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EDITORIAL

O FENÓTIPO COGNITIVO E SUA ABORDAGEM
O processo de envelhecimento é complexo e multifatorial; e o estudo das bases moleculares desse fenômeno geram grande
número de teorias e vasta literatura. Nesse campo, destacam-se as teorias estocásticas, baseadas no acúmulo aleatório de moléculas com alterações estruturais ou funcionais, e as teorias não estocásticas, relacionadas com mecanismos programados no
genoma de cada organismo. Uma versão mais atual propõe que estas duas vertentes não são mutuamente excludentes, e que,
provavelmente, o acúmulo de danos celulares desencadearia o programa genético que leva ao envelhecimento .
As mudanças ocasionadas em função do envelhecimento humano também se manifestam na cognição. O termo cognição
corresponde à faixa de funcionamento intelectual humano, incluindo percepção, atenção, memória, raciocínio, tomada de decisões, solução de problemas e formação de estruturas complexas do conhecimento. Estas mudanças podem estar relacionadas
à senescência ou às comorbidades frequentes a esta faixa etária, como as doenças neurodegenerativas, incluindo as demências.
No envelhecimento normal, observa-se atrofia dos lobos frontais, com prejuízo para o desempenho de funções cognitivas
vinculadas à região, como, por exemplo, a atenção, a memória de trabalho e velocidade de processamento. Porém, ainda que
estas mudanças existam, não implicam incapacidade nas atividades laborais, necessitando apenas de adaptações na rotina do
indivíduo.
Em contrapartida, há situações em que estas alterações provocam prejuízos significativos em tarefas sociais e cotidianas,
podendo configurar quadro de demência. Entre as diferentes formas de demência, a Demência de Alzheimer (DA) é a mais
frequente, com importante elevação em sua prevalência nas últimas décadas. DA consiste em doença crônico-degenerativa
que atinge o sistema nervoso central e manifesta-se predominantemente pela perda de memória para fatos recentes em sua
fase inicial, progredindo para atingir outras funções cognitivas como a linguagem e as funções executivas, comprometendo
atividades sociais e funcionais do indivíduo.
Observa-se, na prática clínica, idosos com perdas cognitivas diferentes das esperadas no envelhecimento normal e que
tampouco preenchem critérios para demência. Este grupo compõe uma categoria nosológica distinta, denominada Transtorno
Cognitivo Leve (TCL). Alguns estudiosos entendem o TCL como um estágio intermediário entre o envelhecimento normal
e a DA. Embora haja subclassificações para esta entidade, percebe-se um maior risco de desenvolver DA no perfil em que a
característica principal é o comprometimento da memória episódica, sem outros déficits cognitivos e funcionais.
O estabelecimento do diagnóstico dos fenótipos demenciais constitui tarefa complexa, que necessita em muitos casos de
uma avaliação neuropsicológica, como exame complementar, de apoio para diferenciar o desempenho cognitivo relacionado
à senescência, ao TCL e a uma demência.
A avaliação neuropsicológica é composta por testes, em geral psicométricos, que induzem o examinado a perfazer tarefas
que requerem uso de funções cognitivas específicas. A interpretação dos resultados pode ocorrer por intermédio de análise
quantitativa e qualitativa – neste último caso, avaliando a execução nos testes, e de preferência por profissional psicólogo experiente. É útil, para mensurar o desempenho cognitivo global, pontuar as funções que podem estar em déficit e preservadas e
identificar, quando houver, um perfil coerente com determinadas desordens neurológicas.
Existem vários testes amplamente utilizados para mensuração de desempenho cognitivo. A escolha de determinado teste
deve considerar a familiaridade do investigador com o instrumento de aferição, o objetivo a ser alcançado e características do
indivíduo, como idade, gênero, escolaridade e possíveis déficits sensoriais.
Na população idosa, é frequente a utilização de testes que incluam as funções cognitivas comumente alteradas pelos processos neurodegenerativos inerentes à faixa etária. O Miniexame do Estado Mental (Mini-mental State Examination – MEEM)
constitui o instrumento de rastreio breve mais utilizado no mundo, que tem como objetivo mensurar o desempenho cognitivo
global do paciente. Avalia-se orientação de tempo e espaço, memória de curto e longo prazos, cálculo aritmético, praxia e linguagem. Há situações em que se torna necessária uma avaliação com instrumentos que permitam mensurar o desempenho de
funções cognitivas específicas. No contexto clínico, esta demanda normalmente justifica-se para se estabelecer o diagnóstico
diferencial das demências, assim como se discernir envelhecimento normal do envelhecimento patológico.
DOI: 10.5327/Z2447-2115201500030001
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O Teste Pares Associados da Escala Wechsler de Memória é parte integrante de uma bateria de testes que avalia a memória visual e auditiva . Este teste possui sensibilidade para avaliar memória auditiva imediata, capacidade de codificação, recordação de informações verbais e aprendizagem em níveis fundamentais, visto que não é necessário que o sujeito tenha a habilidade de compreensão de domínios léxicos/gramaticais preservada.
Na avaliação da capacidade de atenção sustentada e memória de trabalho por via auditivo-verbal, é frequente a utilização
do Teste de Dígitos, ordem direta e inversa, da Bateria Wechsler de Inteligência-III – validado no Brasil em indivíduos entre
16 e 89 anos. A sensibilidade e a fácil compreensão do comando do teste por parte do examinando, independente da sua escolaridade, justificam o seu amplo uso em pesquisas e na clínica neuropsicológica .
Na avaliação das funções executivas, o Teste Torre de Hanói é vastamente utilizado em diferentes amostras. Os comportamentos executivos são constituídos de várias subfunções, como capacidade de planejamento, resolução de problemas, tempo de
reação, comportamento de autochecagem e memória operacional. Neste teste, é possível a avaliação de diversas subfunções dos
comportamentos executivos, especialmente a capacidade de planejamento, controle inibitório e tempo de execução da tarefa,
com diferentes níveis de dificuldade. Em estudo com idosos, observou-se relação entre estas variáveis e a idade.
De igual importância, há a necessidade de se avaliar a condição de humor do paciente, haja vista que estados depressivos,
por exemplo, apresentam forte correlação com mal desempenho cognitivo. Dentre os principais instrumentos para rastreio de
sintomas depressivos, destaca-se a Escala de Depressão Geriátrica (EDG). A versão original, composta de 30 itens, é pouco
aplicada com pessoas idosas. Na população brasileira, há versão validada com 15 itens, que preserva a especificidade e a sensibilidade do teste .
Em síntese, diretrizes nacionais e internacionais recomendam o monitoramento constante das funções cognitivas de pessoas idosas, a fim de que condições de acometimento por declínio possam ser detectadas, com vistas a possibilitar intervenção
precoce, preferivelmente por equipe interdisciplinar, para assegurar autonomia e independência nesta fase da vida.

Otávio de Tolêdo Nóbrega
Editor Associado
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ARTIGO ORIGINAL

TESTE DE MONOFILAMENTO NÃO IDENTIFICA
IDOSOS COM NEUROPATIA DIABÉTICA
Monofilament test does not identify older adults with diabetic neuropathy

RESUMO

OBJETIVO: Verificar a utilização de monofilamento de 10 g no diagnóstico de neuropatia diabética (NPD) em idosos comparando-o
a escores de rastreio de dois instrumentos validados. MÉTODOS: Estudo transversal descritivo, com amostra de conveniência,
no qual foram avaliados 50 pacientes com NPD diagnosticada por meio dos instrumentos escore de sintomas neuropáticos
(ESN) e escore de comprometimentos neuropáticos (ECN) e sensação protetora plantar através do monofilamento de SemmesWeinstein de 10 g (laranja). RESULTADOS: 50 idosos foram diagnosticados com NPD pelos instrumentos ESN e ECN e, quando
comparados quanto à presença ou ausência do monofilamento de 10 g, não se observou correlação estatística significativa
através do teste de Kruskal-Wallis, inclusive, em muitos pacientes o monofilamento estava preservado. CONCLUSÃO: O
monofilamento de 10 g isolado não foi capaz de indicar o diagnóstico de neuropatia diabética. Idosos com neuropatia diabética
podem apresentar sensação plantar preservada.
PALAVRAS-CHAVE: idoso; neuropatias diabéticas; diagnóstico.

ABSTRACT

Hudson Azevedo Pinheiroa,b, Cristiane Alves Pereirac, Érika Baptista Gomesc,
Gislane Mello Ferreiraa, Gustavo de Azevedo Carvalhoa

OBJECTIVE: To evaluate the use of 10-g monofilament in the diagnosis of diabetic neuropathy (NPD) in elderly comparing it to
two validated screening instrument scores. METHODS: A descriptive cross-sectional study with a convenience sample in which
50 patients diagnosed with NPD by the instruments score of neuropathic symptoms (ESN), score neuropathic commitments (ECN),
and protective sensation plant using the 10-g Semmes-Weinstein monofilament (orange) were evaluated. RESULTS: 50 olders
were diagnosed with NPD by ESN and ECN instruments and the presence or absence of the 10-g monofilament was compared.
There was no statistically significant correlation using the Kruskal-Wallis test including. In many patients the monofilament were
preserved. CONCLUSION: The isolated 10-g monofilament was not able to indicate the diagnosis of diabetic neuropathy.
It is possible that elderly diabetics with neuropathy have the feeling plant preserved.
KEYWORDS: aged; diabetic neuropathies; diagnosis.
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Monofilamento e neuropatia diabética

INTRODUÇÃO

As complicações crônicas do diabetes mellitus (DM),
em particular aquelas decorrentes da polineuropatia simétrica distal (NPD) e doença vascular periférica, traduzem os
principais fatores etiopatológicos do pé diabético, implicam
em mortalidade prematura e morbidade acentuada gerando
um impacto muito grande na qualidade de vida do paciente
diabético e de sua família, uma vez que essas complicações são
responsáveis por 85% das ulcerações e 40 a 70% das amputações não traumáticas.1-4
A NPD destaca-se dentre as complicações diabéticas
por ser uma das mais frequentes, compreendendo uma síndrome clínica que afeta o sistema nervoso periférico sensitivo, motor e autonômico, de forma isolada ou difusa, nos
segmentos proximal ou distal, de instalação aguda ou crônica,
de caráter reversível ou irreversível, manifestando-se silenciosamente ou com quadros sintomáticos, que se agravam
com a hiperglicemia.5
A disfunção neurológica inicia nas porções mais distais
do sistema nervoso periférico, geralmente os pés, e se estende
proximalmente em ambas as extremidades inferiores e superiores; o dano às fibras sensoriais grossas produz diminuição
da sensação ao toque leve e posicional, além de diminuição ou
ausência da vibração, enquanto o dano às fibras finas produz
uma sensação diminuída de dor e temperatura.6,7
Instrumentos que visam facilitar a detecção precoce da
NPD foram criados na prática clínica e dentre eles se destacam o escore de sintomas neuropáticos (ESN) e o escore de
comprometimento neuropático (ECN), elaborados por Young
nos anos 1980, e posteriormente validados para a população
brasileira por Moreira et al.,8 que avaliam o número de sintomas e sinais neurológicos experimentados pelo paciente,
sendo os critérios mínimos aceitáveis para o diagnóstico de
NPD: sinais moderados (6 pontos); com ou sem sintomas
ou sinais leves (3 pontos); com sintomas moderados, sinais
leves sozinhos ou com sintomas leves não são considerados
adequados para se fazer o diagnóstico de NPD.8
O exame com o monofilamento de Semmes-Weinstein
com a espessura de 5,07 mm e que exerce uma pressão
de 10 g é simples, prático e muito utilizado como rastreio para risco neuropático em pacientes com DM,
sendo por muitos considerado ainda como instrumento
para diagnóstico da NPD, todavia, trata-se de um teste
que apresenta baixos valores de sensibilidade e especificidade para esse fim, 72 e 64% respectivamente, logo,
pode indicar falso-positivos.9
O objetivo do presente estudo foi verificar a utilização de
monofilamento de 10 g no diagnóstico de NPD em idosos
comparando-o a escores de rastreio validados (ESN e ECN).
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MÉTODOS

Foi realizado um estudo transversal, com amostragem por
conveniência de idosos atendidos na Universidade Católica
de Brasília (UCB), no período de julho de 2011, oriundos
do projeto de extensão intitulado “Abordagem interdisciplinar na promoção de saúde e impacto na qualidade de vida
de pacientes portadores de diabetes mellitus”.
Os critérios de inclusão foram: diagnóstico clínico de
DM tipo 2; indivíduos que aceitassem formalmente participar do estudo através de preenchimento do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e idade igual
ou superior a 60 anos.
Os critérios de exclusão foram: ter alguma doença do
sistema nervoso central associada, déficit cognitivo avaliado
pelo miniexame do estado mental (MEEM), ter úlcera plantar
ativa, ter amputação em membro inferior, história de traumas
prévios nos últimos seis meses (fraturas, entorses, luxações),
neuropatias de outras causas (HIV, hanseníase, alcoolismo,
hipotireoidismo, hepatite B ou C, anemia perniciosa).
Os participantes foram entrevistados num primeiro
encontro para a coleta de dados pessoais, preenchimento do
TCLE e aplicação do ESN, que consiste num questionário
para triar os pacientes que tivessem queixas nos pés.
No segundo momento, utilizou-se o ECN, que consiste
na realização dos testes de sensibilidade vibratória (pelo diapasão de 128 Hz), dolorosa (por meio de um palito pontudo) e térmica (cabo do diapasão resfriado por álcool),
além de reflexo tendinoso profundo (reflexo Aquileu), no
qual, a partir de quatro pontos, há sinais leves de comprometimento neuropático.
Em seguida, no terceiro e último momentos, após a confirmação da presença da NPD, os pacientes foram avaliados para
identificar a presença da sensação protetora plantar utilizando
o monofilamento Semmes-Weinstein de 10 gramas (laranja)
da marca SORRI®. O paciente se manteve em decúbito dorsal, com os pés despidos e olhos fechados. Inicialmente, o
monofilamento foi aplicado no braço dos pacientes, para que
houvesse familiarização pelo estímulo.
Os pacientes foram mantidos com os olhos fechados e orientados a informar quando sentissem tal estímulo e a área que estava sendo estimulada, sem esperar
a pergunta do avaliador para não induzir a sua resposta.
Em seguida, iniciou-se a avaliação da região plantar onde
o monofilamento era posicionado perpendicularmente
sobre a área ser testada (falange distal do hálux e cabeças do primeiro, terceiro e quinto metatarsos), fazendo-se pressão por dois segundos até formar um arco, e
após isso, há a cessação do estímulo. Esse teste foi realizado duas vezes em cada pé. Caracterizaram-se como
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risco neuropático as situações de falta de sensibilidade
em um ponto ou mais.8
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
da UCB, sob parecer 046/2010.
Utilizou-se para a análise estatística quantitativa o software SPSS versão 20 com nível de significância de 95%, o
teste não paramétrico de Kruskal-Wallis, comparando presença de sintomas e sinais neuropáticos (ESN e ECN) com
sensibilidade plantar através do monofilamento de SemmesWeinstein de 10 g.

RESULTADOS

Participaram do estudo 50 idosos com diagnóstico de
NPD confirmada pelos instrumentos ESN e ECN e que
atenderam aos demais critérios de inclusão e exclusão, sendo
9 homens (18%), com média de idade de 67,8 ± 7,0 anos e
tempo médio de DM em ambos os grupos de 15,7 ± 9,1 anos.
Quanto à sensibilidade plantar realizada por meio do
monofilamento de 10 g, verificou-se que 23 idosos com NPD
(46%) apresentavam sensibilidade preservada, e que em apenas 7 pés direitos (14%) e 4 pés esquerdos (8%) a sensibilidade plantar estava ausente. Os indicadores e comparações
estatísticas entre monofilamento e ESN e monofilamento e
ECN estão apresentadas nas Tabelas 1 e 2, respectivamente.

perda da sensibilidade vibratória e dos reflexos tendinosos
profundos, além de alterações na velocidade de condução
nervosa por exame de eletrofisiologia.11,12 Tal justificativa corrobora a hipótese do presente estudo, descartando o uso do
monofilamento de 10 g como teste diagnóstico para NPD e
reforçando o ECN, que utiliza tanto o reflexo Aquileu como
a sensibilidade vibratória, para esse fim.
Ao validar para a população brasileira o ESN e o ECN
para diagnóstico de NPD, Moreira et al.8 mencionam que a
confiabilidade interavaliador foi elevada no uso desses testes com r = 0,77, sendo sensíveis e específicos para esse
fim. Os critérios mínimos aceitáveis para o NPD são: sinais
moderados com ou sem sintomas ou sinais leves com sintomas moderados, sendo que sinais leves sozinhos ou com
sintomas leves não são considerados adequados para se fazer
o diagnóstico de NPD.8
Fortaleza et al.13 compararam o uso do monofilamento
de 10 g com a escala Michigan para o diagnóstico de NPD e
observaram que para a maioria dos indivíduos avaliados por
esses dois instrumentos houve concordância entre os escores
Tabela 1 Comparação entre escore de sintomas neuropáticos e
monofilamento de 10 g em indivíduos com neuropatia diabética
Monofilamento de 10 g

DISCUSSÃO

No presente estudo, percebeu-se que não houve associação entre o teste de monofilamento de 10 g e os testes ESN
e ECN, logo, não se deve afirmar que o monofilamento de
10 g pode diagnosticar a NPD.
Uma revisão de literatura sobre NPD aponta como critérios para seu diagnóstico a presença de sintomas como queimação, dormência, formigamento fadiga e câimbra, além de
alterações ao exame clínico tais como arreflexia do reflexo
Aquileu, hipossensibilidade vibratória, térmica e dolorosa,
avaliação da função autonômica e o exame eletrodiagnóstico
para estudo da condução nervosa, logo, eles recomendam que
a NPD seja definida pela presença de duas avaliações alteradas, sendo uma delas o estudo eletrodiagnóstico ou o teste
da função autonômica.10 Ou seja, sendo o nervo periférico
responsável por funções motoras, sensitivas e autonômicas,
para diagnóstico de NPD são necessários testes mais específicos e sensíveis, uma vez que o monofilamento de 10 g indica
risco de ulceração por falta de sensação protetora plantar.
Sacco et al.11 também referem em seus estudos a dificuldade
no diagnóstico da NPD e a falta de protocolos e/ou consensos para tal investigação sugerindo para o seu diagnóstico a

ESN
Leve
Moderado
Grave
Total

+
4
13
6
23

↓
3
13
4
20

2
2
3
7

Total + ↓
9
4 4
28 14 14
13
5 5
50 23 23

- Total
1
9
0 28
3 13
4 50

ESN
Leve
Moderado
Grave
Total

ESN: escore de sintoma neuropático; +: presente; ↓: diminuído; -: ausente;
p = 0,41

Tabela 2 Comparação entre escore de comprometimentos
neuropáticos e monofilamento de 10g em indivíduos com
neuropatia diabética
Monofilamento de 10 g

ECN
Leve
Moderado
Grave
Total

+
14
8
1
23

↓
10
8
2
20

2
3
2
7

Total + ↓ - Total
26 15 9 2 26
19
7 10 2 19
5
1 4 0
5
50 23 23 4 50

ECN
Leve
Moderado
Grave
Total

ECN: escore de comprometimentos neuropáticos; +: presente;
↓: diminuído; -: ausente; p = 0,29
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obtidos, mostrando que esses dois testes são efetivos quando
utilizados em conjunto para tal diagnóstico. Tal achado difere
do presente estudo, no qual foi observado que não houve associação entre os testes ESN e ECN com o monofilamento
de 10 g. Outro fato é que no estudo de Fortaleza et al.13 o
instrumento utilizado ainda não foi validado para a população brasileira, fato esse que pode comprometer os resultados.
Em uma coorte entre 1999 e 2001 com 478 sujeitos foi
investigada a validade do uso do monofilamento como teste
de rastreio para NPD e perda da sensibilidade protetora plantar, e percebeu-se que esse instrumento foi apropriado para
triagem de risco de ulceração plantar e não para o diagnóstico de NPD, haja vista apresentar a sensibilidade de 72% e
especificidade de 64%.9 Tal achado também foi observado
no presente estudo.
Bretan et al.14 avaliaram o risco de ulceração e o risco de
quedas em idosos da comunidade por meio do monofilamento
de 10 g e escala de Berg, respectivamente. O monofilamento
mostrou sensibilidade de 97% e 83% de especificidade para
ausência de percepção plantar em 4 ou mais pontos para identificação de perda da sensibilidade protetora dos pés. Nesse
estudo não foi diagnosticada NPD para os idosos com DM, o
monofilamento foi utilizado apenas para avaliar perda da sensibilidade plantar, que nesse caso, estava preservada.
Em outro estudo foram avaliados três grupos de pacientes
com DM tipo 2, sendo que o primeiro apresentava menos
de dois anos com diagnóstico de DM, o segundo, mais de
dois anos e o terceiro não tinha história de DM. Foi feita a
investigação quanto à sensibilidade plantar através do uso do
monofilamento de Semmes-Weinstein e concluiu-se que o
monofilamento de seis gramas é identificado como o limiar
sensorial da percepção plantar e a incapacidade de percebê-lo
indica a diminuição da percepção sensorial, tratando-se de um
exame simples para rastreio da perda da sensação protetora plantar
a partir do monofilamento de 10 g e, com isso, o risco de úlcera
plantar.15 Tal fato condiz com os achados deste estudo, deixando
claro que o monofilamento de 10 g indica a presença do risco
de ulceração plantar e não o diagnóstico de NPD.

