. A lite-
ratura não reporta dados semelhantes a este, 
por isso levantamos a hipótese de que esse 
resultado esteja relacionado ao status social 
desse idoso. Talvez idosos com renda elevada 
não encontrem atividades sociais adequadas 
à sua realidade, ou as atividades existentes 
são de cunho individual e que, portanto, não 
proporcionam construir uma rede social que 
supra suas necessidades de contato pessoal, 
afeição e companheirismo. Outra hipótese le-
vantada é que esses idosos tenham dispensa-
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do muito do seu tempo ao longo da vida para 
construir uma carreira pro�issional e atingir 
um status econômico desejado e deixaram em 
segundo plano essa dimensão da vida (famí-
lia, amigos, atividades sociais) e que agora na 
velhice desencadeou o sentimento de solidão. 
Entretanto, para con�irmar essas hipóteses 
mais estudos precisam ser realizados.

Esse estudo também encontrou correla-
ção signi�icativa entre o sentimento de solidão 
e a realização de práticas religiosas sociais, ou 
seja, quanto mais atividades sociais o idoso 
realiza menor o escore de solidão. Nesse sen-
tido, várias pesquisas têm evidenciado que o 
envolvimento religioso constitui importante 
preditor da participação dos idosos em ativi-
dades sociais e comunitárias que lhes propi-
ciam melhor funcionamento psicossocial.24 

Park et al.25 testaram a teoria de Smith 
(papel da religiosidade em diferentes di-
mensões psicológicas e sociais de adolescen-
tes americanos) em 200 idosos imigrantes 
coreanos residentes em Nova York. Nesse es-
tudo, os autores hipotetizaram que a religio-
sidade poderia ser positivamente associada 
à satisfação com a vida e que a relação en-
tre a religiosidade e a satisfação com a vida 
poderia ser mediada pelo suporte social. Os 
resultados mostraram que quanto maior a 
religiosidade maior a satisfação com a vida 
e que o suporte social explica parcialmente 
a relação positiva entre religiosidade e satis-
fação com a vida. Esses resultados sugerem 
que tanto o engajamento religioso quanto o 
suporte social podem melhorar a qualidade 
de vida em idosos Coreanos. Entretanto, esse 
estudo não pode ser transposto para os ido-
sos brasileiros, tendo em vista as diferenças 
étnicas e culturais entre essas duas popula-
ções. Contudo, parece que serviços sociais 
que facilitem a prática de religiosidade e 
atividades sociais que promovam bem-estar 
�ísico, mental e espiritual podem bene�iciar 

idosos independentemente de raça, status 
socioeconômico-cultural e religião.26 

Uma revisão da literatura realizada por 
Gray26 na Universidade de Cambridge avaliou 
a importância das relações na qualidade de 
vida de idosos denotando a associação posi-
tiva entre apoio social por meio de atividades 
religiosas e o bem-estar de idosos. 

Um estudo longitudinal com vinte idosas 
viúvas em Taiwan também encontrou corre-
lação signi�icativa entre a prática religiosa e 
a elaboração do luto nas viúvas, ou seja, re-
vela que as viúvas adeptas às práticas religio-
sas intrínsecas conseguem elaborar melhor o 
luto, sendo a religiosidade uma estratégia de 
enfrentamento nesse período.27

O estudo de Goldstein12 veri�icou a relação 
entre as práticas religiosas e o enfrentamen-
to do estresse, indicando as atividades reli-
giosas voltadas para a interação social como 
aquelas que propiciam maiores condições ao 
indivíduo idoso, ante a possibilidade de lidar 
com a solidão e a dependência. Por esse mo-
tivo, essa prática religiosa tende a ser mais 
e�icaz na busca de diminuição da ansiedade e 
da tendência ao isolamento, ambas presentes 
em situações geradoras de estresse. 

James28 também traz a importância da re-
ligiosidade como forma de diminuir o estres-
se entre os indivíduos que frequentam servi-
ços religiosos.

Em relação à motivação religiosa da 
amostra, obtiveram-se dados signi�icativos 
para a religiosidade intrínseca, sendo que a 
idade foi o fator preditivo de maior impac-
to na amostra, ou seja, quanto mais idoso, 
maior a prática de religiosidade intrínseca 
entre os idosos.

Para Mindel e Vaughan29 a participação 
dos idosos nas atividades religiosas formais 
costuma diminuir com a idade, possivelmen-
te em virtude dos problemas de saúde que 
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comprometem sua atividade e funcionalida-
de �ísica. Nesse sentido, um estudo realizado 
por Pokorski e Warzecha,30 com 34 idosos 
católicos, com ou sem depressão mostrou, 
que a prática de religião não melhora os sin-
tomas depressivos em idosos. Esse achado 
suscita a hipótese de que idosos participam 
menos de atividades religiosas não pelo sim-
ples fato de serem portadores de alguma 
doença ou incapacidade, mas devido ao des-
pertar da fé e da espiritualidade que é uma 
das dimensões mais importantes da vida hu-
mana, pois nos propicia dialogar com o que 
há de mais profundo em nós, possibilitando 
ouvir nosso interior e os signi�icados atribu-
ídos à existência humana e isso é uma ativi-
dade estritamente individual.31

Segundo Capra,32 a espiritualidade, dis-
tinta da religião, é o sentido pleno da religio-
sidade, fonte da qual emergem todas as reli-
giões que a institucionalizam. É um modo de 
ser que �lui a partir da experiência religiosa, o 
que signi�ica dizer que podemos ter espiritu-
alidade sem religião, mas não religião autênti-
ca sem espiritualidade. Traduzida para o dia a 
dia, a espiritualidade torna-se “uma religião”.  

Pode-se de�inir o termo espiritual como 
o aspecto da vida humana que transcende o 
fenômeno meramente �ísico e sensitivo. Para 
uma signi�icativa gama de indivíduos, o as-
pecto espiritual abrange tão somente os ele-
mentos presentes na religiosidade de cada 
um, porém o espírito e o religioso possuem 
diferenciações inefáveis. O espiritual é o sen-
tido que completa a vida da pessoa, por en-
cerrar em si elementos psicológicos e sociais. 
O espírito é o que nos dá a vida na forma que 
conhecemos. A matéria é de extraordinária 
importância, mas, destituída de espírito, de 
pouco servirá. Não devemos considerar um 
aspecto mais importante que o outro, pois to-
dos têm sua importância e devem ser consi-
derados. Segundo Goethe apud Freitas et al.,1 

“na juventude o ser humano vive através do 
corpo e, na velhice, vive contra o corpo”. Ou 
seja, existem potenciais e forças escondidas 
no homem, que somente aparecem quando as 
energias corporais começam a diminuir. Des-
sa maneira, a pessoa idosa terá que fazer uma 
transição completa para atingir uma nova 
etapa da sua vida. Assim como a fé, a religiosi-
dade é parte fundamental dessa vida, deverá 
também ser aprofundada e amadurecida na 
nova situação. E na medida em que nos torna-
mos mais velhos, mais o despertar da espiri-
tualidade �loresce. Por isso, talvez a participa-
ção seja compensada pela maior participação 
nas atividades religiosas não formais e pelo 
aumento da devoção pessoal e contemplação, 
que tendem a aumentar com a idade e contri-
buem sobremaneira para a manutenção dos 
níveis de bem-estar subjetivo dos idosos.16

Nesse sentido, o idoso que exerce a sua 
espiritualidade pode ter uma ferramenta 
a mais em suas mãos para lidar com toda a 
problemática que envolve o envelhecer com 
perdas (viuvez) sem estar previamente pre-
parado psicológica, �ísica e socialmente.

O presente estudo apresenta algumas li-
mitações, como o pequeno tamanho amostral 
dos idosos com renda acima de dez salários 
mínimos, talvez seja necessário um número 
maior desses idosos para realmente con�ir-
mar se a renda elevada está associada a maior 
escore de solidão, uma vez que a maioria dos 
estudos mostra o contrário. O fato de não te-
rem sido avaliadas as condições de saúde dos 
idosos (números de doenças e morbidades) 
também pode ser considerado um fator inter-
veniente nos resultados obtidos. Além disso, a 
própria viuvez pode ser um fator de confusão 
nos resultados obtidos, pois o fato de perder 
o companheiro(a) por si só pode gerar sen-
timento de solidão. Todavia, como não foram 
incluídos no estudo idosos com outros esta-
dos civis, não podemos atribuir o sentimen-
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to de solidão somente à viuvez. Além disso, 
não foi avaliado o tipo de religião dos idosos, 
pois cada religião tem as suas peculiaridades 
e trabalha a fé e a espiritualidade de formas 
diferentes, o que pode ter um impacto tam-
bém diferenciado no sentimento de solidão 
em idosos viúvos. Entretanto, resguardadas 
as limitações desse estudo, abrem-se maio-
res perspectivas de investigações futuras com 
idosos de diferentes etnias, religiões, estados 
civis e vida social ativa na comunidade e o im-
pacto disso na saúde e qualidade de vida.

CONCLUSÃO 
Este estudo mostrou que em idosos viú-

vos a renda e o sexo estão associados a maio-
res escores de solidão e que a idade está asso-
ciada à religiosidade intrínseca. Isto é, idosos 
com maior renda apresentaram maior escore 
de solidão, e a prevalência foi do sexo femini-
no. Também se encontrou associação entre a 
prática da religiosidade com o sentimento de 
solidão, ou seja, quanto mais atividades o ido-
so realizar menos solidão sentirá. Além disso, 
à medida que nos tornamos mais idosos pra-
ticamos a nossa religião de forma intrínseca 
ou individual, ou seja, desenvolvemos um 
conservadorismo espiritual interno e solitá-
rio, que não é tangível ao público externo. Os 
resultados sugerem que quanto mais idosos 
nos tornamos, mais levamos em consideração 
a importância desse diálogo espiritual solitá-
rio, como se fosse uma espécie de autoconhe-
cimento, re�lexão e contemplação do divino e 
do inefável, uma vez que percebemos o quan-
to estamos perto da �initude da vida. 

Esse conjunto de resultados tem implica-
ções importantes na esfera social, pois sugere 
que o suporte social para a prática da religio-
sidade de idosos viúvos pode ser mais uma 
ferramenta no combate ao isolamento social 
e à solidão, que são fatores com um impacto 

negativo na saúde e na qualidade de vida e 
que são altamente frequentes em idosos.
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RESUMO
Objetivo: Investigar o padrão de imagem corporal (IC) ideal estabelecido por mulheres idosas e identifi car 

a relação existente entre o grau de insatisfação com a IC e as variáveis antropométricas e da aptidão física 

aeróbica. Métodos: Um total de 47 mulheres (66,12 ± 3,4 anos, VO2 pico 20,3 mL.kg.min-1) foram submetidas 

a avaliação da gordura corporal relativa (%G) por meio do Dexa e a um teste de esforço cardiopulmonar. A 

imagem corporal (IC) foi analisada por meio da escala de nove silhuetas proposta por Sorensen e Stunkard. 

Resultados: Um signifi cativo grau de insatisfação (GI) em relação à IC real foi observado (p < 0,001). O GI 

apresentou correlação positiva e signifi cativa com IMC (r = 0,56), com %G (r = 0,39), mas não com o consumo 

de oxigênio pico (p > 0,05). Conclusão: Os achados sugerem que quanto maior a gordura corporal maior o 

grau de insatisfação. Não foi observada distorção da imagem corporal entre as idosas pesquisadas. 

Palavras-chave: Imagem corporal, envelhecimento, aptidão física 

ABSTRACT
Objective: Investigate the ideal pattern of body image (BI) ideal established for older women and identify the 

relationship between the dissatisfaction degree with their BI and the variables of anthropometric and aerobic 

fi tness. Methods: A total of 47 elderly women (66.12 ± 3.4 years; VO2 peak 20.3 mL.kg.min-1) were submitted 

to body fat percentage (%BF) evaluation using Dexa and a cardiopulmonary exercise test. Body image was 

evaluated through the nine silhouette scale proposed by Sorensen and Stunkard. Results: Volunteers presented 

a signifi cant dissatisfaction grade in relation to their real body image (p < 0,001). The dissatisfaction grade 

presented a positive and signifi cant correlation with BMI (r = 0.56) and %BF (r = 0.39) but not with the peak 

oxygen consumption (p > 0.05). Conclusion: The fi ndings suggest that the highest the body fat is the highest 

the degree of dissatisfaction. There was no distortion of body image among the elderly surveyed.

Keywords: Body image, aging, physical fi tness. 
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INTRODUÇÃO 

O fenótipo do envelhecimento, resultante 
do declínio de todos os sistemas �isiológicos, 
se manifesta por marcadores característicos 
que mais rápida ou lentamente estarão pre-
sentes em todos os idosos. A redução natural 
das funções �isiológicas, percebida com o acú-
mulo dos anos, pode limitar a habilidade de 
decodi�icação dos estímulos disponibilizados 
pelos sentidos. Assim, presumivelmente, o 
avançar da idade interferirá na capacidade de 
estruturação mental da imagem que o indiví-
duo tem de seu próprio corpo - processo este 
conhecido como imagem corporal (IC)1.  

Considerada como a identidade corpo-
ral, a IC é formada e estruturada na mente do 
indivíduo e é desenvolvida desde o seu nas-
cimento até a morte. Dentro de uma organi-
zação complexa e subjetiva, esta imagem, em 
resposta aos estímulos, sofre modi�icações 
que implicam sua construção e reconstrução 
contínua.2 De origem intrínseca e/ou extrín-
seca, esses estímulos podem ser in�luencia-
dos pelos desejos, pelas atitudes emocionais e 
pelas interações com os outros e com o meio.3

Diferenças étnicas, níveis intelectuais e de 
aptidão �ísica, faixa etária, estado de saúde, 
alterações na composição corporal e in�luên-
cia da mídia estão entre os principais fatores 
associados a alterações na construção da IC e 
poderão interferir positivamente ou não so-
bre sua estruturação e construção.3-5 Dentre 
as variáveis da composição corporal, o índice 
de massa corporal (IMC) vem sendo utilizado 
para descrever alterações na construção da 
IC.4 O IMC é uma variável de fácil mensuração, 
entretanto não permite a diferenciação dos 
componentes do peso corporal. Portanto, é 
importante caracterizar a IC por meio de ín-
dices da composição corporal, por exemplo, 
o percentual de gordura. Adicionalmente, o 
consumo de oxigênio pico (VO

2
 pico) é con-

siderado um reprodutível e importante mar-
cador dos níveis de aptidão �ísica, porém sua 
relação com a construção da IC precisa ser 
melhor estudada. 

Apesar de contínuo e dinâmico, o percur-
so do processo de estruturação da IC difere 
entre os gêneros. As mulheres, em função 
de eventos inerentes à natureza feminina, 
apresentam maior �lutuação nas transições 
da formação da IC quando comparadas aos 
homens.7-9 Tais características podem estar 
associadas à maior prevalência de distúrbios 
relacionados à insatisfação e distorção da 
imagem corporal real (ICR) em função de um 
estereótipo estipulado como ideal.9 O grau de 
distorções da ICR está associado a distúrbios 
alimentares e reduzida densidade mineral ós-
sea, porém é pouco descrito na literatura.4

A busca pela imagem corporal ideal (ICI) 
independe da idade. Todavia, o grau de insa-
tisfação com a aparência �ísica difere entre 
as faixas etárias, apresentando-se de ma-
neira mais acentuada em algumas etapas da 
vida.2 Nesse sentido, a forma como a mulher 
idosa percebe o seu próprio corpo não está 
bem esclarecida na literatura. Nesse con-
texto, o presente estudo teve como objetivo 
caracterizar o grau de insatisfação (GI) e a 
distorção com a IC real em uma amostra de 
mulheres idosas. Adicionalmente, com o in-
tuito de buscar fatores que explicassem em 
parte o fenômeno, foi veri�icada a relação 
entre o grau de insatisfação e o percentual 
de gordura, o índice de massa corporal e a 
aptidão cardiorrespiratória.

POPULAÇÃO, MATERIAL E MÉTODOS 
Amostra
As voluntárias foram selecionadas de for-

ma não probabilística de um Programa de Ex-
tensão de Atendimento ao Idoso vinculado à 
Instituição de Ensino Superior. 
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A amostra foi constituída por 47 idosas, 
com critérios de inclusão: serem fisicamen-
te independentes segundo classificação de 
Spirduso10 e terem idade compreendida en-
tre 60 e 74 anos.

Os critérios de exclusão adotados foram 
os seguintes: presença de comorbidades 
médicas que contraindicassem a realização 
do teste cardiopulmonar máximo, declínio 
do desempenho cognitivo rastreado por es-
cores inferiores a 20 no teste Miniexame do 
Estado Mental (MMSE),11 e análise do con-
sumo de oxigênio pico (VO

2 
pico) inferior a 

18 mL.kg.min-1.

Todo o processo metodológico do pre-
sente estudo foi aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da Universidade, confor-
me processo de número 071/2004. Após 
esclarecimento dos procedimentos da pes-
quisa, cada voluntária assinou um termo de 
consentimento livre e esclarecido.

Avaliação cardiorrespiratória

Para avaliar a capacidade cardiorrespi-
ratória todas as voluntárias foram submeti-
das a um teste de esforço cardiopulmonar 
realizado em esteira rolante (modelo RT 
300 Pro, Moviment, Brasil) e conduzido até 
a exaustão. O local é climatizado em torno 
dos 22 oC e disponibiliza equipamentos e 
medicações necessárias para uma eventual 
situação de emergência. Monitoração ele-
trocardiográfica (ECG Digital, Micromed, 
Brasil) foi realizada antes, durante e depois 
do esforço físico obedecendo a seguinte 
sequência lógica: repouso (12 derivações 
- padrão), durante toda a realização do es-
forço (três derivações: CM5, D2M e V2M) e 
6 minutos de recuperação. O exame foi su-
pervisionado por um médico cardiologista 
e foi conduzido sob o protocolo de rampa 
previamente elaborado para que a exaustão 

ocorresse entre 8 e 12 minutos. A cada dois 
minutos a pressão arterial foi mensurada 
utilizando-se um esfigmomanômetro de co-
luna de mercúrio. A percepção subjetiva de 
esforço foi monitorada por meio de instru-
mento, a escala de Borg.12 Durante a reali-
zação do esforço, as voluntárias respiraram 
através de uma máscara de silicone (Hans 
Rudolf, Alemanha). O consumo de oxigênio 
(VO

2
), a produção de dióxido de carbono 

(VCO
2
) e a ventilação pulmonar (VE) foram 

mensurados a cada ciclo respiratório por 
meio de um analisador de gases (Metalyzer 
3b, Córtex, Alemanha). O software utilizado 
para gerenciar o exame foi o Ergo PC Elite 
for Windows (Micromed, Brasil), o qual con-
trola a velocidade e inclinação da esteira 
por meio de interface de comunicação com 
o computador. 

Avaliação psicométrica
Para o rastreamento do desempenho e 

declínio cognitivo utilizou-se o Miniexame 
do Estado Mental (MMSE),11 considerado 
um teste cognitivo breve composto por 
itens que avaliam a orientação têmporo-
-espacial, registro, memória de curto pra-
zo, atenção, cálculo, linguagem e práxia 
construcional. 

A IC foi analisada através da escala de 
nove silhuetas proposta por Sorensen e 
Stunkard,13 a qual representa um conti-
nuum desde a magreza (silhueta 1) até a 
obesidade severa (silhueta 9), conforme 
apresentado na Figura 1.

