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editorial

Geriatria & Gerontologia:
primeiro ciclo editorial concluído
Geriatria & Gerontologia completa com esta edição o seu primeiro ciclo editorial, com duração de
quatro anos (2008-2011), durante o qual tive a satisfação de atuar como editor-chefe. Destaque-se
aqui a atuação importante dos editores associados e demais membros do corpo editorial, que emprestaram generosamente seus conhecimentos e habilidades na avaliação e seleção criteriosa dos artigos,
assegurando, assim, a qualidade e a regularidade das edições. A participação como editor-chefe nesse
processo foi-nos particularmente gratificante, por ter sido essa a etapa de implantação e consolidação
da revista, que já se impõe como uma publicação de referência para a geriatria e gerontologia nacionais.
Durante o quadriênio, foram publicadas 18 edições, em formato impresso e eletrônico, com artigos oriundos de diferentes instituições, centros de pesquisa e serviços do país. O número de artigos
submetidos mensalmente cresceu em mais de 50% nos últimos seis meses, resultando em edições
mais ampliadas. A revista deverá conquistar proximamente avanços no que diz respeito à indexação
em sistemas importantes, essencial para aquecer ainda mais o interesse em publicação na revista e
viabilizar novas fontes de financiamento.
Geriatria & Gerontologia tem sido importante também na divulgação da produção científica apresentada durante os congressos brasileiros da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG).
Foram publicados no período dois suplementos, o último deles representando uma edição com mais
de 700 páginas (ressalte-se que o congresso de 2010, em Belo Horizonte, contou com mais de 1.500
trabalhos científicos). Outro aspecto positivo dos suplementos é a publicação dos resumos das principais conferências do congresso, a qual se pretende ampliar na edição de 2012, pela importância que
tem na educação continuada dos profissionais na área de envelhecimento humano.
Em 2012, várias inovações são aguardadas para Geriatria & Gerontologia, baseadas em necessidades identificadas para o aprimoramento do periódico e visando ao seu enquadramento definitivo nos
padrões de uma revista de grande porte. A experiência e a reconhecida competência da Dra. Maysa
Seabra Cendoroglo, que deverá suceder-me na posição de editora-chefe, serão fundamentais para o
pleno atingimento das metas de crescimento da revista no quadriênio que se inicia. Finalmente, cabe
agradecer pelo pleno apoio recebido das diretorias da SBGG nesse período, nas pessoas da Dra. Marianela Flores de Hekman, Dr. João Carlos Barbosa Machado e Dra. Silvia Regina Mendes Pereira.
Esperamos que a trajetória vitoriosa de nossa revista conte cada vez mais com o envolvimento ativo de
todos aqueles comprometidos com o desenvolvimento da geriatria e gerontologia no Brasil.
João Macêdo Coelho Filho
Editor-chefe (quadriênio 2008-2011)

ARTIGO ORIGINAL

Somatótipo em idosas:
prevalência e associação com
perfil lipídico e glicêmico
Somatotype in the elderly: prevalence and
association with lipids and glucose levels

Adilson Domingos dos Reis Filho1,2,3, Waléria Christiane Rezende Fett1, Fabrício
Azevedo Voltarelli1, Jarbas Ferrari Junior1,4, Fabrício Cesar de Paula Ravagnani1,3,
Christianne de Faria Coelho-Ravagnani1, Carlos Alexandre Fett1

RESUMO
Objetivo: Identificar a prevalência de somatótipos e analisar a associação com o perfil lipídico e glicêmico em
idosas. Métodos: O estudo contou com 102 idosas de três centros de convivência do município de Cuiabá/MT,
com idade entre 60 e 84 anos. Foram realizados avaliações antropométricas e cálculo dos somatótipos endomorfo
(ENDO), mesomorfo (MESO) e ectomorfo (ECTO). As análises da glicemia em jejum (GJ) e glicemia pós-prandial
(GPP) foram feitas com o método enzimático colorimétrico da glicose oxidase; a hemoglobina glicada (HbA1C) foi
determinada segundo o método Trivelli modificado; triglicérides (Tg), colesterol total (CT) e HDL-colesterol foram
analisados com o método colorimétrico enzimático e o LDL-colesterol foi calculado segundo o método de Friedewald. Resultados: Houve associação entre ECTO x GPP (rs = -0,25; p = 0,05) e ECTO x Tg (rs = -0,27; p = 0,03) na
faixa etária de 60-69 anos e entre ENDO x GPP (rs = 0,33; p = 0,03), ENDO x Tg (rs = 0,41; p = 0,006) e ENDO x CT
(r = 0,41; p = 0,007) no grupo acima de 70 anos. Os resultados da análise de regressão múltipla foram significantes
entre ECTO x GPP (p = 0,04) no grupo de 60-69 anos e entre ENDO x Tg (p = 0,02) e ENDO x CT (p = 0,006) para as
idosas com mais de 70 anos. Conclusão: Os lípides plasmáticos apresentaram associações positivas apenas com
o componente ENDO no grupo de idosas acima de 70 anos, podendo ter papel diferenciado em relação à idade,
talvez pelo fato de a gordura corporal exercer fator de proteção em idosos.