Kamei et al.16 realizaram um estudo para avaliar a eficácia
do exame de monofilamento Semmes-Weinstein para diagnosticar a NPD em pacientes ambulatoriais. Foi utilizado,
além do monofilamento, o diapasão e observou-se que há
correlações positivas entre o monofilamento e a sensibilidade, podendo ser indicado para detectar anormalidades nas
fibras nervosas de pequeno porte, e sendo um exame útil no
ambulatório em conjunto com o diapasão e reflexo Aquileu,
que avaliam fibras de grande porte e mais profundas, ou seja,
isoladamente o monofilamento não pode confirmar o diagnóstico de NPD.
Em uma revisão sistemática, Dross et al.17 afirmam que
na literatura há poucas evidências do uso do monofilamento
de 10 g para o diagnóstico de NPD.
O uso do monofilamento é rotineiro também no rastreio
de alterações de sensibilidade em sujeitos com hanseníase,
quer seja em membros superiores, quer seja em membros inferiores, inclusive para identificar riscos de ulceração plantar,
e nesses casos, o monofilamento é utilizado para a avaliação
de sensibilidade.18,19
Neste presente estudo todos os idosos apresentavam diagnóstico de NPD segundo o ESN e o ECN, sendo que os
idosos apresentam ao menos sinais ou sintomas neuropáticos
moderados, todavia, 46% dos idosos apresentaram sensação
protetora plantar preservada com o uso do monofilamento
apesar de possuírem NPD.

CONCLUSÃO

O monofilamento de 10 g isolado foi capaz de indicar
diminuição ou ausência de sensibilidade protetora que pode
gerar ulceração plantar e não o diagnóstico de neuropatia
diabética. É possível que idosos diabéticos com neuropatia
tenham sensação plantar preservada.
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ARTIGO ORIGINAL

IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS:
COMPROMETIMENTO COGNITIVO
E FATORES ASSOCIADOS
Institucionalized elders: cognitive impairment and associated factors

RESUMO

OBJETIVO: Avaliar o comprometimento cognitivo (CC) e fatores associados em idosos institucionalizados. MÉTODO: Estudo
transversal, analítico, com amostra composta por 213 idosos. Para análise dos dados foi calculado o intervalo de confiança
para a média dos escores em cada domínio e foram realizados testes de hipóteses para verificar a associação entre a variável
dependente, CC, segundo o Miniexame do Estado Mental (MEEM), e as variáveis independentes (sociodemográficas e condições
de saúde). RESULTADOS: Prevaleceram os idosos do sexo feminino (69,5%), com idade entre 70 e 79 anos (35,7%), solteiros
(53,5%), escolarizados (74,6%), apesar de 28,6% não terem concluído o primário, aposentados (75,8%), com renda de até 1 salário
mínimo (73,2%), e residentes nas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) de 1 a 3 anos (31,6%). Quanto às
condições de saúde, aproximadamente 77% dos idosos tinham uma enfermidade com diagnóstico médico, 28,6% faziam uso
de 3 a 4 medicamentos e 73,7% eram independentes. O CC foi identificado em 67% da amostra. Na análise univariada foi
verificada associação estatisticamente significativa entre as variáveis: sexo, número de filhos, ter frequentado a escola, grau
de escolaridade, tempo de permanência na ILPI e capacidade funcional. No modelo binário logístico a variável que apresentou
a maior precisão correspondeu ao grau de escolaridade, e a que apresentou a maior influência foi sexo, por apresentar o maior
coeficiente estimado. CONCLUSÃO: O percentual de CC nas instituições pesquisadas é preocupante, com destaque para o
nível de escolaridade associado ao CC, principalmente no sexo feminino.
PALAVRAS-CHAVE: idoso; cognição; instituição de longa permanência para idosos.

ABSTRACT

Ivoneide Maria de Melo Zimmermmanna, Márcia Carréra Campos Leala,
Rogério Dubosselard Zimmermanna, Ana Paula de Oliveira Marquesa

OBJECTIVES: Evaluate cognitive impairment and associated factors in institutionalized elders. METHOD: Transversal studying,
analytical, with sample composed by 213 elders. In order to evaluate data it was measured the confidence recess to the scoring
average in each domain and it was performed hypothesis tests to verify the association between dependents variable, cognitive
impairment, according to the Mini Exam of Mental Illness and independents variable (socio-demographic and health conditions).
RESULTS: Dominance of female genre (69.5%); age group from 70 to 79 years old (35.7%); singles (53.5%); school educated
(74.6%), although 28.6% haven’t concluded elementary education, retired workers (75.8%), with personal income up to one
minimum wage (73.2%), and residents in ILPI from one to three years (31.6%). In relation to health conditions approximately
77% of elders had illness with medical diagnostic, 28.6% using from 3 to 4 medicines and 73.7% were independents. Cognitive
impairment was identified in 67% of evaluated sample. In univariate evaluation was verified substantial statistically association
between variables: genre, number of child, school educated, education level, length of stay in ILPI and functional capacity.
At logistic binary model the most precision presented variable was years of education and the most influential was genre due
to show the highest estimated coefficient. CONCLUSION: The percentage of cognitive impairment at studied institutions is
alarming, notably the education level associated with cognitive impairment, mainly in female genre.
KEYWORDS: elder; cognitive; long-stay institutions for elderly.
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INTRODUÇÃO

No processo de envelhecimento natural são observados
déficits cognitivos que, em geral, se apresentam como: esquecimento de fatos recentes, dificuldades em realizar cálculos,
mudanças no estado de atenção, diminuição da concentração e do raciocínio. O declínio da capacidade cognitiva é
resultante do processo de envelhecimento natural ou de um
estágio de transição para as demências.1
O comprometimento cognitivo (CC) em idosos refere-se
a indivíduos que apresentam algum grau de perda cognitiva,
geralmente a memória, quando comparados a indivíduos normais para a mesma faixa etária. Esse comprometimento não
chega a interferir substancialmente na capacidade para a realização das atividades instrumentais da vida diária (AIVD).2
O CC não chega a preencher os critérios para o diagnóstico de demência, contudo representa um fator de risco para a
doença de Alzheimer, considerando a taxa de conversão para
essa patologia, em torno de 10 a 15% ao ano, contrastando
com a de indivíduos normais, com variação de 1 a 2% ao ano.3
Nesse sentido, o diagnóstico cognitivo e funcional auxilia no planejamento de ações que favoreçam a promoção da
saúde e a manutenção da capacidade funcional do idoso.4
A avaliação do CC de forma antecipatória proporciona a
redução dos efeitos degenerativos inerentes ao processo de
envelhecimento, minimizando riscos de acidentes, prolongando a autonomia e a funcionalidade do idoso.5
A família brasileira vem sofrendo mudanças significativas em sua estrutura, tais como: diminuição do número de
filhos, novos arranjos conjugais, maior participação da mulher
no mercado de trabalho, entre outras, gerando dificuldades
na prestação de cuidados para com seus idosos. No Brasil,
a institucionalização dos mais velhos ainda não é uma prática comum. Anteriormente, as instituições que abrigavam
os idosos eram denominadas de asilos.6
A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia
(SBGG) sugeriu a adoção da denominação de Instituição
de Longa Permanência para Idosos (ILPI) em substituição
ao termo asilo, pois entende essas instituições como residências coletivas que atendem tanto idosos independentes em
situação de carência de renda e ou de suporte familiar quanto
aqueles com dificuldades para o desenvolvimento das atividades diárias que necessitam de cuidados.6
Dessa forma, o presente estudo teve por objetivo investigar o CC em idosos institucionalizados e os possíveis fatores associados, no intuito de produzir resultados que possam
colaborar para o desenvolvimento de políticas públicas e
práticas de saúde que minimizem a ocorrência dessa patologia, favorecendo, assim, uma melhor qualidade de vida do
idoso institucionalizado.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de corte transversal, analítico,
tendo por base os dados secundários oriundos do projeto
“Perfil social e epidemiológico de pessoas idosas no contexto asilar”, que foi registrado e aprovado, parecer consubstanciado (ANEXO) (CAAE nº 02013112600005208), pelo
Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos
da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), em cumprimento ao que determina a Resolução nº 466/2012.
Foi desenvolvido em nove ILPIs, sendo duas públicas e
sete filantrópicas, vinculadas ao Instituto de Assistência Social
e Cidadania (IASC) e cadastradas no Conselho de Assistência
Social do município do Recife (PE). Os dados foram coletados, no período de janeiro a maio de 2013, por docentes
do Departamento de Medicina Social da UFPE, membros
do Grupo de Pesquisa — Saúde do Idoso, do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq), devidamente treinados quanto aos procedimentos
metodológicos adotados.
A população do estudo correspondeu a 392 idosos institucionalizados, de ambos os sexos, com idade equivalente
ou superior a 60 anos, residentes nas ILPIs da área escolhida
para o estudo. Como critério de inclusão foi selecionado o
registro dos dados que continham informações referentes à
avaliação do CC (n = 215). Após a limpeza do banco, restaram 213 registros válidos.
A variável dependente correspondeu à função cognitiva,
avaliada por meio do Miniexame do Estado Mental (MEEM).
Esse instrumento foi aplicado seguindo os pontos de corte de
acordo com os níveis de escolaridade do entrevistado: analfabeto=13 pontos, escolaridade baixa/média=18 pontos, alta
escolaridade=26 pontos.7
Em relação às variáveis independentes, foram investigados dados sociodemográficos (sexo, faixa etária, estado civil,
tem/teve filhos, número de filhos, frequentou a escola, escolaridade, tempo de institucionalização, situação previdenciária, renda pessoal), condições de saúde (morbidade com
diagnóstico em prontuário e uso de medicamentos) e capacidade funcional.
Para avaliação da capacidade funcional, foi utilizado o
índice de Katz, que consta de seis itens ou atividades que
medem o desempenho do indivíduo nas suas atividades de
autocuidado, classificados em: independentes, quando apresentaram dependência para até duas funções; parcialmente
dependentes, quando apresentaram dependência para três ou
quatro funções; dependentes, quando apresentaram dependência para cinco ou seis funções.
O banco de dados foi organizado com o auxílio do software
Epi Info, versão 3.5.3. Após a digitação em dupla entrada,
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os dados foram checados, visando excluir possíveis inconsistências, e exportados para análise. Nessa etapa foram utilizados os programas Statistical Package for the Social Sciences for
Windows (SPSS), versão 19.0, e R, versão 2.14.2.
A análise descritiva da distribuição das variáveis é apresentada por meio de frequências absolutas e relativas. Para verificar possíveis associações entre o CC e as variáveis independentes, foi utilizado o teste do χ2 de Pearson, sendo adotados
o nível de significância p < 0,05 e o intervalo de confiança de
(IC95%). Na análise multivariada foi aplicado o modelo
de regressão não linear binário logístico, em que a partir das
categorias das variáveis independentes foram geradas variáveis indicadoras (Dummy’s), procedimento adotado para
aumentar assertividade do modelo ajustado.

RESULTADOS

Quanto à caracterização da amostra (n = 213), segundo
variáveis sociodemográficas, prevaleceram os idosos do sexo
feminino (69,5%), pertencentes à faixa etária de 70 a 79 anos
(35,7%), estado conjugal solteiro (53,5%), escolarizados
(74,6%), apesar de 28,6% dos idosos terem menos de 4 anos
de estudo. No que diz respeito à situação previdenciária, 75,8%
estavam aposentados por ocasião do estudo, 73,2% referiram
renda pessoal de até 1 salário mínimo e 31,0% residiam nas
instituições havia menos de 3 anos (31,0%).
No tocante às condições de saúde investigadas, em torno
de 76,5% dos idosos tinham alguma condição mórbida diagnosticada em prontuário existente na ILPI, 28,6% faziam uso
de 3 a 4 medicamentos e 73,7% eram independentes, sendo
o CC identificado em 67,1% dos idosos analisados.
Em relação à Tabela 1, pode-se observar que há associação estatística entre as variáveis, sexo, número de filhos,
ter frequentado a escola, grau de escolaridade e o tempo de
permanência na ILPI, em relação ao CC. Na Tabela 2 verifica-se associação do CC com a funcionalidade.
A avaliação do efeito conjunto das variáveis independentes e que tiveram associação significativa com o CC foi realizada utilizando-se um modelo logístico bivariado, sendo a
variável dependente codificada em 1, quando da ocorrência
do CC, e 0, quando ausente.
Na Tabela 3 demonstra-se o resultado do modelo binário logístico que melhor explicou a variável dependente
CC. A variável que apresentou o menor erro padrão, ou
seja, a maior precisão foi anos de estudo, e a que apresentou a maior influência foi sexo, por apresentar o maior
coeficiente. A estimativa de cada um dos β apresentados
na tabela é a sua contribuição no score para classificação do
paciente com ou sem CC.
88

Para verificar a assertividade do modelo ajustado, apresentamos, na Tabela 4, os resultados comparados da estimativa e
dos valores reais da variável dependente. A assertividade total
foi de aproximadamente 71% dos casos, sendo que quando
lidamos somente com as pessoas com CC observado essa
assertividade sobe para aproximadamente 93%.

DISCUSSÃO

A predominância de mulheres na amostra estudada traduz a feminização observada nos grupos etários mais envelhecidos da população. As mulheres vivem mais do que os
homens em quase todas as partes do mundo. Esse fenômeno
se deve a diferentes fatores, tais como: menor consumo de
álcool e tabaco, maior procura por serviços de saúde ao longo
do curso de vida, menor exposição a fatores de risco de natureza ocupacional, entre outros.8,9
Quanto ao CC por sexo, Souza et al.,10 em estudo com idosos institucionalizados, verificaram que as mulheres apresentavam melhor desempenho cognitivo em relação aos homens,
principalmente nas avaliações que envolviam habilidades de
memória. De forma contrária, Soares, Coelho e Carvalho11
não observaram diferença significativa em termos de CC
entre homens e mulheres. Ferreira et al.,12 em pesquisa com
idosas residentes em ILPI de Brasília (DF), constataram que
a perda cognitiva prevalecia para o sexo feminino, corroborando os achados aqui apresentados.
Constatou-se no presente estudo que a maioria dos idosos institucionalizados estava na faixa etária de 70 a 79 anos,
situação também observada no estudo de Lenardt, Michel e
Tallmann13 em diversas regiões do Brasil com idosos institucionalizados. De acordo com Del Duca et al.,14 um fator
preditor para a institucionalização é a idade avançada, pois
a cada década que passa o risco de incapacidade funcional
dobra e há uma maior predisposição às doenças crônicas.
Segundo Soares et al.,15 é inegável o aspecto positivo do
aumento da expectativa de vida da população, porém esse
indicador termina por provocar problemas de saúde, sociais
e econômicos, e a falta ou a precariedade do suporte social e
financeiro a essas famílias termina por induzi-las a institucionalizarem seus idosos.
A predominância de idosos solteiros institucionalizados aqui encontrada sugere a frágil rede de apoio familiar e
social no cuidado pela família. Achados de outras investigações também identificam que idosos sem companheiros (viúvos e solteiros) estão mais sujeitos à institucionalização.13,16
Quanto ao número de filhos, na presente pesquisa a proporção de idosos com CC e de idosos que tiveram filhos é
diferente das demais categorias, levando-nos a ressaltar que
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Tabela 1 Associação entre comprometimento cognitivo e variáveis sociodemográficas — Análise univariada. Recife (PE), 2013
Variáveis
Sexo
Masculino
Feminino
Faixa etária (anos)
60 a 69
70 a 79
80 a 89
90 ou mais
Estado conjugal
Casado/tem companheiro
Solteiro
Viúvo
Separado ou divorciado
Não informado
Nº de filhos
1a2
3a4
5 ou mais
Não informado
Frequentou escola
Sim
Não
Grau de escolaridade
Primário incompleto
Primário completo
1º grau incompleto
1º grau completo
2º grau incompleto
2º grau completo
Superior incompleto
Superior completo
Não sabe
Não respondeu
Situação previdenciária
Aposentado
Pensionista
Aposentado e pensionista
Não aposentado ou pensionista
Renda pessoal
Até um salário mínimo
Entre um e dois salários mínimos
De dois a quatro salários
Mais que quatro salários
Não possui rendimentos
Não respondeu
Tempo de institucionalização
Menos de um ano
De um a três anos
De três a cinco anos
Cinco anos ou mais

Comprometimento cognitivo
Presente
Ausente
n (%)
n (%)

Total
n (%)

36 (55,4)
107 (72,3)

29 (44,6)
41 (27,7)

65 (100)
148 (100)

39 (65)
50 (65,8)
38 (67,9)
16 (76,2)

21 (35)
26 (34,2)
18 (32,1)
5 (23,8)

60 (100)
76 (100)
56 (100)
21 (100)

12 (66,7)
81 (71,1)
35 (62,5)
14 (58,3)
1 (100)

6 (33,3)
33 (28,9)
21 (37,5)
10 (41,7)
0 (0)

18 (100)
114 (100)
56 (100)
24 (100)
1 (100)

45 (80,4)
21 (60)
10 (47,6)
67 (66,3)

11 (19,6)
14 (40)
11 (52,4)
34 (33,7)

56 (100)
35 (100)
21 (100)
101 (100)

97 (61)
46 (85,2)

62 (39)
8 (14,8)

159 (100)
54 (100)

43 (70,5)
12 (46,2)
9 (60)
6 (46,2)
6 (66,7)
2 (25)
1 (50)
0 (0)
18 (94,7)
46 (85,2)

18 (29,5)
14 (53,8)
6 (40)
7 (53,8)
3 (33,3)
6 (75)
1 (50)
6 (100)
1 (5,3)
8 (14,8)

61 (100)
26 (100)
15 (100)
13 (100)
9 (100)
8 (100)
2 (100)
6 (100)
19 (100)
54 (100)

114 (70,4)
8 (47,1)
2 (40)
19 (65,5)

48 (29,6)
9 (52,9)
3 (60)
10 (34,5)

162 (100)
17 (100)
5 (100)
29 (100)

111 (71,2)
5 (35,7)
4 (80)
0 (0)
19 (65,5)
4 (50)

45 (28,8)
9 (64,3)
1 (20)
1 (100)
10 (34,5)
4 (50)

156 (100)
14 (100)
5 (100)
1 (100)
29 (100)
8 (100)

39 (61,9)
44 (66,7)
14 (51,9)
46 (80,7)

24 (38,1)
22 (33,3)
13 (48,1)
11 (19,3)

63 (100)
66 (100)
27 (100)
57 (100)
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Valor p

0,0155

0,7955

0,5656

0,0307

0,0011

< 0,0001

0,1341

0,0529

0,0338
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Tabela 2 Associação entre comprometimento cognitivo e as condições de saúde – Análise univariada. Recife (PE), 2013
Comprometimento cognitivo

Total
n (%)

Presente
n (%)

Ausente
n (%)

Uma

109 (66,9)

54 (33,1)

163 (100)

Duas

33 (67,3)

16 (32,7)

49 (100)

1 (100)

0 (0)

1 (100)

Valor p

Morbidade com diagnóstico

Três ou mais

0,7805

Uso de medicamentos
Nenhum

16 (64)

9 (36)

25 (100)

1a2

24 (70,6)

10 (29,4)

34 (100)

3a4

41 (67,2)

20 (32,8)

61 (100)

5a6

40 (75,5)

13 (24,5)

53 (100)

22 (55)

18 (45)

40 (100)

97 (61,8)

60 (38,2)

157 (100)

17 (85)

3 (15)

20 (100)

29 (80,6)

7 (19,4)

36 (100)

7 ou mais

0,3269

Capacidade funcional
Independente
Parcialmente dependente
Dependente

0,0195

Tabela 3 Regressão modelo binário logístico dos fatores associados ao comprometimento cognitivo em idosos
institucionalizados — Análise ajustada. Recife (PE), 2013
β

Erro
padrão

Graus de
liberdade

Valor p

Exp(β)

Sexo

-0,780

0,329

1

0,018

Tempo na ILPI

-0,208

0,137

1

Anos de estudo

-0,014

0,004

Funcionalidade

-0,601

Constante

2,210

Variáveis

IC95% para Exp(β)
Inferior

Superior

0,459

0,241

0,873

0,127

0,812

0,622

1,061

1

0,002

0,986

0,977

0,995

0,236

1

0,011

0,548

0,345

0,872

0,741

1

0,003

9,118

ILPI: Instituição de Longa Permanência para Idosos; Exp(B): exponencial de β; IC95%: intervalo de confiança de 95%.