Nessa escala, o indivíduo escolhe o nú-
mero da silhueta que considera semelhan-
te a sua aparência corporal real (percepção 
da imagem corporal real – PICR) e também 
o número da silhueta que acredita ser mais 
condizente à sua aparência corporal ideal 
(percepção da imagem corporal ideal – PICI).
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Para a avaliação da satisfação corpo-
ral subtraiu-se da aparência corporal real a 
aparência corporal ideal, podendo variar de 
-8 a 8. Se essa variação fosse igual a zero, o 
indivíduo seria classi�icado como satisfeito 
com sua aparência; e se diferente de zero 
classi�icar-se-ia como insatisfeito. Caso a di-
ferença fosse positiva seria considerada uma 
insatisfação pelo excesso de peso e, quando 
negativa, uma insatisfação pela magreza.

Com base nesse instrumento, obteve-se 
a imagem corporal real (ICR) e a imagem 
corporal ideal (ICI). Adicionalmente, o grau 
de insatisfação (GI) foi avaliado pela dife-
rença entre a ICR e a ICI. O grau de distor-
ção da IC foi calculado pela diferença entre 
a ICR, enquanto a imagem corporal apenas 
apontada pelo avaliador. Todos esses ins-

trumentos foram aplicados de forma indivi-
dual e a cada idosa foram solicitadas duas 
visitas para o preenchimento dos mesmos. 

Avaliações antropométricas
A massa corporal foi mensurada utili-

zando-se uma balança digital com resolução 
de 0,1 kg (mod 2006pp TOLEDO, Brasil). 
As voluntárias, para serem avaliadas, vesti-
ram roupas leves e removeram os calçados. 
A estatura foi mensurada com resolução 
de 0,1 cm utilizando-se um estadiômetro 
(Cardiomed, Brasil) �ixado na parede. O ín-
dice de massa corporal (IMC) foi calculado 
dividindo-se a massa corporal pela estatura 
ao quadrado (kg/m2), e foi realizado a �im 
de corroborar com os achados dos dados de 
percentual de gordura.

Figura 1. Escala de silhuetas Sorensen e Stunkard.13

Fig. 1 Conjunto de silhuetas propostas por Stunkard et al.

1  2  3  4  5  6  7 8  9

1  2  3  4  5  6  7 8  9
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Para análise do percentual de gordura 
(%G), por meio da medida da gordura cor-
poral total, utilizou-se o método de absorto-
metria radiológica de dupla energia (Dexa) 
(Marca Lunar Radiation – Modelo DPX – I). 
Trata-se de um procedimento de alta tecno-
logia que permite a quanti�icação da gordu-
ra e possibilita sua distinção entre os demais 
componentes da composição corporal. O 
princípio subjacente de Dexa estabelece que 
as áreas de ossos e de tecidos moles podem 
ser penetradas até uma profundidade de 
aproximadamente 30 cm por dois picos dis-
tintos de energia provenientes de uma fonte 
de isótopos de alta a�inidade. A penetração é 
analisada por um detector de cintilação.

Para essa medida, foi solicitado às idosas 
que se colocassem em decúbito dorsal sobre 
mesa do equipamento, onde a fonte e o de-
tector foram passados através do seu corpo 
com uma velocidade relativamente lenta de 
1 cm/s. O mapeamento de todo o corpo pelo 
Dexa foi estimado em torno de 12 a 18 minu-
tos, dependendo da composição corporal da 

voluntária. Todas as avaliações foram realiza-
das pelo mesmo técnico, o qual foi treinado 
para realização desses exames e possui expe-
riência no procedimento. O equipamento era 
calibrado de acordo com as especi�icações do 
fabricante e o coe�iciente de variação obser-
vado em nosso laboratório foi de 1,9% para a 
massa gorda.

Tratamento estatístico
O teste Shapiro Wilk foi utilizado para 

testar a normalidade dos dados. O teste T de 
student foi utilizado para veri�icar a escolha 
da ICR com a ICI e com a IC identi�icada pelo 
avaliador. A correlação Linear de Pearson foi 
utilizada para identi�icar as relações entre va-
riáveis antropométricas, VO2 pico e o grau de 
insatisfação com a imagem corporal. Para a 
compreensão do comportamento das demais 
variáveis adotou-se o critério de análise esta-
tística descritiva (média e desvio-padrão) ou 
por frequência e percentual. O nível de signi-
�icância adotado foi de p ≤ 0,05. 

Tabela 1. Análise descritiva referente à caracterização das voluntárias deste estudo

Tabela 2. Valores do coefi ciente de correlação de Pearson entre variáveis antropométricas, VO2 pico e o grau de insatisfação com a 

imagem corporal

Idade
(anos)

VO2 pico
(mL.kg-1.

min-1)

Escolaridade
(anos)

Peso
(kg)

Estatura
(cm)

%G
(%)

IMC
(kg/m2)

Performance 
Cognitiva

Mediana 66,12 20,3 4 63,2 154 33,66 25,91 26,37

Percentil 25 61,64 16,50 2 54,25 147,6 26,79 22,68 23,65

Percentil 75 64,58 18,65 3 59,65 151,54 30,54 24,10 24,85

VO
2
 pico = Consumo pico de oxigênio avaliado no teste de esforço cardiopulmonar. 

%G = percentual de gordura; IMC= índice de massa corporal, DP = desvio-padrão.

VO
2
 pico = consumo de oxigênio pico; GI = grau de insatisfação com a imagem corporal; IMC= índice de massa corporal; %G= percentual de gordura.

  VO2 pico IMC %G GI 

VO
2
 pico - -0,213 -0,333 -0,131

IMC -0,213 - 0,682 0,560 

%G - - - 0,396 
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RESULTADOS 
A Tabela 1 apresenta as características 

das voluntárias participantes do presente 
estudo. Não foi detectado declínio da perfor-
mance cognitiva, portanto, todas as voluntá-
rias foram incluídas nas análises subsequen-
tes. Para a variável %G, a média dos valores 
indicou um excesso de gordura corporal, com 
89,4% das voluntárias apresentando percen-
tual de gordura acima de 30%. A média do 
IMC classi�icou a amostra com sobrepeso e 
consequente risco aumentado para comor-
bidades cardiovasculares, com apenas 27% 
das idosas apresentando classi�icação do IMC 
normal.

O nível médio de aptidão cardiopulmonar 
das voluntárias deste estudo foi classi�icado 
como regular de acordo com o American He-
art Association,14 e o tempo médio de teste foi 
de 11 minutos e 47 segundos. Após estrati�i-
cação da amostra por silhuetas (ICR), maiores 
médias de níveis de VO

2 
máx foram apresenta-

dos nas silhuetas de n. 3 e n. 4 (21,98 e 20,59 

ml.kg.min-1, respectivamente) e menores ní-
veis foram atingidos pelas silhuetas de n. 6 
e n. 7 (17,12 e 18,32 mL.kg.min-1, respectiva-
mente). 

A Tabela 2 apresenta os resultados da cor-
relação entre o grau de insatisfação e o IMC, o 
%G e o VO

2
 pico. Foram observadas correla-

ções positivas e signi�icativas entre o grau de 
insatisfação e o IMC e o %G, mas não com o VO

2
 

pico. Adicionalmente, o VO
2
 pico demonstro  u 

correlação negativa e signi�icativa com o %G. 

Para efeito de melhor compreensão, os 
dados antropométricos da amostra foram 
alocados para as silhuetas indicadas como 
ICR (Tabela 3). Percebeu-se que a maioria 
dos valores do IMC e do %G se apresentou em 
valores crescentes, correspondendo à expec-
tativa subjetivada pela escala de silhuetas, na 
qual as mulheres são ordenadas da mais ma-
gra para silhuetas com maiores componentes 
de adiposidade. 

A ICR, representada em sua maioria pe-
las silhuetas n. 5 (36,6%) e n. 4 (36%), não 
coincidiu com a IC que as idosas apontaram 

Tabela 3. Descrição (média e desvio-padrão) dos dados antropométricos das voluntárias distribuídos por silhuetas

Tabela 4. Caracterização da percepção da imagem corporal das voluntárias idosas e dos avaliadores 

 1 a 7= Escala de silhuetas Sorensen & Stunkard

IMC = índice de massa corporal; %G = percentual de gordura

1 2 3 4 5 6 7

%G 30,82 ± 5,3 31,96 ± 2,96 36,29 ± 3,39 36,62 ± 4,68 44,82 ± 2,57 41,83 ± 3,42

IMC 22,28 ± 1,4 22,83 ± 2,67 25,61 ± 2,16 27,64 ± 1,96 30,87 ± 2,19 32,55 ± 4,54

Mediana Percentil 25 - 75
ICR idosas 5 3 - 3,8

ICI idosas* 3 2 - 4,1

ICR avaliador≠ 4 3,5 - 5,1

ICR = imagem corporal real; ICI = imagem corporal ideal

*p < 0,001 entre ICI e ICR das idosas

≠ p = 0,37 entre ICR avaliador e ICR idosas
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como ideal, representadas pelas silhuetas n. 
3 (42%) e n. 4 (29%), conforme descrito na 
Tabela 4. Essa diferença entre a ICR e a ICI, 
com a ICI em direção a silhuetas mais magras, 
sinalizou um grau de insatisfação (GI) estatis-
ticamente signi�icativa (p ≤ 0,001) das idosas 
em relação a sua IC. Por outro lado, não foi 
identi�icada diferença signi�icativa (p = 0,37) 
entre a avaliação da IC realizada pelas idosas 
e a avaliação efetivada pelo avaliador, o que 
indicou ausência de distorção e discrepância 
na avaliação da IC realizada pelas mesmas.

Dados referentes a escala de 9 silhuetas 
sobre a IC indicaram que 63% das idosas a�ir-
maram que sua aparência �ísica não se apro-
ximava dos padrões de beleza atuais, enquan-
to 48% a�irmaram já ter realizado dieta para   
redução do peso corporal para �ins estéticos. 
Embora 94% da amostra tenha a�irmado nun-
ca ter se submetido a uma intervenção de ci-
rurgia plástica com intuito de melhorar sua 
imagem corporal, 63% asseguraram que se 
submeteriam a essa modalidade de interven-
ção cirúrgica se disponibilizada gratuitamente. 

DISCUSSÃO 
Esse estudo transversal teve como obje-

tivo principal investigar o padrão de imagem 
corporal ideal estabelecido por mulheres ido-
sas e identi�icar a relação existente entre o 
grau de insatisfação com a IC e variáveis an-
tropométricas e da aptidão �ísica aeróbia. Em 
geral, os resultados observados sugerem que 
mulheres idosas apresentaram um considerá-
vel grau de insatisfação em relação à sua IC, 
embora distorção da IC não tenha sido encon-
trada. O grau de insatisfação foi no sentido 
de uma silhueta mais magra apontada como 
ideal e apresentou correlações positivas e sig-
ni�icativas com o IMC e com a %G. Não hou-
ve correlação signi�icativa entre o grau de 
insatisfação e a aptidão aeróbia, esta última 

expressa pelo VO
2 

pico avaliado por meio de 
um teste de esforço cardiopulmonar. 

Apesar de as voluntárias deste estudo se-
rem consideradas ativas e terem sua capaci-
dade cardiopulmonar classi�icada como “re-
gular” de acordo com a classi�icação proposta 
pelo American Heart Association,14 apresenta-
ram indicativos de risco para comorbidades 
associadas com o acúmulo de gordura corpo-
ral, pois ultrapassaram, em sua maioria, os ín-
dices de segurança estabelecidos pelos pon-
tos de corte de cada variável antropométrica 
avaliada (%G > 30 mL.kg-1.min-1 e IMC > 25 
kg/m2).15,16 Nesse sentido, embora a aptidão 
aeróbia não tenha apresentado correlação 
com o grau de insatisfação da IC na presente 
amostra, a manutenção de níveis adequados 
de atividade �ísica e de aptidão �ísica deve ser 
de�initivamente encorajada para essa popula-
ção, uma vez que tanto atividade �ísica como 
aptidão �ísica são fatores de proteção inde-
pendentes para distúrbios associados ao ex-
cesso de gordura corporal.14-17

A convergência dos resultados entre as di-
ferentes medidas realizadas nessa investigação 
con�irmou excesso de gordura corporal entre as 
voluntárias. A relação linear entre o IMC e a %G 
foi positiva e alta (r = 0,68), todavia, foi menor 
que as encontradas em estudos realizados com 
indivíduos mais jovens (r = 0,85 e 0,96),17,18 o 
que reforça a hipótese sobre a redução do po-
der preditivo deste índice na predição da quan-
tidade de gordura corporal quando utilizados 
para a população idosa.18-20 A relação positiva 
e signi�icativa entre o IMC e %G com o grau de 
insatisfação da imagem corporal poderia esta-
belecê-los como importantes preditores da in-
satisfação com a ICR. 

Esses achados sugerem que quanto maior 
o acúmulo de gordura corporal, maior a insa-
tisfação com a IC. Não obstante, percebe-se 
que em algumas situações essa relação pode 
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ser negativa, uma vez que medidas relativa-
mente pequenas de IMC podem estar ligadas 
à insatisfação da IC. Esse fato foi observado 
no presente estudo e em evidências relatadas 
por Matsuo et al.,21 em que 37% das mulheres 
idosas que estavam insatisfeitas com sua IC 
relacionavam sua insatisfação à magreza ex-
cessiva. 

Em relação ao nível de aptidão �ísica aeró-
bia, não foi observada correlação signi�icativa 
com o grau de insatisfação, sugerindo que a 
capacidade cardiorrespiratória não é um im-
portante preditor da insatisfação da IC. Por 
outro lado, o VO

2
 máx se relacionou negativa 

e signi�icativamente com a %G, demonstran-
do que o acúmulo de tecido adiposo interfere 
desfavoravelmente na capacidade cardiorres-
piratória.

A silhueta indicada como a ICI foi a de nú-
mero 3 (IMC = 22,3), coincidindo com estu-
dos realizados com mulheres de outras nacio-
nalidades que apresentaram uma média de 
IMC semelhante (20,5 + 0,9, 22 + 1,0 e 20,0 + 
0,3 kg/m2).22,23 Interessante notar que todos 
esses índices se enquadram na classi�icação 
“peso normal” segundo o ponto de corte uti-
lizado neste estudo.16 A predileção por me-
nores silhuetas, percebida em outras faixas 
etárias,24,25 também persistiu neste estudo e 
ressaltam a necessidade de implementação 
de estratégias para controle do peso corpo-
ral, adicionando informação relevante à do-
cumentada associação entre excesso de adi-
posidade e anormalidades cardiovasculares e 
metabólicas. 

O fato de as voluntárias do presente es-
tudo não apresentarem um grau signi�icativo 
�p≤ 0,37) de distorção da IC pode estar pre-
sumivelmente relacionado a alguns aspectos 
observados, como, por exemplo, a prática re-
gular da atividade �ísica. Tem sido postulado 
que a construção da IC e o processo do desen-

volvimento motor interagem entre si conti-
nuamente.26 Existe uma interferência mútua 
entre este binômio. As sensações sinestésicas 
e proprioceptivas promovidas pelo exercício 
�ísico, associadas às experiências vivenciadas 
anteriormente, desencadeiam respostas cen-
trais que facilitam a compreensão do indiví-
duo ativo sobre informações (sua localização, 
suas limitações e potencialidades) que inter-
ferirão positivamente na estruturação da IC.27 
Alternativamente, mas não exclusivamente, o 
rastreamento e a exclusão de casos relaciona-
dos com declínios cognitivos durante a sele-
ção da amostra podem ter contribuído para 
eliminar indivíduos com situações de disfun-
ções neurológicas potencialmente capazes de 
desencadear quadros patológicos de distor-
ção da IC.27

A incongruência entre a alta prevalência 
da insatisfação com a IC identi�icada após 
aplicação da escala de silhuetas (quando as 
voluntárias indicavam outras silhuetas que 
não a real como ICI) e a baixa frequência ob-
servada nas respostas advindas da escala de 
nove silhuetas indica a possibilidade de a per-
cepção da satisfação com a IC ultrapassar as 
barreiras estabelecidas pelos instrumentos 
adotados e envolve fatores e dimensões até 
então desconhecidos.28 

CONCLUSÃO 

Considerando os resultados observados, 
conclui-se que em mulheres idosas existe um 
grau signi�icativo de insatisfação com a ima-
gem corporal real, sendo a apontada como 
ideal uma silhueta menor do que a real. As 
variáveis antropométricas %G e IMC apre-
sentam relação positiva com a insatisfação 
com a imagem corporal. Esse achado sugere 
que quanto maior a gordura corporal maior 
o grau de insatisfação e que essas variáveis 
constituem preditores do grau de insatisfa-
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ção. Já a aptidão �ísica aeróbia não se mostrou 
signi�icativo preditor do grau de insatisfação 
da IC - entretanto, a manutenção de níveis 
adequados dessa aptidão deve ser encoraja-
da para essa população, uma vez que repre-
sentam fator de proteção independente para 
distúrbios associados ao excesso de gordura 
corporal. Não foi observada distorção da ima-
gem corporal entre as idosas pesquisadas. 
Não foi objeto dessa investigação identi�icar 
se a predileção por silhuetas menores foi mo-
tivada por manutenção de um padrão estéti-
co de beleza convencionado pela sociedade, 
ou se por preocupações pertinentes à saúde, 
sendo necessário que futuros estudos sejam 
realizados para elucidar esta questão. 
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RESUMO
Objetivos: Avaliar a frequência e o impacto sobre a mortalidade em três anos de acompanhamento em idosos de 

uma instituição de longa permanência para idosos. Métodos: Estudo prospectivo com 65 idosos de uma instituição 

de longa permanência para idosos localizada em Cariacica, ES, por três anos (2005-2008). Para avaliação dos dados 

empregamos a Tábua de Sobrevida de Kaplan Meier e Regressão de Cox com ajuste para maiores comorbidades. 

Valores de ρ ≤ 0,05 foram considerados signifi cativos. Resultados: sessenta e cinco indivíduos (51,5% homens), 

com 79 ± 8 (60-97) anos de idade, 62,1% (41) hipertensos, 24% (16) com síndrome de imobilidade, 16,7% (11) 

com demência senil e 12,1% (8) com diabetes mellitus. Dezoito (27,3%) apresentaram anemia. Ocorreram 16 

óbitos de diversas causas, assim distribuídos: grupo sem anemia (9,09% mulheres e 20% homens); com anemia 

(44,4% mulheres e 55,5% homens); LogRank 0,004. Análise da regressão de Cox ajustado para as comorbidades 

(idade, demência senil, imobilidade e diabetes mellitus), RR 3,21 (IC95% 1,05-19,76). Conclusões: Os idosos 

apresentaram alta frequência de anemia nesta instituição e foi um importante fator independente de risco para 

mortalidade em ambos os sexos.

Palavras-chave: Anemia, instituição de longa permanência para idosos, idoso, mortalidade.