Recebido em 21/6/2011
Aceito em 29/12/2011

Palavras-chave: Idoso, antropometria, glicemia, lipoproteínas.

ABSTRACT
Objective: Identify the prevalence of somatotype and analyze the association with lipids and glucose levels in
elderly women. Methods: Anthropometric data were collected and calculated the endomorph somatotype (ENDO),
mesomorph (MESO) and ectomorph (ECTO). The analysis of fasting plasma glucose (FPG) and postprandial glucose
(PPG) were made with an enzymatic colorimetric glucose oxidase, glycated hemoglobin (HbA1C) was determined
using the method modified Trivelli, triglycerides (Tg), total cholesterol (TC) and HDL-cholesterol were analyzed with
the enzymatic colorimetric method and LDL-cholesterol calculated by the method of Friedewald. Results: Association between ECTO x PPG (rs = -0.25; p = 0.05) and ECTO x Tg (rs = -0.27; p = 0.03) in the age group 60-69 years and
between ENDO x PPG (rs = 0.33; p = 0.03), ENDO x Tg (rs = 0.41; p = 0.006) and ENDO x TC (r = 0.41; p = 0.007) in
the group above 70 years. The results of multiple regression analysis were significant between ECTO x PPG (p =
0.04) in the group aged 60-69 years and between ENDO x Tg (p = 0.02) and ENDO x CT (p = 0.006) for the elderly
over 70 years old. Conclusion: Plasma lipids showed positive associations only with the component in the ENDO
group of elderly aged over 70 years and may have different role in relation to age, perhaps because body fat exert
a protective factor in the elderly.
Keywords: Elderly, anthropometry, blood glucose, lipoproteins.
Endereço para correspondência: Adilson Domingos dos Reis Filho • Rua República da Argentina, 559, ap. 104, bloco 5,
Residencial San Martin, Jardim Tropical – 78065-198 – Cuiabá, MT • E-mail: reisfilho.adilson@gmail.com
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Somatótipo em idosas

INTRODUÇÃO
A análise do somatótipo foi inicialmente proposta
por Sheldon et al.1 e Parnell2 e posteriormente revisada e modificada por Heath e Carter3. O somatótipo
é definido como a quantificação da forma atual e da
composição corporal, em que a endomorfia (ENDO)
representa a gordura relativa, a mesomorfia (MESO),
a relativa robustez musculoesquelética e a ectomorfia
(ECTO) é relacionada à linearidade relativa ou magreza física4. A avaliação do somatótipo pode auxiliar
na quantificação e classificação da forma corporal,
sendo frequentemente utilizada em esportes de alto
rendimento e/ou acompanhamento maturacional
como o encontrado em alguns estudos5-7. Contudo,
poucos são os estudos que o relacionam aos aspectos
de saúde em geral, principalmente quando comparado ao perfil glicêmico e lipídico em indivíduos idosos.
A classificação da forma, bem como da composição corporal em idosos, pode auxiliar no entendimento de como as alterações ocorridas com o processo de
envelhecimento, tal como a redução de massa muscular e o aumento de tecido adiposo, podem estar relacionadas ao diabetes mellitus tipo 2, à dislipidemia, à
hipertensão arterial, ao infarto agudo do miocárdio,
à síndrome metabólica, entre outras doenças crônicas não transmissíveis. Um dos estudos pioneiros na
comparação de marcadores bioquímicos sanguíneos
foi o de Gertler et al.8, que correlacionaram o somatótipo proposto por Sheldon em níveis de lípides
plasmáticos em homens adultos. Entretanto, poucos
estudos9-13 abordaram a relação entre os componentes
do somatótipo e as doenças crônicas não transmissíveis (DNCTs), especialmente em indivíduos idosos e
do sexo feminino.
Com isso, o objetivo do presente estudo foi analisar a prevalência dos somatótipos em idosas e posteriormente associá-los ao perfil lipídico e glicêmico,
procurando, assim, identificar a existência de um componente do somatótipo com maior predisposição para
níveis alterados de marcadores bioquímicos sanguíneos.