Tabela 4 Assertividade do modelo ajustado mediante
regressão modelo binário logístico dos fatores associados ao
comprometimento cognitivo em idosos institucionalizados.
Recife (PE), 2013
Predito
Observado

comprometimento
cognitivo

Percentual
correto

Presente

Ausente

Com comprometimento

132 (92,3)

11 (7,7)

92,3

Sem comprometimento

51 (72,9)

19 (27,1)

27,1

Assertividade total

70,9

Note que a coluna “Percentual correto” não fecha em 100% porque
representa o respectivo percentual da linha no que se refere à assertividade.
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existe significância estatística na associação CC e ter filhos.
Registra-se, no entanto, que na literatura não foi encontrada
nenhuma referência à associação CC e ter filhos.
A medida de associação observada entre CC e baixa
escolaridade registrada neste estudo também foi verificada por Ferreira et al.12 investigando idosos residentes em
ILPI de Brasília (DF). Souza et al.10, em pesquisa sobre
o desempenho cognitivo com idosos institucionalizados,
verificaram que os indivíduos com alta escolaridade (8 a
15 anos) obtiveram melhor desempenho nas avaliações
de linguagem.
Veras17 destaca que a idade e a escolaridade são fatores
que estão relacionados diretamente com o CC. Quanto maior
o nível de escolaridade, mais difícil será o desenvolvimento
de quadros demenciais; consequentemente, indivíduos com
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baixa escolaridade apresentam maior predisposição a desenvolver quadro demencial.9,18
A predominância de idosos aposentados e com insuficiência financeira encontrada nos achados aqui analisados
corrobora os dados do Censo de 2009 do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), em que a média nacional de cobertura previdenciária entre os idosos com idade
igual ou superior a 60 anos é de 80,4%.1
O isolamento social e a falta de estímulo intelectual
que ocorrem nas ILPIs podem ser fatores importantes no
desenvolvimento e no agravamento do CC.19 Alguns trabalhos referem a institucionalização como fator que favorece o
CC, seja pelo afastamento do idoso da vida em comunidade
ou pelo sedentarismo muitas vezes imposto pelas condições
das ILPIs.1,20-22
Marin et al.23 e Vitorino, Paskulin e Viana24 concordam
que as ILPIs oferecem moradia, higiene, alimentação, acompanhamento médico, porém afastam o indivíduo do convívio familiar, favorecendo o isolamento social e a inatividade
física e mental, acarretando prejuízos a sua qualidade de vida.
Neste estudo, observamos que a proporção de idosos com CC
corresponde, quando comparado ao tempo de institucionalização; vale destacar a prevalência do evento nos indivíduos
residentes nas ILPIs há cinco anos ou mais.
À medida que a pessoa envelhece, maiores são as suas
chances de contrair uma doença crônica.25 A prevalência de
morbidade única encontrada na presente pesquisa sugere insuficiência de registro nos prontuários existentes nas instituições, não tendo sido observada significância estatística entre
o CC e a quantidade de morbidades listadas em prontuário.
De acordo com Soares, Coelho e Carvalho,11 o desempenho cognitivo declina com o aumento da idade, resultando
em menor desempenho para realização das atividades de vida
diária. Em nosso estudo foi constatada associação significativa entre o CC e a dependência funcional.
As variáveis número de filhos e ter frequentado a escola
foram categorizadas como variáveis de confundimento, pois

em sua presença a assertividade do modelo foi diminuída.
Porém, dessas variáveis, sexo e escolaridade foram as que
apresentaram maior significância, levando-nos a concluir
que quanto menor a escolaridade, maior o CC, principalmente no sexo feminino.
No que diz respeito à limitação do estudo, por sua
natureza de corte transversal, não se pode estabelecer
relação de causalidade entre as variáveis investigadas e o
desfecho. Recomenda-se a realização de estudos adicionais, com outros tipos de desenho, tendo por finalidade a
identificação de possíveis relações causais entre as variáveis investigadas e outras que sejam relevantes à temática
no lócus das ILPIs.

CONCLUSÃO

Cuidar do idoso não é tarefa fácil, principalmente na
realidade brasileira, em que as dificuldades socioeconômicas são imensas. Diante desse quadro, muitas vezes a institucionalização passa a ser a única opção. Com o crescimento
da população idosa e o aumento da procura por ILPI, faz-se
necessário conhecer a realidade dos idosos, proporcionando
subsídios para o enfrentamento de um dos maiores desafios
da saúde pública, a promoção da qualidade de vida de idosos institucionalizados.
O percentual de CC encontrado nas ILPIs pesquisadas é
alarmante. Destaque especial deve ser dado à associação entre
nível de escolaridade e CC, principalmente no sexo feminino.
Os resultados aqui apresentados podem contribuir
para um melhor conhecimento da realidade do idoso
institucionalizado, ampliando a discussão e a interlocução entre os profissionais da assistência, da academia e
da sociedade.
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ARTIGO ORIGINAL

IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAL DE SERVIÇOS
FARMACÊUTICOS EM INSTITUIÇÕES DE LONGA
PERMANÊNCIA PARA IDOSOS: ESTUDO PILOTO
Structural implementation of pharmaceutical services in nursing homes: pilot study

RESUMO

OBJETIVO: Descrever a implantação estrutural de um modelo de serviços farmacêuticos a instituições de longa permanência
para idosos. MÉTODOS: O estudo traça a implantação estrutural de um modelo de serviços farmacêuticos em uma instituição
de longa permanência para idosos, no município de Aracaju, em Sergipe, realizada de janeiro de 2010 a dezembro de 2012. Os
indicadores de qualidade de estrutura foram avaliados por um farmacêutico-pesquisador e um farmacêutico-auditor, com base na
adaptação de resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e em recomendações da literatura internacional. Ao final do
estudo, conduziu-se uma comparação entre os indicadores, antes e após a implantação. RESULTADOS: De acordo com o roteiro
de tal órgão, após as intervenções farmacêuticas, houve modificação em sete dos 13 indicadores de qualidade nas instituições
de longa permanência para idosos. O segundo instrumento demonstrou modificação de dois dos dez indicadores de qualidade
em tais locais. Já no terceiro, houve modificação em seis dos 11 indicadores de qualidade após as intervenções farmacêuticas.
Embora as avaliações tenham sido centradas nas características estruturais do sistema de uso de medicamentos, alguns dos
indicadores modificados estavam relacionados a atividades que caracterizam “processos”, tais como armazenamento e controle
de estoque. A principal estratégia empregada foi a implantação de um dispensário de medicamentos em instituições de longa
permanência para idosos, que permitiu o armazenamento adequado dos medicamentos e possibilitou a disponibilização das
fontes de informação. CONCLUSÃO: A implantação dos serviços farmacêuticos em instituições de longa permanência para
idosos possibilitou a alteração das características estruturais do sistema de uso de medicamentos nela.
PALAVRAS-CHAVE: instituição de longa permanência para idosos; atenção farmacêutica; indicadores de qualidade em assistência à saúde.
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OBJECTIVE: To describe the structural implementation of a pharmaceutical services model to homes for the aged.
METHODS: The study delineates the structural implementation of a pharmaceutical service model in a home for the aged in
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an auditor-pharmacist, based on the adaptation of the Anvisa Resolution and recommendations on the international literature,
evaluated structure quality indicators. In the end of the study, a comparison was conducted between the indicators before
and after implementation. RESULTS: According to the instrument of such organ, after pharmaceutical interventions, there were
modifications in seven of the 13 quality indicators in the homes for the aged. The second instrument showed changes in two
of the ten quality indicators in such places. However, in the third, there was a modification in six of 11 quality indicators after
pharmaceutical interventions. Although the assessments were focused on the structural characteristics of the medication system,
some of the modified indicators were associated with activities that characterize “processes” such as storage and inventory
control. The main intervention was the implementation of a medication dispensary in homes for the aged, which allowed the
proper storage of drugs and allowed the disclosure of information sources. CONCLUSION: The implementation of pharmaceutical
services in homes for the aged enabled the alteration of structural characteristics from the medication system in the institution.
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Serviços farmacêuticos em ILPIs

INTRODUÇÃO

O atual processo de transição demográfica aliado a algumas condições, tais como os novos arranjos familiares, os
fatores socioeconômicos e a falta de adaptação das casas às
necessidades dos idosos, têm contribuído para o crescente
número de residentes em instituições de longa permanência para idosos (ILPIs).1 Contudo, nem sempre tais organizações possuem recursos físicos e humanos para funcionar
sob as normas e os padrões de legislações pertinentes que
definem os critérios mínimos de funcionamento, incluindo
oferecimento de lazer, assistência social e jurídica e, principalmente, saúde.2,3 Grande parte das ILPIs, tanto públicas quanto privadas, oferece serviços de assistência médica,
enfermagem e psicológica, os quais, em geral, são provenientes de ações voluntárias.
Neste sentido, as questões relativas ao envelhecimento e
à problemática do uso de medicamentos têm se tornado um
desafio aos planejadores e administradores destas instituições,
pois, apesar de não serem considerados órgãos sanitários, a
maioria dos serviços oferecidos pelas ILPIs é caracterizado
como assistência à saúde.
O referido cenário tem elevado a demanda por cuidados
específicos e requer que as ILPIs deixem de fazer parte apenas da rede de assistência social e integrem a de assistência
à saúde.4-6 Segundo a literatura médica, o trabalho da equipe
multiprofissional de saúde é fundamental para o cuidado de
idosos, pois pode prover oportunidades substanciais à melhora
na qualidade do tratamento dessa população.7-9 Além disso,
como membro dessa equipe, os farmacêuticos veem buscando,
sob diferentes formas, reduzir custos e aumentar a efetividade dos tratamentos em ILPIs.10-13
Recentemente, duas revisões sistemáticas complementares, realizadas por Silva et al.14 e Verrue et al.,15 apontaram
que o monitoramento dos planos de tratamento e a promoção de terapias custo-efetivas são algumas das intervenções
mais realizadas. Em outros países, os serviços farmacêuticos
conduzidos em ILPIs são associados a um significativo efeito
protetor contra piora da dor, reinternação hospitalar e número
de quedas. Este se caracteriza por um importante indicador
de saúde, tendo em vista a sua relação com a diminuição de
capacidade funcional, hospitalização e óbito.16-18
No Brasil, em contraste, os problemas relativos ao uso
de medicamentos por idosos nas ILPIs têm sido mal equacionados sob diferentes aspectos. Apesar de ser preconizada pelo Ministério da Saúde, conforme a Portaria 810
de 1989, a inclusão do farmacêutico nestas instituições tem
sido bastante restrita.2 Ainda, os estudos neste cenário são
escassos e limitados à caracterização descritiva do perfil
farmacoepidemiológico.1,19
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Ao longo das últimas décadas, algumas ferramentas de avaliação têm sido empregadas a fim de aprimorar a qualidade dos
serviços de saúde e auxiliar o processo de implantação de novos
serviços em diversos cenários de atuação farmacêutica. Um dos
instrumentos mais utilizados foi proposto por Donabedian,20 o
modelo SPO, do inglês Structure, Process and Outcomes, segundo
o qual os métodos de avaliação da qualidade em saúde, inclusive em ILPIs, poderiam ser divididos em três eixos construídos
com base em teoria de sistemas: (S) estrutura, (P) processos e
(O) resultados. O eixo ‘estrutura’ envolve as características estáveis dos serviços de saúde, tais como instalações, equipamentos e recursos humanos, materiais e financeiros. Os ‘processos’
dizem respeito às interações e aos procedimentos que envolvem
profissionais de saúde e pacientes. Já o eixo ‘resultados’ engloba
a realização do objetivo de curar, inibir a progressão, restaurar a
capacidade funcional, entre outros.21,22
A metodologia SPO preconiza que a avaliação e a implantação dos serviços de saúde devem ser iniciadas pelos indicadores de estrutura, pois, assim, permitirão que, nas próximas
etapas, os indicadores de processos e resultados sejam avaliados mais fidedignamente. Todavia, os estudos baseados em
intervenções farmacêuticas no cenário das ILPIs têm sido
enfocados nas atividades ligadas aos processos que envolvem
o sistema do uso de medicamentos das instituições e em seus
resultados. Além disso, apesar do crescimento da preocupação com a qualidade dos serviços prestados nas ILPIs, pouco
tem sido estudado sobre a relação entre os aspectos estruturais dos serviços com a qualidade dos processos e resultados
do sistema de uso de medicamentos.23,24 Ante ao exposto, o
objetivo do presente trabalho foi descrever a implantação
estrutural de um modelo de serviços farmacêuticos para ILPIs.

MÉTODOS
Delineamento e local do estudo
O presente estudo descreve a implantação estrutural de
um modelo de serviços farmacêuticos em uma ILPI no município de Aracaju, Sergipe, a qual foi realizada de janeiro de
2010 a dezembro de 2012. A ILPI atende idosos de ambos
os gêneros há 103 anos, tem caráter filantrópico, portanto
se mantém por meio de contribuições da aposentadoria dos
idosos e doações. A equipe de saúde da instituição conta com
médico, psicóloga, nutricionista e equipe de enfermagem com
profissionais de níveis técnico e superior. Também integram a
instituição diversos profissionais que atuam nas áreas administrativa e de serviços gerais. Como característica fundamental,
a ILPI inclui voluntários que auxiliam no cuidado aos idosos
em diversas áreas.
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Fases do estudo

Implantação do serviço

No início da investigação, foram coletados os indicadores
de qualidade do sistema de uso dos medicamentos em termos
de estrutura na ILPI (‘Antes’), que serviram como linha de
base. Posteriormente, realizou-se a implementação estrutural
dos serviços farmacêuticos na ILPI com base nos critérios
estabelecidos pela legislação pertinente e em recomendações
da literatura internacional. Ao final do estudo, houve uma
nova coleta dos indicadores de estrutura (‘Depois’) na instituição para que fosse realizada uma comparação dos indicadores antes e após a implantação do serviço.

O modelo utilizado foi voltado à implantação e padronização das características estruturais dos serviços farmacêuticos
na ILPI. Uma vez que não existe um método consagrado na
literatura para implantar serviços farmacêuticos em ILPIs em
termos estruturais, tais intervenções foram direcionadas a fim
de suprir as necessidades identificadas previamente por meio
da avaliação dos indicadores de estrutura, que foi norteada
pela legislação pertinente,26 e pelas recomendações na literatura internacional, com base nos instrumentos utilizados.27,28
Embora as avaliações tenham se focado nas características estruturais dos serviços farmacêuticos, os itens estudados pelos dois guias utilizados e por alguns dos critérios do
roteiro de inspeção da Anvisa26 estão relacionados a atividades que caracterizam “processos” e não condições estruturais,
como armazenamento e controle de estoque.
Em termos de infraestrutura e recursos físicos, o ponto
central foi a implantação de um dispensário de medicamentos, o qual permitiu o armazenamento adequado dos
medicamentos, além de possibilitar a utilização das fontes
de informação, indispensáveis em um sistema de uso de
medicamentos. As condições ambientais e os espaços físicos
foram planejados considerando aspectos pertinentes à boa
localização, sinalização e higienização, dispostos na legislação pertinente.25,26 Este também permitiu a otimização dos
procedimentos técnicos, tais como recebimento, triagem das
doações e controle de estoque. Todas as estratégias realizadas
na implantação estão descritas no Quadro 1.

Coleta e avaliação dos indicadores de estrutura
Os indicadores de estrutura foram avaliados conforme
a legislação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa), que estabelece os critérios estruturais necessários para a realização de serviços farmacêuticos em outros
cenários de atuação.25,26 As normas aplicáveis ao cenário das
ILPIs foram mensuradas e classificadas segundo o seu grau
de essencialidade em: imprescindível, quando atendiam às
Boas Práticas de Dispensação e podiam causar riscos eminentes à saúde pública; necessário, se satisfaziam às Boas
Práticas de Dispensação e podiam causar riscos à saúde
pública; recomendável, quando atendiam às Boas Práticas
de Dispensação e não causavam riscos à saúde pública; e
informativo, que apresentavam uma informação descritiva.
De modo complementar à avaliação do roteiro da Anvisa
(1999), também foram analisados alguns indicadores estruturais preconizados pela literatura internacional como fatores diretamente relacionados à qualidade do sistema de uso
de medicamentos em ILPIs.
Uma das referências empregadas foi “The Provision
of Pharmacy Services to Residential Aged Care Facilities –
Guidelines for Pharmacists”, que foi publicada pela Sociedade
Farmacêutica da Austrália.27 Este guia foi desenvolvido para
auxiliar farmacêuticos no exercício profissional em ILPIs e
elevar consistentemente a qualidade de suas intervenções.
A outra referência que incluía recomendações aos serviços farmacêuticos em ILPIs foi o “Guidelines on Medication
Management in Nursing Homes”, lançado pelo Ministério da
Saúde de Singapura e elaborado por uma equipe multidisciplinar formada por farmacêuticos, médicos geriatras e outros
profissionais de saúde atuantes em ILPIs.28
A fim de reduzir potenciais vieses de avaliação, tanto no
roteiro da Anvisa quanto nos itens dos dois guias, os indicadores de estrutura foram avaliados por um farmacêutico-pesquisador e um farmacêutico-auditor, os quais realizaram
discussão para o consenso quando houve discordância em
algum critério avaliado.

RESULTADOS
Indicadores de qualidade estrutural
A avaliação dos indicadores de qualidade estrutural dos
serviços farmacêuticos, realizada com base no roteiro da Anvisa
e complementada pela avaliação dos dois guias, permitiu o
direcionamento da implantação dos serviços na ILPI. De
acordo com tal publicação,26 houve modificação em sete dos
13 indicadores de qualidade na ILPI (Tabela 1).
A análise dos itens estruturais na instituição, segundo o
The Provision of Pharmacy Services to Residential Aged Care
Facilities – Guidelines for Pharmacists,27 demonstrou menos
diferenças entre as duas nos dois momentos de avaliação,
e houve alteração de 2 dos 10 indicadores de qualidade
(Tabela 2). Entre 11 indicadores avaliados por meio do
Guidelines on Medication Management in Nursing Homes,28
seis foram modificados após a implantação do modelo de
serviço. A Tabela 3 descreve a classificação dos indicadores
estruturais pertinentes neste guia.
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Quadro 1 Descrição e classificação da natureza das estratégias utilizadas na implantação do modelo de serviços
farmacêuticos na instituição, Aracaju, Brasil, 2012
Estrutura

Intervenção
Implantação de um dispensário de medicamentos.
Adequação das características estruturais necessárias à manutenção da qualidade do dispensário (limpeza,
Infraestrutura
ventilação, luminosidade, climatização e segurança).
Aquisição de material permanente e de consumo para manutenção estrutural adequada e viabilização
Recursos físicos
dos processos (armários e recipientes de estocagem, computador, aparelho de climatização, material de
escritório).
Elaboração de lista dos medicamentos existentes na instituição de acordo com a sua denominação
Fontes de informação
genérica e nome comercial.
Disponibilização de fontes de informação primária e secundária de caráter científico sobre medicamentos e
farmacoterapia.
Processos*
Intervenção
Elaboração de procedimentos padronizados para as atividades relacionadas ao armazenamento dos
medicamentos (recebimento, triagem, estocagem, retirada).
Armazenamento
Elaboração de rotina para manutenção das condições adequadas de armazenamento (limpeza,
climatização, luminosidade e segurança).
Elaboração de rotina para verificação da validade dos produtos e integridade física e microbiológica.
Controle de estoque
Elaboração de registros para controle de estoque dos medicamentos utilizados na instituição.
*processos diretamente relacionados aos aspectos estruturais do sistema de uso de medicamentos.

Tabela 1 Avaliação dos itens pertinentes à estrutura na instituição, antes e após a implantação do modelo de serviços
farmacêuticos, segundo a Resolução 328 de 1999, Aracaju, Brasil, 2012
Classificação
do item
R
N
R
INF
N
R
R
N
R
I
N
INF
N

Item avaliado

Antes

Depois

As áreas internas e externas estão em boas condições físico-estruturais?
Os locais estão limpos, sem poeira ou sujeira aparente?
O piso, as paredes e o teto estão em boas condições de conservação e higiene?
Existe local para o armazenamento de produtos?
Os medicamentos estão devidamente armazenados?
As instalações elétricas estão em bom estado de conservação segurança e uso?
A ventilação e a iluminação são suficientes?
Os produtos estão protegidos de ação direta da luz solar, umidade e temperatura?
Existem procedimentos escritos (rotinas) quanto à estocagem/ao armazenamento e à
dispensação de produtos?
Todos os produtos apresentam número de lote, data de fabricação e prazo de validade?
Todos os produtos estão dentro do prazo de validade?
Possui medicamentos que necessitam de armazenamento em baixa temperatura?
Possui geladeira com termômetro para o controle e registro de temperatura?

Sim
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Não

Sim

Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim

I: imprescindível; N: necessário; INF: informativo; R: recomendável.