ABSTRACT
Objectives: The objective of this study was to evaluate its frequency and impact on mortality in three years of 

monitoring in Nursing Home residents. Methods: A prospective study in 65 aged people in Nursing Home, located 

in Cariacica, ES, for three years (2005-2008). For data evaluation we used the Board survival Kaplan Meier and Cox 

regression with adjustment for comorbidities. Values of ρ ≤ 0.05 were considered signifi cant. Results: Sixty-fi ve 

subjects (51.5% men), 79 ± 8 (60-97) years, 62.1% (41) hypertensive, 24% (16), immobility syndrome, 16.7% 

(11) with senile dementia and 12.1% (8) with diabetes mellitus. 18 (27.3%) had anemia. There were 16 deaths 

from diff erent causes, as follows: group without anemia (9.09% women and 20% men), anemia (44.4% women 

and 55.5% men), LogRank 0.004. Analysis of Cox regression adjusted for comorbidities (age, senile dementia, 

immobility, diabetes), RR 3.21 (95% CI 1.05 to 19.76). Conclusions: The aged presented a high frequency of 

anemia in this Nursing Home and it was an important independent risk factor for mortality in both sexes. 

Keywords: Anemia, homes for the aged, aged, mortality.
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INTRODUÇÃO 

A anemia é considerada um importante 
problema de saúde entre os idosos.1 Níveis 
baixos de hemoglobina nos idosos ainda são 
percebidos, muitas vezes, como uma condi-
ção relativamente benigna, compatível com 
um acontecimento normal do envelhecimen-
to e/ou apenas como um marcador indicati-
vo de doenças crônicas. Entretanto, alguns 
estudos têm demonstrado que a presença de 
anemia, independentemente de outros fato-
res, aumenta a morbidade e a mortalidade 
em idosos.2-5 Estima-se ainda que haja um 
predomínio de anemia em idosos que vivem 
em instituições, quando comparados aos ido-
sos residentes na comunidade,6. No entanto, 
a frequência de anemia nos idosos residentes 
numa instituição de longa permanência para 
idosos (Ilpi), bem como sua relação com a 
sobrevivência, permanecem ainda pouco co-
nhecidos,7,8 sendo relevante a realização de 
novos estudos voltados para o conhecimento 
dessa área. O presente estudo propôs avaliar 
a frequência e o impacto da anemia sobre a 
mortalidade em três anos de acompanhamen-
to de idosos residentes em uma instituição de 
longa permanência.

MÉTODOS 
Esta análise foi um braço secundário 

do projeto aprovado no CEP-Emescam sob 
o n. 003/2005 (“Avaliação geriátrica ampla 
de idosos de uma Ilpi: estudo longitudinal”). 
Foi realizado na Ilpi Avedalma, localizada no 
município de Cariacica, ES. A instituição abri-
ga um total de 72 idosos, entretanto foram 
incluídos na amostra 65 indivíduos (92,2% 
do total), os demais foram excluídos por di-
�iculdades técnicas durante a realização dos 
exames. Todos os participantes ou familiares, 
após leitura e esclarecimento dos objetivos 

do estudo por integrantes da Liga Acadêmica 
de Geriatria e Gerontologia do Espírito Santo 
(Lagges), assinaram (ou utilizaram impres-
são digital) o Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido. O acompanhamento clínico ini-
ciou em agosto de 2005 e encerrou em 30 de 
agosto de 2008.

Os exames foram realizados no Laborató-
rio Pretti (Vitória, ES), dentro de metodologia 
predeterminada, no início do acompanha-
mento. Os pacientes com anemia foram enca-
minhados para tratamento durante a evolução 
do estudo. Foram considerados portadores de 
anemia (critérios da OMS 1968): Hemoglobi-
na < 13 g/dL para os homens e < 12 g/dL para 
as mulheres. Como desfecho, considerou-se 
o óbito de todas as causas (con�irmado pelo 
banco de dados do Serviço de Informação de 
Mortalidade da Secretaria de Estado da Saú-
de do Espírito Santo). As variáveis contínuas 
foram representadas pela média e desvio-
-padrão, e as categóricas pela porcentagem. 
Utilizou-se para comparar as variáveis contí-
nuas o teste t para amostras independentes 
(IC 95%) e qui-quadrado para as categóricas 
(porcentagem). Para estimar a sobrevivência 
em ambos os grupos (normais e anêmicos), 
empregou-se o método do produto limite de 
Kaplan Meier com o teste de LogRank para 
comparar as duas curvas de sobrevivência. 
Para análise do risco de desfecho, foi utiliza-
do o modelo do risco proporcional de Cox (re-
gressão de Cox), sem ajustes (univariado) e 
ajustado para variáveis confundidoras: idade 
(para cada acréscimo de oito anos), demência 
senil, imobilismo e diabetes mellitus. Foi con-
siderado o intervalo de con�iança de 95% e 
como signi�icante os valores ρ < 0,05. A análi-
se estatística foi realizada com software SPSS 
versão 13.0. O presente estudo foi desenvol-
vido com pleno cumprimento dos princípios 
éticos contidos na Declaração de Helsinki 
(2000). Além disso, atentou-se para ser �iel às 
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legislações especí�icas que regem a realização 
de pesquisa cientí�ica no Brasil, país no qual o 
estudo foi realizado.

RESULTADOS 
Foram acompanhados por três anos 

(2005-2008) os 65 indivíduos idosos da Ilpi 
(52% do sexo masculino e 48% do sexo femi-
nino); com 79 ± 8 anos de idade (Tabela 1). 
Sendo 69,7% brancos, 19,7% pardos e 10,6% 
afrodescententes. A frequência total de ane-
mia foi de 27,7% (24,9% dos homens e 29% 
das mulheres); 18,2% apresentavam seque-
las de AVE; 42,4% eram hipertensos; 12,1%  
eram diabéticos; 23,1% apresentavam sín-
drome de imobilidade; e 10,6% possuíam 
síndrome de demência senil. Ocorreram 16 
óbitos de diversas causas (24,6%) durante 
o período, sete (14,9%) nos indivíduos nor-
mais e nove (50%) nos anêmicos. As causas 
de óbitos foram: seis por pneumonia bacte-

riana (CID-J15), dois por septicemia (CID-
-A41.9), três por infarto agudo do miocárdio 
(CID-I21) e um por acidente vascular cerebral 
(CID-I64), insu�iciência cardíaca (CID-I50), 
câncer de próstata (CID-C61), complicação de 
fratura de fêmur (CID-S72) e de causa não de-
terminada.

Foi comparada a curva de sobrevivên-
cia entre os grupos anêmicos e não anêmi-
cos, analisando-se toda a amostra. Taxa de 
mortalidade encontrada: mulheres (normais 
9,09%, anêmicas 44,4%) e homens (normais 
20%, anêmicos 55,5%). O risco relativo pelo 
modelo de risco proporcional de Cox para o 
desfecho analisado (óbito de todas as causas) 
no modelo sem ajustes (univariado) foi de 
3,851 (IC 95% 1,23-10,53; ρ: 0,008). Quan-
do ajustado para idade (a cada acréscimo de 
oito anos), imobilidade, demência e diabetes 
mellitus, o risco relativo evidenciado foi de 
3,21 (1,05-9,76; ρ 0,04) (Figura 1 e Tabela 2). 

Variáveis contínuas

  Normais Anêmicos ρ
Idade (anos) 78 ± 8 82 ± 9 0,06

IMC (kg/m2) 24 ± 4 21 ± 6 0,94

PAS (mmHg) 138 ± 22 142 ± 28 0,49

PAD (mmHg) 77 ± 9 78 ± 15 0,76

Hematócrito (%) 40,7 ± 2,8 33,6 ± 4,1 0,001***

Hemoglobina (g/dL) 13,64 ± 0,9 10,8 ± 1,5 0,001***

VCM (mm3) 91,12 ± 4,09 83,54 ± 8,2 0,001***

CHCM (g/dL) 33,42 ± 0,4 32,18 ± 0,9 0,001***

PCR (mg/dL) 0,83 ± 1,2 1,66 ± 1,61 0,04*

VHS (mm/h) 32 ± 21 58 ± 22 0,001***

Creatinina (mg/dL) 1,04 ± 0,33 1,18 ± 0,57 0,24

Ureia (mg/dL) 35 ± 12 43 ± 13 0,03*

Glicemia (mg/dL) 90 ± 34 82 ± 8,3 0,36

Tabela 1. Variáveis contínuas (média e desvio-padrão)

Teste t para amostra independente, IMC (índice de massa corporal), PAS (pressão arterial sistólica), PAD (pressão arterial diastólica), VCM (volume corpuscular médio), CHCM (concentração da hemo-

globina corpuscular média), PCR (proteína C reativa), VHS (velocidade de hemossedimentação) e r (signifi cância do teste < 0,05)

*signifi cância estatística baixa

***signifi cância estatística alta
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DISCUSSÃO 
Neste grupo de idosos, a frequência de 

anemia foi de 27,7% - maior que idosos da 
comunidade.9 Entretanto, menor do que a en-
contrada por outros autores em Ilpi10-12. Em 
um estudo americano, envolvendo 451 mora-
dores de 12 Ilpi, a frequência de anemia foi de 
54%13, outro estudo realizado na Ilpi da Uni-
versidade Católica de Roma com 372 idosos, 
revelou a frequência de anemia de 63,1%.8 As 
diferenças na frequência de anemia nos di-

versos estudos podem ser atribuídas às meto-
dologias empregadas, à raça e à heterogenei-
dade apresentada pela população idosa.14 A 
frequência de anemia foi ligeiramente maior 
em mulheres do que em homens (29% ver-
sus 24,9%); este achado contrastou com o de 
outras pesquisas.8,12 Na Ilpi da Universidade 
Católica de Roma, por exemplo, a frequência 
de anemia em homens foi signi�icativamente 
maior que nas mulheres (71% versus 59%).8 
No decorrer dos três anos de seguimento, a 
presença de anemia foi associada a um maior 

Figura 1. Curva de Kaplan Meier para toda a amostra (65 moradores da Ilpi normais e anêmicos).

Teste de LogRank p 0,004

Tabela 2. Modelo de risco proporcional de Cox sem ajuste (univariado), com ajuste (idade, imobilidade, demência senil e 

diabetes mellitus)

MODELO DE RISCO PROPORCIONAL DE COX

  HR IC 95% ρ
Modelo univariado 3,851 1,23-10,53 0,008**

Modelo ajustado 3,21 1,05-9,76 0,04*

HR: risco relativo; IC: Intervalo de confi ança de 95%; r: signifi cância do teste.
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risco para mortalidade (3,8 vezes) e perma-
neceu signi�icante mesmo após a retirada 
de outros fatores potencialmente de risco 
(3,2 vezes) como idade (acréscimo de oito 
anos), demência senil, imobilismo e diabetes 
mellitus - fato também veri�icado em outras 
publicações semelhantes.6-8 Dados publica-
dos recentemente mostraram que a anemia 
em idosos é um fator de risco independente 
para mortalidade por todas as causas, e que, 
quanto maior a intensidade da anemia, maior 
é o risco.6 Nos idosos institucionalizados da 
Universidade Católica de Roma, a anemia 
também representou um forte impacto na 
mortalidade independentemente de doenças 
cardiovasculares, câncer ou indicadores de 
fragilidade, e independentemente de fatores 
que possam ser envolvidos em vias de cau-
salidade entre anemia e mortalidade, como 
a função renal ou desnutrição.8 Os indivídu-
os com anemia apresentaram percentual de 
mortalidade signi�icativamente maior (14,9% 
sem anemia versus 50% com anemia), resul-
tado semelhante ao estudo desenvolvido por 
Kikuchi et al.7 Essa relação foi observada em 
ambos os sexos, sendo a taxa de mortalidade 
maior em homens.

Houve dezesseis óbitos na amostra, sendo 
que nove indivíduos eram portadores de ane-
mia. Pesquisa prévia realizada com 63 idosos 
de uma instituição de longa permanência du-
rante 60 meses evidenciou que a sobrevivên-
cia dos idosos com hemoglobina maior que 
11 g/dL foi signi�icativamente maior (67%) 
do que naqueles com hemoglobina menor 
que 11 g/dL (48%).7 Em idosos não institu-
cionalizados, o risco de mortalidade foi maior 
naqueles com concentração mais baixa de he-
moglobina.15 Quando comparadas as curvas 
de sobrevivência entre os grupos, veri�icou-
-se uma probabilidade de sobrevida expres-
sivamente maior para os participantes não 
anêmicos. Na publicação de Kikuchi et al.,7 

as curvas de sobrevida também indicaram 
que a taxa média de sobrevivência para os 
indivíduos anêmicos foi inferior. Como fator 
limitante deste estudo longitudinal aponta-se 
a di�iculdade de esclarecimento da causa de 
anemia na maioria dos pacientes, visto o grau 
de fragilidade destes para investigação mais 
invasiva; porém as causas de mortalidade não 
foram doenças neoplásicas associados à per-
da sanguínea pelo aparelho gastrintestinal ou 
outras neoplasias.

CONCLUSÃO 
A frequência de anemia neste grupo de pa-

cientes foi alta e representou um importante fa-
tor de risco independente para mortalidade em 
ambos os sexos (risco relativo de 3,21), à seme-
lhança de estudos realizados em outros países.
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RESUMO
Objetivo: Avaliar os efeitos de um treinamento de equilíbrio e coordenação motora aplicado aos usuários de 
um projeto de reabilitação cardiopulmonar e metabólica (RCPM). Métodos: Trata-se de um ensaio clínico, 
randomizado e controlado, com a participação de dezesseis idosos (≥ 60 anos), usuários do Centro Médico Senador 
José Ermírio de Morais, em 2011, divididos, por sorteio cego, em um grupo controle que realizava o protocolo 
de rotina do projeto e um grupo experimental, sendo acrescido a esse protocolo o programa de treinamento 
de equilíbrio e coordenação baseado no método Ècole du Dos. Os participantes completaram doze semanas de 
intervenção, realizando-a três vezes por semana. Foram avaliados pelo teste Tinetti, Romberg Adaptado, Timed 
up and go e teste de Coordenação (AAHPERD). Resultados: Comparando os dois grupos, verifi cou-se um melhor 
desempenho do grupo experimental para os testes Tinetti equilíbrio, Romberg adaptado e teste de coordenação. 
Conclusão: Um treinamento de equilíbrio e coordenação aplicado em idosos usuários da RCPM, realizado por 
doze semanas, mostrou-se efetivo na redução à probabilidade de quedas neste grupo.

Palavras-chave: Equilíbrio postural, exercício, acidentes por quedas, idoso.

ABSTRACT
Objective: Evaluate the eff ects of training on balance and motor coordination applied to users of a  
cardiopulmonary and Metabolic Rehabilitation (CMR) project. Methods: It is randomized  and  controlled 
clinical trial, with the participation of sixteen elderlies (≥ 60 years), Senador José Ermírio de Morais Medical Centre 
patients in 2011. They were blinded sorted and divided into two groups: a control group, which performed the 
routine protocol of the project; and, an experimental group, which was added to a regular protocol of the training 
program in balance and coordination. The participants completed 12 weeks of intervention, performing it three 
times a week. They were evaluated by the tests: Tinetti, Adapted Romberg, Time Up and Go and coordination 
test (AAHPERD). Results: Comparing the two groups, the experimental one presented a better performance in 
Tinetti, Time Up and Go and coordination (AAHPERD) tests. Conclusion: A balance and coordination training in 
elderly patients of the CMR, held for 12 weeks, proved effi  ciency in decreasing the falls probability in this group.

Keywords: Postural balance, exercise, accidental falls, aged.
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INTRODUÇÃO 
As quedas constituem um problema de 

saúde pública devido à alta taxa de suas mor-
talidade e morbidade resultante das conse-
quências, assim como pelos elevados custos 
econômicos implicados.1 No Brasil, 30% dos 
idosos caem pelo menos uma vez por ano e, 
quanto maior a idade, mais elevada a chance 
de queda, sendo que 32% estão entre os 65 
e os 74 anos, 35% entre os 75 e os 84 anos, 
e 51% acima dos 85 anos.2-4 As quedas ocor-
rem devido à perda de equilíbrio postural e 
tanto podem ser decorrentes de problemas 
primários do sistema osteomioarticular e/
ou neurológico quanto de uma condição clí-
nica adversa que afete secundariamente os 
mecanismos do equilíbrio e da estabilidade. 
Por isso, a queda, pode ser um evento senti-
nela, sinalizador do início do declínio da ca-
pacidade funcional, ou sintoma de uma nova 
doença.5,6.

O equilíbrio é um processo complexo que 
depende da integração da visão, da sensação 
vestibular e periférica, dos comandos cen-
trais e das respostas neuromusculares e, par-
ticularmente, da força muscular e do tempo 
de reação.7 Para compreender o equilíbrio, é 
de extrema importância observar o sistema 
de controle postural e sua participação nas 
diversas tarefas motoras. Esse sistema é res-
ponsável por três funções básicas: suporte, 
estabilização e equilíbrio. Para evitar que o 
corpo caia no chão em virtude da gravidade, 
o controle postural assegura que os músculos 
apropriados sejam contraídos para suportar 
o corpo na posição ereta. A função de estabili-
zação refere-se às tarefas dinâmicas em que é 
necessário estabilizar alguns segmentos cor-
porais enquanto outros se movimentam. Por 
último, a estabilidade postural ou o equilíbrio 
é o estado em que todas as forças de movi-
mento são balanceadas de modo que o corpo 
permaneça na orientação e no posicionamen-

to desejados (equilíbrio estático) ou que se 
movimente de forma controlada (equilíbrio 
dinâmico).8,9 

A coordenação é a interação harmoniosa 
e econômica do sistema musculoesquelético, 
do sistema nervoso e do sistema sensorial 
com o �im de produzir ações motoras pre-
cisas e equilibradas; e, reações adaptadas a 
situações que exigem adequada medida de 
força que determina a amplitude e a veloci-
dade do movimento, uma apropriada seleção 
dos músculos que in�luenciam a condução e 
orientação do movimento e a capacidade de 
alternar rapidamente entre tensão e relaxa-
mento muscular.10 

As necessidades de equilíbrio e coorde-
nação motora são fundamentais, sendo con-
sideradas básicas para manter uma postura 
e realizar as múltiplas tarefas do dia a dia. O 
indivíduo, porém, terá de aprender a equili-
brar-se em seus pés e a coordenar, e�iciente-
mente, seu corpo no espaço e no tempo, fato 
que acontece com a maturação do sistema 
nervoso, concomitantemente com o ofere-
cimento de estímulos exógenos como forma 
de estímulo-resposta.11 Os fatores de contro-
le motor do equilíbrio (tanto estático como 
dinâmico) e da coordenação (tanto a motora 
rudimentar quanto a visuo manual), em con-
junto com o treinamento de capacidade aeró-
bia e treinamento resistido, são considerados 
determinantes do desempenho motor.12

Dessa forma, a implementação de um 
programa de exercícios �ísicos que melhore 
a coordenação, a força muscular e o equilí-
brio, orientado de forma individualizada por 
pro�issional capacitado, é capaz de reduzir o 
risco de quedas.13,14 Esse tipo de intervenção 
também se revelou e�icaz na prevenção de le-
sões provocadas por quedas em idosas insti-
tucionalizadas e em idosos mais frágeis, com 
dé�icit de força muscular e de equilíbrio.15,16
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Sendo assim, o objetivo do estudo é ava-
liar os efeitos de um treinamento de equilí-
brio e coordenação motora aplicado aos ido-
sos usuários de um projeto de Reabilitação 
Cardiovascular, Pulmonar e Metabólica (Pro-
jeto Bom Dia) da Prefeitura da Cidade do Re-
cife (PCR), que é conceituado como um con-
junto de ações multidisciplinares, que visam 
a restabelecer a saúde em todas as facetas - 
social, psíquica, orgânica e laborativa - do ser 
humano.17 

MÉTODOS 
Trata-se de um ensaio clínico, randomiza-

do e controlado, para testar a hipótese de que 
um programa de treinamento de equilíbrio e 
coordenação motora, sistematizado e super-
visionado, reduziria a propensão de quedas 
em idosos. O trabalho apresentado foi apro-
vado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hos-
pital Agamenon Magalhães (HAM), Recife, PE, 
com CAAE: 0004.0.236.000-11. 