MÉTODOS
Sujeitos
Trata-se de um estudo transversal, descritivo e de
natureza quantitativa, qualitativa e clínica, integrante do protocolo para coleta do Projeto Temático
“Longevidade saudável”, desenvolvido por docentes
dos Cursos de Graduação em Educação Física e em
Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso
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(UFMT). Para a seleção da amostra, foram afixados
cartazes no mural informativo e realizadas palestras
informativas a respeito do estudo, no período matutino e vespertino. Em seguida, foram agendados os dias
para as análises, os quais consistiram de avaliações antropométricas e exames de sangue para identificação
do perfil lipídico e glicêmico.
Como critérios de inclusão, foram observados os
seguintes requisitos: ser do sexo feminino; ter idade
superior a 60 anos; não ser diabética e/ou hipertensa;
não fazer uso de fármacos que alterassem a glicemia
e/ou o perfil lipídico; ser cadastrada e frequentar um
dos três centros de convivência para idosos (CCIs) do
município de Cuiabá/MT, Brasil. Foram excluídas
as voluntárias que apresentaram impedimentos para
realização das avaliações antropométricas ou que não
realizassem o exame sanguíneo.
A seleção da amostra ocorreu de forma não probabilística, sendo incluídas no estudo 102 idosas, com
idade entre 60 e 84 anos, divididas em dois grupos:
60-69 anos (64,4 ± 2,5 anos) e > 70 anos (73,6 ± 3,4
anos). Todas as voluntárias, após terem sido informadas sobre a proposta do estudo, assinaram o termo
de consentimento livre e esclarecido que foi protocolado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
do Hospital Universitário Júlio Müller (Protocolo nº
330/CEP-HUJM/07).
Marcadores bioquímicos
As coletas e avaliações foram de responsabilidade
do Laboratório de Patologia Clínica do Hospital do
Câncer de Cuiabá/MT, Brasil. Para a obtenção da
amostra sanguínea, foram observados 12 horas de
jejum, abstinência de bebidas alcoólicas no período
de 72 horas e repouso de 30 minutos antes da coleta
no período matutino para os seguintes marcadores
bioquímicos: glicemia de jejum (GJ), hemoglobina
glicada (HbA1C), triglicérides (Tg), colesterol total
(CT) e frações deste, HDL-colesterol e LDL-colesterol. A amostra de sangue para análise da glicemia
pós-prandial (GPP) foi coletada após duas horas do
almoço. Todas as coletas foram realizadas em triplicata, considerando a média entre elas. As classificações
atribuídas aos valores de concentrações obtidas estão
de acordo com a IV Diretriz Brasileira sobre Dislipidemias14 e a American Diabetes Association15.
Glicemia de jejum (GJ) e glicemia
pós-prandial (GPP)
As dosagens da GJ e GPP foram realizadas por método automatizado, no aparelho Ciba Corning 550
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Express Analyzer® (GMI, Inc. Ramsey: Minnesota,
USA). Para análise da GJ e GPP, foram utilizados 5
ml de soro, após ter sido centrifugado a 3.000 rpm
durante 5 minutos. O método de determinação da
glicose adotado foi o enzimático colorimétrico da glicose oxidase16.

Para determinação do somatótipo, foram medidos os diâmetros ósseos biepicondilar do úmero e do
fêmur, utilizando o paquímetro antropométrico da
marca Sanny® (Brasil) com precisão de ± 0,1 mm, segundo os procedimentos de Heath e Carter3.

Hemoglobina glicada (HbA1C)
Para análise da HbA1C, foi utilizado o sangue total
colhido com anticoagulante contendo ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA). Foi utilizado para
determinação da HbA1C o método Trivelli modificado17.