Tabela 2 Avaliação dos itens pertinentes à estrutura na instituição, antes e após a implantação do modelo de serviços
farmacêuticos, segundo o The Provision of Pharmacy Services to Residential Aged Care Facilities — Guidelines for
Pharmacists, Aracaju, Brasil, 2012
Indicador
Armazenamento
Os medicamentos são armazenados de maneira segura e apropriada nas embalagens originais?
Os medicamentos são re-embalados ou armazenados em containers alternativos?
Os medicamentos são acondicionados em dose unitária ou individualizada?
Os medicamentos armazenados em dose unitária ou individualizada são rotulados com as informações do paciente?
Os medicamentos não são compartilhados por pacientes diferentes?
Os medicamentos que não podem ser armazenados fora da embalagem primária não são re-embalados?
Existem medicamentos SOS*?
Existem recipientes adequados para o armazenamento de medicamentos fracionados?
Os medicamentos são armazenados em área de acesso restrito?
Em caso de morte do paciente, seus medicamentos são lacrados e armazenados em local seguro até que o
atestado de óbito seja publicado?
*medicamentos de uso esporádico, “quando necessário”.
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Antes

Depois

Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Não
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim

Não

Não
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DISCUSSÃO

Os instrumentos aplicados para a avaliação dos indicadores
de qualidade da estrutura do sistema de uso de medicamentos nas instituições demonstraram complementariedade em
alguns itens e abordaram características semelhantes em
outros. O fato do roteiro de inspeção da Anvisa26 dispor sobre
requisitos exigidos à dispensação dos produtos de interesse à
saúde em farmácias e drogarias não impossibilitou o seu uso
para estudar os aspectos estruturais no cenário das ILPIs.
Os outros dois guias utilizados, por outro lado, demonstraram-se falhos na avaliação das características estruturais,
pois focam-se nas condições de armazenamento sem, entretanto, preconizar de maneira mais abrangente os aspectos
necessários para permitir a correta estocagem dos medicamentos. Este direcionamento pode estar relacionado ao fato
de que, em outros países, a prática farmacêutica em ILPIs é
bastante difundida e regulamentada, permitindo, indiretamente, a padronização dos aspectos estruturais dos serviços.14
O dispensário de medicamentos, como estratégia
central da implantação, é definido como o setor de fornecimento dos medicamentos industrializados, privativo
de pequena unidade hospitalar ou equivalente, que se
enquadra dentro dos termos de uma ILPI. Esta etapa da
implantação vislumbrou demonstrar o quanto as características estruturais podem influenciar diretamente na
qualidade dos processos de qualquer sistema de assistência
à saúde, apensar de serem de difícil mensuração em sua relação de interdependência.20
Nos dois guias utilizados e em alguns itens do roteiro da
Anvisa, houve maior abordagem dos aspectos relacionados
aos “processos” e não à “estrutura” dos serviços farmacêuticos,
sobretudo o armazenamento. Tais resultados corroboram o
estudo de Zimmerman, o qual relata que alguns indicadores

de qualidade podem representar mais de um eixo do sistema (estrutura, processos ou resultados) ao mesmo tempo,
em função de sua estreita relação de dependência, com seu
direcionamento para um determinado eixo dependendo da
perspectiva que são analisados.21 Por conseguinte, a avaliação dos indicadores de processos dos serviços farmacêuticos
pode ser um meio para mensurar o impacto gerado por alterações estruturais nesse sistema, e os resultados dos pacientes
podem ser otimizados, caso a estrutura e os processos também sejam padronizados.20
Em geral, após a inclusão dos serviços farmacêuticos, houve
modificação nos indicadores de qualidade estruturais e processos avaliados de acordo com os três instrumentos utilizados.
A literatura aponta que as características ambientais (climatização, luminosidade e higiene) são indicadores diretamente
relacionados à qualidade dos serviços farmacêuticos.27,28 A falta
de adequação a essas normas pode comprometer o efeito terapêutico dos medicamentos, bem como aumentar a probabilidade
de eventos adversos a medicamentos.27 Portanto, as alterações
estruturais realizadas neste estudo podem proporcionar melhores
condições para o armazenamento dos medicamentos utilizados
na instituição, que é uma etapa fundamental para que o medicamento mantenha preservadas suas condições de estabilidade
física, química e microbiológica.
O estudo por meio do guia The Provision of Pharmacy Services
to Residential Aged Care Facilities – Guidelines for Pharmacists
apontou menor número de modificações nos indicadores de
qualidade após a implantação do serviço. Esse fato pode estar
relacionado à inclusão de indicadores que preconizam o uso
de doses individualizadas ou unitárias para o armazenamento
dos medicamentos. Esta prática não costuma fazer parte da
realidade das ILPIs nacionais, em função, especialmente, da
falta dos modelos de prática farmacêutica neste cenário, mas

Tabela 3 Avaliação dos itens pertinentes à estrutura na instituição, antes e após a implantação do modelo de serviços
farmacêuticos, segundo o Guidelines on Medication Management in Nursing Homes, Aracaju, Brasil, 2012
Indicador
Os medicamentos são armazenados de acordo com as recomendações dos fabricantes?
Os medicamentos que necessitam de refrigeração são armazenados na temperatura adequada?
Os medicamentos, que, depois de abertos, têm seu prazo de validade alterado, são etiquetados com data de
abertura da embalagem?
Os medicamentos, que, depois de abertos, têm seu prazo de validade alterado, são desprezados após o
tempo de armazenamento recomendado pelo fabricante?
Os medicamentos de usos interno e externo são armazenados separadamente?
Os medicamentos são armazenados em local de acesso restrito aos profissionais de saúde?
Os medicamentos são armazenados em local limpo e organizado?
Os medicamentos são organizados de maneira sistemática para minimizar confusões?
A caixa com medicamentos de uso emergencial é verificada regularmente?
O controle de estoque é realizado regularmente?
O controle da qualidade e verificação do prazo de validade dos medicamentos é realizado regularmente?
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Antes
Não
Sim

Depois
Sim
Sim

Não

Não

Não

Sim

Não
Não
Não
Sim
Sim
Não
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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que já são difundidas na Austrália.27 Vale ressaltar que, nos
três instrumentos usados para a avaliação neste estudo, alguns
indicadores não apresentaram alteração mesmo após as intervenções farmacêuticas, pois já eram critérios cumpridos pelas
instituições. Este ponto pode ser destacado positivamente, pois
mesmo sem adoção de política nacional específica, voltada às
boas práticas no uso de medicamentos em ILPIs, a organização desenvolve atividades que suprem, ainda que parcialmente,
os critérios de qualidade ao uso de medicamentos.
A implantação de rotinas, a padronização dos processos e
as atividades de controle de estoque também fizeram parte do
modelo de serviço adotado, com o intuito de suprir os indicadores de qualidade associados às questões organizacionais do
sistema de uso de medicamentos. Ademais, a disponibilização
das fontes de informações científicas e listas de medicamentos
poderá auxiliar no processo de tomada de decisão das atividades
relacionadas ao uso de medicamentos na ILPI. Essa etapa da
implantação foi corroborada por Cheek et al., os quais realizaram um estudo multidisciplinar em 12 ILPIs australianas com a
finalidade de explorar os indicadores que poderiam influenciar na
qualidade do sistema de uso de medicamentos de ILPIs, conforme
a perspectiva da equipe de saúde. Entre os fatores apresentados, a
falta de roteiros para padronização das atividades e a escassez de
fontes de informação seguras sobre medicamentos foram apontadas como determinantes para a qualidade dos serviços prestados
nas ILPIs, no que concerne ao uso de medicamentos.29
Este estudo apresenta algumas limitações. A implantação do
modelo de serviços farmacêuticos teve caráter de estudo-piloto
e foi realizada apenas em uma ILPI. Desse modo, alguns dados
não podem ser generalizados. Entretanto, como um dos pioneiros no Brasil, os dados compilados neste trabalho apontam
para a necessidade da elaboração de políticas que regulamentem
a prática farmacêutica no cenário das ILPIs, ou até mesmo de
revisão das normatizações já existentes quanto ao funcionamento

destas instituições. Ademais, estudos complementares devem
ser realizados para verificar a aplicabilidade das avaliações e da
implantação do modelo em outras instituições.

CONCLUSÃO

A inclusão dos serviços farmacêuticos na ILPI possibilitou
a modificação das características estruturais do sistema de uso
de medicamentos. Apesar de não ser específico para este cenário, o roteiro de inspeção da Anvisa demonstrou que pode ser
utilizado para avaliar os indicadores de qualidade relacionados à
estrutura e aos processos de tal sistema. Assim, futuros estudos
podem utilizar os itens pertinentes no roteiro associados aos
critérios estabelecidos pelos instrumentos da literatura internacional, de modo a adaptá-los à realidade das ILPIs brasileiras
e possibilitar a elaboração de um guia nacional. Vale ressaltar
que a implantação do modelo se fundamentou na avaliação e
implantação dos serviços, com foco nos aspectos estruturais.
Portanto, devem ser realizados estudos de modo complementar que integrem a tríade ‘estrutura, processos, resultados’ e
permitam a avaliação do impacto dos serviços farmacêuticos
sobre os indicadores clínicos, humanísticos e econômicos do
sistema de uso de medicamentos.
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ARTIGO ORIGINAL

BAIXA PREVALÊNCIA DO USO DE
BENZODIAZEPÍNICOS POR IDOSOS
ATENDIDOS EM PELOTAS (RS)
Low Prevalence of use of benzodiazepines by older people in Pelotas (RS)

RESUMO

OBJETIVO: Identificar a prevalência do uso de benzodiazepínicos por idosos de Pelotas, RS, e fatores associados. MÉTODOS: Foi
realizado um estudo transversal com uma população representativa de uma Unidade de Saúde da Família e de um ambulatório.
RESULTADOS: A amostra constou de 389 idosos com idades entre 60 a 96 anos. A prevalência do uso de benzodiazepínicos
encontrada foi de 10,3%. A análise multivariada identificou o sexo feminino (RR = 2,75; IC95% 1,33 – 5,68), a depressão
referida (RR = 2,10; IC95% 1,07 – 4,14) e o uso de antidepressivos (RR = 1,91; IC95% 1,01 – 3,61) como fatores independentes
associados ao uso de benzodiazepínicos nessa população. CONCLUSÃO: Esse estudo encontrou uma baixa prevalência do uso
de benzodiazepínicos em idosos, estando no limite inferior dos valores evidenciados em estudos no Brasil e em outros países.
PALAVRAS-CHAVE: idoso; uso de medicamentos; benzodiazepinas; epidemiologia.
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OBJECTIVE: To identify the prevalence of benzodiazepine use in the elderly of Pelotas, Brazil, and associated factors. METHODS:
A cross-sectional study was undertaken with a representative population from a Family Primary Health Unit and an Outpatient
Service. RESULTS: The sample was comprised by 389 elder people within 60 and 96 years. The prevalence was of 10.3%.
Multivariate Analysis identified the female gender (RR = 2.75; CI95% 1.33 – 5.68), related depression (RR = 2.10; CI95% 1.07 – 4.14)
and anti-depressive use (RR = 1.91; CI95% 1.01 – 3.61) as the independent factors associated with benzodiazepine’s use in this
population. CONCLUSION: The study showed a low prevalence of Benzodiazepine’s use within elderly, in the inferior limit of
values seen in studies in Brazil and other countries.
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INTRODUÇÃO

Os idosos constituem um grupo etário no qual tem sido
demonstrado um padrão elevado de uso de medicamentos,1,2
dentre eles, os benzodiazepínicos estão entre os mais prescritos.3,4 Medicamentos psicotrópicos são comumente prescritos
aos idosos para tratar sintomas de ansiedade, depressão,
insônia e, ainda, transtornos comportamentais associados às
demências.5 Os benzodiazepínicos são drogas classificadas
como potencialmente inapropriadas aos idosos, segundo os
critérios de Beers.4 Devido à maior susceptibilidade à sedação excessiva e comprometimento psicomotor, idosos em uso
destas drogas têm maior risco de acidentes, quedas e fraturas.6-8 Além disso, o uso por mais de 30 dias está associado
ao declínio cognitivo e perda da funcionalidade. Entretanto,
muitos idosos usam tais medicamentos de forma continuada,
por meses e até anos.9,10 A prevalência encontrada na literatura do uso de benzodiazepínicos varia de 10 a 43%.11-15
Há evidências de que mesmo doses terapêuticas podem prejudicar as funções cognitivas em idosos.16
Pesquisas demonstram que o uso de benzodiazepínicos
está significativamente relacionado com idosos, sexo feminino, bem como maior número de comorbidades, sintomas
de depressão e ansiedade.11,12,17,18
O presente trabalho teve como objetivo conhecer a prevalência do uso de benzodiazepínicos em idosos que consultam
em uma Unidade Estratégia Saúde da Família e em um
ambulatório de especialidades em Pelotas (RS), e identificar
fatores associados ao seu uso.

da cidade, e todos os idosos que procuraram o ambulatório
no mesmo período, em três dias da semana.
Os idosos foram estudados de acordo com variáveis
demográficas e socioeconômicas (sexo, idade, renda familiar, número de pessoas na casa), de estilo de vida, saúde e
cuidado (percepção da saúde, quem cuida do idoso quando
ele necessita, medicamentos utilizados, doenças crônicas
não infecciosas, mobilidade — uso de auxílio para marcha,
acamado ou independente, queda, fratura, hospitalização
no último ano) e a variável dependente “uso de benzodiazepínicos no momento”.
Procedeu-se à análise bivariada para avaliação das possíveis associações entre as variáveis estudadas e o desfecho
utilizando-se o teste do χ2. Foi realizada análise multivariada
através da Regressão de Poisson, conforme o modelo de análise,
que considerou as variáveis demográficas e socioeconômicas
como determinantes distais e as variáveis de estilo de vida,
saúde e cuidados como determinantes proximais. A análise
foi ponderada porque o número de mulheres encontrado foi
maior entre os idosos entrevistados na ESF do que entre os
entrevistados no ambulatório. Foram mantidas, no modelo,
as variáveis que apresentaram um valor p menor de 0,10
(p < 0,10) nas análises bivariadas.
O presente estudo cumpre com os princípios éticos contidos na Declaração de Helsinki (2000) e atende à legislação
específica do Brasil. Todos os indivíduos participantes da pesquisa assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido.
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da
Universidade Católica de Pelotas sob o protocolo 318.811.

MÉTODOS

Este estudo transversal foi realizado na cidade de Pelotas
(RS), nas áreas de atuação do Programa de Educação pelo
Trabalho (PET-Saúde) da Universidade Católica de Pelotas
(UCPel). A população-alvo constou das pessoas de 60 anos
ou mais que viviam na área de abrangência da Estratégia
Saúde da Família (ESF) de um bairro da periferia da cidade
e dos idosos que consultaram no ambulatório clínico e de
especialidades da UCPel no período do estudo. A amostra
foi calculada com 352 pessoas se considerando um poder de
80% e intervalo de confiança de 95% (IC95%).
Foi utilizado um questionário padronizado, pré-codificado,
aplicado, através de entrevistas, por estudantes de enfermagem,
fisioterapia, medicina, psicologia e serviço social, treinados
previamente. O trabalho de campo foi realizado no período
de outubro de 2012 a fevereiro de 2013, quando foram entrevistados todos os moradores com 60 anos ou mais, da área de
abrangência da ESF Getúlio Vargas, localizada na periferia

RESUTADOS

A amostra estudada foi de 389 idosos, sendo composta
por mais da metade do sexo feminino e a maioria entre 60 e
74 anos, de cor autorreferida branca e renda familiar menor
que três salários mínimos. A idade variou de 60 a 96 anos
e a média foi 70,1 anos. A prevalência do uso de benzodiazepínicos foi de 10,3%, estando associada estatisticamente
ao sexo feminino, que relatou o uso quase três vezes maior
que o sexo masculino (Tabela 1).
Em relação à procedência dos idosos, 238 (61,2%) foram
entrevistados na ESF e 151 (38,8%) no ambulatório. Os dois
grupos foram semelhantes, diferindo estatisticamente apenas
quanto ao uso de benzodiazepínicos, que foi 13% entre os
primeiros e 6% entre os idosos do ambulatório, e em relação
ao sexo, sendo que 51% dos idosos entrevistados no ambulatório eram do sexo masculino e na ESF, a maioria do sexo
feminino (61,3%).
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A população estudada apresentou uma alta ocorrência de
doenças crônicas, com mais da metade referindo apresentar duas comorbidades ou mais, sendo as mais prevalentes,
Hipertensão Arterial Sistêmica (n = 265; 68,1%), Diabetes
Mellitus (n = 114; 29,3%), Depressão (n = 85; 21,9%) e
Neoplasias (n = 19; 4,9%).
Um quarto dos idosos teve episódio de queda no último
ano, mas não houve associação com o uso de benzodiazepínicos. O uso de antidepressivos foi relatado por apenas por
38 (9,8%). Houve associação significativa do uso de benzodiazepínicos com depressão referida, e também com o uso de
antidepressivos, sendo que, entre os que relataram ter depressão, 19 (22,6%) usavam benzodiazepínico no momento, e
entre os que relataram usar antidepressivos, 12 (31,6%) usavam também o benzodiazepínico (Tabela 2).
Observou-se um grande número de idosos em uso de
múltiplos fármacos concomitantemente, sendo que 65,5%
usavam três ou mais medicamentos e esses apresentaram
maior ocorrência de uso de benzodiazepínicos.

Após a análise multivariada, onde se ajustou as variáveis
conforme o modelo de análise, permaneceram no modelo
final como fatores associados ao uso de benzodiazepínicos,
o sexo feminino, a depressão referida e o uso de antidepressivos (Tabela 3).

DISCUSSÃO

Os resultados desse estudo demonstraram uma prevalência de 10,3% de uso de benzodiazepínicos por idosos, sendo
independentemente associado ao sexo feminino, à depressão
referida e ao uso de antidepressivos.
A prevalência encontrada foi menos da metade do
que a identificada em uma coorte de idosos em Minas
Gerais, na qual 22% usavam bezodiazepínicos17 e também
por um estudo em idosos atendidos em um serviço de
saúde mental em São Paulo e outro no Rio de Janeiro,3,15
os quais encontraram 21,2 e 21,3% de prevalência, respectivamente. No entanto, o resultado identificado foi

Tabela 1 Características demográficas e socioeconômicas da amostra estudada e sua relação com o uso de Benzodiazepínicos.
Pelotas, 2014
n

%

% de uso de
Benzodiazepínicos

RP Bruta

IC95%

Sexo

0,005

Masculino

169

43,4

5,4

1,00

Feminino

220

56,6

14,2

2,64

1,29 – 5,40

Faixa etária

0,780

60 a 74

287

73,8

10,8

1,00

75 a 84

84

21,6

9,5

0,88

0,42 – 1,84

85 e mais

18

4,6

5,9

0,54

0,79 – 3,75

Até 1 SM

250

64,3

9,7

1,00

1,1 a 3 SM

127

32,6

11,0

1,39

0,61 – 2,13

3,1 e mais

12

3,1

16,7

1,72

0,46 – 6,46

Renda familiar

0,700

Escolaridade

0,770

Analfabeto

84

21,6

7,1

1,00

1 a 4 anos

177

45,5

11,4

1,60

0,67 – 3,84

5 a 8 anos

104

26,7

11,5

1,62

0,63 – 4,13

9 e mais

24

6,2

8,3

1,17

0,25 – 5,42

Quantos vivem

0,470

Sozinho

34

8,7

8,8

1,00

1 pessoa

117

30,1

9,5

1,07

0,32 – 3,64

2 pessoas

115

29,6

14,0

1,59

0,49 – 5,14

3 ou mais

123

31,6

8,1

0,92

0,27 – 3,17

*Teste do χ2 de Pearson. RP Bruta: Razão de Prevalência; IC95%: Intervalo de confiança de 95%; SM: Salários mínimos.
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Tabela 2 Características relacionadas com a saúde da amostra e sua relação com o uso de Benzodiazepínicos. Pelotas, 2014
n

%

% de uso de
Benzodiazepínicos

RP Bruta

IC95%

Percepção da saúde

Valor p*
0,460

Ótima/Boa

274

74,9

9,9

1,00

Ruim/Péssima

92

25,1

10,9

1,10

0,55 – 2,19

Comorbidades

0,036

Nenhuma/Uma

162

41,9

5,6

1,00

Duas e mais

225

58,1

13,8

2,48

1,21 – 5,07

Queda

0,140

Não

288

74,0

9,0

1,00

Sim

101

26,0

14,3

1,54

0,84 – 2,84

Depressão referida

0,000

Não

304

78,1

6,9

1,00

Sim

85

21,9

22,6

3,26

1,84 – 5,78

Uso de antidepressivo

0,000

Não

350

90,2

8,0

1,00

Sim

38

9,8

31,6

3,92

Independente

329

84,8

10,1

1,00

Dependente total/parcial

59

15,2

11,9

1,18

124

34,5

5,7

1,00

235

65,5

14,1

1,57

2,18 – 7,07

Mobilidade

0,680
0,54 – 2,53

Uso de medicamentos

0,013

Até 2
3 ou mais

1,06 – 2,33

*Teste do χ de Pearson. RP Bruta: Razão de Prevalência; IC95%: Intervalo de confiança de 95%;
2

Tabela 3 Análise multivariada dos fatores associados ao
uso de benzodiazepínicos em idosos de Pelotas, 2014
RP*
Ajustada