A amostra do estudo, selecionada inten-
cionalmente, consistiu de 16 idosos entre 60 
e 84 anos de idade, de ambos os gêneros, usu-
ários do Projeto Bom Dia do Centro Médico 
Senador José Ermírio de Moraes, referência 
municipal no tratamento de hipertensão ar-
terial e diabetes mellitus. Foram excluídos os 
usuários que apresentaram patologias que 

pudessem interferir na mobilidade �ísica e 
marcha, assiduidade inferior a 75%, incapa-
zes de fornecer consentimento informado, re-
lutantes ou inaptos de participar de um pro-
grama de prevenção de quedas e os usuários 
inseridos em outros programas de atividade 
�ísica ou reabilitação.

O recrutamento dos usuários foi realiza-
do por meio de registros/prontuários a �im 
de captar os que se enquadrassem no per�il 
do grupo a ser estudado. Quando identi�icado 
algum usuário que preenchia os critérios de 
elegibilidade, este era informado sobre os ob-
jetivos da pesquisa e convidado a participar 
do estudo. Todos os voluntários da pesquisa 
foram esclarecidos sobre o propósito do pro-
jeto e assinaram o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE). 

Os usuários eleitos foram divididos, por 
sorteio cego, em dois grupos: grupo - controle 
(GC), que realizava o protocolo de reabilita-
ção cardiopulmonar e metabólica (Tabela 1); 
e, o grupo experimental (GE) sendo acrescido 
ao protocolo de rotina, o programa de treina-
mento de equilíbrio e coordenação motora.

A avaliação inicial incluiu uma anamne-
se com dados pessoais, informações sociais 
e comportamentais, medicamentos em uso, 
acompanhamento médico, �isioterápico, �í-
sico e nutricional; em seguida, os usuários 

Tipo Volume Intensidade Frequência

Flexibilidade (estática) e 
mobilidade articular

10 minutos
Amplitude máxima até o ponto 

leve de desconforto
3x/sem

Aeróbico 20 a 30 minutos
50 a 80% da frequência cardíaca 

de reserva
3x/sem

Treino resistido
2 a 3 séries, grandes grupos 

musculares
6 a 12 repetições 3x/sem

Volta calma
Exercícios de fl exibilidade e 

respiratórios pós-treino

Tabela 1. Prescrição de exercício físico em ambos os grupos (protocolo de reabilitação cardiopulmonar e metabólica)

Antes, durante e após o treinamento há o controle de pressão arterial, glicemia capilar e, em toda sessão, frequência cardíaca por frequencímetro individual.
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participantes do estudo foram avaliados por 
meio do teste de Romberg adaptado18 (de-
sempenho do equilíbrio estático), Timed 
up and go12 (equilíbrio dinâmico), teste de 
Tinetti12 (equilíbrio e marcha) e o teste de 
coordenação da bateria AAHPERD16 (Ameri-
can Alliance for Health, Physical Education, Re-
creation and Dance). Após a fase de avaliação, 
os usuários completaram doze semanas de 
atividades conforme seu protocolo, GC e GE, 
realizando-o três vezes por semana; seguido 
de reavaliações pós-intervenção.

Os usuários do GE foram convidados a 
participar de um programa de treinamento de 
equilíbrio e coordenação motora, baseado no 
conceito da Ècole du Dos (Escola da Coluna),19 

método que vem sendo utilizado como forma 
de prevenção e tratamento das algias da colu-
na desde sua criação na Suécia, em 1969, con-
tudo estudos sobre sua e�icácia, na literatura, 
ainda são escassos. Tal método inclui exer-
cícios no solo, ritmados e baseados nos pla-
nos retos, diagonais e rotacionais da coluna 
vertebral e visa à compreensão da relação da 
dor com o aumento de tensão mecânica na re-
alização das atividades da vida diária. Nesse 

método, o usuário permaneceu no centro de 
um quadrante visualizando oito demarcações 
que facilitavam a realização desses planos de 
movimento; deslocou-se movendo seu centro 
de massa corporal, descarregando o peso nos 
planos ântero-posterior, látero-lateral e dia-
gonais (Figura 1). Os exercícios foram reali-
zados de forma progressiva, evoluindo sema-
nalmente, pelo ritmo, planos de movimentos 
e a utilização, concomitante, dos membros 
superiores e inferiores.

Os dados foram tabulados e, posterior-
mente, analisados, utilizando os softwares 
SPSS 13.0 para Windows e o Excel 2003.

As variavéis numéricas estão represen-
tadas pelas medidas de tendência central e 
medidas de dispersão. A comparação entre 
o Grupo Controle e o Grupo Experimental no 
momento inicial (1ª avaliação) foi realizada 
por intermédio do teste de Mann-Whitney, 
enquanto a comparação entre os momentos 
(1ª avaliação/2ª avaliação – teste de pareado) 
dos grupos-controle e experimental foi reali-
zado pelo teste de Wilcoxon, sendo aplicado, 
para todos os testes, com 95% de con�iança.20 

Figura 1. Quadrante com as oito demarcações, para auxílio na realização dos planos de movimentos.
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RESULTADOS 
O estudo apresentou limitações devido ao 

tamanho da amostra, porém todos os usuários 
do Centro Médico Senador José Ermírio de Mo-
raes, participantes do Projeto Bom Dia, foram 
analisados de acordo com os critérios de inclu-
são, resultando em apenas vinte voluntários 
(Tabela 2). Durante o período de intervenção, 
quatro voluntários se desprenderam do estudo 
devido à assiduidade e negação à participação 
do treinamento de equilíbrio e coordenação 
motora. Contudo, reiteramos a relevância de 
que, apesar de a amostra ser pequena, inter-
venções como estas são bastante singulares.

Os resultados apresentados demonstraram 
as avaliações referentes ao teste de Tinetti, tes-
te de Romberg adaptado, Timed up and go e o 
teste de coordenação da bateria AAHPERD em 
dois momentos, inicial (1ª avaliação - março de 
2011) e �inal (2ª avaliação - junho 2011). Os da-
dos podem ser visualizados nas Tabelas 3 e 4. 

Quanto ao teste de Tinetti, visualiza-se 
uma diferença entre a 1ª e 2ª avaliação do 
grupo experimental para o valor do Tinetti 
teste de equilíbrio (p = 0,015*). Para a marcha 
não foi encontrada signi�icância (p = 0,317).

Em relação ao Romberg adaptado, houve 
variação entre a 1ª e 2ª avaliação do grupo ex-
perimental (p = 0,028*). No momento inicial, 
quinze voluntários, sendo oito do GE e sete 
do GC, apresentaram teste positivo para per-
da de equilíbrio com olhos fechados, ou seja, 
mantiveram a postura em pé sem oscilações 
por um período < 30 s. No momento �inal dois 
voluntários do grupo experimental negativa-
ram o teste, resultando em treze participan-
tes com teste positivo.

Os voluntários do GE apresentaram a co-
ordenação (AAHPERD) muito fraca na 1ª ava-
liação, passando para fraca (idosos entre 60 e 
70 anos) e regular (70 e 79 anos) na 2ª avalia-
ção (p = 0,012*).

Características Média ± DP
Idade (em anos) 69,5 ± 1,81

IMC (kg/m2) 30,5 ± 3,09

Anos de estudo 10 ± 1,4

Cor de pele (autorrelato):
Negra 18,75%

Branca 12,5%

Parda 37,5%

Tabela 2. Caracterização da amostra dos usuários do Centro Médico Senador José Ermírio de Moraes, 2011

Tabela 3. Comparação dos escores dos testes entre usuários do grupo-controle e grupo experimental na 1ª avaliação

Grupo
Variáveis Experimental Controle p-valor *

Média ± DP Média ± DP
Tinetti teste de equilíbrio 13,63 ± 0,916 15,00 ± 1,414 0,064

Tinetti teste de marcha 10,50 ± 1,690 11,13 ± 1,126 0,405

Romberg adaptado 8,37 ± 6,295 6,10 ± 3,118 0,908

Timed up and go 11,66 ± 1,769 10,90 ± 1,729 0,401

Teste de coordenação 19,08 ± 9,777 15,08 ± 7,374 0,401

(*) Teste de Mann-Whitney
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DISCUSSÃO 
O objetivo do estudo é avaliar os efeitos 

de um treinamento de equilíbrio e coorde-
nação motora aplicado aos idosos usuários 
de um projeto de reabilitação cardiovascular, 
pulmonar e metabólica. Observou-se, neste 
estudo, uma in�luência positiva do programa 
de treinamento de equilíbrio e coordenação 
motora, realizado por doze semanas, sobre o 
desempenho do equilíbrio estático e dinâmi-
co e da coordenação motora de usuários ido-
sos, participantes do Projeto Bom Dia.

Intervenções multifatoriais são efetivas 
para redução de quedas em idosos da comu-
nidade, com ou sem fatores de risco.3 Tais pro-
gramas geralmente incluem exercícios �ísicos, 
além de pelo menos uma das seguintes estra-
tégias: correção da visão e riscos ambientais, 
tratamento da hipotensão ortostática, revisão 
de medicamentos e aconselhamento sobre 
prevenção de quedas.4,13,17,21 Um estudo reali-
zado na Austrália, avaliando mais de mil indi-
víduos com idade ≥ 70 anos, mostrou que o 
exercício �ísico foi a intervenção isolada que 
mais reduziu a taxa anual de quedas em ido-

sos, sendo esta redução ainda maior quando 
associado a outras intervenções.3

A prática regular de atividade �ísica pos-
sui bene�ícios irrefutáveis para a saúde dos 
idosos, sendo comprovada a sua in�luência so-
bre a aptidão funcional.13 Corroborando com 
esta a�irmação outros estudos con�irmam 
essa relação7-9,12,22 e, de acordo com Kannus e 
Khan,23 esta prática regular pode melhorar a 
deambulação, o equilíbrio, a coordenação, a 
propriocepção, reação de tempo e força mus-
cular, inclusive de indivíduos com mais de 60 
anos. Esses autores demonstraram que exer-
cícios de força e equilíbrio em mulheres com 
80 anos ou mais reduziram a taxa de quedas 
em mais de 30%. 

Rubenstein et al.,24 em seu estudo, de-
monstraram que um programa simples com 
exercícios resistidos pode melhorar a toni�i-
cação muscular, mobilidade funcional de ido-
sos e, também, fornece uma evidência nova 
no relacionamento complexo entre a ativida-
de �ísica e as pessoas propensas a sofrerem 
quedas. Nesse estudo os participantes dos 
exercícios de resistência aumentaram signi�i-

Tabela 4. Comparação entre 1ª avaliação e 2ª avaliação dos grupos-controle e experimental

Grupo
Variáveis Experimental Controle p-valor *

Média ± DP Média ± DP
Grupo experimental
 Tinetti teste de equilíbrio 13,63 ± 0,916 14,88 ± 0,991 0,015

 Tinetti Teste de Marcha 10,50 ± 1,690 10,75 ± 1,165 0,317

 Romberg adaptado 7,10 ± 5,717 16,17 ± 5,240 0,028

 Timed up and go 11,66 ± 1,769 10,60 ± 1,236 0,069

 Teste de coordenação 19,08 ± 9,777 12,26 ± 6,639 0,012

Grupo-controle
 Tinetti teste de equilíbrio 15,00 ± 1,414 15,63 ± 0,744 0,102

 Tinetti teste de marcha 11,13 ± 1,126 11,13 ± 1,126 1,000

 Romberg tempo 6,10 ± 3,118 6,12 ± 2,254 0,735

 Timed up and go 10,90 ± 1,729 10,72 ± 1,706 0,141

 Teste de coordenação 15,08 ± 7,374 14,27 ± 7,868 0,208

(*) Teste de Wilcoxon
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cativamente a sua atividade �ísica, mostrando 
em seus resultados que houve uma melhora 
signi�icativa na pontuação do teste Tinetti 
marcha para o grupo exercício comparado 
com o controle. O estudo de Silva et al.12 mos-
tra que idosos submetidos à prática de exer-
cícios resistidos, também possuíram uma me-
lhor pontuação no teste Tinetti marcha quan-
do comparado ao grupo controle.

Outro estudo avaliou a probabilidade de 
quedas, equilíbrio, marcha e atividades de 
vida diária de quarenta idosos entre os 60 e 
90 anos praticantes e não praticantes de ati-
vidade �ísica; o resultado, para o teste Tinetti 
equilíbrio, mostra que dos vinte idosos pra-
ticantes de atividade �ísica, dezesseis (80%) 
obtiveram a pontuação máxima, sendo con-
siderados normais, e dos vinte não pratican-
tes, apenas três (5%) obtiveram a pontuação 
máxima, sendo que 95% dos não praticantes 
de atividade �ísica tiveram maior propensão 
a quedas.8 Referente ao treinamento, os re-
sultados demonstraram que o GE apresen-
tou diferença estatisticamente signi�icativa 
no escore do teste Tinetti equilíbrio, quando 
comparado o momento inicial e o momento 
�inal, diferentemente do que ocorre com o GC, 
resultando em menor propensão a quedas 
para o GE. Em relação ao teste Tinetti marcha, 
não houve signi�icância estatística entre os 
momentos inicial e �inal, porém todos os par-
ticipantes apresentaram, em média, 85% do 
escore total, indicando boa habilidade �ísica 
para ambos os grupos.

O Timed up and go possui uma grande re-
lação com o equilíbrio, a velocidade da marcha 
e a capacidade funcional, ou seja, tudo o que 
está relacionado diretamente com a propen-
são para as quedas.12 Portanto, o tempo gas-
to para a realização do teste está diretamente 
associado ao nível da mobilidade funcional. 
Tempos reduzidos na realização do teste indi-
cam idosos independentes quanto à mobilida-

de, já os idosos que o realizam em um tempo 
superior aos 20s tendem a ser mais depen-
dentes nas suas tarefas diárias.23 Guimarães 
et al.9 utilizaram o teste Timed up and go para 
avaliar o nível de mobilidade funcional entre 
os idosos sedentários e os ativos, concluindo 
que os idosos que praticavam exercícios �ísi-
cos utilizaram menor tempo para realização 
do teste quando comparados com os sedentá-
rios, algo que também foi encontrado em ou-
tros estudos.14 Comparando esses resultados 
com o presente estudo, para o Timed up and 
go, não houve diferença estatisticamente sig-
ni�icativa, acredita-se que este fato se deve aos 
participantes já realizarem exercícios regu-
larmente. Todos os voluntários do estudo, em 
média, permaneceram na mesma classi�icação 
(médio risco de quedas). 

No que se refere ao equilíbrio, estudos uti-
lizaram variados testes para avaliação de per-
da de equilíbrio dos indivíduos.4,25 Neste, op-
tou-se pelo teste de Romberg adaptado devido 
à sua facilidade de aplicação clínica e também 
pelo caráter quantitativo que apresenta.

Lelard et al.26 realizaram um programa de 
treinamento de equilíbrio no controle postu-
ral estático, treinando e avaliando 28 idosos 
durante doze semanas, quanto ao controle 
postural, por meio da medição do centro de 
oscilação sob a condição de olhos abertos 
e olhos fechados. Em seu estudo, o tempo, 
no teste de Romberg, foi signi�icativamente 
maior após o programa de treinamento de 
equilíbrio (p ≤ 0,05). Corroborando com este 
resultado, o presente estudo também apre-
sentou signi�icância estatística quanto ao 
teste Romberg adaptado, observou-se um au-
mento, em média, de 30% no tempo de per-
manência na posição ortostática com olhos 
fechados, resultando em um melhor desem-
penho do equilíbrio estático do GE quando 
comparado ao GC, que não apresentou dife-
rença estatisticamente signi�icante.
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A coordenação, outra variável deste es-
tudo, também, foi avaliada por Ribeiro et al.16 
por meio da bateria AAHPERD, com catorze 
idosas participantes do programa de ginás-
tica nos centros de saúde, no período de 2006 
a 2007. Em relação ao teste de coordenação, 
houve um aumento signi�icativo no período 
de intervenção, que se manteve estável no pe-
ríodo de pós-treino, e, quando comparadas a 
primeira e última avaliação, pôde-se observar 
um aumento signi�icativo (p = 0,02), modi�i-
cando a classi�icação da coordenação de muito 
fraca na primeira avaliação, progredindo para 
fraca na última avaliação. Quanto ao teste de 
coordenação, houve signi�icância nos resul-
tados para o GE. Inicialmente, os voluntários 
apresentaram a classi�icação muito fraca de 
coordenação, evoluindo, no momento �inal, 
para fraca (idosos entre 60 e 70 anos) e regu-
lar (70 a 79 anos). Mostra-se, desta forma, que 
esta intervenção, realizada regularmente, con-
tribui para a melhora ou manutenção do nível 
de coordenação motora dos idosos, amenizan-
do os efeitos do processo de envelhecimento 
nessa habilidade.

CONCLUSÃO 
O envelhecimento populacional e o au-

mento da expectativa de vida demandam 
ações preventivas, as quais possam controlar 
os fatores de risco das quedas e promovam 
medidas que visem à participação dessa 
população à prática de exercício �ísico. Dian-
te dos dados apresentados, pode-se observar 
que um treinamento de equilíbrio e coorde-
nação motora aplicado em idosos usuários 
de um projeto de reabilitação cardiovascu-
lar, pulmonar e metabólica, em um período 
de doze semanas, mostrou-se favorável na 
melhora do equilíbrio estático e dinâmico e 
na coordenação, apresentando menores pro-
pensões a quedas, quando comparados aos 

idosos que não participaram desta atividade. 
Estudos longitudinais ou com uma amostra 
maior são sugeridos para melhor compreen-
são deste achado.
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RESUMO
A população brasileira tem envelhecido de forma rápida. Prevê-se que, em 2020, a população de idosos atinja a marca 
de 16,2 milhões. O evento da queda naquela população pode signifi car um grande declínio na independência funcional, 
como também uma grande perda na qualidade de vida dos idosos. Cerca de 28% a 35% dos idosos, com 65 anos ou mais, 
sofrerão ao menos uma queda no período de um ano, de etiologia geralmente multifatorial envolvendo fatores extrínsecos 
e intrínsecos, sendo que os últimos se relacionam, principalmente, ao desequilíbrio estático, como difi culdade de controle 
postural e dinâmico, e ao défi cit de força e potência muscular.
Alguns estudos sugerem que programas de treinamento de equilíbrio e força muscular podem melhorar o equilíbrio e reduzir 
signifi cativamente o risco de queda; enquanto outros sugerem que apenas programas multifatoriais são efetivos naqueles 
propósitos. Objetivando avaliar o efeito do exercício resistido e/ou treinamento de força muscular como intervenção única 
na melhora do equilíbrio e na prevenção de queda em idosos, fez-se uma revisão bibliográfi ca da literatura atual.
Intervenções únicas com exercício resistido tradicional evidenciam melhora na força muscular dos idosos, contudo mostraram 
efeitos limitados na melhora do equilíbrio e também na capacidade funcional deles, e, assim, com efeito limitado na redução 
do risco de queda naquela população. Entretanto, apurou-se, nos estudos mais recentes, que o treinamento de potência 
muscular mostra benefício para o equilíbrio e para capacidade funcional do idoso. Portanto, sugere-se que programas que 
promovam o equilíbrio e previnam queda nos idosos devam ser multisensoriais, abrangendo-se os múltiplos e importantes 
fatores de risco de queda naqueles indivíduos. 
Palavras-chave: Exercício, equilíbrio postural, acidentes por quedas, idoso.