Para análise do somatótipo, observaram-se as orientações dispostas no Somatotype Instruction Manual de
Heath e Carter3, o qual apresenta a classificação do
somatótipo em três componentes básicos: endomorfo
(gordura relativa), mesomorfo (relativa robustez musculoesquelética) e ectomorfo (linearidade relativa ou
magreza física).

Triglicérides (Tg), colesterol total (CT) e
frações (HDL-c e LDL-c)

Análise estatística

Para CT, Tg e HDL-c, foi aplicado o método colorimétrico enzimático utilizando-se 5 ml de soro
após ter sido centrifugado a 3.000 rpm durante 5
minutos18,16. A fração de colesterol LDL-c foi obtida utilizando a fórmula preconizada por Friedewald
et al.19. As dosagens foram realizadas com o método
automatizado no aparelho Ciba Corning 550 Express
Analyzer® (GMI, Inc. Ramsey: Minnesota, USA).

A normalidade da amostra foi calculada com o teste Kolmogorov-Smirnov22. Para a determinação das
correlações entre as variáveis, foram utilizados o teste
de correlação linear de Pearson para os dados paramétricos e a correlação de Spearman para dados não paramétricos22. Posteriormente, foi aplicado o teste de
regressão linear múltipla para análise da importância
relativa das diferentes variáveis22. O nível de significância foi preestabelecido em 5% (p < 0,05).

Antropometria

O tamanho amostral foi calculado segundo a
equação:

Para determinação da massa corporal, as voluntárias
foram posicionadas em pé, no centro da plataforma
da balança, com os pés unidos e braços ao longo do
corpo, conforme técnica preconizada por Fett et al.20,
utilizando-se balança digital Soehnle® Professional
7755 (Brasil), com capacidade para 200 kg e precisão
de 100 g. A estatura foi mensurada com as voluntárias
descalças, em posição ereta, com os pés unidos e próximos à escala, medidas pelo estadiômetro disponível
na mesma balança, com precisão de 0,5 cm segundo
o procedimento previamente descrito por Fett et al.20.
Foram mensuradas, com fita antropométrica
modelo SN-4010 da marca Sanny® (Brasil), as circunferências de braço, cintura, abdominal, quadril,
todas de acordo com o protocolo proposto por Pollock e Wilmore21. As dobras cutâneas foram aferidas
utilizando-se adipômetro Lange® (Beta Technology
Inc. Santa Cruz: CA, USA), com pressão constante
de 10 g/mm2 na superfície de contato e precisão de
1 mm. As dobras cutâneas mensuradas foram: triceptal, subescapular, supraespinhal e coxa média, todas
de acordo com o disposto em Pollock e Wilmore21.
As medidas foram realizadas em triplicata, utilizando
a média delas como resultado final.

Somatótipo

n=

Z2P (1 – P)N
Z P (1 – P)N + E2P (N – 1)
2

Em que: Z é o valor de uma distribuição normal
e apresenta confiabilidade de 90% (1,644854); P é
a probabilidade da escolha de uma idosa do centro
de convivência = 0,5; E é nível de erro aceitável para
obtenção da amostra, neste caso 0,05; N é o total de
idosas do centro de convivência = 1.680.