IC95%

Sexo

Valor p**
0,006

Masculino

1,00

Feminino

2,75

1,33 – 5,68

Depressão referida

0,031

Não

1,00

Sim

2,10

1,07 – 4,14

Uso de antidepressivo

0,047

Não

1,00

Sim

1,91

1,01 – 3,61

*Análise ajustada para variáveis do mesmo nível e níveis superiores.
Regressão de Poisson. **Teste de Wald para heterogeneidade.
RP Bruta: Razão de Prevalência; IC95%: Intervalo de confiança de 95%;

semelhante à prevalência de 8% de uso de benzodiazepínicos encontrada por Lima et al. 18 em um estudo
transversal de base populacional em Pelotas, em 1999, que

avaliou 1.277 indivíduos. Petrow et al.,11 em um estudo
longitudinal no Alabama realizado para avaliar o uso de
benzodiazepínicos por idosos da comunidade, também
evidenciaram 10% de frequência de uso destas drogas.
A baixa prevalência encontrada no estudo atual pode ser
pelo fato de os dois serviços onde foi realizado serem vinculados à universidade, sendo os atendimentos realizados
sob orientação de professores, fazendo parte de atividades
de ensino. Além disso, não pode ser descartado o viés de
memória, pois os idosos foram questionados sobre quais
medicamentos faziam uso atualmente, podendo alguns
terem esquecido de mencionar todos.
Alvarenga et al., 17 no estudo realizado em Bambuí
(MG), com a participação de 1.419 idosos, encontraram
associação significativa do uso de benzodiazepínicos com
o sexo feminino e com outras comorbidades, porém, após
os ajustes na análise multivariada, apenas as variáveis sexo
feminino, autopercepção de saúde ruim, infarto do miocárdio, desordens mentais comuns e uso concomitante de
outras medicações permaneceram significativamente associadas ao uso de benzodiazepínicos.
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A associação da utilização desses medicamentos com o
sexo feminino tem sido demonstrada em vários estudos.11,13
Alguns fatores poderiam explicar essa associação, um deles
é a maior procura por atendimento médico pelas mulheres
e também o fato de que elas queixam mais comumente de
sintomas psicológicos.19 Ainda, em estudo de abordagem
qualitativa realizado em mulheres que frequentavam um
serviço psiquiátrico em Ribeirão Preto (SP), as entrevistas
revelaram que o consumo de calmantes é favorecido pela
localização da mulher no espaço doméstico e pela maior utilização dos serviços de saúde, fazendo com que elas passem
a tratar conflitos e questões cotidianas por meio do uso de
medicamentos. As mulheres idosas, com experiência de frequência dos serviços de saúde (entre eles, os psiquiátricos),
durante vários anos, conseguem incorporar conhecimentos
e experiências sobre o uso dos calmantes, promovendo a sua
difusão no meio social.20 Ainda, estudos demonstram que as
mulheres mais idosas apresentam maior número de comorbidades que os homens nessa faixa etária, apresentando menos
autonomia e independência que os mesmos.21
A associação do consumo de benzodiazepínicos com o
uso concomitante de dois ou mais medicamentos também foi
observada em estudos com populações idosas realizados na
cidade de Bambuí, em São Paulo17 e no estado da Pensilvânia,
nos Estados Unidos.14 Outro estudo avaliou a prevalência de
consumo de benzodiazepínicos entre 634 mulheres pertencentes a um grupo de convivência de idosos sendo a prevalência
de uso diário por mais de 12 meses de 7,4%.15 Neste trabalho, o número de medicamentos consumidos mostrou uma
associação importante e progressiva com o uso prolongado
de benzodiazepínicos.15 Essa combinação mostra-se perigosa, visto que o uso dessa classe de medicamentos, mesmo
que isolado, submete a população referida a diversos riscos.6-8
Além disso, evidencia-se que os idosos são mais sujeitos às
interações medicamentosas, devido a disfunções fisiológicas,
que alteram sua farmacodinâmica. Nesse trabalho, 65% da
população estudada fazia uso de três ou mais medicamentos de forma contínua, evidenciando uma situação de risco
ao grupo estudado.
Não houve associação com quedas, ao contrário do encontrado na maioria dos estudos.6,8,22 Rezende et al.,22 em uma
revisão sistemática que analisou a associação de quedas e uso
de medicamentos por idosos no Brasil evidenciaram que o
uso de alguns medicamentos por idosos, especialmente diuréticos e benzodiazepínicos, representa um potencial fator
de risco para quedas.
Lawlor et al.,23 em um estudo que avaliou 4.050 mulheres com idade entre 60 e 79 anos, identificaram um risco
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aumentado de quedas de cerca de 50% com o uso de drogas das classes de hipnóticos/ansiolíticos e antidepressivos.
Nosso estudo não evidenciou associação com quedas, talvez
pelo fato de, em relação ao uso de benzodiazepínicos, ter
sido questionado sobre o uso atual destes, e, em relação às
quedas, ter sido abordado se o paciente havia sofrido quedas
no último ano, podendo esta queda não ser concomitante ao
uso daquelas drogas.
A associação encontrada entre o uso de benzodiazepínicos
e depressão pode ser explicada pelo fato dessas drogas serem
muitas vezes usadas para o tratamento da depressão, sem o
uso concomitante de antidepressivos. Ou, ainda, para tratar
insônia ou distúrbios de ansiedade associados à depressão.24
O uso de benzodiazepínicos na população estudada parece
estar de acordo com a ocorrência de insônia,25 ansiedade26,27
e depressão27 em idosos, apesar desses medicamentos não
serem as drogas indicadas para o tratamento desses problemas nessa população.
Algumas limitações apresentadas pelo estudo, como a
possibilidade de problemas de recordatório, procuraram
ser minimizadas referindo-se ao uso de medicamentos e
comorbidades no momento da entrevista. A possibilidade
de erros no relato quanto ao tipo do medicamento utilizado
poderia ter ocorrido, mas na entrevista foi questionado o
nome do medicamento que o idoso estava utilizando e, a
partir daí, foi feita a classificação. Os achados semelhantes
a outros encontrados na literatura, inclusive estudos com a
população local,18 conferem credibilidade aos dados obtidos nesse estudo.

CONCLUSÃO

A prevalência do uso de benzodiazepínicos por idosos
evidenciada nesse estudo encontra-se no limite inferior
dos resultados identificados na literatura e é muito parecida com a prevalência encontrada em estudo de base
populacional na mesma população. Foi evidenciada uma
associação importante e independente do uso de benzodiazepínicos com o sexo feminino, a depressão referida
pelo idoso e o uso de antidepressivos. A população estudada é representativa da área onde reside e de usuários do
ambulatório de referência, sendo assim, os achados deste
estudo podem ser extrapolados para outras populações
semelhantes a esta.
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ARTIGO ORIGINAL

RELAÇÃO ENTRE DESEMPENHO FUNCIONAL
E INDICADORES DE DOENÇA ARTERIAL
OBSTRUTIVA PERIFÉRICA EM IDOSAS
Relationship between functional performance and
indicators of peripheral arterial disease in elderly women

RESUMO

OBJETIVO: A presença de doença arterial obstrutiva periférica (DAOP) aumenta o risco para vulnerabilidade e desfechos
clínicos adversos em idosos. Assim, foi investigada a relação entre desempenho funcional e indicadores de DAOP em idosas.
MÉTODOS: Estudo transversal, no qual foram avaliadas 54 idosas pelo questionário Mini Exame do Estado Mental (MEEM),
Short Physical Performance Battery (SPPB), Índice Tornozelo‑Braço (ITB), Perfil de Atividade Humana (PAH) e questionário de
Edimburgo. A análise estatística foi realizada por meio da ANOVA, teste t de Student e correlação de Pearson. Foi considerado
p < 0,05 como nível de significância. RESULTADOS: A média de idade, SPPB e ITB foram respectivamente 69,2 (± 6,9) anos,
9,42 (± 2,55) e 1,04 (± 0,14). A prevalência de DAOP foi de 16,3%. Houve correlação significativa entre ITB e velocidade da
marcha (r = 0,75; p = 0,001) e entre PAH e SPPB (p = 0,001). CONCLUSÕES: Sugere‑se que o declínio do desempenho funcional
em idosas, expresso no componente velocidade de marcha no SPPB, está relacionado à presença de DAOP.
PALAVRAS-CHAVE: doença arterial obstrutiva periférica; idoso; extremidade inferior.

ABSTRACT

Sanny de Aquino Ferreiraa, Ana Gabriela Câmara Batista da Silvaa, Saionara Maria Aires da Câmaraa,
Fernando Augusto Lavezzo Diasb, Álvaro Campos Cavalcanti Maciela

OBJECTIVE: The presence of peripheral arterial disease (PAD) increases the risk and vulnerability to adverse clinical outcomes in
the elderly. Therefore, we investigated the relationship between functional performance and indicators of PAD in elderly women.
METHODS: Cross‑sectional study in which 54 elderly were assessed by means of the Mini Mental State Examination (MMSE),
Short Physical Performance Battery (SPPB), Ankle‑Brachial Index (ABI), Human Activity Profile (HAP) and Edinburgh questionnaire.
Statistical analysis was performed using ANOVA, Student’s t test and Pearson correlation. We considered p < 0.05 as the
significance level. RESULTS: The mean age, SPPB and ABI were 69.2 (± 6.9) years, 9.42 (± 2.55) and 1.04 (± 0.14), respectively.
The prevalence of PAD was of 16.3%. There was a significant correlation between ABI and gait speed (r = 0.75, p = 0.001) and
between PAH and SPPB (p = 0.001). CONCLUSIONS: It is suggested that the decline in functional performance in the elderly,
expressed in the gait velocity component of SPPB, is related to the presence of PAD.
KEYWORDS: peripheral arterial disease; elderly; lower extremity.
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INTRODUÇÃO

O envelhecimento se caracteriza pelo declínio de
diversos sistemas corporais, com consequente impacto
nas capacidades física e emocional do idoso, e está relacionado ao surgimento de doenças crônicas. Estas alterações estão associadas à redução ou perda da capacidade funcional que, especialmente na dimensão motora,
é um dos importantes marcadores da qualidade de vida
dos idosos.1,2
Alterações significativas inatas ou adaptativas no sistema imunológico durante a fase de envelhecimento podem
predispor o idoso a um processo inflamatório crônico peculiar, que parece ser geneticamente controlado e provoca
acúmulo de lesões moleculares e celulares. Esse processo,
denominado por Franceschi et al.3 de “Inflamaging”, tem
sido considerado o mais importante determinante das
doenças relacionadas ao envelhecimento, entre elas a aterosclerose e a sarcopenia.4
Nas modificações decorrentes da inflamação crônica
que contribui para a morbidade dos idosos, encontra‑se
a Doença Arterial Obstrutiva Periférica (DAOP), que se
caracteriza por uma redução gradual do fluxo sanguíneo
devido à progressiva oclusão nos leitos arteriais dos membros inferiores. Na maioria das vezes, sua causa é aterosclerótica, mas pode decorrer de outras etiologias como arterites, aneurismas ou tromboembolismo. Relatos na literatura
apontam como principal sintoma da DAOP a claudicação
intermitente (CI), comprometendo as atividades físicas diárias por dor, câimbra, ardência ou formigamento, apresentando prejuízo no desempenho de caminhada e alterações
nos parâmetros espaço-temporais da marcha, limitando a
capacidade funcional e afetando negativamente a qualidade de vida dos que apresentam a doença.5-7
Estudos indicam que a presença da DAOP associada ao sedentarismo e fatores de risco como diabetes,
HAS, tabagismo e dislipidemia favorecem o mecanismo
de inflamação vascular, aumento da agregação plaquetária e do fibrinogênio, favorecendo o processo aterosclerótico, levando a alterações na marcha antes mesmo
do surgimento da claudicação. Isto ocorre pela atrofia
e desnervação das fibras musculares do tipo II, diminuição das funções de condução nervosa, disfunção da
célula endotelial e das células musculares lisas.8 Assim,
a DAOP, sintomática ou não, pode agravar o quadro de
sarcopenia que se caracteriza pela diminuição de massa
e força muscular nos idosos, afetando ainda mais a sua
capacidade funcional.2
As mulheres, embora vivam mais que os homens, 9
apresentam pior desempenho físico em idades mais

avançadas e, apesar das evidências na literatura geriátrica apontando como principal causa de incapacidade,
morbidade e mortalidade a doença cardiovascular e em
particular a doença aterosclerótica, poucos estudos se
propuseram a investigar tal relação na população de idosas brasileiras. Sabe-se que a identificação precoce tanto
da DAOP como de alterações no desempenho funcional são imprescindíveis para traçar estratégias de tratamento apropriadas e eficientes.10 Com isso, o objetivo do
presente estudo é averiguar a relação entre desempenho
funcional e indicadores de DAOP em idosas.

MÉTODOS

Foi realizado um estudo observacional analítico e de
caráter transversal em mulheres idosas que estiveram
em atendimento na Clínica Escola de Fisioterapia da
Universidade Potiguar, Natal-RN, no período de janeiro
a julho de 2013.
A amostra foi composta por conveniência, pelas idosas
que encontravam-se em atendimento semanal no grupo
de idosos do Centro Integrado de Saúde e que preencheram os critérios de inclusão do estudo.
Foram incluídos no estudo idosas acima de 60 anos.
Foram excluídos participantes com morbidades que alterassem a sua capacidade cognitiva e/ou pudessem interferir
na aplicação dos testes avaliativos. Para isto, foi aplicado
o Mini Exame do Estado Mental (MEEM), com ponto
de corte de 18 para analfabetos e 23 para alfabetizados.11
As voluntárias foram inicialmente informadas sobre os
propósitos do estudo, e caso aceitassem participar, assinavam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
A coleta de dados foi realizada na sala de avaliação do
Centro Integrado de Saúde da Universidade Potiguar.
As avaliações foram realizadas de forma individual, com
duração média de 45 minutos, após aprovação pelo Comitê
de Ética em Pesquisa, sob parecer no. 220.898.
Cada participante respondeu a um questionário estruturado, contendo dados demográficos (idade, sexo, estado
civil, escolaridade, renda familiar e profissão) e pesquisa de
comorbidades através de autorrelato. Respondeu ainda ao
Questionário de Edimburgo, que se designou a identificar
o sintoma de claudicação Intermitente, a fim de averiguar
possível sintomatologia de Doença Arterial Obstrutiva
Periférica. Esse questionário foi traduzido e adaptado
para o português.12
Em seguida, foi aplicado o Questionário de Perfil de
Atividade Humana (PAH)13 composto por 94 itens, que
interroga a capacidade em desempenhar atividades de níveis
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f uncionais baixos, com menor gasto energético (exemplo: levantar e sentar de uma cadeira sem ajuda) a atividades de níveis funcionais altos, com maior gasto energético (correr 4,8 quilômetros em menos de 30 minutos).
Para cada item, há três respostas possíveis: “ainda faço”,
“parei de fazer” ou “nunca fiz”, sendo que esta última
não é computada em nenhum escore ou classificação.
Para a pontuação, é obtido o escore máximo de atividade (EMA), representado pela atividade de maior item
que ela ainda faz. Em seguida, calcula-se o escore ajustado de atividade (EAA), subtraindo-se do último item,
cuja resposta é “ainda faço”, o número de atividades que
o mesmo parou de fazer, anteriores ao item que o indivíduo ainda faz. O EMA é considerado uma medida do
nível de atividade física, enquanto o EAA, uma medida
de funcionalidade física.14
De acordo com o Inter-society consensus for the management of peripheral arterial disease (TASC II),15 o Índice
Tornozelo-Braço (ITB) constitui um método simples,
de baixo custo e não invasivo para detecção precoce de
DAOP e complementação da avaliação do risco cardiovascular. Este exame tem sido recomendado, na prática
clínica diária, com o objetivo de medir a perviedade da
circulação arterial dos membros inferiores. As medidas
foram realizadas após o paciente descansar 10 minutos
em decúbito dorsal. As pressões arteriais sistólicas foram
medidas na seguinte ordem: artéria braquial direita; artéria
tibial posterior e pediosa direita; artéria tibial posterior
e pediosa esquerda; e artéria braquial esquerda. O ITB
foi calculado como a relação entre a maior das duas pressões sistólicas (artéria tibial posterior e pediosa) abaixo
do tornozelo com a maior pressão aferida na artéria braquial, independente da lateralidade.
O ITB foi calculado separadamente para cada perna,
porém apenas o menor valor de ITB encontrado foi considerado para cálculo estatístico, como sugerido pela compilação do Guideline for the Management of Patients with
PAD.17 DAOP foi definida como um ITB ≤ 0,90; de 0,91
a 0,99, limítrofe (borderline); de 1,0 a 1,40, normais; e
resultados acima de 1,40, artérias não compressivas. 16
A coleta dos dados foi realizada com o aparelho Doppler
Vascular Portátil – DV610B (transdutor de 10 MHz).
Para avaliação do desempenho funcional, foi aplicada a
Bateria de Desempenho Funcional Curto (SPPB – Short
Phisical Performance Battery), que avalia: equilíbrio estático em pé, em três posições (side-by-side, semi-tandem
stand, tandem stand), por 10 segundos cada; velocidade
da marcha em passo habitual por uma distância de 4 m;
e o teste de sentar e levantar cinco vezes de uma cadeira
108

sem utilizar os braços, o mais rápido possível, como forma
de avaliar indiretamente a força muscular dos MMII. Para
cada etapa do teste, a voluntária recebeu uma pontuação que
podia variar de 0 a 4 pontos cada, podendo o somatório final
do teste variar de 0 a 12 pontos, sendo maior a pontuação
quanto melhor for o desempenho. O escore ≤ 9 (nove) no
desempenho do protocolo é preditiva de incapacidade funciona.l2 A SPPB é descrita em detalhes nos artigos originais
dos idealizadores do protocolo.18,19
A construção do banco de dados e a análise estatística foram
feitas no programa estatístico SPSS, versão 17.0. Na análise
descritiva, os dados categóricos são apresentados por frequências absolutas e relativas e os dados quantitativos são
apresentados por médias e desvios‑padrão. Para comparação
de médias dos valores de desempenho funcional entre idosas
com e sem sintomatologia pelo questionário de Edimburgo
e entre os diferentes grupos formados a partir do questionário PAH, foram utilizados o teste t de Student e ANOVA,
respectivamente. O teste de correlação de Pearson foi utilizado para avaliar a presença de correlação entre os valores
dos testes de desempenho funcional e do ITB. Em todas
as etapas, foi considerado um valor p de 0,05 e intervalo de
confiança de 95%.

RESULTADOS

A amostra inicial foi composta por 61 idosas. Entretanto,
7 idosas foram excluídas pela impossibilidade de aferir o ITB
devido a mastectomia, totalizando 54 idosas, com média de
idade de 69,2 (± 6,9), das quais a maior parte (66,7%) completou apenas o ensino fundamental. As demais características da amostra são apresentadas na Tabela 1.
A Tabela 2 mostra os resultados de avaliação do desempenho funcional pela SPPB (escore total e resultado dos testes
individuais de velocidade da marcha e de sentar-levantar), do
ITB, questionário de Edimburgo e PAH. As mulheres apresentaram desempenho moderado, de acordo com a média do
escore total da SPPB, velocidade de marcha de 0,83 m/s e
tempo de sentar levantar de 13,7 segundos. A prevalência de
DAOP pelo ITB foi considerada baixa (16,6%), bem como
a claudicação intermitente (11,1%). De uma forma geral a
maioria das mulheres foi considerada como moderadamente
ativa (55,5%).
Na Tabela 3, encontra-se a comparação de médias do
escore da SPPB, da velocidade da marcha e do tempo de
sentar-levantar entre as idosas apresentando (11,1%) ou não
(88,8%) sintomatologia de DAOP de acordo com o questionário de Edimburgo e entre as diferentes categorias de
nível de atividade física pelo PAH. As mulheres mais ativas
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apresentam médias significativamente melhores nos testes
de desempenho funcional que as demais. Embora o desempenho médio das idosas sem sintomatologia avaliado pelo
questionário de Edimburgo tenha sido melhor, as diferenças
não foram estatisticamente significativas.
Tabela 1 Caracterização da amostra quanto à presença de
comorbidades e hábitos de vida (n = 54), Natal (RN), 2013
Variáveis

n (%)

Cardiopatia

8 (14,8)

HAS

28 (52,0)

Dislipidemia

14 (25,9)

Osteoporose

13 (24,1)

Diabetes mellitus

13 (24,1)

Artropatia

7 (13,0)

Tireoidiopatia

3 (6,3)

Etilismo

9 (16,7)

Ao avaliar a correlação entre os valores de desempenho
funcional (SPPB, velocidade da marcha e teste de sentar-levantar) e os valores do ITB, observou-se presença de correlação significativa moderada apenas entre este e a velocidade
da marcha (Tabela 4).

DISCUSSÃO

O presente estudo avaliou a relação entre o desempenho funcional e a presença de DAOP em idosas residentes
no município de Natal-RN e participantes do grupo de idosos do Centro Integrado de Saúde da Universidade Potiguar.
A média de idade de 69,2 anos (± 6,9) das idosas avaliadas
Tabela 3 Média e desvio padrão (± DP) do escore total do
Short Physical Performance Battery, velocidade de marcha
e teste sentar e levantar em função do Questionário de
Edimburgo e Perfil de Atividade Humana, Natal (RN), 2013

Tabagismo
Não tabagista

36 (66,7)

Ex-tabagista

16 (29,6)

Tabagista

Questionário de Edimburgo

Tabela 2 Média e desvio padrão (± DP), frequências das
variáveis do SPPB, indicadores de Doença Arterial Obstrutiva
Periférica e perfil de atividade humana, Natal (RN), 2013
Score total SPPB

Média ± DP

n (%)

9,2 ± 2,6

Velocidade da marcha SPPB (m/s)

0,83 ± 0,22

Teste sentar levantar (s)

13,73 ± 5,1

ITB

1,04 ± 0,14

Positivo

8,5 ± 1,8

0,79 ± 0,17

14,6 ± 2,9

Negativo

9,4 ± 2,4

0,85 ± 0,22

13,4 ± 5,3

Valor p*

0,52

0,38

0,63

Inativa

7,3 ± 3,1

0,77 ± 0,21

17,0 ± 6,0

Moderadamente
ativa

10,4 ± 1,2

0,92 ± 0,18

11,3 ± 2,1

Ativa

11,0 ± 1,8

1,35 ± 0,20

10,0 ± 3,2

< 0,001

< 0,001

< 0,001a

PAH

Valor p**

Questionário de Edimburgo
Positivo

6 (11,1)

Negativo

48 (88,8)

Presença de DAOP pelo ITB
Sim

9 (16,6)

Não

45 (83,3)

Perfil de Atividade Humana

a

22 (40,7)

Moderadamente ativo

30 (55,5)
2 (3,7)

SPPB: Short Physical Performance Battery; ITB: Índice Tornozelo‑Braço;
DAOP: Doença arterial obstrutiva periférica; DP: Desvio padrão;
PAH: Perfil de Atividade Humana; m/s: metros por segundo; s: segundos

a

SPPB: Short Physical Performance Battery; PAH: Perfil de Atividade
Humana; DP: Desvio padrão; aInativa < Ativa; m/s: metros por segundo;
s: segundos; *valor p para teste t de Student; **valor p para ANOVA

Tabela 4 Correlação entre o desempenho funcional e os
valores do Índice Tornozelo-Braço, Natal (RN), 2013
Variáveis de desempenho funcional

Inativo
Ativo

Teste
sentarlevantar
(s)

Média±DP

2 (3,7)

HAS: Hipertensão arterial sistêmica

Variáveis

Velocidade
da marcha
(m/s)

SPPB
(total)

ITB
r

Valor p*

Escore da SPPB

0,19

0,18

Velocidade da marcha (m/s)

0,75

0,001

Tempo de sentar-levantar (s)