ABSTRACT
Brazilian population is fastly growing older, and it is being foreseen that, in 2020, the elderly population will reach 16,2 
million. The event of fall in those individuals can mean a great decline in functional independence and great losses in 
In their life quality. About 28% to 35% of the aged ones above of 65 years had suff ered, at least, one fall in the period 
of one year. The etiologies generally are multifactorial; extrinsic and intrinsic factors, being these last one related to the 
static disequilibrium, diffi  culty of postural, dynamic control, defi cit of muscular force and power.
Some studies suggest that training programs of muscular force or balance can reduce, the risk of falling, while others 
suggest that only multifactorial programs are eff ective in this reduction. Objectifying to evaluate the eff ect of the 
physical resisted exercises and/or muscular force training as an only intervention in the improvement of the balance 
and the prevention of fall in aged people, a bibliographical revision of current literature was done.
The only intervention with resisted exercise traditional showed to improve the muscular force in aged people, however, 
it had a limited eff ect in the improvement of balance, and also, in their functional capacity; this way, it had a limited 
eff ect in the reduction of the risk of falling. However, in recent studies, the training of muscular power shows benefi ts 
for balance and functional capacity in aged people.Thus, it is suggested that programs that promote balance and 
prevent falls in aged people must be multisensorial, enclosing the multiples and important factors important factors 
of the risk of falling population.
Keywords: Exercise, postural balance, accidental falls, aged.
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INTRODUÇÃO  
A população brasileira vem envelhecendo 

de forma rápida desde o início da década de 
1960, quando a queda das taxas de fecundi-
dade começou a alterar sua estrutura etária, 
estreitando progressivamente a base da pirâ-
mide populacional.1

A taxa de fecundidade total caiu de 5,8 para 
2,3 �ilhos por mulher em 2000, redução supe-
rior a 50%. Como consequência, o peso relati-
vo dos jovens declinou de 41,9% para 34,7% 
no mesmo período, e a proporção de idosos 
cresceu de 3,1% para 4,8%. O índice de enve-
lhecimento da população, que era igual a 6,4 
em 1960, alcançou 13,9 em 1991, incremento 
superior a 100% em apenas três décadas.²

Em 2020, quando a esperança de vida ao 
nascer estiver alcançando 75,5 anos, a popula-
ção será formada por cerca de 23,5% de jovens 
e 7,7% de idosos, totalizando 16,2 milhões de 
indivíduos idosos. Por volta de 2080 a propor-
ção de jovens e idosos deverá estabilizar, com 
respectivamente 20% e 15% do total.3

Vinte e oito a 35% dos indivíduos acima 
de 65 anos sofrerão ao menos uma queda no 
período de um ano. Este número cresce para 
32% a 42% nos idosos acima de 75 anos de 
idade e chega a 56% naqueles com idade su-
perior a 90 anos.4

Aproximadamente 20% das quedas resul-
tam em necessidade de atendimento médico, 
15% levam a lesões graves, e 5% resultam em 
fraturas (colo de fêmur 1% a 2%). Essas le-
sões relacionadas a quedas afetam a qualida-
de de vida desses idosos devido a restrições 
em sua mobilidade e declínio funcional evi-
dente após um episódio de queda. Nos Esta-
dos Unidos, o custo estimado para tratamento 
das lesões e consequências gerais da queda 
em idosos foi de 19,2 bilhões de dólares no 
ano 2000.5 No Reino Unido, os gastos chegam 
a 1 bilhão de euros.6 Um recente estudo de 

revisão divulgou que a média de gasto com a 
hospitalização do idoso após uma queda é de 
cerca de 26.483 dólares.6

A etiologia da queda é geralmente con-
siderada multifatorial, envolvendo fatores 
extrínsecos (ambientais) e intrínsecos (re-
lacionados ao paciente). Fatores extrínsecos 
incluem iluminação do ambiente, escadas, 
mobília, super�ícies escorregadias, corrimões 
inadequados, entre outros. Fatores intrínse-
cos relacionam-se a desequilíbrio estático, 
di�iculdade de controle postural dinâmico, 
dé�icit de força muscular e potência.5 Progra-
mas de intervenção em prevenção de queda 
nos idosos podem focar-se nos fatores extrín-
secos e/ou intrínsecos apresentados.

O sistema musculoesquelético é a maior 
massa tecidual do corpo humano. Com o 
envelhecimento, há diminuição lenta e pro-
gressiva da massa muscular, alterações ten-
díneas e neuronais.7 A perda de massa mus-
cular é uma das causas principais da perda 
de força muscular.

O declínio na força máxima e na potência 
muscular é causado primeiramente pela re-
dução na excitabilidade da via corticoespinal 
eferente que leva a baixos níveis de ativação 
central da musculatura, perda gradual de mo-
toneurônios espinais (particularmente alfa-
-motoneurônios) e um consequente declínio 
no número e tamanho das �ibras musculares, 
especialmente as do tipo II.4 Dessa forma, 
a musculatura esquelética do idoso produz 
menos força e desenvolve suas funções me-
cânicas com maior lentidão; há contração 
duradoura, relaxamento lento e aumento da 
fadigabilidade, resultando em declínio pro-
gressivo da funcionalidade, porém reversível 
com exercícios de resistência4. 

Todos esses achados indicam que os ido-
sos apresentam di�iculdades para coordenar 
adequadamente certas ações musculares, 

RevistaG&G_EdAMJ2012_SBGG_42x28_Miolo.indd   193RevistaG&G_EdAMJ2012_SBGG_42x28_Miolo.indd   193 19/10/12   15:3219/10/12   15:32



Geriatria & Gerontologia194

ocorrendo diminuição da velocidade de mar-
cha e importantes alterações no controle do 
equilíbrio corporal, reconhecidamente fato-
res de risco para quedas.8

Exercício resistido pode ser de�inido 
como contração muscular dinâmica ou es-
tática contra uma resistência externa de in-
tensidade variada. 

Estudos mais antigos sugerem que o pro-
grama de treinamento de força muscular ou 
equilíbrio pode produzir efeito signi�icativo 
na redução do risco de queda,9 enquanto as 
recentes metanálises e revisões sistemáticas 
mostram que são os programas multifatoriais 
os mais efetivos em reduzir o risco de queda.5 

OBJETIVO 
Este trabalho teve como objetivo revisar 

na literatura cientí�ica o efeito do exercício 
resistido e/ou treinamento de força muscular 
como intervenção única na melhora do equilí-
brio e na prevenção de queda em idosos.

MÉTODOS 
Foi realizada uma busca na base de dados 

do PubMed, Lilacs e MedLine, abordando-se 
os últimos dez anos; período de janeiro de 
2000 a novembro de 2011. Selecionaram-se 
artigos de língua portuguesa e inglesa com as 
palavras-chave “exercício resistido”, “equilí-
brio”, “queda”, “idoso”, older, elderly, geriatric, 
balance, fall, musclestrength e resistance trai-
ning. E tal pesquisa resultou em mais de 800 
artigos que, posteriormente, foram triados 
segundo alguns critérios de inclusão: estudos 
envolvendo indivíduos com sessenta anos ou 
mais, e estudos de moderada-forte evidência 
cientí�ica (Ia e Ib, IIa e IIb, e III) e envolven-
do exercícios resistidos e/ou treinamento de 
força muscular como método único, ou com-
parado a grupos controle, e/ou comparado a 

outras intervenções em equilíbrio e preven-
ção de queda.

RESULTADOS 
Dentre os artigos encontrados, s omente 

catorze preenchiam os critérios aqui estabe-
lecidos, e foram analisados para esta pesqui-
sa. Desses artigos incluídos, dez foram estu-
dos de revisão e quatro foram trials clínicos 
randomizados controlados. 

Para uma melhor visualização dos dados, 
a Tabela 1 apresenta uma pequena síntese 
dos artigos selecionados mais importantes e 
seus principais resultados.

DISCUSSÃO 
Al�ieri et al.10 e Kim e Lockhart11 realiza-

ram estudos sobre os exercícios resistidos 
como contribuições únicas na melhora do 
equilíbrio e da capacidade funcional de ido-
sos. Al�ieri et al.10, objetivando comparar os 
resultados obtidos na melhora do equilíbrio 
e capacidade funcional de indivíduos idosos 
com o treinamento de força muscular e trei-
namento multissensorial, realizaram um trial 
randomizado por doze semanas de treina-
mentos, no qual se compararam as pré e pós-
-análises dos grupos treinamento de força 
muscular e treinamento multissensorial com 
o risco de queda. Para isso, utilizou-se o Time 
up and go test (Tugt), de modo que se encon-
trou signi�icante superioridade, do ponto de 
vista estatístico, do treinamento multissenso-
rial sobre os grupos (p < 0,05). Aqui, ressal-
tou-se que para o grupo de intervenção mul-
tissensorial se realizou o treinamento de for-
ça dos �lexores plantares e dos dorsi�lexores, 
e que para o grupo fortalecimento os exercí-
cios foram realizados na posição sentada, o 
que poderia ter diminuído o estímulo pro-
prioceptivo da ortostase. Assim, Al�ieri et al.10 
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com estes dados, orientam a realização de ati-
vidades que envolvam os sistemas visual, so-
matossensorial, vestibular e musculoesque-
lético, para o aprimoramento dos receptores 
de sensibilidade, os quais proporcionariam 
melhores condições de equilíbrio em idosos.

Kim e Lockhart11 realizaram um estudo 
randomizado controlado com dezoito indiví-
duos idosos, visando a comparar os resultados 

do treinamento de força muscular versus treino 
de equilíbrio versus controle, em escorregões e 
quedas. Neste, aconteciam sessões três vezes 
por semana, sendo que no grupo-controle as 
atividades foram apenas sociais como piqueni-
ques, idas a bingos e shoppings, portanto sem 
nenhuma atividade de desempenho �ísico com 
intuito de melhorar respostas a escorregões 
induzidos. O treinamento de equilíbrio foi re-

Autor/ano Tipo de estudo/objetivo/
intervenção Resultado 

Alfi eri et al., 201010 

Randomizado controlado, força muscular 
e treino multissensorial para equilíbrio e 

capacidade funcional de idosos
O treino multissensorial foi melhor

Kim e Lockhart, 201011 
Randomizado controlado. Avaliação de 

treino de força versus treino de equilíbrio 
versus controle escorregões e quedas

“Instabilidades” aos escorregões reduzidas nos 
treinamentos (p = 0,001, ambos os grupos)

Serra-Rexach et al., 201112 
Randomizado controlado. Avaliação de TR 

versus exercícios funcionais

Treinamento de curto período (8 semanas) 
e pequena intensidade (30% a 70% de 

intensidade)  ganhou signifi cativamente mais 
força muscular. Apenas o número de queda 

reduziu signifi cativamente com TR

Howe et al., 200815 Revisão sistemática. Análise de diversos 
tipos de exercícios na melhora do equilíbrio 

Exercícios multissensoriais foram melhores 

Gillespie et al., 200913                      
Revisão sistemática e metanálise. Análise 

de várias modalidades de intervenções em 
queda

Não foram comprovadas reduções signifi cativas 
na incidência de queda nos programas 
de intervenção única por exercícios. As 

intervenções multifatoriais devem ser indicadas

Orr et al., 200916 

Revisão sistemática. Avaliação de exercício 
resistido como intervenção única no 

equilíbrio

TR como intervenção isolada não foi efetivo 
na melhora do equilíbrio. Resultados 

inconsistentes

Granacher et al., 20115

Revisão sistemática. Treinamento de força 
muscular com distintas intensidades 

e velocidades de contração (incluindo 
treinamento de potência)

Treinamento de potência é mais benéfi co 
na melhora da capacidade funcional, e, 

especifi camente, o treinamento de baixa 
intensidade e alta velocidade de contração é 

bem sucedido na melhora do equilíbrio

Neyens et al., 201114

Revisão sistemática. Intervenções 
multifatoriais e intervenções gerais e 
específi cas para avaliação do risco de 

queda no idoso institucionalizado

Intervenção multifatorial reduz a queda no 
idoso institucionalizado

Tabela 1. Síntese dos artigos relacionados aos exercícios resistidos e/ou multissensoriais na melhora do equilíbrio e prevenção de 

quedas em idosos
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alizado com sequências de super�ícies duras/
estáveis para super�ícies instáveis, e o treina-
mento de força, realizado com aumento pro-
gressivo de carga. O período de estudo foi de 
oito semanas e englobou, também, uma análi-
se isocinética dos joelhos e tornozelos em tri-
lhas de caminhada monitoradas por câmeras. 
Veri�icou-se, aqui, não haver redução signi�ica-
tiva na frequência de escorregão em nenhum 
dos grupos. Contudo, ao abordar a velocidade 
de contato do calcanhar ao solo nas avaliações 
isocinéticas, reduções signi�icantes foram ob-
servadas com os treinamentos (p < 0,05 e p = 
0,004, respectivamente força e equilíbrio). A 
velocidade de marcha e a largura dos passos 
não alteraram signi�icativamente (p = 0,857 e 
p = 0,71, respectivamente força e equilíbrio), 
mas as acelerações foram mais rápidas, de 
modo signi�icativo, com os treinamentos (p = 
0,02, ambos os grupos). Também as “instabi-
lidades” relacionadas aos escorregões foram 
reduzidas com os treinamentos (p = 0,001, 
ambos os grupos), ou seja, houve maior capa-
cidade em manter o equilíbrio mesmo após 
um escorregão com ambos os treinamentos. 
E ainda houve melhora signi�icativa dos plan-
ti�lexores e extensores do joelho nos grupos 
treinamentos (p < 0,05, ambos os grupos). 
Concluiu-se, por �im, que treinamentos �ísicos, 
independentemente do tipo, propiciaram me-
lhores reações a escorregões, e apuraram-se 
dados importantes referentes a fortalecimen-
to de �lexores plantares e extensores de joelho 
na melhora de resposta a escorregões. Mas 
encontraram-se limitações no mesmo, como a 
pequena amostra, distribuição não igualitária 
do gênero e a não avaliação do nível educacio-
nal dos indivíduos, o que poderia intervir nos 
resultados. 

Num outro estudo, Serra-Rexach et al.12 

investigaram a in�luência do exercício resis-
tido na força muscular e quedas em quaren-
ta idosos nonagenários. Comparou-se, aqui, 

um grupo de treinamento resistido de baixa 
à média intensidade com um grupo-controle 
(exercícios funcionais), sendo os exercícios 
resistidos e de fortalecimento realizados três 
vezes por semana e o exercício funcional duas 
vezes semanalmente, por oito semanas, se-
guindo-se quatro semanas de detraining, e os 
exercícios funcionais realizados cinco vezes 
por semana, durante doze semanas. Obser-
vou-se que mesmo um treinamento de curto 
período (oito semanas) e de pequena inten-
sidade (30% a 70% de intensidade) levaram 
a um signi�icativo ganho de força muscular 
(10,6 kg, CI 95%, 4.1 - 17.1; p = 0,01), que se 
manteve após o detraining. Quanto aos des-
fechos, número de quedas e seus riscos (8-m 
walk test, 4-step stairs test e Tugt), apenas 
para o número de queda houve redução signi-
�icativa; 1,2 vezes menos para cada indivíduo 
(CI 95%; 0,0 - 3,0, p = 0,03) com os exercícios 
resistidos. Conclui-se, assim, que interven-
ções que melhoram a força muscular e o sta-
tus funcional dos idosos são importantes na 
prevenção de queda, o que tem concordância 
com os achados de Kim e Lockhart. 

Numa revisão sistemática sobre preven-
ção de queda em idosos da comunidade, Gil-
lespie et al.13 analisaram 111 trials multicên-
tricos randomizados, de quinze países, abor-
dando quaisquer tipos de intervenção em pre-
venção de queda. Os trials foram divididos em 
modalidades conforme as técnicas usadas: 1. 
marcha, equilíbrio e treino funcional; 2. forta-
lecimento muscular; 3. treino de �lexibilidade; 
4. treino “3D” - tai chi chuan; 5. caminhada; 6. 
treino de resistência muscular. Em 43 trials 
as intervenções foram apenas com exercícios 
funcionais e em quatro as intervenções foram 
com exercícios resistidos. Concluiu-se, nesta 
revisão, que reduções signi�icativas na inci-
dência de queda não foram comprovadas nas 
modalidades estudadas, e foi sugerido que 
apenas as intervenções multifatoriais, desde 
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que aplicadas por equipe multipro�issional, 
bem coordenada e com boa comunicação, pre-
vinem queda em idosos. 

Neyens et al.14 acrescentando 12 trials ao 
estudo de Gillespie et al.13 realizaram nova 
revisão sistemática sobre o assunto, todavia, 
agora objetivando abordar intervenções des-
tinadas a reduzir queda no idoso institucio-
nalizado. E assim, conforme Gillespie et al.13 
concluíram, as intervenções multifatoriais 
(avaliação do risco de queda e intervenções 
gerais e especí�icas nessas intervenções) pa-
recem ser mais bené�icas nos idosos de insti-
tuição de longa permanência.

Howe et al.15 realizaram revisão sistemá-
tica dos artigos que abordavam a realização 
de exercícios, em diversas modalidades, para 
melhora do equilíbrio em pacientes idosos. 
Tal estudo propõe que exercícios multissen-
soriais têm maior impacto na mensuração in-
direta do equilíbrio. No entanto, a força desta 
evidência é limitada justamente pela di�icul-
dade de comparação entre os estudos e a fra-
ca metodologia dos trabalhos reportada pelos 
autores.15

Orr et al.,16 numa revisão sistemática so-
bre treinamento resistido progressivo (TR) 
em idosos, descreveram ganhos com aquele 
treinamento, estendendo-se ainda para uma 
melhora da composição corporal, do meta-
bolismo, da pressão sanguínea, da cognição, 
dos sintomas de depressão, do sono e do tem-
po de reação. Nessa revisão, foram incluídos 
39 trials com intervenção única do TR, seja 
para ganho de força, endurance e/ou potência 
muscular. No total foram 2.174 idosos, dura-
ção média de 8 a 104 semanas, e frequência 
de duas a três vezes por semana. De acordo 
com Campbell et al.,17 fez-se ainda uma ca-
tegorização pela intensidade dos treinos: 
alta (≥ 70%); moderada (41% a 69%); baixa 
(≤ 40%). Em catorze estudos foram relatadas 

melhoras variadas do equilíbrio com os trei-
namentos (2% a 98%) comparados aos gru-
pós-controle. Porém a grande variabilidade 
nos métodos de avaliação do equilíbrio estáti-
co e/ou dinâmico di�icultou as comparações. 