-0,08

0,55

ITB: Índice Tornozelo‑Braço; SPPB: Short Physical Performance
Battery; *valor p para teste de correlação de Pearson
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corresponde à faixa etária onde se observa aumento na prevalência de DAOP, sendo, portanto, um grupo de risco para o
surgimento desta condição. No Framinghan Heart Study.20,21
Verificou-se que a prevalência de DAOP passa de 4,3% aos
40 anos para 14,5% aos 70 anos ou mais.
Outros fatores de risco para DAOP que tiveram maior prevalência entre as idosas da amostra foram hipertensão, com 52%,
seguidos de dislipidemia, com 25,9%, e diabetes, com 24,1%.
O diabetes aumenta o risco de DAOP de 1,5 a 4 vezes, estando
também associada a eventos cardiovasculares e aumento da mortalidade. Quando associada a tabagismo, hipertensão e dislipidemia,
contribui para o aparecimento da doença arterial, favorecendo
os mecanismos de inflamação vascular e disfunção endotelial,
levando a processo aterosclerótico. Além disso, pacientes com
DAOP diabéticos têm risco mais elevado de complicações como
úlceras isquêmicas e gangrena, sendo comum a amputação.10
Em relação ao desempenho funcional, observou‑se que,
de forma geral, as idosas apresentam um desempenho considerado moderado, tanto pelo aspecto do autorrelato, averiguado pela aplicação do PAH, como pela SPPB. Este bom
resultado está possivelmente relacionado ao fato de estas
mulheres frequentarem o grupo de idosos, que tem como
objetivos melhorar o desempenho físico e função cognitiva
dos participantes por meio de atividades desenvolvidas semanalmente por acadêmicos do curso de Fisioterapia, como
exercícios físicos e treino das funções cognitivas.
Os resultados dessa pesquisa corroboram as Diretrizes
Cardiogeriátricas quando tratam dos dados referentes ao questionário de claudicação intermitente (Edimburgo) e ao diagnóstico
de DAOP pelo ITB, confirmando a presença de pacientes com
a doença e ausência de sintomas. O estudo Framingham9,21,22
e o Projeto Corações do Brasil abordam que, embora típica, a
claudicação intermitente não é relatada pela maioria dos pacientes — apenas 18% apresenta o sintoma.23 Nas fases iniciais da
doença oclusiva periférica, quando a redução do fluxo arterial
nos MMII não é significativa, a DAOP pode ser assintomática, manifestando-se somente com o agravamento da estenose, quando a exigência de maior aporte sanguíneo pelo trabalho muscular desempenhado na marcha leva à claudicação
intermitente.15 De acordo com Pinto,23 é frequente a dificuldade diagnóstica relacionada ao aspecto da dor, devido a outras
condições que podem trazer confusão quanto a este sintoma,
como a compressão de raízes nervosas lombares ou a insuficiência venosa crônica. O mesmo autor relata ainda que, com
alguma frequência, um paciente com DAOP grave pode não
se queixar de dor na deambulação, uma vez que outras condições podem limitar a sua atividade e mascarar este sintoma.
Santos24 afirma que o ITB é o método padrão-ouro para rastrear a DAOP e diagnóstico diferencial de sintomas de dor em
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MMII, fornecendo prognóstico e auxiliando na estratificação do
risco cardiovascular, identificando inclusive pacientes com capacidade funcional reduzida pelo baixo desempenho dos MMII.
De acordo com os resultados deste estudo, a avaliação do
desempenho funcional de membros, ao se relacionar com os
valores de ITB, apresenta-se como uma maneira útil para auxiliar na identificação de DAOP mesmo em condições assintomáticas, podendo, inclusive, contribuir para a identificação
precoce desta condição antes do aparecimento da claudicação
intermitente. Particularmente, o teste de velocidade da marcha habitual teve correlação significativa moderada com os
valores do ITB, ou seja, as mulheres que apresentaram maior
lentidão no andar (menor velocidade da marcha) apresentaram piores valores no ITB, indicando piores condições em
relação ao fluxo sanguíneo arterial dos MMII.
Alterações no desempenho funcional em decorrência
da DAOP se devem ao fato de que a obstrução arterial
pode alterar o sistema musculoesquelético mesmo antes
de ser relatada a presença de dor. Indicadores do Women’s
Health and Aging Study 8,9,19 referem que o comprometimento funcional percebido pelas pacientes nas pernas ao
caminhar ocorre devido às alterações secundárias à oclusão arterial, com perdas de fibras musculares e desmielinização progressiva que resulta em fraqueza. Com isso,
desempenho significativamente pior foi encontrado nas
idosas com doença oclusiva periférica durante a avaliação da capacidade funcional dos MMII, embora 63% das
pacientes fossem assintomáticas ao esforço. Mc Dermott
et al.25 verificaram menor quantidade de massa muscular
em paciente com DAOP devido à menor área de secção
transversa, sugerindo atrofia dos músculos.26
No presente estudo, embora não tenha sido identificada
diferença significativa, as médias dos escores da SPPB, bem
como dos testes de velocidade da marcha e do sentar‑levantar, foram maiores para as mulheres sem sintomatologia, de
acordo com o questionário de Edimburgo. Assim, o teste
de desempenho funcional dos MMII proposto pela SPPB,
principalmente a velocidade da marcha, se mostra útil no rastreio de alterações que possam indicar de maneira precoce a
presença de DAOP, principalmente nas situações em que a
sintomatologia específica ainda não esteja presente.
O presente estudo tem como limitações o seu desenho
transversal, que limita inferências de causalidade entre as variáveis, bem como o tamanho amostral, que pode ter limitado
a identificação de diferenças estatisticamente significativas
entre os diferentes grupos e a generalização dos resultados.
Além disso, a amostragem por conveniência pode ter gerado
um viés de seleção para o estudo. O uso do MMSE para exclusão das participantes com déficit cognitivo pode não ter sido
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suficiente para excluir todas as mulheres que apresentassem
esta condição que não tenham sido identificadas pela escala.

CONCLUSÃO

Conforme os resultados apresentados e discutidos, conclui-se que a DAOP pode estar presente de forma assintomática
em idosas ativas, e que o ITB é um parâmetro confiável, de
fácil utilização e baixo custo, devendo compor o exame físico
de idosos, independente de apresentarem ou não sintomas
ou queixas pertinentes à doença. Observou-se que a presença de DAOP não necessariamente está acompanhada de

claudicação intermitente, porém, é correto afirmar que pacientes com Doença Arterial Obstrutiva Periférica têm menor
desempenho funcional quando comparados àqueles que não
apresentam a doença. Percebe-se também que os primeiros
indicativos desta disfunção funcional são melhor expressos
no componente velocidade de marcha da SPPB, que por sua
vez se mostrou consideravelmente relacionado ao nível de
atividade física-funcional autorreferida avaliada pelo PAH.
Sugere-se continuidade da pesquisa, ampliando os recursos de aferição de marcadores inflamatórios e bioimpedância,
que se mostraram importantes itens a serem averiguados no
decorrer desta pesquisa.
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ARTIGO DE REVISÃO

EFEITOS DA VIBRAÇÃO NO TECIDO ÓSSEO
DE MULHERES PÓS-MENOPÁUSICAS:
REVISÃO SISTEMÁTICA
Effects of vibration in bone tissue of
postmenopausal women: a systematic review

RESUMO

OBJETIVO: Realizar uma revisão sistemática a respeito da exposição corporal ao treinamento vibratório e os efeitos causados
no tecido ósseo de mulheres pós-menopáusicas. MÉTODOS: A busca pelo material se deu por meio de pesquisas realizadas na
base de dados: CAPES, LILACS, MEDLINE, PubMed e SciELO, em todos os idiomas, de 2000 a 2015. Os descritores utilizados, em
associação, foram: whole body vibration, osteoporosis e vibrating platform. Todos os trabalhos tiveram sua qualidade metodológica
avaliada pela escala PEDro e somente artigos com escore acima de 70% foram revisados. A análise consistiu em 532 artigos,
porém foram elegíveis apenas 11. RESULTADOS: Os estudos analisados demonstram resultados divergentes dos efeitos da
vibração no tecido ósseo de mulheres pós-menopáusicas. Entretanto, observa-se que os resultados osteogênicos mais positivos
são decorrentes da exposição a baixas e médias frequências, com período de repouso entre as séries e os dias de treinamento.
CONCLUSÃO: Não há evidências científicas que comprovem o benefício da vibração corporal no aumento de massa óssea em
mulheres pós-menopáusicas.
PALAVRAS-CHAVE: vibração; osteoporose; densidade óssea; modalidades de fisioterapia.

ABSTRACT

Mychelle Fontoura Junga, Cássio Preisa, Luiz Bertassoni Netoa

OBJECTIVE: Conduct a systematic review about the body exposure to vibration training and the effects on bone tissue of
postmenopausal women. METHODS: The search for the material was made through research at the database: CAPES, LILACS,
MEDLINE, PubMed and SciELO, in all languages, from 2000 to 2015. The descriptors used in combination were: whole body
vibration, osteoporosis and vibrating platform. All the searches had their methodological quality assessed by the PEDro scale
and only articles with a score above 70% were reviewed. The analysis consisted of 532 articles, but only 11 were eligible.
RESULTS: The analyzed studies show divergent results of vibration effects on bone of postmenopausal women. However, it
is observed that the most positive results are osteogenic resulting from exposure to low and medium frequencies, with rest
periods between sets and training days. CONCLUSION: There is no scientific evidence to support the benefit of body vibration
in increasing bone mass in post-menopausal women.
KEYWORDS: vibration; osteoporosis; bone density; physical therapy modalities.
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INTRODUÇÃO

A Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu a osteoporose como uma doença caracterizada por baixa densidade
óssea e deterioração da microarquitetura do tecido ósseo,1
sendo prevalente na pós-menopausa.2
Quedas e fraturas relacionadas à osteoporose3 tornaram-se
uma epidemia mundial, e, por causa das graves consequências de tais incidentes, muitas estratégias e muitos regimes de
prevenção e de tratamento foram desenvolvidos para diminuir esse problema crescente de saúde pública.4
O mecanismo da resposta da vibração no tecido ósseo
não é totalmente compreendido. No entanto, é provável que o
efeito anabólico da vibração no osso seja resultado do estresse
exercido sobre o tecido, acarretando em aumento do fluxo de
fluido5 e aumento da atividade osteoblástica, sugerindo que
a vibração seja anabólica celular.6,7
Tanaka et al.6 sugerem que o fenômeno de ressonância
estocástica causa a resposta osteogênica à carga mecânica.
Propõem Judex e Rubin8 que o estímulo vibratório ativa
unidades motoras do músculo e causa contrações musculares que atribuem carga ao osso.
Em ambas as teorias supracitadas, os autores baseiam-se
na Lei de Wolff, o qual postula que a massa óssea aumenta
quando uma carga é aplicada. Assim, a Lei de Wolff9 demonstra que efeitos osteogênicos podem ser gerados, alterando
o fluxo de fluido do osso por meio de estimulação direta e
mecanotransdução, e/ou podendo gerar estimulação óssea
indireta por meio da ativação do músculo esquelético, pelo
estiramento reflexo.8,10,11
O exercício vibratório tem sido utilizado como um método
eficaz para atenuar a perda óssea12 e muscular, constituindo
uma abordagem promissora para a prevenção e o tratamento
da osteoporose, decorrente da idade (decréscimo hormonal)
ou associada a períodos prolongados de repouso no leito.13,14
Os parâmetros para utilização do exercício vibratório são:
amplitude, frequência e tempo de exposição.15
Indivíduos idosos e osteoporóticos devem ser tratados com
cautela, já que estão mais vulneráveis a sofrer lesão tecidual.
Assim, os parâmetros vibratórios têm sido bastante documentados em decorrência dos possíveis malefícios às estruturas biológicas, uma vez que a intensidade inadequada da
vibração associada à exposição crônica pode causar danos a
nervos periféricos, vasos sanguíneos e articulações.16 Isso porque o organismo possui uma vibração natural que, quando
se depara com uma vibração externa, ocorre o que se chama
de ressonância ou amplificação vibratória, intensificando as
forças internas atuantes no organismo e, consequentemente,
provocando alterações nos tecidos e órgãos.17 Esses prejuízos podem ocorrer em função do tempo e da intensidade

de exposição à vibração e do posicionamento incorreto dos
segmentos corporais sobre a plataforma.18
Entretanto, alguns estudos têm sugerido que a estimulação mecânica por meio de vibrações de baixa amplitude e alta
frequência constitui uma maneira segura e eficaz de exercitar e promover benefícios às estruturas musculoesqueléticas.
O objetivo do presente estudo foi realizar uma revisão
sistemática a respeito da exposição corporal ao treinamento
vibratório e os efeitos causados no tecido ósseo de mulheres
pós-menopáusicas.

MÉTODOS

Realizou-se uma revisão sistemática relacionando os efeitos da plataforma vibratória sobre o tecido ósseo de mulheres
osteoporóticas. O levantamento das informações foi efetuado
nas bases de dados: CAPES, LILACS, MEDLINE, PubMed
e SciELO, em todos os idiomas.
Os descritores utilizados, em associação, para investigação
nas bases de dados supracitadas foram: whole body vibration,
osteoporosis e vibrating platform. A análise nas bases de dados
findou em junho de 2015.
Foram adotados os seguintes critérios de inclusão: ensaio
clínico randomizado, publicação entre 2000 e 2015, amostra de
mulheres idosas, não atletas, abordar os efeitos da vibração
de corpo inteiro no tecido ósseo de mulheres pós-menopáusicas
e escore mínimo de 70% na escala de PEDro.19 Já para os critérios de exclusão assumiram-se: artigos de revisão de literatura
ou metanálise; outros distúrbios não pertinentes a presente pesquisa; descrição apenas dos efeitos agudos causados pela vibração.
A análise consistiu em 532 artigos, porém apenas 11
foram elegíveis para inclusão no presente estudo (Figura 1).
De acordo com o Centro de Medicina Baseada em Evidências
de Oxford,20 os estudos analisados contemplam o nível I na
classificação, o que se traduz em forte evidência científica.

RESULTADOS

Os artigos analisados na presente pesquisa foram tabulados e os dados encontram-se na Tabela 1. Os 11 artigos
selecionados obtiveram escores superiores a 7 na escala de
PEDro,19 totalizando uma média de 8,5.
Turner et al.21 randomizaram as participantes em três grupos, sendo que dois deles foram submetidos à vibração (1 ou
3x/semana), e um controle, que foi exposto à falsa vibração
contínua (< 0,1 g). As mulheres dos grupos de intervenção
foram orientadas a permanecerem eretas durante 20 minutos na plataforma, com vibração intermitente (1 minuto de
vibração e 1 minuto de repouso).
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Beck e Norling22 realizaram também a divisão da amostra em três grupos: controle, vibração de baixa intensidade e
vibração de maior intensidade. O primeiro grupo de intervenção foi submetido a 15 minutos em extensão total sobre
a plataforma, com vibração de 30 Hz. Já o segundo grupo
realizou 2 séries de 3 minutos, separadas por 1 minuto de
repouso, com frequência de 12,5 Hz.
Lai et al.23 separaram as participantes em dois grupos: controle
e vibração. Não houve intervenções no grupo controle. No grupo
intervenção, as mulheres foram submetidas a 5 minutos de vibração contínua, com frequência de 30 Hz, sem período de repouso.
Gusi, Raimundo e Leal,24 em seu estudo, compararam a
terapia vibratória a 12,6 Hz com 60 minutos de caminhada.
O grupo submetido à vibração realizou 6 séries de 1 minuto,
separadas por 1 minuto de repouso.

Stengel et al.25 compararam a vibração de rotação oscilatória, vibração vertical e grupo controle, que foi submetido a
sessões de ginástica, sem vibração. O primeiro grupo realizou
15 minutos de exercícios sobre a plataforma, com vibração
de frequência de 12,5 Hz, já o segundo realizou os mesmos
exercícios com vibração de frequência de 35 Hz. O período
de repouso entre os exercícios foi de 40 s.
Stengel et al.26 randomizaram as participantes em três grupos: grupo treinamento, grupo treinamento com vibração e
grupo controle. O último realizou um programa de bem-estar de baixa intensidade. O grupo treinamento foi submetido
a um protocolo, que consistiu em dança, exercícios de equilíbrio e exercícios de alongamento e fortalecimento. O grupo da
vibração realizou o mesmo protocolo, associado a 6 minutos

Estudos potencialmente
elegíveis (n = 532)
Excluídos pelo
título (n = 517)

Amostra de homens,
atletas, jovens ou
animais (n = 108)

Distúrbios: metabólicos,
hepáticos ou oncológicos (n = 11);
pneumológicos (n = 5);
ortopédicos ou reumatológicos (n = 13);
neurológicos (n = 29)

Estudos selecionados para
leitura de resumo (n = 15)

Duplicidade (n = 141)

Foco no desempenho
neuromuscular (n = 73)

Excluídos pelo resumo (n = 4):
Amostra masculina; jovem;
escores 5 e 6 na escala PEDro

Revisão ou metanálise
(n = 94)

Texto completo
indisponível (n = 11)

Total de artigos
analisados (n = 11)

Viés microbiológico ou
farmacológico (n = 32)

Figura 1 Flowchart para seleção de artigos
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Tabela 1. Síntese dos artigos analisados
Ref.

Número de sujeitos/
divisão amostral

42 sujeitos.
Grupo vibração 1x/semana
– 8 atendimentos (n = 13);
(21) Grupo vibração 3x/semana
– 24 atendimentos
(n = 14); GC: 1x/ semana –
8 atendimentos (n = 15).

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

Tempo de tratamento/intervenção

Resultados e conclusão

8 semanas; atendimento de 20 min.
Vibração intermitente (frequência de 12 Hz
e intensidade de 0,3 g) durante 1 min. de
vibração seguido por 1 min. de repouso para
os grupos de treinamento e falsa vibração
contínua (< 0,1 g) para o GC.

NTx/Cr foi significantemente reduzida no
grupo vibração 3x/semana, mas não no grupo
vibração 1x/semana, comparando com o GC
(p < 0,01*). Não houve alteração no marcador
ALP nos grupos (p = 0,27).
Os níveis de NTx/Cr diminuíram nos grupos
1x/semana e 3x/semana e aumentaram
no GC. A mudança em NTx/Cr não diferiu
significativamente entre os grupos de
treinamento (p = 0,21) ou entre o grupo
1x/semana e GC (p = 0,12). O marcador
de formação óssea diminuiu em todos os
grupos (p = 0,08).

47 sujeitos.
GC – sem atendimento
(n = 15); G2: vibração
de baixa intensidade
– 64 atendimentos (n
= 15); G3: vibração de
maior intensidade – 64
atendimentos (n = 17).

2x/semana durante 32 semanas.
G2: vibração com frequência de 30 Hz e
Não houve diferenças significativas de
intensidade de 0,3 g (15 min. em extensão total).
qualquer medida entre os grupos. O GC perdeu
G3: vibração com frequência de 12,5 Hz
massa óssea no trocânter (p = 0,03*) e na
e intensidade de 1 g (2 séries de 3 min.,
coluna lombar (p = 0,02*), enquanto que nos
separadas por 1 min. de repouso. O tempo de
grupos de vibração não ocorreu perda.
vibração foi aumentado de 1 a 3 min. nas 2
semanas iniciais).
3x/semana durante 24 semanas. O GC não
No grupo vibração, a DMO aumentou
28 sujeitos.
realizou nenhuma atividade.
significativamente (p = 0,047*), enquanto que,
GC – sem atendimento
A frequência da vibração foi de 30 Hz e
no GC diminuiu (p = 0,188). A DMO do grupo
(n = 14); Grupo vibração –
intensidade de 3,2 g, sendo que a vibração foi
vibração aumentou significativamente
72 atendimentos (n = 14).
aplicada durante 5 min.
(p = 0,016*).
3x/semana durante 32 semanas.
As participantes do grupo vibração (12,6 Hz)
28 sujeitos.
foram orientadas a permanecer com flexão
No grupo vibração, a DMO no colo do fêmur
Grupo vibração – 96
de joelhos a 60º. Foram aplicadas 3 séries
foi aumentada em 4,3% (p = 0,011*) em
atendimentos (n = 14);
de 1 min. de vibração, separadas por 1
comparação com o grupo da caminhada.
Grupo caminhada – 96
min. de repouso. O protocolo tem duração
Em contraste, a DMO na coluna lombar
atendimentos (n = 14).
aproximada de 30 min. (incluindo 10 min.
permaneceu inalterada em ambos os grupos.
de aquecimento). O protocolo do grupo
caminhada consistiu em 60 min.
Em ambos os grupos vibração foi observado
96 sujeitos.
3x/semana durante 48 semanas.
um aumento na DMO na coluna lombar
GC – 10 atendimentos (n G2: 15 min. (incluindo exercícios dinâmicos de
que foi significativo em comparação ao GC
= 33).
agachamento) de vibração com frequência de
e G2 (p = 0,04*) e não significativo quando
G2: vibração de rotação
12,5 Hz e deslocamento de 12 mm.
comparado ao G3 (p = 0,08). No colo do
oscilatória – 144
G3: 15 min. (incluindo exercícios de
fêmur não houve efeitos significativos. A DMO
atendimentos (n = 29); G3: agachamento) de vibração com frequência de
tendeu a aumentar nos grupos de vibração
vibração vertical – 144
35 Hz e deslocamento de 1,7 mm.
(rotação = +0,3±2,7%, vertical = +1,1±3,4%), e
atendimentos (n = 34)
GC: Sessões de ginástica, sem vibração.
permaneceu estável no GC.
72 semanas.
GT: 2 atendimentos supervisionados (60
min.)/semana e 2 atendimentos em casa
141 sujeitos.
(20 min.)/semana. Protocolo: 20 min. de
Foi observado um aumento na DMO da coluna
GT – 144 atendimentos
dança, 5 min. de treino de equilíbrio, 20 min. lombar em ambos os grupos de treinamento
(n = 47)
de ginástica funcional (força isométrica e
(GTV: +1,5% versus GT: 2,1%). A diferença
GTV – 144 atendimentos
alongamentos) e 15 min. de exercícios de
entre GT e GC foi significativa (1,7%). Em
(n = 46); GC – 10
fortalecimento para MMII.
nenhum dos grupos foram determinadas
atendimentos (n = 48).
GTV: 2x/semana. Protocolo: GT+6 min. de
alterações no fêmur.
vibração com frequência de 25 Hz.
GC: 1x/semana. Protocolo: programa de bemestar de baixa intensidade (10 semanas).
Continua...
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Tabela 1. Continuação
Ref.

Número de sujeitos/
divisão amostral

202 sujeitos.
Grupo vibração 90 Hz –
336 atendimentos
(27)
(n = 67); Grupo vibração
30 Hz – 336 atendimentos
(n = 68); GC (n = 67).

(28)

(29)

(30)

(31)

Tempo de tratamento/intervenção

Resultados e conclusão

48 semanas.
O protocolo consistiu em aplicação diária de
vibração, durante 20 min., em casa.
Grupo vibração 90 Hz: intensidade de 0,3 g.
Grupo vibração 30 Hz: intensidade de 0,3 g.
Foram orientadas a permanecer eretas.
Não houve intervenções no GC.

A terapia com vibração não teve efeito
significativo sobre quaisquer resultados ósseos
comparado com a terapia sem vibração.
Mudanças na DMO no colo do femoral, fêmur
proximal e coluna lombar também foram
semelhantes entre os grupos.

710 sujeitos.
Grupo vibração – 360
atendimentos (n = 364);
GC (n = 346).

A taxa de incidência de quedas foi
significativamente menor no GV (p = 0,001).
72 semanas. 5x/semana.
A taxa de fratura não diferiu entre os grupos
O grupo intervenção foi submetido a 20
(p = 0,171). O GV mostrou melhora na força de
minutos de vibração, com frequência de 35 Hz,
quadríceps (p<0,001). Não foram encontradas
0,3g de intensidade e deslocamento < 0,1 mm.
diferenças na DMO entre os grupos.
Foram orientadas a permanecer eretas.
O treinamento vibratório mostra-se eficaz na
Não houve intervenções no GC.
prevenção de quedas, já que otimiza a força
muscular e o equilíbrio corporal.

29 sujeitos.
Grupo vibração – 48
atendimentos (n = 14);
GC (n = 15).

A força muscular melhorou em cerca de
5% das mulheres que receberam vibração,
24 semanas. 2x/semana.
e manteve-se inalterada no GC (p = 0,004).
O grupo vibração foi submetido a 3 séries de 2
A potência muscular melhorou em 80% das
minutos, com 1 minuto de repouso entre elas,
mulheres no GV e em 46% no GC (p = 0,06). A
com frequência de 28 Hz. As participantes
DMO manteve-se estável no grupo intervenção
mantiveram a postura com joelhos flexionados. e diminuiu significativamente no GC (p = 0,05).
Não houve intervenções no GC.
Conclui-se que reflexos de contrações musculares
induzidas por vibração melhoram a potência
muscular de mulheres pós-menopáusicas.

57 sujeitos.
Grupo vibração – 72
atendimentos (n = 26);
Grupo equilíbrio – 72
atendimentos (n = 31).

36 semanas. 2x/semana.
O protocolo inicia com 15 min. de
Foi observado um aumento significativo na
aquecimento para ambos os grupos, na
densidade mineral óssea e na força muscular,
bicicleta ergométrica, seguido de exercícios de
em ambos os grupos. Conclui-se que um
resistência (30 min).
programa de exercícios com ênfase no equilíbrio
GV: 3 exercícios com flexão de joelhos a 90º,
ou associado à vibração pode aumentar a DMO
totalizando 4 min. de vibração (frequência
na tíbia distal de mulheres pós-menopáusicas,
de 22 a 26 Hz). Entre os exercícios, 1 min. de
após treinamento de 9 meses.
repouso. Grupo equilíbrio: 15 min. de exercícios
de propriocepção.

70 sujeitos.
24 semanas. 3x/semana.
Grupo vibração – 72
Grupo vibração: exercícios dinâmicos para
atendimentos (n = 25);
quadríceps, associados à vibração de 35–40 Hz
Grupo resistência – 72
(até 30 min: com aquecimento e resfriamento)
atendimentos (n = 22); GC
Grupo resistência: exercícios para MMII (20
(n = 23).
min. de step, corrida ou ciclismo: 60 min.)

O treinamento vibratório aumentou
significativamente a DMO do quadril (p =
0,05), tal como a força muscular (p = 0,01).
Não foram observadas mudanças na DMO no
grupo de resistência ou controle. Marcadores
séricos de renovação óssea não se alteraram
em nenhum dos grupos, bem como a DMO
corporal total e na coluna lombar.

ALP: fosfatase alcalina específica do osso; DMO: densidade mineral óssea; DXA: absorção de raios X de dupla energia; GC: grupo controle;
GT: grupo treinamento; GV: grupo vibração; GTV: grupo treinamento com vibração; GT2: grupo treinamento 2; GT3: grupo treinamento 3; Hz:
hertz; min.: minutos; mm: milímetros; MMII: membros inferiores; NTx/Cr: N-telopéptido X normalizada para creatinina; ref.: referência; x: vez.

de vibração intermitente (1 minuto de vibração e 1 minuto de
repouso), com frequência de 25 a 35 Hz.
No estudo de Slatkovska et al.,27 os sujeitos foram divididos
entre os grupos: vibração 30 Hz, vibração 90 Hz e controle, que
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não foi submetido à intervenção. O protocolo consistiu em aplicação diária de vibração contínua, em casa, durante 20 minutos.
Leung et al.28 dividiram sua amostra em dois grupos:
vibração e controle. O grupo de intervenção foi exposto
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à vibração contínua, com frequência de 35 Hz, durante
20 minutos por dia.
No estudo de Russo et al., 29 as participantes foram
randomizadas para o grupo vibração ou controle. No treinamento vibratório, foram submetidas a 3 séries de 2 minutos de vibração, com frequência de 28 Hz, com 1 minuto de
repouso entre elas.
Stolzenberg et al.30 selecionaram as participantes para
compor o grupo vibração ou equilíbrio. Ambos os grupos
iniciavam o protocolo com 15 minutos de aquecimento, com
bicicleta ergométrica e exercícios de resistência. Após isso, o
grupo de equilíbrio foi submetido a um programa de equilíbrio e propriocepção, durante 15 minutos. O grupo vibração
realizou 3 exercícios distintos sobre a plataforma vibratória,
com frequência de 22 a 26 Hz, com 1 minuto de repouso
entre elas. O período de vibração corporal totalizou 4 minutos.
Verschueren et al.31 randomizaram as participantes para
os grupos: vibração, resistência ou controle. O grupo vibração
foi submetido a exercícios estáticos e dinâmicos para quadríceps, durante, no máximo, 30 minutos (com aquecimento
e resfriamento). A frequência foi de 35 a 40 Hz. O grupo
resistência realizou 20 minutos de step, corrida ou ciclismo e
exercícios para membros inferiores, totalizando 60 minutos.
Não houve período de repouso entre as atividades.
Os autores dos artigos analisados utilizaram como critérios de inclusão: pós-menopáusicas;23,25,26 menopausa há
um ano;21,27,29 menopausa há cinco anos;22,24 sem medicamentos ou doenças que alterem o metabolismo osteomuscular;21-31 capaz de cumprir o protocolo proposto;21-27 saúde
física e cognitiva;22 não tabagista;23,24,28,30 estado nutricional
adequado;23,24 sedentarismo;23,24,28 não alcoolista;24,28,30 idade
entre 60 a 75 anos;25 saudáveis e independentes;25,26,28 acima de
65 anos;26 densidade mineral óssea entre -1,0 e -2,5;27 acima
de 60 anos;28 sem contraindicações para vibração corporal;29
menopausa há 8 anos;30 sem exposição a vibração, exercícios
resistidos ou de equilíbrio nos últimos 6 meses;30 densidade
mineral óssea de quadris e coluna lombar entre -2,0 e -3,0;30
idade entre 60 e 70 anos;31 não institucionalizada.31
Adotaram-se como critérios de exclusão: déficit cognitivo
ou doença neurológica;21,30 marca-passo cardíaco;21,23,28,30 fratura nos últimos 6 meses,21,22,30 ou imobilização de membros
inferiores;22 doença osteometabólica ou endócrina, além da
osteoporose;21,22,27,29 doença renal crônica;22 hérnia aguda;23,24
trombose;23,24,30 litíase;23 epilepsia;23 gravidez;23 arritmia cardíaca;23 distúrbio cardiopulmonar;23 tontura;23 hospitalização
ou cirurgia nos últimos 6 meses;23 distúrbios musculoesqueléticos;24 implantes em membros inferiores ou coluna;25-27,30
distúrbios de retina;25,26 baixa capacidade física;25,26 fratura por
fragilidade após 40 anos;27 câncer ativo nos últimos 5 anos;27,28

massa corporal superior a 90 kg;27 prótese de joelho ou quadril;27
longo uso de glicocorticoide, anticoagulante ou anticonvulsivante;27 distúrbios vestibulares;30 artrite;30 doença coronária;30
densidade mineral óssea inferior a -2,5.31
Os artigos analisados contaram com um número amostral
de: 42 sujeitos;21 47 sujeitos;22 28 sujeitos;23,24 96 sujeitos;25
141 sujeitos;26 202 sujeitos;27 710 sujeitos;28 29 sujeitos;29
57 sujeitos;30 70 sujeitos.31
Em relação aos desfechos primários dos estudos, alguns
pretendiam avaliar, por meio de exames séricos e de urina,
marcadores de absorção (ALP) e reabsorção óssea (NTxCr);21
comparar diferentes frequências e exercícios em fatores de
risco para fraturas e/ou quedas;22,24-26,28 investigar o efeito
da vibração corporal na densidade mineral óssea e/ou força
muscular de mulheres pós-menopáusicas.23,25-31
Foram observadas diversas variáveis que diferem entre
os artigos, tais como a média de idade das participantes:
59 anos;21 71,5 anos;22 62,4 anos;23 66 anos;24,30 65,8 anos;25
68,5 anos;26 60,5 anos;27 73 anos;28 60 anos;29 64 anos,31 bem
como o período pós-menopausa em que se encontravam: mais
de 1 ano;21,27 mais de 5 anos;22,24 média de 9 anos;23 média de
10 anos;25,28,29 média de 15 anos;26,31 mais de 8 anos.30 Outro
viés entre as amostras é a etnia e procedência: australianas;21
asiáticas;23,28 europeias;25,26,29,30 americanas;27 não informa
no estudo.22,24,31
Os autores utilizaram diferentes protocolos de aplicação
da vibração corporal. Em relação à postura adotada sobre a
plataforma, alguns orientaram as participantes a permanecerem eretas, em extensão total;21,22,23,27,28 outros, com joelhos
flexionados;22,24,29,30 ou então realizando exercícios dinâmicos,
enfatizando o agachamento.25,26,31
O período de tratamento variou entre os artigos: 8 semanas;21 32 semanas;22,24 24 semanas;23,29,31 48 semanas;25,27
72 semanas;26,28 36 semanas,30 bem como a frequência de treinamento: 1x/semana;21 2x/semana;22,26,29,30 3x/semana;21,23,24,25,31
4x/semana;26 5x/semana;28 7x/semana.27 A frequência da
vibração também divergiu nos estudos: 12 Hz;21 30 Hz;22,23
12,5 Hz;22,24,25 35 Hz;25,28 25 a 35 Hz;26 30 Hz;27 90 Hz;27
28 Hz;29 22 a 26 Hz;30 35 a 40 Hz.31
Melhoras significativas foram observadas em alguns dos
artigos analisados,21,23-26,28-31 já outros não encontraram diferenças.22,27 Em contrapartida, nenhum deles demonstrou piora
nos desfechos em questão.

DISCUSSÃO

Os estudos em análise demonstram diferenças significativas de variáveis de análise, tempo de intervenção, protocolo
de atendimento, critérios de inclusão e exclusão, utilização de
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suplementação, entre outras. Todas essas divergências metodológicas foram pontuadas na seção anterior.
Em decorrência do decréscimo hormonal e de suas repercussões no tecido ósseo, indica-se suplementação de cálcio,
uma vez que este é um nutriente essencial para a manutenção da densidade mineral óssea.32 Entretanto, estudos analisados24-27,29 que realizaram o exercício vibratório associado
a suplementação ou medicação não clarificam os parâmetros
para atestar a eficácia do treinamento, já que há interferência direta dos fármacos e/ou suplementos sobre a densidade
mineral óssea.
Estudos em jovens e adultos realizados por Cardinale e
Lim33 demonstraram maior ativação muscular (EMG) em
30 Hz do que em outras frequências (20, 40 e 50 Hz) quando
indivíduos realizaram exercícios em plataforma vibratória.
Já Hazell et al.34 mostraram que frequências de 30, 35 e 45
Hz apresentam maior aumento da atividade eletromiográfica
de músculos da coxa, em comparação à frequência de 25 Hz.
A premissa baseada na Lei de Wolff, que descreve que a
remodelação óssea é maior apenas com vibrações de grande
magnitude,9 foi contestada após modelos experimentais em
animais, que mostraram que a exposição a baixa magnitude
e com alta vibração também pode ser osteogênica.35
A determinação da frequência ideal para osteogênese é
inconclusiva, visto que estudos se mostram controversos e
divergentes. Entretanto, dentre os artigos analisados, o que
utilizou a frequência mais alta (90 Hz)27 não demonstrou
efeitos significativos de aumento na massa óssea.
Observou-se que o volume de treinamento também altera
os efeitos na força. A melhor resposta muscular foi obtida
com a exposição mais prolongada: 720 a 1.060 s. Constata-se
que outras pesquisas são relevantes para determinar o volume
ótimo, resguardando o excesso e a causalidade de rendimento
reduzido. Além disso, a relação entre o volume total de treinamento e o número de séries executadas não é clara.36
Visto isso, em casos de déficit na matriz óssea, o aumento
de força muscular torna-se essencial para a remodelação
óssea, já que a vibração provoca uma sequência de estímulos mecânicos,37 que, por sua vez, irão ativar os neurônios
motores α, produzindo contrações musculares similares ao
reflexo tônico de vibração,38 que é uma resposta decorrente
da aplicação de um estímulo vibratório.39 Todavia, aponta-se
que em indivíduos sadios e sem distúrbios osteometabólicos
o aumento de força muscular não é relevante para a otimização do efeito osteogênico.
Considerando que a osteogênese é dependente da complexa interação entre a frequência, a magnitude e os períodos
de descanso,40 justificam-se alguns resultados pouco positivos
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dos artigos analisados, já que não consta em sua metodologia
o período de descanso entre as séries e os dias de treinamento.
Um dos fatores que exercem influência no processo de ativação muscular é a postura adotada sobre a plataforma vibratória, ou seja, o posicionamento dos segmentos corporais, já que
o tecido musculoesquelético é capaz de amortecer a vibração
recebida. Estudos indicam que deve haver algum grau de flexão
de joelhos e, consequentemente, do quadril e dos tornozelos.41
Corroborando isso, Rubin et al.42 constatam ainda que o
treinamento vibratório parece seguro quando os sujeitos são
submetidos à vibração por um tempo relativamente curto
e que a flexão dos joelhos deve ser de 20º, na tentativa de
evitar que a transmissibilidade das vibrações alcance o segmento da cabeça.
Possivelmente, a recomendação referente à semiflexão de
joelhos se deve ao fato de que a isometria da musculatura
do quadríceps acarretará em aumento da hipertrofia e força
muscular, levando a uma maior tensão no tecido ósseo, produzindo maior efeito osteogênico.
Levando em consideração as afirmativas suprarreferidas, observa-se que alguns estudos analisados não utilizaram a postura mais adequada para realizar o treinamento
vibratório, e sim a posição ereta com extensão total da articulação do joelho.
Alguns dos estudos analisados21,23,24,27 aplicaram a vibração com as participantes descalças, para evitar a atenuação.
Não há evidências que comprovem exatamente de quanto é
a atenuação provocada pelo uso deles, porém sabe-se que a
borracha que os compõe amortece e atenua a vibração antes
de ser transmitida pelos tecidos orgânicos.
Embora evidências apontem que a magnitude influencia
na atenuação da vibração, Slatkovska et al.43 apontam, em sua
metanálise, que não foram encontradas diferenças significativas na categoria (<1 e >1 g).
Outro fator que pode ter interferido nos resultados é o
tempo pós-menopausa em que se encontravam as participantes das pesquisas. Portanto, não existem parâmetros confiáveis para comparação entre eles, já que nos anos imediatos
pós-menopausa ocorrem efeitos acelerados de perda óssea.22
O número de atendimentos parece não influenciar uma
resposta otimizada do tecido ósseo, já que, dentre os estudos
analisados, os que apresentaram o maior número de atendimentos27,28 não obtiveram resultados significativos na densidade mineral óssea.
Beck e Norling22 e Slatkovska et al.27 relatam que a densidade mineral óssea não foi alterada com a vibração de
corpo inteiro. A metanálise de Lau et al.44 corrobora, ratificando que a vibração de corpo inteiro não apresenta efeito
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significativo sobre a densidade mineral óssea do quadril e da
coluna lombar em idosas, mas revela efeitos positivos sobre
a força muscular de membros inferiores.
Em contrapartida, estudos analisados na presente pesquisa21,23-26,30,31 demonstraram efeitos positivos, causados pela
exposição a vibração, no tecido ósseo.
O aumento de densidade mineral óssea não parece estar
associado diretamente ao ganho de força ou potência muscular, visto que em alguns estudos uma variável foi positivamente aumentada, enquanto outra permaneceu estável e
sem alterações significativas.28,29
Não foi possível realizar metanálise em função de as
pesquisas analisadas apresentarem características pouco
semelhantes, não tornando viável a fiel comparação entre os

resultados obtidos. As variáveis que interferem nos resultados estão representadas na Tabela 2.

CONCLUSÕES

As evidências que comprovam o aumento de massa óssea
decorrente da vibração parecem ser inconclusivas, visto que
autores demonstram resultados divergentes e conflitantes.
Observa-se que os resultados osteogênicos mais positivos
são decorrentes da exposição a baixas e médias frequências
(em torno de 30 Hz), com período de repouso entre séries
e dias de treinamento. Apesar de em estudos com animais
ter sido demonstrado que frequências altas também podem
ser osteogênicas.35

Tabela 2 Variáveis que interferem nos resultados
Ref.

Uso de
Frequência/
Suplemento
calçado
intensidade

(21)

Não

Não

(22)

Sim

Não

(23)

Não

Não

(24)

Não

Cálcio e
vitamina D

(25)

Sim

Cálcio e
vitamina D

(26)

Sim

Cálcio e
vitamina D

(27)

Não

Cálcio e
vitamina D

(28)

Sim

Não

(29)

Sim

Cálcio e
vitamina D

(30)

Sim

Não

(31)

Sim

Não

Frequência da
Postura/exercício Média de
intervenção
concomitante
idade
GV: 20 min. vibração intermitente
8 semanas
12 Hz, 0,3 g (1 min. de vibração/1 min. de repouso)
1 ou 3x/semana
Extensão total
59.0
GC: falsa vibração contínua (<0,1 g) 8 ou 24 atendimentos
G2: 15 min. de vibração
32 semanas
G2: extensão total
30 Hz, 0,3 g
G3: 2 séries de 3 min. de vibração,
2x/ semana
G3: joelhos
71.5
12,5 Hz, 1 g
separadas por 1 min. de repouso
64 atendimentos
flexionados
24 semanas
30 Hz, 3,2 g
5 min. contínuos de vibração
3x/semana
Extensão total
62.4
72 atendimentos
6 séries de 1 min. de vibração com 1
32 semanas
Joelhos
12,6 Hz
min. de repouso entre elas+10 min. de
3x/semana
66.0
flexionados a 60º
aquecimento
96 atendimentos
48 semanas
12,5 Hz
15 min. de vibração com repouso de
65.8
3x/semana
Agachamento
35 Hz
40 s entre os exercícios
144 atendimentos
72 semanas
6 min. de vibração com
Exercícios de
68.5
25 a 35 Hz
2x/semana
1 min. de repouso
resistência
144 atendimentos
48 semanas
90 Hz, 0,3 g
20 min. contínuos
7x/semana
Extensão total
60.5
30 Hz, 0,3 g
336 atendimentos
72 semanas
35 Hz, 0,3 g
20 min. de vibração/dia
5x/semana
Extensão total
73.0
360 atendimentos
24 semanas
3 séries de 2 min. de vibração/1 min.
Joelhos
28 Hz
2x/semana
60.0
repouso entre séries
flexionados
48 atendimentos
Aquecimento+exercícios
36 semanas
Joelhos
22 a 26 Hz (4 min. de vibração/1 min. de repouso
2x/semana
66.0
flexionados
entre exercícios)
72 atendimentos
Exercícios de agachamento (máx.
24 semanas
Exercícios
35 a 40 Hz
30 min., incluindo aquecimento e
3x/semana
64.0
dinâmicos
resfriamento)
72 atendimentos
Tempo (exposição e repouso)

DXA: absorção de raios X de dupla energia; g: grama; G2: grupo de treinamento 2; G3: grupo de treinamento 3; Hz: hertz; min.: minuto;
ref.: referência; s: segundo.
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Sugerem-se pesquisas com amostra homogênea, buscando
evitar discrepâncias advindas de características basais distintas, bem como hábitos de vida ou medicações em uso. Além
disso, uma amostra maior, com grupos submetidos à vibração
em diferentes frequências, tornaria viável a constatação de
qual parametrização seria mais indicada para essa população.
Outra recomendação para estudos posteriores seria
objetivando a verificação de interferências ou atenuações

na transmissão da vibração corporal, com ou sem utilização
de calçados, visto que essa é uma variável que poucos autores descrevem em sua metodologia, fato que pode alterar
desfechos propostos.
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ARTIGO E SPECIAL

ENVELHECIMENTO, DIREITOS
E GARANTIAS SOCIAIS
Aging, rights and social guarantees

RE SU MO

Este texto trata dos direitos de cidadania, conquistados no Brasil nos anos 1980, e inscritos na Constituição Federal vigente,
promulgada em 1988. Centrando-se nos idosos, atem-se aos direitos sociais desse segmento, regidos pelos princípios da
igualdade, equidade e justiça social, cuja garantia requer legislação específica e compromisso do Estado com a oferta eficaz
de políticas públicas sob efetivo controle da sociedade.
PALAVRAS-CHAVE: idoso; direito social; políticas públicas.