Concluiu-se que o TR como intervenção 
isolada não foi efetivo na melhora do equi-
líbrio, mas 22% dos trials apontaram o TR 
como técnica isolada na melhora do equilí-
brio. Os autores atribuíram os efeitos incon-
sistentes do TR à heterogeneidade das coor-
tes e das técnicas de avaliação do equilíbrio, 
à diversidade nos aparelhos usados para o 
TR, à “dose” de treinamento, à variabilidade 
de amostra e à diferença de qualidade dos es-
tudos. Observaram, ainda, que a melhora do 
equilíbrio foi mais evidente quando o tempo 
de intervenção foi mais prolongado, e isso le-
vanta questionamentos sobre padronizações 
de pesquisas com TR por apenas oito sema-
nas. Também outras adaptações decorrentes 
do TR, como a melhora do recrutamento neu-
ral do músculo agonista; o aumento de recru-
tamento das unidades motoras; a melhora da 
cognição; a diminuição da depressão; a redu-
ção da co-contração da musculatura antago-
nista, a melhora da coordenação e a melhora 
do controle da força poderiam justi�icar a TR 
para melhorar o equilíbrio de idosos.

Mais recentemente, e para elucidar se os 
efeitos positivos no equilíbrio poderiam estar 
associados ao “tipo” e/ou à intensidade do TR 
em idosos, Granacher et al.5 realizaram uma 
revisão sistemática com 32 trials randomiza-
dos e controlados. Nesta, questionou-se acer-
ca de os programas de treinamento de força 
em alta velocidade (treinamento de potência) 
serem mais efetivos que os tradicionais na 
melhora do equilíbrio, e ainda se estes são ca-
pazes de alterar, em idosos, os risco de queda 
(fatores intrínsecos). Aqui, os treinamentos 
de baixa intensidade (20%) apresentaram 
ganhos signi�icativamente maiores que os de 
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alta (80%) e média intensidades (50%), su-
gerindo que programas de baixa carga e alta 
velocidade de contração possam ser bem su-
cedidos na promoção do equilíbrio em idosos. 
Conclui-se que o treinamento de potência é 
mais bené�ico na melhora da capacidade fun-
cional e, especi�icamente, o treinamento de 
baixa intensidade e alta velocidade de contra-
ção é bem sucedido na melhora do equilíbrio.

Segundo o American College of Sports Me-
dicine18 o melhor treinamento de potência para 
idosos deve incluir a realização de três séries de 
6 a 10 repetições, com alta velocidade de con-
tração e baixa a moderada carga (40% a 60%).

Assim, observa-se até aqui que os estu-
dos já realizados divergem consideravelmen-
te quanto às suas metodologias, incluindo as 
formas de avaliação do desempenho do equi-
líbrio e o tempo de intervenção, entre outros, 
limitando a comparação de resultados. Ape-
sar disso, as melhores evidências no desem-
penho do equilíbrio e na prevenção de queda 
em idosos apontam para os programas multi-
fatoriais. Os reais bene�ícios do treinamento 
resistido isolado ainda são questionados, e os 
programas multifatoriais, incluindo treina-
mentos de potência muscular, são, sobretudo, 
escassos.

Queda no indivíduo idoso pode signi�icar 
um grande declínio na sua independência fun-
cional, bem como perda na sua qualidade de 
vida. Assim, cair poderia ser um grande “divi-
sor de águas” no envelhecimento. Do mesmo 
modo, qualquer intervenção que elimine ou ao 
menos reduza o risco de queda e/ou a sua gra-
vidade teria grande importância para os ido-
sos. Futuras pesquisas abordando tais temas 
em idosos devem ser encorajadas, devendo-se 
também visar à veri�icação dos mecanismos 
neuromusculares responsáveis pelas respos-
tas positivas no equilíbrio, quando realizado 
treinamento de potência muscular.

CONCLUSÃO 
O treinamento resistido melhora a força 

muscular dos idosos, mas possui efeitos limi-
tados na sua capacidade funcional, diferen-
temente do treinamento da potência muscu-
lar que vem, mais recentemente, mostrando 
um bom efeito na capacidade funcional e no 
equilíbrio naqueles indivíduos. O treinamen-
to resistido como intervenção isolada não de-
monstrou, na presente revisão, melhora do 
equilíbrio, e também não demonstrou preve-
nir queda em idosos, a despeito da fraqueza 
muscular ser um dos fatores de risco de que-
da muito importante naqueles indivíduos. 

Assim, os programas de prevenção de 
queda no idoso devem combinar trabalho 
de resistência, equilíbrio, força, �lexibilidade, 
potência muscular e estímulos sensoriais de 
forma geral, ou seja, devem ser multifatoriais.
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RESUMO
A população brasileira tem se tornado progressivamente uma população idosa, e o número de idosos que 

já sofreram algum tipo de queda é crescente. As alterações que ocorrem com o corpo de um indivíduo idoso 

devem ser observadas para avaliar e prevenir a queda. As quedas podem ocorrer por fatores intrínsecos e 

extrínsecos. O teste de Avaliação da Mobilidade Orientada pela Performance (Performace Oriented Mobility 

Assessment – Poma-Brasil) é utilizado com o propósito de avaliar os fatores de risco de quedas em idosos. Esta 

pesquisa tem como objetivo demonstrar como é aplicado o teste de Poma-Brasil e classifi car as alterações 

físicas que mais infl uenciam o risco de queda em um idoso. Utilizou-se o método de levantamento de 

literatura. Este artigo é de suma importância para a equipe multiprofi ssional que trabalha diretamente com 

idosos que vivem em comunidades, institucionalizados ou não, para avaliarem e prevenir uma possível queda, 

assim como para a população em geral.

Palavras-chave: Envelhecimento, fi sioterapia, acidentes por quedas.

ABSTRACT
The Brazilian population is progressively becoming elderly and the number of elderly who has suff ered some 

kind of fall has increased. Changes that occur with the body of an elderly individual should be observed to assess 

and prevent the fall. Falls can occur by intrinsic and extrinsic factors. The Poma test - Brazilian Evaluation of the 

Performance Oriented Mobility (Performance Oriented Mobility Assessment) is used for the purpose of evaluating 

the risk factors of falls in elderly. This research aims to demonstrate how the Poma test is applied in Brazil and to 

classify the physical changes that most infl uence the risk of a fall in an elderly. The method used was through a 

survey of the literature. The method used was through in the literature. This article is of paramount importance 

for the multidisciplinary team that works directly with elderly that are living in communities, institutionalized or 

not, to assess and prevent a possible fall, as well as, for the general population.

Keywords: Aging, physiotherapy, accidental falls.
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INTRODUÇÃO 
O Envelhecimento é um processo da vida 

que atualmente vem sendo muito estudado e 
debatido, principalmente devido ao número 
crescente de idosos no Brasil. O aumento da 
longevidade e a redução das taxas de mortali-
dade, nas ultimas décadas do século passado, 
mudaram o per�il demográ�ico do Brasil.1 

Atualmente, não se pode dizer que o Brasil 
seja um país jovem, já que a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) considera uma população 
envelhecida quando a proporção de pessoas 
de 60 anos ou mais atinge 7% com tendên-
cia a crescer. De acordo com o Censo Popula-
cional de 2000, os brasileiros com 60 anos ou 
mais já somam 14.536.029 indivíduos, repre-
sentando 8,6% da população total. Segundo as 
projeções da OMS, entre 1950 e 2025, a pop-
ulação de idosos no país crescerá dezesseis 
vezes contra cinco vezes a população total, o 
que nos colocará, em termos absolutos, como 
a sexta população de idosos do mundo.2

Freitas et al.3 consideram o envelheci-
mento a fase de todo um contínuo, que é a 
vida, começando esta com a concepção e ter-
minando com a morte. Carvalho Filho e Papa-
léo Netto4 também de�inem o envelhecimento 
como a redução da capacidade de sobreviver.

O envelhecimento pode ser compreendi-
do como um conjunto de alterações estrutu-
rais e funcionais desfavoráveis do organismo 
que se acumulam de forma progressiva, es-
peci�icamente em função do avanço da ida-
de. Essas modi�icações prejudicam o desem-
penho de habilidades motoras, di�icultando 
a adaptação do indivíduo ao meio ambiente, 
desencadeando modi�icações de ordem psi-
cológica e social.5

Conforme Carregaro e Toledo,6 a queda é 
de�inida como uma falta de capacidade para 
corrigir o deslocamento do corpo, durante 
seu movimento no espaço. As quedas entre 

pessoas idosas constituem um dos principais 
problemas clínicos e de saúde pública devido 
a sua alta incidência, às consequentes compli-
cações para a saúde e aos custos assistenciais. 

São vários os fatores determinantes para 
os riscos de quedas, que se classi�icam em in-
trínsecos e extrínsecos. Os fatores intrínsecos 
são relacionados ao próprio indivíduo, como, 
por exemplo, as alterações �isiológicas e ana-
tômicas no idoso, doenças, dé�icit nutricional, 
medicação etc. Já os fatores extrínsecos são 
aqueles voltados ao meio ambiente do idoso, 
como domicílio ou instituição, calçadas, esca-
das, iluminação, mobília entre outros.7

Daí a importância da aplicação de métodos 
de avaliação, como o teste Poma-Brasil. Este 
teste é aplicado em idosos institucionalizados 
e idosos que vivem em comunidades, tendo 
como �inalidade avaliar o nível de equilíbrio e 
consequentemente a qualidade da marcha do 
idoso, prevendo assim o risco de quedas.3

Segundo Papaléo Netto,8 a intervenção 
da Fisioterapia voltada para a Gerontologia 
deve abordar a qualidade de vida visando a 
promover fatores que possibilitem o retardo 
dos declínios decorrentes do envelhecimento, 
evitar procedimentos que estimulem o enve-
lhecimento prematuro ou patológico e redu-
zir ao máximo as situações que gerem perda 
da capacidade de independência e autonomia 
do idoso, nesta última se torna de vital impor-
tância à manutenção e a preservação das ati-
vidades de vida diária.

Fundamentação teórica
Envelhecimento

Ao contrário do que se imagina comu-
mente, o processo de envelhecimento popu-
lacional resulta do declínio da fecundidade e 
não do declínio da mortalidade. Uma popula-
ção torna-se mais idosa à medida que aumen-
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ta a proporção de indivíduos idosos e diminui 
a proporção de indivíduos mais jovens, ou 
seja, para que uma determinada população 
envelheça, é necessário haver também uma 
menor taxa de fecundidade.9

Já segundo Carvalho Filho e Netto,4 o au-
mento da expectativa de vida de uma popu-
lação está intimamente vinculado à melhora 
das condições de vida, de educação e da aten-
ção à saúde prestada. 

Freitas et al.3 a�irmam que o envelheci-
mento é conceituado como um processo dinâ-
mico e progressivo, no qual há modi�icações 
morfológicas, funcionais, bioquímicas e psi-
cológicas, que determinam a perda da capaci-
dade de adaptação do indivíduo ao meio am-
biente, ocasionando maior vulnerabilidade 
e maior incidência de processos patológicos 
que terminam por levá-lo a morte. 

Há no envelhecimento dois termos distin-
tos, a senescência e a senilidade. Para Freitas 
et al.10 a distinção entre senescência ou senec-
tude, que resulta no somatório de alterações 
orgânicas, funcionais e psicológicas próprias 
do envelhecimento normal, e a senilidade, 
que é caracterizada por modi�icações deter-
minadas por afecções que frequentemente 
acometem a pessoa idosa, é, por vezes, ex-
tremamente di�ícil. O exato limite entre esses 
dois estados não é preciso e caracteristica-
mente apresenta zonas de transição frequen-
tes, o que di�iculta discriminar cada um deles.

São várias as alterações que ocorrem com 
o idoso. De acordo com Lopes11 as alterações 
estruturais do envelhecimento são um pro-
cesso contínuo e normal que se inicia na vida 
adulta e se prolonga até a morte. Carvalho 
Filho e Papaléo Netto4 relatam também que 
�isiologicamente o envelhecimento tem início 
relativamente precoce, logo após o término 
da fase de desenvolvimento e estabilização, 
perdurando por longo período pouco percep-

tível, até que as alterações funcionais tornam-
-se grosseiramente evidentes.

Alterações anatômicas
Composições e forma do corpo

A diminuição na estatura do corpo de um 
idoso é uma das características mais evidentes. 
Estudos analisaram que essa perda de estatura 
começa a diminuir a partir dos 40 anos cerca 
de 1 cm por década. Segundo alguns autores, 
essa perda se deve principalmente pela dimi-
nuição dos arcos do pé, aumento das curvatu-
ras da coluna e também pela diminuição no ta-
manho da coluna vertebral, em razão da perda 
de água nos discos intervertebrais decorrente 
da compressão a que são submetidos.4,11,12 

Tecidos ósseo e muscular
O osso é composto de duas espécies de te-

cido: o osso compacto e o osso esponjoso. As 
células ósseas, os osteoblastos, são responsá-
veis pela produção de matriz óssea; o osteo-
clasto é responsável pela reabsorção óssea. 
As atividades dessas células proporcionam o 
equilíbrio entre a produção e absorção óssea. 
Rebelatto e Morelli12 declaram que a perda da 
massa óssea é caracterizada pelo desequilí-
brio no processo de modelagem e remodela-
gem consequente do envelhecimento.

“As modi�icações do tecido ósseo com o 
envelhecimento ocorrem de maneira diferen-
te no homem e na mulher. Nesta não há perda 
de massa óssea signi�icante antes da meno-
pausa. Após esse período, porém, o processo 
é mais intenso do que nos homens. Isto altera 
a densidade óssea, tanto do tecido compacto 
como do esponjoso”.11

O tecido muscular também sofre altera-
ções no envelhecimento, ocorrendo a perda 
de massa muscular denominada sarcopenia. 
Conforme Rebelatto e Morelli12 essa perda de 
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massa ocorre principalmente pela diminui-
ção no peso muscular. Indivíduos saudáveis 
e �isicamente ativos podem apresentar per-
da muscular de 1% a 2% ao ano, particular-
mente nos membros inferiores e ganho de 
gordura corporal de 7,5% por década a partir 
dos 40 anos, com alterações mais acentuadas 
após 50 anos de idade.13

Segundo Lopes,11 muitas células se atro-
�iam e morrem, ocorre aumento do tecido adi-
poso e conjuntivo no músculo do idoso. Alguns 
fatores podem afetar essas alterações muscu-
lares, como o nível de atividade �ísica, a nutri-
ção e os aspectos hereditários. Os músculos 
também apresentam �ibras brancas (tipo 2) de 
contração rápida e �ibras vermelhas (tipo 1) 
de concentração lenta. No envelhecimento, as 
�ibras brancas (tipo 2) diminuem de volume, 
levando a redução de força muscular.

Sistema nervoso
Com o envelhecimento o peso do cérebro 

diminui e a alteração mais importante que 
ocorre no sistema nervoso é a perda de neu-
rônios. Os efeitos dependerão da localização 
e da intensidade dessas perdas. No cerebe-
lo, a perda de neurônio atinge 25% podendo 
afetar o equilíbrio e causar di�iculdade para o 
idoso coordenar os movimentos.11

Órgãos dos sentidos
De acordo com Lopes,11 os órgãos dos 

sentidos são o olho, o ouvido, a língua, a pele 
e as cavidades nasais. Esses órgãos são de-
nominados receptores, pois têm a função de 
captar as informações do meio ambiente ao 
próprio corpo. Consequentemente, essas in-
formações são interpretadas pelo sistema 
nervoso, respondendo, assim, aos controles 
de funções corporais como os movimentos, o 
equilíbrio, a postura e a comunicação com o 
meio externo.

A capacidade de manter a postura ereta de-
pende do órgão vestibular, de receptores pro-
prioceptivos localizados em músculos e tam-
bém dos órgãos da visão e audição. As altera-
ções nestes órgãos são fundamentais no contro-
le do equilíbrio e das posturas e, consequente-
mente, são importantes no idoso por causa das 
quedas.11 Segundo Araújo apud Lima14 o tato é 
o sentido que corresponde à recepção dos es-
tímulos mecânicos, por meio do qual percebe-
mos a extensão, a temperatura, a consistência, a 
textura e outras qualidades do corpo.

Equilíbrio
O equilíbrio em seu sentido mais amplo 

envolve a capacidade de manter o controle 
postural sob uma grande variedade de condi-
ções e a habilidade de um indivíduo sentir seu 
limite de estabilidade.15 Rebelatto e Morelli12 
também de�inem o equilíbrio como a capaci-
dade de manter a posição do corpo sobre sua 
base de apoio, estacionária ou móvel.

Marcha
A marcha pode ser de�inida como a forma 

ou o estilo de se locomover.3 Esse conceito é 
complementado por Ishizuka15 que declara 
que a marcha é um meio de locomoção reali-
zado por meio de movimentos alternados das 
pernas. Ocorre na posição ereta e envolve a 
manutenção da postura em pé e no controle 
da projeção do centro de gravidade.

As várias alterações que ocorrem nos siste-
mas ósseo, muscular, nervoso, dos órgãos dos 
sentidos e na forma do corpo que acomete a ter-
ceira idade acarretam a alteração da marcha do 
idoso. De acordo com Lopes,11 para uma marcha 
adequada há dependência de boa mobilidade 
articular, ação muscular apropriada em força 
e coordenação, além da propriocepção, visão 
e equilíbrio. Freitas et al.3 a�irmam que a mar-
cha depende da capacidade de vários órgãos, e 
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as alterações sensórias também a in�luenciam, 
principalmente no tocante à acuidade visual e 
à sensibilidade plantar que, quando alteradas, 
podem estar associadas a quedas.

Quedas
De acordo com Chandler,16 a queda é 

um grande mal que afeta os idosos. Embora 
a maioria das quedas não tenha como con-
-sequência um dano �ísico importante, elas 
podem causar morbidade e mortalidade sig-
ni�icativas, ocorrendo em 30% dos idosos 
não institucionalizados com mais de 65 anos, 
40% daqueles com mais de 80 e 66% dos ins-
titucionalizados sofrem queda a cada ano.

A queda pode ser de�inida como ocor-
rência de um evento não intencional que leva 
uma pessoa, inadvertidamente, ao chão em 
um mesmo nível ou outro inferior.3,12 Baseado 
nesta de�inição pode-se a�irmar que a queda é 
um evento multifatorial, cujas alterações pro-
vocadas mais importantes são as anatômicas 
e �isiológicas, como citado. Além disso, fato-
res emocionais e ambientais são classi�icados 
em fatores de risco intrínsecos e extrínsecos.

Fatores de risco intrínsecos
Dentro dos fatores de riscos intrínsecos 

destacam-se principalmente: o equilíbrio em 
pé, que é a capacidade de o indivíduo manter o 
controle postural; a marcha estável e funcional; 
o sistema sensorial; e o sistema musculoesque-
lético. Outros fatores também foram observa-
dos, como avanço da idade, dano cognitivo, pa-
tologias que alteram a marcha, como a doença 
de Parkinson, e o uso de medicamentos7. 

Fatores de risco extrínsecos
São os fatores de risco ambientais oca-

sionados pelo meio externo. Rebelatto e Mo-
relli12 declaram que as ocorrências de quedas 

dentro de casa podem ser determinadas por 
pisos escorregadios no banheiro, ausência de 
corrimões, assentos sanitários muito baixos, 
pisos encerados e molhados, prateleiras mui-
to altas, mesas e cadeiras instáveis e calçados 
inapropriados, além de fatores externos, como 
escadarias inseguras, calçadas esburacadas, 
degraus de ônibus muito altos, entre outros.

“Caso se consiga eliminar um fator de ris-
co, a probabilidade de cair também se reduz. 
Isso é muito importante para os idosos, que, 
em geral, possuem múltiplos fatores de risco 
para queda. Ao mesmo tempo, podem-se ado-
tar intervenções que atuem sobre múltiplos 
fatores, como revisão de medicações, reco-
mendações de comportamentos seguros, pro-
gramas de exercícios vários, melhoria da segu-
rança ambiental. Tal estratégia empregada por 
Tinetti resultou numa redução signi�icativa na 
proporção de pessoas que caíram e numa re-
dução mesmo maior na taxa de quedas”. 7

Teste de Poma-Brasil
As de�iciências no equilíbrio, na força e 

na resistência que exercem na restrição das 
atividades diárias são avaliadas por testes 
de desempenho �ísico, os quais são atrativos, 
pois requerem pequeno tempo e pouco trei-
namento para a sua execução, e uma perda 
funcional que poderia passar despercebida 
pode ser diretamente observada.3

Diversos modelos de avaliação funcio-
nal foram desenvolvidos e selecionados para 
categorias que apresentem a mesma especi-
�icidade: indivíduos mais ou menos depen-
dentes, institucionalizados, hospitalizados ou 
da comunidade e portadores de patologias 
especí�icas. A maioria desses testes, porém, é 
pouco sensível a pequenas perdas funcionais 
e não foi projetada para indivíduos idosos hí-
gidos que apresentem pequenos dé�icits do 
declínio �isiológico.17
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Conforme Buchner apud Gomes,17 uma ava-
liação funcional pode ser constituída por vários 
itens. Entre as mais citados pela literatura, estão 
incluídas questões referentes à mobilidade (de-
ambulação em distâncias determinadas, mu-
danças no curso da marcha, levantar-se e sen-
tar-se em uma cadeira, mudanças de decúbito e 
transferências), a atividades básicas de vida di-
ária (vestir-se, alimentar-se, tomar banho etc.) 
e a atividades instrumentais de vida diária (pe-
gar ônibus, cozinhar, arrumar a casa e outras), 
além de algumas avaliações que contemplam o 
desempenho do indivíduo no trabalho, no am-
biente social e no lazer. 

Um desses testes é o teste de Poma-Brasil, 
criada em 1986 por Tinetti William e Mayewski, 
e adaptado culturalmente para o Brasil por Go-
mes.17 A escala é dividida em duas partes: uma 
avalia o equilíbrio (Tabela 1), e outra a marcha 
(Tabela 2). Essa escala é parte de um protocolo 
de recomendações de aplicação do teste, cujo ob-
jetivo é a detecção detalhada de fatores de risco 
de quedas em indivíduos idosos, com base no nú-
mero de incapacidades crônicas (Anexo 1).

A escala Poma-Brasil vem sendo utilizada 
em diversos trabalhos, desde a sua concepção, 
como parte ou como instrumento único de ava-
liação. Esses estudos têm normalmente a inten-
ção de detectar indivíduos da comunidade ou 
institucionalizados que tenha propensão a que-
das e/ou que estejam em acompanhamento por 
tratamento de dé�icits da mobilidade.17

Segundo Freitas et al.,3 quanto menor a pon-
tuação, maior o problema. Pontuação menor que 
19 indica o risco cinco vezes maior de quedas.

Fisioterapia na prevenção de quedas
Lima14 coloca que a �isioterapia atua na 

identi�icação das causas intrínsecas e extrínse-
cas, direcionando seu tratamento na preven-
ção, diminuindo o risco de o idoso sofrer uma 
queda, o que aumenta a capacidade de resistir 
a uma ameaça ao seu equilíbrio. Não só diminui 

a possibilidade de uma nova queda, como tam-
bém diminui a gravidade das consequências e 
acelera a recuperação do paciente, reduzindo 
gastos com internações.

De acordo com Rebelatto e Morelli,12 o �isio-
terapeuta exerce um papel muito importante na 
prevenção de quedas nos idosos, por meio de 
um programa de exercícios terapêuticos, cujos 
objetivos são aumentar a amplitude de movi-
mento e força muscular, melhorar o equilíbrio 
e a marcha do idoso e avaliar regularmente seu 
desempenho �ísico.

Uma conduta clássica desses exercícios é 
geralmente constituída por exercícios, como os 
exempli�icados por Rebelatto e Morelli:12

• Movimentação articular: as grandes arti-
culações são mobilizadas livremente pelo 
próprio idoso. Os alongamentos dos mús-
culos envolvidos nessas articulações, prin-
cipalmente dos membros inferiores, são de 
grande importância.

• Treinamento de equilíbrio: pode ser feito de 
maneira que o idoso seja desequilibrado em 
frente a um espelho ou caminhe por entre os 
móveis dispostos na sala da residência. Podem 
ser utilizados também exercícios com bolas e 
outros recursos.

• Treino de marcha: podem ser utilizadas as 
barras paralelas, ou outro local com espaço 
amplo. Deve-se sempre orientar o idoso quan-
to às fases da marcha, pedindo que apoie pri-
meiro o calcanhar e em seguida a parte ante-
rior do pé, treinar a dissociação das cinturas 
escapular e pélvica, a realizar mudanças de 
direção e subir e descer escada.

• Treino de força: pode ser realizado com a uti-
lização de faixas elásticas, de exercícios de le-
vantar e sentar em uma cadeira ou também de 
aparelhos de musculação. O aumento de carga 
utilizada deve ser sempre gradativo e só será 
feito quando o idoso já estiver perfeitamente 
adaptado a carga anterior.
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Manobra
Categorias

Normal = 3 Adaptativa = 2 Anormal = 1
1. Equilíbrio sentado Estável, fi rme Segura-se na cadeira para se manter ereto Inclina-se, escorrega-se na cadeira

2. Levantando-se da cadeira
Capaz de se levantar da cadeira em um só 

movimento, sem usar os braços

Usa os braços (na cadeira ou no dispositivo de 
auxílio à deambulação) para se empurrar ou 
puxar e/ou move-se para a borda do assento 

antes de tentar levantar

Várias tentativas são necessárias ou não 
consegue se levantar
sem ajuda de alguém

3. Equilíbrio de pé,
imediato (primeiros 3 a 5 segundos)

Estável sem se segurar em dispositivo de auxílio 
à deambulação ou em qualquer objeto como 

forma de apoio

Estável, mas usa o dispositivo de auxílio à 
deambulação ou outro objeto para se apoiar, 

mas sem se agarrar
Algum sinal de instabilidade positivo

4. Equilíbrio de pé
Estável, capaz de fi car de pé com os pés juntos, 

sem se apoiar em objetos
Estável, mas não consegue manter 

os pés juntos

Qualquer sinal de instabilidade,
independente de apoio ou de segurar em algum 

objeto

5. Equilíbrio com os olhos fechados (com os 
pés o mais próximo possível)

Estável, sem se segurar em nenhum objeto e 
com os pés juntos

Estável, com os pés separados
Qualquer sinal de instabilidade ou necessita se 

segurar em algum objeto

6. Equilíbrio ao girar (360º)

Sem se agarrar em nada ou cambalear; os 
passos são contínuos (o giro é feito em um 

movimento contínuo e
suave)

Passos são descontínuos
(paciente apoia um pé

totalmente no solo antes de levantar o outro)

Qualquer sinal de instabilidade ou se segura em 
algum objeto

7. Nudge test ○
(paciente de pé com os pés o mais próximo 
possível, o examinador aplica 3 vezes uma 
pressão leve e uniforme no esterno do 
paciente; (a manobra demonstra a capacidade 
de resistir ao deslocamento)

Estável, capaz de resistir à pressão
Necessita mover os pés, mas é capaz de manter 

o equilíbrio
Começa a cair ou o examinador tem que ajudar 

a equilibrar-se

8. Virar o pescoço
(pede-se ao paciente para virar a cabeça de 
um lado para o outro e olhar para cima – de 
pé, com os pés o mais próximos possível)

Capaz de virar a cabeça pelo menos metade 
da ADM de um lado para o outro, e capaz de 
inclinar a cabeça para trás para olhar o teto; 

sem cambalear ou se segurar ou sem sintomas 
de tontura leve, instabilidade ou dor

Capacidade diminuída de virar a cabeça de 
um lado para o outro ou estender o pescoço, 

mas sem se segurar, cambalear ou apresentar 
sintomas de

tontura leve, instabilidade ou dor

Qualquer sinal ou sintoma de instabilidade 
quando vira a cabeça ou estende o pescoço

9. Equilíbrio em apoio Unipodal
Capaz de manter o apoio unipodal por 5 

segundos sem apoio
Capaz de manter apoio

unipodal por 2 segundos. Sem apoio
Incapaz de manter apoio unipodal

10. Extensão da coluna (pede-se ao paciente 
para se inclinar para trás na maior amplitude 
possível, sem se segurar em objetos; se 
possível)

Boa amplitude, sem se apoiar ou cambalear

Tenta estender, mas o faz com a ADM 
diminuída, quando comparado com pacientes 

de mesma idade, ou necessita de
apoio para realizar a extensão

Não tenta ou não se observa nenhuma 
extensão, ou

cambaleia ao tentar

11. Alcançar para cima (paciente é solicitado 
a retirar um objeto de uma prateleira alta o 
sufi ciente que exija alongamento ou fi car na 
ponta dos pés).

Capaz de retirar o objeto sem se apoiar e sem se 
desequilibrar

Capaz de retirar o objeto, mas necessita de 
apoio para se estabilizar

Incapaz ou instável

12. Inclinar para frente
(o paciente é solicitado a pegar um pequeno 
objeto do chão, por exemplo uma caneta)

Capaz de se inclinar e pegar o objeto; é capaz de 
retornar à posição ereta em uma única tentativa 

sem precisar usar os braço

Capaz de pegar o objeto e retornar à posição 
ereta em uma única tentativa, mas necessita do 

apoio dos braços ou de algum objeto

Incapaz de se inclinar ou de se erguer depois 
de ter se

inclinado, ou faz múltiplas tentativas para se 
erguer

13. Sentar
Capaz de sentar-se em um

único movimento suave

Necessita usar os braços para
se sentar ou o movimento não

é suave

Deixa-se cair na cadeira, ou não calcula bem a 
distância (senta fora do centro)

 Somatória
 
 

Tabela 1. Avaliação do equilíbrio orientada pelo desempenho*

Fonte: Gomes GC. Tradução, adaptação transcultural e exame das propriedades de medida a Escala Performance Oriented Mobility Assessment (Poma) para uma amostra de idosos institucionalizados. 

Dissertação (Mestrado). Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 2003, p. 115.

ADM = amplitude de movimento

* O paciente começa esta avaliação sentado em uma cadeira fi rme de encosto reto e sem braços.

+ Instabilidade é defi nida como agarrar-se em objetos para apoio, cambalear, movimentar os pés (sapatear) ou fazer movimentos de oscilação de tronco excessivos.

○ Pressão (cutucão) no esterno. 
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Tabela 2. Avaliação da marcha orientada pelo desempenho*

Componentes § Normal = 2 Anormal = 1

14. Iniciação da marcha (paciente é 
solicitado a começar a andar em um trajeto 
determinado)

Começa a andar imediatamente sem 
hesitação visível; o movimento de iniciação 

da marcha é suave e uniforme

Hesita; várias tentativas; iniciação da marcha 
não é um movimento suave

15. Altura do passo (comece
observando após os primeiros passos: 
observe um pé, depois o outro; observe de 
lado)

O pé do membro em balanço desprende-se 
do chão completamente,

porém, numa altura de 2,5 cm a 5 cm

O pé do membro em balanço não se 
desprende completamente do chão,

pode ouvir-se o arrastar ou o pé é muito 
elevado do solo (< 2,5 > 5 cm)#

16. Comprimento do passo (observe a 
distância entre o hálux do pé deapoio e o 
calcanhar do pé elevado;
observe de lado; não julgue pelos primeiros 
ou últimos passos; observe um lado de cada 
vez)

Pelo menos o comprimento do pé do 
indivíduo medido pelo hálux do membro de 

apoio e o calcanhar do
membro de balanço (comprimento do passo 

geralmente maior mas
comprimento do pé oferece base para 

observação)

Comprimento do passo menor que o descrito 
para condições normais#

17. Simetria do passo
(observe a porção central do trajeto e não 
os passos iniciais ou fi nais; observe de lado; 
observe a distância entre o calcanhar de cada 
membro do balanço e o hálux

Comprimento do passo igual ou quase igual 
dos dois lados para a maioria dos ciclos da 

marcha

Comprimento do passo varia de um lado para 
outro; ou paciente avança com o mesmo pé a 
cada passo. Comprimento do passo varia de 
um lado para outro; ou paciente avança com 

o mesmo pé a cada passo

18. Continuidade do passo

Começa elevando o calcanhar de um dos pés 
(hálux fora do chão) quando o calcanhar do 
outro pé toca o chão (choque de calcanhar); 

nenhuma interrupção durante a passada; 
comprimento dos passos igual na maioria dos 

ciclos da marcha

Coloca o pé inteiro (calcanhar e
hálux) no chão antes de começar a 

desprender o outro; ou para
completamente entre os passos; ou 

comprimento dos passos varia entre os 
ciclos#

19. Desvio da linha média (observe de trás; 
observe um pé durante várias passadas; 
observe em relação a um ponto de referência 
do chão, por exemplo, junção da cerâmica, 
se possível; difícil avaliar se o paciente usa 
andador)

Pé segue próximo a uma linha reta, à medida 
que o paciente avança

Pé desvia de um lado para outro ou em uma 
direção

20. Estabilidade de tronco (observe de trás; 
movimento lateral de tronco pode ser padrão 
de marcha normal, precisa ser diferenciado 
da instabilidade)

Tronco não oscila; joelhos e coluna não são 
fl etidos; braços não são abduzidos no esforço 

de manter a estabilidade

Presença de qualquer uma das características 
descritas

Anteriormente +

21. Sustentação durante a marcha (observe 
atrás)

Os pés devem quase se tocar quando um 
passa pelo outro

Pés separados durante os passos (base 
alargada)**

22. Virando durante a marcha
Não cambaleia; vira-se

continuamente enquanto anda; e passos são 
contínuos enquanto vira

Cambaleia; para antes de iniciar a virada; ou 
passos são descontínuos

Somatória  

Escore total (1ª e 2ª escalas)
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O �isioterapeuta, que tem o movimento hu-
mano como objeto de trabalho, deve ser capaz de 
lidar adequadamente com a situação de preven-
ção de quedas, considerando o fato de dominar 
o repertório necessário para treinar o equilíbrio, 
a força muscular, a propriocepção articular e o 
tempo de resposta muscular e orientar quanto à 
ergonomia doméstica.12

RESULTADOS 
O presente estudo teve como método ado-

tado a levantamento literário, com utilização 
de fontes bibliográ�icas da própria biblioteca 
da instituição de ensino e da Universidade 
Estadual do Amazonas (UEA) e artigos cien-
tí�icos localizados por meio de pesquisas em 
sites como Scielo, revistas online, Biblioteca 
Digital da Unicamp e sites governamentais 
como da Assistência Social e do Instituto Bra-
sileiro de Geogra�ia e Estatística (IBGE).

DISCUSSÃO 
A pesquisa apresentada teve como obje-

tivo principal demonstrar como é aplicado o 
teste de Poma-Brasil, e demonstrar sua im-
portância para avaliar a possibilidade de que-
das. Segundo Gomes,17 o teste Poma-Brasil 
demonstrou ser um instrumento �idedigno 
para avaliar a marcha e o equilíbrio em idosos 
institucionalizados, mas há restrições quanto 
à validade e utilidade clínica do instrumento. 
Gomes17 a�irma também que o teste tem po-
tencial, sendo recomendada a continuidade 
do processo da validação da escala, mas é im-
portante que estudos futuros incluam idosos 
mais fragilizados. No entanto, o instrumento 
apresenta problemas com relação à validade 
clínica, pois apresenta itens fáceis demais e 
discrimina pouco os indivíduos, sugerindo 
que este possa vir a funcionar melhor em in-
divíduos mais debilitados.

Para sua aplicação em indivíduos com 
níveis mais altos de habilidade, é recomen-
dada a revisão do instrumento, com inclusão 
de itens mais di�íceis. Além disso, apesar de 
ser um instrumento simples e de fácil utiliza-
ção, é necessário um treinamento adequado 
para garantir um bom índice de con�iabilida-
de entre observadores. É necessária, também, 
a sua associação com outro tipo de avaliação 
funcional, de forma a tornar as informações 
coletadas mais úteis clinicamente.17

CONCLUSÃO 
As quedas em idosos são muitas vezes 

inevitáveis, mas pode-se observar que a sub-
missão do idoso aos testes de desempenho 
�ísico como o teste de Poma-Brasil é de vital 
importância, pois é possível avaliar detalha-
damente a perda de alguma funcionalidade 
no idoso, trabalhando precocemente com ele. 

Por meio desta pesquisa foi possível ob-
servar a necessidade da aplicação do Poma-
-Brasil, pois é um teste que pode avaliar dois 
aspectos que levam a uma possível queda 
- sendo esses o equilíbrio e a marcha - com 
pouco ou nenhum custo �inanceiro, e é consi-
derado um teste rápido e preciso.

Além disso, foram analisados alguns fa-
tores intrínsecos e os extrínsecos que podem 
contribuir na prevenção de quedas. Por �im, 
vale ressaltar a função da �isioterapia, que 
deve sempre visar à prevenção, manutenção 
e reabilitação do idoso. 

O �isioterapeuta é o pro�issional altamen-
te quali�icado para avaliar o risco de queda e 
prescrever um tratamento preventivo, utili-
zando seu conhecimento sobre as alterações 
que ocorrem anatómica e �isiologicamente 
com o idoso e por meio do domínio de uma 
série de recursos �isioterapêuticos. 
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*O paciente fica em pé com o examinador no final do trajeto determinado (sem obstáculos). o paciente usa seu dispositivo de auxílio à deambulação usual.

O examinador solicita ao paciente para andar através do trajeto no seu passo usual. O examinador observa um componente (tarefa) da marcha por vez. Para alguns componentes, o 

examinador caminha atrás do paciente; para outros, o examinador anda próximo ao paciente. Pode requerer várias tentativas para completar o teste.

§ Peça também ao paciente para andar com “passos mais rápidos que o usual” e observe se os dispositivos da marcha são utilizados corretamente.

# Um sinal de marcha anormal pode refletir problema inicial, neurológico ou musculoesquelético, diretamente relacionado ao achado ou refletir uma manobra compensatória de outro 

problema mais antigo.

+ Anormalidades podem ser corrigidas por um dispositivo de auxílio à deambulação como uma bengala; observe com e sem o dispositivo, se possível.

** Achado anormal é usualmente uma manobra compensatória, além de um problema primário.

Anexo 1. Protocolo de Recomendações de Aplicação do Poma-Brasil

O treinamento dos participantes deve ser preciso para a obtenção de resultados mais fi dedignos.

Os indivíduos devem ser testados em ambiente com boa iluminação e com pisos antiderrapantes, se possível na presença de 

corrimãos.

O teste deve ser aplicado por dois avaliadores naqueles indivíduos que apresentavam maior difi culdade de deambulação e 

equilíbrio, notados num primeiro contato, já que o percurso de marcha, equilíbrio de pé com olhos fechados, a manobra de Nudge, 

apoio unipodal, giro de 360°, alcance superior, virar durante a marcha são atividades que podem levá-los às quedas.