ABSTRACT

Potyara Amazoneida Pereira Pereiraa

This text deals with citizenship rights, conquered in Brazil in the 1980s, and registered in the current Federal Constitution,
promulgated in 1988. Focusing on the elderly, it emphasizes the social rights of this segment, governed by the principles of
equality, equity and social justice, whose guarantee requires specific legislation and government commitment to the effectual
provision of public policies under effective control of society.
KEYWORDS: aged; social rights; public policies.

Desde 1988, com a promulgação da Constituição Federal
vigente, o idoso no Brasil passou a ser titular de um conjunto
de direitos individuais e sociais.1
Os direitos individuais dividem-se em civis e políticos e estão associados aos princípios da liberdade e
da participação. São direitos que, no caso do idoso,
estão previstos no art. 10 da Lei nº 10.741/2003,
que dispõe sobre o Estatuto do Idoso (EI),2 a saber:
direito de ir e vir; de opinião e expressão; de crença e
culto religioso; de prática de esportes e de diversões;
de participação na vida familiar, comunitária e política; de acesso à justiça. Respeitar esses direitos significa reconhecer que o idoso deve ter a sua integridade
física, psíquica e moral protegida pelo Estado e pela
sociedade, incluindo-se nessa proteção a preservação
da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores,
das ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais.
Porém, para que o idoso usufrua efetivamente desses

direitos, é preciso que existam instituições investidas
de poder legal para garanti-los, fazê-los funcionar e
aplicar penalidades devidas. Para isso, foram criadas
varas especializadas e exclusivas tendo, os idosos, prioridade não só na tramitação de processos de que são
partes interessadas ou participem, mas também de
preferência nos julgamentos.
Os direitos sociais constituem outra categoria de direitos de cidadania que se regem pelos princípios da igualdade, equidade e justiça social. Seu alvo não é o indivíduo
em si, mas grupos, coletividades ou a população inteira de
um país; e seu objetivo não é o de proteger o cidadão de
ataques contra a sua liberdade individual (inclusive contra o Estado) — pois isso cabe aos direitos civis e políticos —, mas atender legítimas necessidades sociais. Trata-se
de direitos que, em relação aos idosos, estão previstos no
EI, Título II, sob a seguinte qualificação: direito à vida e
à saúde (art. 9º), referente à integridade física e moral das
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pessoas idosas. Desse direito básico desdobram-se outros
do mesmo gênero, a saber:
• Direito à alimentação, a ser provido por um dos familiares
da escolha do idoso, que esteja em condições econômicas
de arcar com esse encargo. Essa opção, facultada ao idoso
tanto pelo EI quanto pelo Código Civil vigente,3 visa conferir um sentido de solidariedade à obrigação alimentar no
seio da família — já que é exercitada entre parentes. É por
essa perspectiva que o Estatuto assim se expressa — “a obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre
os prestadores” (art. 11); e o Código Civil estabelece que
“o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e
filhos e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros”
(art. 1.696). Entretanto, “se o idoso e seus familiares não
possuírem condições econômicas de prover o seu sustento”
(art. 14 do Estatuto), o Poder Público ficará incumbido de
fazer esse provimento, mediante a política de assistência
social prevista no art. 203 da Constituição Federal. No contexto da política de assistência, a Constituição Federal prevê,
no inciso V, do art. 203, a garantia de um salário mínimo
de benefício mensal ao idoso que comprove não possuir
meios de prover a própria manutenção ou tê-la provida por
sua família. Foi com base nesse dispositivo constitucional
que o Benefício de Prestação Continuada (BPC), de responsabilidade do governo federal, instituiu-se em 1996,
tornando-se um importante programa de transferência
de renda nacional;
• Direito à saúde. Nesta área, a pessoa idosa deve ter atenção integral por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).
Esta atenção inclui a prevenção e a assistência médica
geriátrica, sem discriminação e com preferência, podendo
haver, se necessário, internação domiciliar (art. 15 do EI).
Nesta disposição legal estão implícitos dois princípios
fundamentais das políticas públicas, entre elas a política
social: o da universalização e o da equidade, comuns nas
sociedades onde os direitos de cidadania social alcançaram
elevado grau de reconhecimento e status. No Estatuto do
Idoso, estão previstos ainda outros direitos referentes à
saúde, tais como obrigação do Poder Público de fornecer, gratuitamente ao idoso, medicamentos, em especial
os de uso continuado, e tudo o que for necessário para a
sua habilitação ou reabilitação; combate à discriminação
do idoso nos planos de saúde privados, em razão da idade
e, principalmente, à cobrança de valores diferenciados e
aumentos abusivos (parágrafos 2º e 3º do art. 15); direito
à acompanhante em casos de internação ou de observação,
garantindo-se ao primeiro, condições de permanência no

•

•

local por tempo integral (art. 16); atendimento especializado aos idosos portadores de deficiência (parágrafo 4º);
e garantia, ao idoso dotado de suas faculdades mentais,
do direito de optar pelo tratamento de saúde que julgar
mais favorável;
Direito à educação, cultura e lazer. Essa garantia parte do
pressuposto de que a pessoa idosa tem, assim como os demais
cidadãos brasileiros, direito a benefícios e serviços nessas
áreas. O acento na peculiaridade do idoso expressa não só
sensibilidade da legislação para com as diferenças dessa
faixa etária, mas, principalmente, a presença, nessa legislação, do princípio do respeito à diversidade de tratamento.
É nesse sentido que, nos artigos 20 a 25 do EI, estão previstas as seguintes atenções: descontos de pelo menos 50%
nos ingressos para eventos culturais, artísticos, esportivos e
de lazer, além de atendimento preferencial no acesso a esses
eventos; promoção, pelos meios de comunicação, de espaços
ou horários especiais para os idosos, com finalidade informativa, educativa e cultural, e para o público sobre o processo
de envelhecimento; apoio do Estado à oferta de oportunidades de educação adaptada às peculiaridades do idoso, e a
criação da Universidade Aberta, acompanhada de incentivo
à publicação de livros e periódicos com letras que facilitem
a sua leitura. Além disso, o tema do envelhecimento deverá
ser inserido nos currículos mínimos dos diversos níveis do
ensino formal, com vista a eliminar o preconceito em relação ao idoso e a produzir conhecimento sobre este;
Direito à profissionalização e ao trabalho. Segundo os
artigos 26 a 28 do EI, o idoso poderá exercer atividade
profissional apesar da idade. Isso quer dizer que, se o idoso
possuir capacidade física, intelectual e psíquica de trabalhar,
e quiser voltar à vida produtiva, ninguém poderá impedi-lo,
ou discriminá-lo, seja no setor público, seja no privado.
Esta é a razão porque não mais é permitida a fixação de
limite de idade na admissão de candidatos a empregos,
ou em concursos, salvo em casos em que a natureza do
cargo o exigir. Para propiciar aos idosos maiores oportunidades de trabalho remunerado, o Poder Público deverá
criar programas de incentivo a sua admissão nas empresas privadas. Ademais, nos concursos públicos, quem tiver
idade mais elevada terá preferência em relação aos mais
novos, constituindo a idade o primeiro critério de desempate. Por fim, no que tange à aposentadoria, o Estado fica
incumbido de criar programas de preparação dos trabalhadores para esse evento, com antecedência mínima de
1 (um) ano, visando estimulá-los a construir projetos de
vida ativa/participativa e a conhecerem os seus direitos
(individuais e sociais); contudo, a Política Nacional do

Geriatr Gerontol Aging, Vol. 9, Num 3, p.122-5

123

Envelhecimento, direitos e garantias sociais

•

•

124

Idoso prevê, em seu artigo 10, inciso IV, alínea c, a preparação para a aposentadoria com antecedência mínima
de dois anos do afastamento.
Direito à previdência social. Esta é uma política pública
que, em âmbito mundial, data do século XIX. Sua primeira formulação ocorreu na Alemanha, sob o governo do
chanceler conservador Oto Von Bismarck, com o objetivo
de proteger apenas o trabalhador ativo, de forma defensiva e reparadora, e não preventiva. Por isso, ela assumiu
a forma de seguro, embora se denominasse seguridade
social: os trabalhadores pagavam previamente os benefícios e serviços que mais tarde iriam necessitar, como,
por exemplo, a aposentadoria. Porém, durante a Segunda
Guerra Mundial (1942), surgiu, na Grã-Bretanha, outro
esquema de seguridade social, coordenado por William
Beveridge, que compreendia não só o seguro, mas também
a assistência social aos que estavam fora do mercado de
trabalho (desempregados involuntários, crianças, enfermos, idosos). Foi este esquema que serviu de referência
à Seguridade Social brasileira prevista na Constituição
Federal vigente, a qual é composta das políticas de previdência social, saúde e assistência social (art. 194 da
Constituição Federal). No que concerne aos atuais direitos
previdenciários dos idosos no Brasil, vale destacar: aposentadoria por idade, nunca inferior a um salário mínimo;
reajuste dos valores dos benefícios de aposentadoria e pensão na mesma data do reajuste do salário mínimo, mas
sem vinculação a este salário (art. 29 parágrafo único do
Estatuto); pensão por morte à viúva ou ao viúvo;
Direito à assistência social. Com a Constituição da
República Federativa do Brasil, vigente, a assistência
social passou a ser o eixo não contributivo do sistema de
seguridade social. Isto quer dizer que, para ter acesso à
assistência social, o cidadão não precisa fazer nenhuma
contribuição em dinheiro. No que diz respeito ao idoso, esta
política apresenta expressiva cobertura em todas as unidades da Federação; mas, como os Estados, Municípios e o
Distrito Federal possuem autonomia para definir e colocar
em prática ações próprias nessa área, serão indicados, a
seguir, provisões e ações federais sob a responsabilidade do
Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome
(MDS): Benefício de Prestação Continuada (BPC) —
já mencionado — no valor de um salário mínimo para
idosos, a partir dos 65 anos, que não possuem meios para
prover a sua subsistência e nem de tê-la provido por sua
família; apoio financeiro a serviços, programas e projetos
de proteção social básica e especial à pessoa com mais de
60 anos de idade, executados pelos governos dos Estados,
Municípios e do Distrito Federal, dotados de condição

•

para tal; Programa de Atenção Integral à Família (PAIF),
realizado nos Municípios, com vista ao acolhimento, convivência, socialização e estímulo à participação social das
famílias e seus membros. Portanto, para além do BPC, a
política de assistência social inclui o cuidado institucional
dos idosos e a fiscalização desses cuidados por meio de:
centros de convivência, casas lares, abrigos, centros de cuidados diurnos, atendimentos domiciliares, dentre outros,
articulados com outras políticas públicas. E estas medidas
são feitas por meio de convênios, repasses de benefícios,
doações, concessões, auxílios, isenções de taxas e tributos e
declaração de utilidade pública de algumas instituições;
Direito à habitação. Segundo o EI, o idoso tem direito à
moradia digna, de preferência no seio da família (natural
ou substituta). Entretanto, esse direito deve também ser
observado quando o idoso desejar morar sozinho ou precisar residir em instituição pública ou privada (art. 37). Em
todos esses casos, a sua segurança física, emocional e psicológica deve ser garantida. As instituições que abrigam os
idosos devem, sob as penas da lei, manter padrões de habitação e higiene compatíveis com as necessidades de seus
usuários e provê-los com alimentação regular; Direito ao
transporte. Em relação aos transportes coletivos públicos
urbanos e semiurbanos, o EI estabeleceu a gratuidade de
acesso às pessoas com idade igual ou superior 65 anos. Esta
é uma norma federal que não impede, no âmbito estadual,
municipal e no Distrito Federal, de serem criadas leis de
gratuidade semelhante para pessoas com idade entre 60
a 65 anos. Juntamente com a gratuidade para o maior de
65 anos, os transportes coletivos deverão garantir prioridade no embarque e desembarque de idosos e reservar a
estes 10% dos assentos, os quais deverão estar devidamente
identificados. Da mesma forma, fica assegurada a reserva
para os idosos, nos termos da lei local, de 5% das vagas nos
estacionamentos públicos e privados, as quais deverão ser
visíveis e estarem posicionadas de forma cômoda ao idoso
motorizado. Nos transportes coletivos intermunicipais e
interestaduais serão reservadas duas vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a dois salários
mínimos e desconto de 50% para idosos que excederem as
vagas gratuitas e possuírem o mesmo corte de renda.

Esse conjunto de direitos não surgiu por acaso e nem foi
outorgado pelos governantes. Foi conquistado. Sua continuidade depende do comprometimento social do Estado, sob
o controle democrático da sociedade, com vista não apenas
a coibir infrações praticadas contra os idosos, mas a elevar
a qualidade de vida e de cidadania desse segmento populacional por meio de políticas públicas efetivas.
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A ACESSIBILIDADE AO IDOSO COM DEFICIÊNCIA
FÍSICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Accessibility for the elderly with physical disabilities in primary health

RESUMO

Juliana Balbinot Reis Girondia, Silvia Maria Azevedo dos Santosa

O problema da incapacidade e da deficiência em idosos tem relevância no âmbito da saúde pública, embora a situação da
assistência a essas pessoas no Brasil ainda apresente um perfil de fragilidade, desarticulação e descontinuidade de ações na
esfera pública e privada. O estudo, de abordagem qualitativa e de caráter descritivo, teve como objetivo principal: investigar a
acessibilidade de idosos com deficiência física aos serviços de saúde na Atenção Primária no município de Florianópolis (SC),
na perspectiva destes usuários, dos profissionais de saúde e dos gestores. Foram realizadas 18 entrevistas com os idosos com
deficiência(as) física(s) por meio de roteiro semiestruturado, além da aplicação de questionários a 17 gestores da Secretaria
Municipal de Saúde de Florianópolis e 3 profissionais de saúde atuantes nos centros de saúde ao qual os idosos estavam
vinculados. Para análise dos dados, utilizou-se a hermenêutica dialética, a qual permitiu a apreensão de elementos constitutivos
de dois grandes eixos temáticos: 1) Perspectivas da deficiência física no envelhecimento: vulnerabilidades em saúde; 2) Atenção
à saúde do idoso com deficiência física: a busca de novos paradigmas. Conclui-se que, no âmbito da atenção à saúde do idoso,
há uma fragilidade na formação acadêmica e escassez de capacitações para as equipes de Estratégia de Saúde da Família.
Ressalta-se a deficiente rede de suporte em saúde para os idosos e a vigência do modelo biomédico na Atenção Primária.
As fragilidades encontradas no atendimento dos idosos com deficiência física na Atenção Primária contrariam os princípios do
Sistema Único de Saúde (SUS). Os cuidados aos idosos implicam em ofertar serviços que propiciem o acesso e o acolhimento
de maneira ordenada e adequada, respeitando suas limitações. Nesse processo, a Atenção Primária à saúde deve configurar a
porta de entrada desses idosos ao sistema de saúde, no qual será prestada uma assistência de qualidade e de resolutividade.
PALAVRAS‑CHAVE: envelhecimento, idoso, atenção primária à saúde, pessoas com deficiência.
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Resultados de pesquisas relacionadas a seres humanos devem ser acompanhados
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Comissão de Ética nos casos em que se aplica.
Verificação se as figuras e tabelas estão nos formatos requeridos.
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Incluir permissão de editores para reprodução de figuras ou tabelas já
publicadas.
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MANUSCRIPT EVALUATION
BY PEER REVIEW

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

CATEGORIES OF MANUSCRIPTS

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

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

INSTRUCTIONS FOR
MANUSCRIPT PREPARATION

Manuscripts should be typed in Word for Windows [(including
tables), figures should be supplied as JPG file and a minimum of
300dpi resolution]. Manuscripts should be prepared according to the
sequence below:
•

paper full title in Portuguese and English not exceeding 90 characters;

•

authors’ and coauthors’ complete name, indicating institutional
affiliations for each one of them;

•

paper short title not exceeding 40 characters (spaces included) in
Portuguese and English;

•

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

•

•
•

•

•

•
•

•

Introduction - The introduction should contain updated literature review,
being appropriate to the theme, suitable to the problem introduced,
and enhancing the theme relevance. The introduction should not be
extensive, but define the problem studied, synthesizing its importance
and stressing the knowledge gaps addressed in the article.
Methods - This section should have clear and brief description of
proceedings adopted, sampling, data source and selection criteria,
measurement instruments, statistical analysis, among other features.
Results - This section should be limited to describing the results
found without including interpretation and comparison. Whenever
possible, results should be displayed in tables or figures designed to
be self-explanatory and having statistical analysis.

Discussion - The discussion should properly and objectively explore the
results, discussed in the light of further observation already registered
in literature. It is important to point out the study limitations. The
discussion should culminate by conclusions indicating avenues for
new research or implications for professional practice.
Conclusion - No more than two paragraphs.
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involved in the manuscript;
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References - Should be listed at the end of the manuscript and
numbered in the order they are first mentioned in the text,
following Vancouver style (“Uniform Requirements for Manuscripts
Submitted to Biomedical Journals Writing and Editing for Medical
Publication” [http://www.icmje org]). List all authors up to six; if
more than six, list the first six followed by et al. The titles of journals
should be abbreviated according to style used in Medline. Authors
are responsible for the accuracy and completeness of references
consulted and cited in the text.

Examples of appropriate reference style:
“The climate is also a determining factor in the temporal and geographical
distribution of arthropods.1”
Books
1. Kane RL, Ouslander JG, Abrass IB. Essentials of clinical geriatrics.
5th ed. New York: McGraw Hill, 2004.
Book chapters
1. Sayeg MA. Breves considerações sobre planejamento em saúde do

idoso. In: Menezes AK, editor. Caminhos do envelhecer. Rio de
Janeiro: Revinter/SBGG; 1994. p. 25-8.
Journal articles
1. Ouslander JG. Urinary incontinence in the elderly. West J Med
1981;135(2):482-91.
Essays and theses
1. Marutinho AF. Alterações clínicas e eletrocardiográficas em pacientes
idosos portadores de Doença de Chagas [dissertação]. São Paulo:
Universidade Federal da SBGG; 2003.
Papers introduced in congress, symposiums, meetings, seminars etc.
1. Peterson R, Grundman M, Thomas R, Thai L. Donepezil and
vitamin E as treatments for mild cognitive impairment. In: Annals
of the 9th International Conference on Alzheimer’s Disease and
Related Disorders; 2004 July; United States, Philadelphia; 2004.
Abstract 01-05-05.
Articles from electronic journals
1. Araújo MAS, Nakatani AYK, Silva LB, Bachion MM. Perfil do idoso
atendido por um programa de saúde da família em Aparecida de
Goiânia – GO. Revista da UFG [periódico eletrônico] 2003 [citado
em 2012 Set 15];5(2). Disponível em: http://www.proec.ufg.br/ revista_ufg/idoso/perfil.html
Texts in electronic format
1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Estatísticas de saúde:
assistência médico-sanitária. Disponível em: www.ibge.gov.br.
Acessado em 2004 Fev 05.
2. More SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Available
from: www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm. Accessed in 1996 Jun 5.
Tables or Figures
Tables (as well as Figures and Appendices) should appear after the
References section and not in the body of the text or as a separate
document. Number all tables with Arabic numbers consecutively in
order of appearance. Type each table double-spaced on a separate page.
Title should have the first letter of each word as upper case (except
prepositions, conjunctions and articles). Every table must have a
caption typed above the tabular material. Symbols for units should be
used only in column headings. Every column must have a description
or heading. Do not use internal horizontal or vertical lines; place
horizontal lines between table caption and column headings, under
column headings, and at the bottom of the table (above the footnotes,
if any). Do not submit tables as photographs. Indicate normal range
for instruments or scales. All abbreviations used in tables must be
spelled out as footnotes.
Figures should appear after the References section and either before
or after tables, but not as a separate document. Legends for figures
should be presented in numerical order on a separate page(s), not on
or below the figure. All abbreviations must be spelled out on the figure
legend. It should be indicated normal range for instruments or scales.
Original artwork or figures may be requested upon acceptance of the
manuscript for publication and will not be returned. Figures should be
in black and white.
Research involving human subjects
Articles related to research involving human subjects should indicate
whether the procedures were followed in accordance with the ethical
standards of the responsible committee on human experimentation
(institutional or regional) accredited by the Comissão Nacional de
Ética em Pesquisa do Ministério da Saúde (Health Ministry National
Research Ethics Committee). In addition, a clear statement of
compliance with ethical principles outlined in the Helsinki Declaration
(2000) shall appear in the last paragraph of “Methods” section, as well
as fulfillment of specific requirements of the nation the research was
performed in. The subjects included in the research should have signed a
“Free and Informed Consent Term”.
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