O teste inicia-se com o indivíduo sentado em cadeira com altura de pés de 45 cm sem apoios para braços e com encosto reto, 

assento não escorregadio. Deve-se sentar ereto sem inclinar-se.

Equilíbrio sentado: Esta manobra deve demandar por volta de cinco segundos para que aqueles que apresentem instabilidade 

tenham possibilidade de demonstrá-la.

Levantar da cadeira: A tarefa de levantar da cadeira deve ser realizada com a recomendação de que, se possível, não sejam 

utilizados os membros superiores, e quando o indivíduo utiliza as mãos nos membros inferiores para se erguer, mesmo que 

sutilmente, a resposta deve ser adaptativa.

Equilíbrio de pé: O avaliador deve permanecer perto, ao lado do indivíduo, sem mostrar sinais de apoio. Deve-se tomar cuidado 

com possíveis tonturas por baixa dos níveis pressóricos. Os pés do indivíduo testado devem permanecer juntos o mais próximo 

possível.

Equilíbrio de pé e equilíbrio com olhos fechados: Deve-se observar se não apresenta abertura de braços como sinal de 

instabilidade ou se oscila muito. O procedimento deve durar aproximadamente cinco segundos.

Equilíbrio ao girar 360°: O avaliador deve permanecer perto sem mostrar sinais de apoio. Deve-se tomar cuidado com possíveis 

tonturas por problemas vestibulares.

Nudge test: O indivíduo testado não deve receber qualquer informação de como será o procedimento para que não ocorram ajustes 

antecipatórios, resposta usual quando se sabe que se irá sofrer alguma manobra desestabilizadora, já que estes ajustes são comuns 

nos idosos e são fi siológicos, inibindo uma resposta de instabilidade. A manobra deve ser realizada com duas a três pressões fi rmes, 

feitas com a face palmar dos dedos da mão do profi ssional no esterno do indivíduo testado de forma a desestabilizar seu equilíbrio 

ortostático. O profi ssional deve fi car ao lado do indivíduo testado para garantir sua estabilidade.

Virar o pescoço: Solicita-se a rotação do pescoço e elevação da cabeça. É realizada solicitando ao indivíduo que acompanhe 

deslocamento de uma caneta na mão do avaliador que permanece à sua frente. 
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Apoio unipodal: Solicita-se que o indivíduo fi que apoiado em apenas um membro inferior e que o outro pé chegue até a altura do 

joelho contralateral. Permite-se que ele faça com qualquer membro pois, assim, ele utilizará o membro que tem maior confi ança.

Extensão da coluna: Pede-se ao indivíduo testado que olhe para cima e para trás, em direção ao teto, inclinando a coluna. O 

profi ssional deve fi car ao lado do indivíduo testado para garantir sua estabilidade. A tarefa de extensão de coluna recebe maior 

escore ao apresentar angulação superior a 20°, estimada visualmente. 

Alcance para cima: Na tarefa de alcance superior solicita-se ao indivíduo que fi que nas pontas dos pés e não apenas se alongue 

para alcançar o objeto. Caso a tarefa seja realizada apenas com alongamento, o indivíduo recebe o grau médio de resposta. Essa 

tarefa é realizada solicitando que o idoso alcance um objeto tal qual uma caneta, elevada a uma altura que ultrapassasse a sua 

altura com o braço estendido.

Inclinar-se para frente: A tarefa de inclinar-se para frente é feita com a solicitação de que o idoso apanhe uma caneta colocada 

no chão à sua frente, centímetros das bordas anteriores dos pés (hálux). Sua base de sustentação deve ser a largura dos quadris, sem 

aumento ou diminuição. 

Sentar: Permite-se ao indivíduo que realize a tarefa como ele achar melhor. Entretanto, é comum que ele utilize as mãos 

como forma de aumentar sua segurança, já que a cadeira se encontra atrás dele. Essa atitude não deve ser considerada como 

instabilidade, devendo ser avaliada apenas a suavidade do movimento.

Tarefas do teste de marcha:

- Apesar de recomendado por Tinetti, a realização do teste com a marcha rápida, fi ca a critério do avaliador, já que oferece maior 

risco para o idoso e, como alguns autores relatam, não reproduz a realidade das AVDs. Além disso, deve-se avaliar a marcha de 

diversas posições e, muitas vezes, estar distante do indivíduo para que se percebam algumas alterações. Portanto, o avaliador deve 

observar a necessidade do aumento da velocidade da marcha. De acordo com a literatura, a marcha que se deve solicitar durante 

um teste deve ser aquela com a velocidade preferida do cliente já que é nesta condição que ele irá refl etir a sua cadência e passo 

próprios, preferidos e otimizados. 

- As tarefas da tabela de marcha são verifi cadas por meio da solicitação de deambulação contínua pelo trajeto, por um número 

necessário de vezes até que os avaliadores terminem suas avaliações. Uma segunda pessoa deve se posicionar ao fi nal do trajeto 

para garantir a segurança do indivíduo testado.
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RESUMO
Objetivo: Avaliar a frequência de hipotensão ortostática e seus sintomas nos pacientes ambulatoriais e identifi car 
os possíveis fatores de risco pelo perfi l do paciente. Método: Cem idosos com idade igual ou superior a 65 anos 
de ambos os sexos que procuraram o ambulatório do Hospital do Servidor Público Estadual; tiveram a pressão 
arterial medida na posição supina, após repouso de três minutos nesta mesma posição e na posição ortostática 1 
e 3 min após ter assumido essa posição, quando o paciente foi questionado sobre os sintomas. Os fatores de risco 
para hipotensão ortostática foram levantados previamente. Resultados: Frequência de hipotensão ortostática 
foi de 38% sendo que destes apenas 11% apresentaram sintomas. A associação de alterações na pressão arterial 
sistólica e diastólica foi mais frequente, 24%, comparativamente a alterações isoladas. Um ou mais fatores de risco 
foram encontrados em todos os pacientes da amostra, sendo o uso de medicamentos e hipertensão arterial os 
mais comuns. Conclusão: Há alta frequência de hipotensão ortostática em idosos ambulatoriais, principalmente 
os usuários crônicos de medicamentos e os hipertensos. 

Palavras-chave: hipotensão ortostática, idoso, tolerância a medicamentos, pressão arterial, síncope.

ABSTRACT
Objective: Assess the frequency of orthostatic hypotension and its symptoms  in outpatients and identify possible 
risk factors for the patient’s profi le. Method: A hundred elderly aged 65 years old or over it of both sexes that 
sought outpatient care at “Hospital do Servidor Público Estadual”, had their the blood pressure measured in the 
supine position after a resting of 3 minutes in this position and in a standing position after 1 - 3 minutes, when 
the patient was asked about the symptoms. The risk factors for orthostatic hypotension were asked previously. 
Results: Frequency of orthostatic hypotension was 38% and of these only 11% had symptoms. The association 
of changes in systolic and diastolic blood pressure was more frequent, 24%, compared to isolated changes. One 
or more risk factors were found in all patients of the sample, and the use of medications and hypertension were 
the most common. Conclusion: There is a high frequency of orthostatic hypotension in ambulatory elderly, 
especially chronic users of drugs and hypertense elders. 

Keywords: orthostatic hypotension, aged, drug tolerance, blood pressure, syncope.
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INTRODUÇÃO 
A hipotensão ortostática (HO) é uma que-

da na pressão arterial sistólica (PAS) maior 
ou igual a 20 mmHg e/ou queda na pressão 
arterial diastólica (PAD) maior ou igual a 10 
mmHg, no momento em que o indivíduo se 
move da posição supina para a posição or-
tostática ou no período de três minutos após 
a ortostase. Essa queda de pressão arterial 
(PA) pode ser assintomática ou associada a 
tontura, borramento visual, tremores, aste-
nia, palpitação, síncope, dor de cabeça, con-
fusão mental e quedas, promovidos pela hi-
poperfusão cerebral causada pela HO.1

As causas da HO são múltiplas e podem 
estar associadas a desordens do sistema 
nervoso central, diabetes mellitus, amiloi-
dose, síndrome paraneoplásica, etilismo, 
uso de medicamentos como antipsicóticos, 
anti-hipertensivos, antidepressivos, vaso-
dilatadores, desidratação, imobilidade pro-
longada, insuficiência adrenocortical, entre 
outros.2

Os idosos são mais suscetíveis a HO devi-
do às alterações �isiológicas do envelhecimen-
to. A despeito dessas alterações não serem 
exclusivamente as responsáveis pela HO, a as-
sociação com múltiplas morbidades e os me-
dicamentos utilizados para tratá-los podem 
aumentar o risco de seu desencadeamento.2

MÉTODOS 
O objetivo deste estudo foi determinar 

a frequência da HO em um ambulatório do 
Serviço de Geriatria em um hospital de nível 
terciário da cidade de São Paulo, sua sintoma-
tologia e fatores associados.

A investigação foi realizada no Ambula-
tório do Serviço de Geriatria do Hospital do 
Servidor Público Estadual entre os meses de 
março a agosto de 2008.

Os pacientes assinaram termo de consen-
timento livre e esclarecido, foram entrevista-
dos sobre história de tabagismo, etilismo, dia-
betes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, 
cardiopatia, outras doenças pré-estabelecidas 
e uso contínuo de medicamentos.

As medidas foram sempre no período da 
manhã, horário de funcionamento do ambula-
tório. Foi utilizado um es�igmomanômetro do 
tipo coluna de mercúrio para adultos, com bol-
sa de borracha in�lável de 23 x 12 cm, calibrado.

Foram excluídos pacientes acamados e 
impossibilitados de manter a posição supina 
sem apoio.

A medida da PA foi realizada primeira-
mente na posição supina e depois na posi-
ção ortostática, no primeiro e terceiro minu-
tos após ortostase. Nesse momento, houve o 
questionamento a respeito de alguma sinto-
matologia apresentada pelo paciente.

RESULTADOS 
A avaliação foi realizada em cem pacien-

tes, dos quais 64 eram do gênero feminino. 
A média de idade foi de 71,48 anos. A HO foi 
encontrada em 38 pacientes (38%), dos quais 
26 eram mulheres. Sintomatologia associa-
da à HO foi encontrada em quatro pacientes, 
todas do gênero feminino, que relataram a 
presença de tonturas e/ou zumbidos, cuja in-
tensidade variou individualmente e durou no 
máximo um minuto.

Dentre os pacientes que apresentaram 
HO, foram encontrados os seguintes fatores 
associados: uso de medicação em 34 pacien-
tes (89,47%); hipertensão arterial em 28 
(73,68%); cardiopatias e diabetes mellitus 
em oito pacientes (21,05%); tabagismo e eti-
lismo em seis pacientes (15,78%) (Figura 1). 
A associação de duas doenças, hipertensão 
arterial e diabetes mellitus, foi observada ape-
nas em quatro casos.
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Figura 1. Fatores associados à presença de HO em número de pacientes.

Figura 2. Medicamentos mais frequentemente utilizados pelos pacientes com HO.
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Os medicamentos de risco para HO encon-
trados nesse estudo foram os anti-hiperten-
sivos, 28 casos (73,68%); ansiolíticos, quatro 
casos (10,52%); e antiarrítmicos, dois casos 
(5,26%) (Figura 2). 

A associação da queda nas PAS e PAD foi 
a mais comum, observada em 24 pacientes 
(63,15%). A queda da PAS isoladamente ocor-
reu em seis pacientes (15,75%) e a queda iso-
lada da PAD em oito pacientes (21,05%). 

A queda da pressão em 28 casos (73,68%) 
foi detectada já no primeiro minuto.

DISCUSSÃO 
A frequência, neste estudo, foi de 38%. Os 

achados da literatura mostram uma variação 
de 6,6% a 50%. Justi�ica-se essa grande varia-
bilidade de frequência conforme a população 
estudada. Pacientes com mais idade, fragiliza-
dos e com mais morbidades tendem a apre-
sentar frequência mais elevada.2 Nessa revi-
são de Mukai e Lipsitz3 relata-se que estudos 
em idosos que vivem na comunidade, a preva-
lência de HO pode ser de 20% naqueles com 
mais de 65 anos e de 30% naqueles com mais 
de 75 anos. O ambulatório onde esse estudo 
foi realizado está inserido dentro de uma ins-
tituição que se caracteriza por ter um nível de 
atenção terciário. Portanto, nossos pacientes 
além de pertencerem a uma faixa etária mais 
avançada, são portadores de múltiplas morbi-
dades e usuários de múltiplas medicações, o 
que deve ter contribuído à frequência maior 
de HO veri�icado em nossos achados.

As causas da hipotensão ortostática po-
dem variar signi�icativamente conforme a 
idade e a população estudada. Em pacientes 
muito idosos, o comprometimento da sen-
sibilidade dos baroceptores decorrente do 
alargamento das paredes arteriais em siner-
gia com o aumento na prevalência da hiper-

tensão arterial sistólica, podem ser os fatores 
principais. Pacientes fragilizados, portadores 
de múltiplas morbidades e usuários de mui-
tos medicamentos podem ter nesses fatores 
os principais para desencadear a HO. Uma po-
pulação idosa institucionalizada, portadora 
de doenças neurológicas degenerativas e uti-
lizando hipnóticos, sedativos, neurolépticos 
ou antidepressivos, o principal componente 
etiológico podem ser estes. Dentro do contex-
to da realidade de nosso ambulatório, o fator 
principalmente associado à HO em nossos pa-
cientes foi o de uso de medicamentos, parti-
cularmente anti-hipertensivos. Sabidamente, 
todos podem estar associados à HO. 

O segundo fator associado foi a presença 
de hipertensão arterial. Segundo Mukai e Lipi-
zitz3, a hipertensão arterial tem um papel im-
portante na etiologia da HO pelo espessamento 
da parede arterial, o que interfere na sensibili-
dade dos baroceptores. Associada ao envelhe-
cimento populacional que traz em seu bojo um 
aumento importante da prevalência de hiper-
tensão arterial, particularmente a hipertensão 
arterial sistólica, encontramos aqui a justi�i-
cativa para nossos achados, não somente re-
lacionada ao uso de anti-hipertensivos, como 
também a uma frequência elevada de hiper-
tensos dentro os pacientes portadores de HO. 
Decorrente desse fato, cabe a recomendação 
de que pacientes muito idosos e hipertensos 
sistólicos devem ser avaliados com bastante 
cuidado quanto à necessidade e à intensidade 
no tratamento de sua hipertensão, sob à ótica 
de não induzirmos a uma iatrogenia.

Diabetes mellitus, signi�icativa em nossa 
população, explica sua associação com HO 
pela disautonomia do sistema nervoso peri-
férico.2 É importante chamar a atenção para a 
associação de hipertensão arterial e diabetes 
mellitus. Davis et al.4 encontraram uma mor-
talidade aumentada em pacientes hiperten-
sos, diabéticos e portadores de HO.
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A associação entre cardiopatias e HO não 
é bem estabelecida na literatura. Na realida-
de, a relação que se faz com mais consistência 
é entre cardiopatias e síncope, que pode ser 
facilmente confundida com HO se não houver 
uma caracterização clínica bem clara. Mas, 
obviamente, levando-se em consideração as 
recomendações atuais para tratamento da 
insu�iciência cardíaca, a associação de múl-
tiplas drogas hipotensoras: diuréticos, inibi-
dores da enzima conversora de angiotensina, 
inibidores dos receptores da angiotensina e 
betabloqueadores podem levar à HO.3

A associação entre alcoolismo e HO se 
estabelece, provavelmente, pelo comprome-
timento nutricional do alcoolista, de�iciência 
vitamínica e talvez pela associação com a po-
lineuropatia alcoólica.2

Tabagismo e HO, também não é uma rela-
ção bem de�inida pela literatura, entretanto, 
é possível que o efeito aterogênico do tabaco 
contribua com a diminuição da sensibilidade 
dos baroceptores.

Naqueles pacientes portadores de HO, 
foi observada uma frequência maior na que-
da associada da PAS e PAD (63,15%), depois 
na queda isolada da PAD (21,05%) e, por �im, 
na queda isolada da PAS (15,75%). Não hou-
ve muitos estudos que tentaram observar 
essa característica. Encontramos o estudo 
de Weiss et al.5 que mostraram uma frequ-
ência mais elevada de queda da PAD do que 
na PAS (57,3% e 43,4%, respectivamente). 
Entretanto, os autores não comentam a res-
peito da queda associada de PAS e PAD nem 
de possíveis fatores etiológicos que a justi-
�icasse ou de possíveis consequências, dife-
renças na morbimortalidade relacionado à 
queda da PAS e PAD associadas ou separadas. 
Também não foi objetivo deste estudo avaliar 
essa questão, mas somente o de constatar sua 
presença. Outros estudos deverão ser realiza-

dos com desenhos que permitam diferenciar 
algum tipo de fator de risco ou predisponente 
a quedas associadas ou isoladas da PAS e PAD.

A queda da pressão em 28 casos (73,68%) 
foi detectada já no primeiro minuto. Entreta-
tanto, segundo Mukai e Lipsitz2, os pacientes 
devem ser avaliados por pelo menos cinco 
minutos após assumir a ortostase, pois pode 
ocorrer de a HO demorar a ser observada. 
Nesses casos pode ser necessária a observa-
ção por um período maior ou a realização do 
Tilt Test.

Por �im, a frequência dos sintomas nessa 
amostra foi de 10,52%. Somente quatro pa-
cientes, dos 38 que apresentaram a HO, rela-
taram sintomas como tonturas e zumbidos. 
Entretanto, mesmo aqueles considerados 
assintomáticos estão sujeitos a quedas e por-
tanto devem ser avaliados e tratados.

CONCLUSÃO 
A prevalência da HO na população idosa 

estudada foi de 38%. Houve uma alta associa-
ção entre HO e uso de medicamentos, particu-
larmente anti-hipertensivos, embora todos os 
pacientes com HO utilizassem ao menos uma 
medicação que pudesse desencadeá-lo. A fre-
quência de sintomas foi de 10,52%. 

Portanto, nossa recomendação é que pa-
cientes muito idosos, portadores de múltiplas 
doenças e em uso de muitas medicações de-
vam ser sistematicamente avaliados quanto à 
presença de HO, pela necessidade de eventual 
ajuste no uso das medicações e pelos riscos 
que advém da presença da HO, mesmo em pa-
cientes assintomáticos.

CONFLITO DE INTERESSE 
Os autores declaram não haver con�lito de 

interesses na realização deste trabalho.
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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. Estatísticas 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: revistasbgg@gmail.com. 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

Ética em Pesquisa 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 references 

(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 

in Portuguese and from Medical Subject Headings -MeSH (http //www.nlm 

nih gov/mesh/) when accompanying abstracts in English. If no descriptor is 

Instructions for Authors  
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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 scien-

tifi c text Introduction The introduction should contain updated literature review, 

being appropriate to the theme, suitable to the problem introduced, and enhanc-

ing the theme relevance The introduction should not be extensive, but defi ne 

the problem studied, synthesizing its importance and stressing the knowledge 

gaps addressed in the article. Methods This section should have clear and brief 

description of proceedings adopted, sampling; data source and selection criteria, 

measurement instruments; statistical analysis, among other features Results This 

section should be limited to describing the results found without including inter-

pretation and comparison. Whenever possible, results should be displayed in tables

or fi gures designed to be self-explanatory and having statistical analysis. Discus-

sion The discussion should properly and objectively explore the results, discussed 

in the light of further observation already registered in literature It is important 

to point out the study limitations. The discussion should culminate by conclu-

sions indicating 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 contributed 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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