RESULTADOS
De um total de 234 idosas inicialmente selecionadas
nos três centros de convivências, apenas 110 voluntárias compareceram para a realização dos exames bioquímicos e antropométricos, e dessas, somente 102
(6,1% do total de idosas dos CCIs) foram consideradas elegíveis para integrarem a pesquisa, as demais (n
= 8) foram excluídas por serem diabéticas e/ou fazerem uso de algum medicamento.
Embora com o avançar da idade exista tendência a
alterações significativas na composição corporal, isso
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não foi observado entre os grupos de idosas analisados
(Tabela 1). Observaram-se padrões de normalidade
para GJ e GPP, índices ótimos para Tg e CT, limites
desejáveis para o LDL-c e baixo risco para HDL-c e
HbA1C (Tabela 1).
A prevalência para o grupo de 60-69 anos das categorias do somatótipo foram: meso-endomorfo (n
= 28; 45,9%); endo-mesomorfo (n = 14; 22,9%);
endomorfo-mesomorfo (n = 7; 11,5%); mesomorfo-endomorfo (n = 11; 18,1%) e central (n = 1; 1,6%).
O grupo de idosas acima de 70 anos de idade obteve
as seguintes classificações: meso-endomorfo (n = 18;
43,9%); endo-mesomorfo (n = 9; 21,9%); ecto-mesomorfo (n = 1; 2,5%); endomorfo-mesomorfo (n =
5; 12,2%) e mesomorfo-endomorfo (n = 8; 19,5%).
Predominaram a massa corporal acima do considerado normal para a faixa etária e a distribuição somatotípica tendendo para a obesidade.
A associação entre o somatótipo e a bioquímica
sanguínea para as idosas entre 60-69 anos foi: ECTO
x GPP (rs = -0,25; p = 0,05) e ECTO x Tg (rs = -0,27;
p = 0,03); e para o grupo de idosas acima de 70 anos
houve correlações significativas entre ENDO x GPP
(rs = 0,33; p = 0,03), ENDO x Tg (rs = 0,41; p =
0,006) e ENDO x CT (r = 0,41; p = 0,007) (Tabela 2).
Para análise da relevância de cada componente do
somatótipo sobre as variáveis dependentes do perfil
lipídico e glicêmico, foi aplicado teste de regressão

linear múltipla, com significância estatística apenas
entre a GPP e o componente ECTO (p = 0,04) no
grupo de idosas com idade entre 60-69 anos. Para as
idosas com mais de 70 anos de idade, foram observadas significâncias entre ENDO x Tg (p = 0,02) e
ENDO x CT (p = 0,006) (Tabela 3).

DISCUSSÃO
Foram encontrados valores elevados de IMC para a
idade, além de maior prevalência nos subcomponentes meso-endomorfo e endo-mesomorfo, caracterizando, dessa forma, a maioria das voluntárias como
pré-obesas e/ou obesas para ambos os grupos. Assim,
era esperado encontrar concentrações alteradas na
glicemia e perfil lipídico. Contudo, esse comportamento foi observado parcialmente somente nas idosas com idade > 70 anos sem associação para o outro
grupo. Embora o IMC acima de 25 kg/m2 e o somatótipo endomorfo possam ser associados como fatores
de proteção principalmente nos idosos acima de 70
anos de idade, devido à proteção quanto à perda excessiva de massa corporal pela redução de hormônios
anabólicos e aumento dos catabólicos23, isso não foi
observado no presente estudo. É possível que outros
fatores confundidores tenham sido responsáveis por
essas alterações, como o estilo de vida com maior independência e ativo.

Tabela 1. Características gerais de idosas frequentadoras de Centros de Convivência de Cuiabá/MT, Brasil – 2009
60-69 anos (n = 61)

Variáveis

> 70 anos (n = 41)

p-valor

Média

DP

Média

DP

Idade (anos)

64,4

2,5

73,6

3,4

< 0,0001*

Estatura (m)

1,54

0,05

1,51

0,05

0,004†

67,1

12,4

64,2

10,8

ns

Índice de massa corporal (kg/m )

28,2

5,2

28,1

4,9

ns

Glicemia de jejum (mg/dl)

81,8

15,0

85,1

22,3

ns

Glicemia pós-prandial (mg/dl)

99,2

20,5

106,5

39,8

ns

Triglicérides (mg/dl)

129,1

61,5

126,6

59,8

ns

Colesterol total (mg/dl)

192,1

30,3

184,6

37,8

ns

HDL-c (mg/dl)

61,4

2,9

61,7

16,0

0,002*

LDL-c (mg/dl)

105,1

31,3

98,6

36,9

ns

Hemoglobina glicada (%)

6,0

0,8

6,2

1,2

ns

Endomorfo

7,5

1,5

7,3

1,5

ns

Mesomorfo

7,1

2,0

7,3

2,0

ns

Ectomorfo

0,7

0,6

0,7

0,4

ns

Peso (kg)
2

HDL-c: lipoproteína de alta densidade-colesterol; LDL-c: lipoproteína de baixa densidade-colesterol. * Teste Mann-Whitney; Teste t de Student. Nível de
significância p < 0.05.
†
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Tabela 2. Correlação entre somatótipos e marcadores bioquímicos em idosas frequentadoras de centros de convivência
de Cuiabá/MT, Brasil – 2009
60-69 anos (n = 61)

Endomorfia

Mesomorfia

Ectomorfia

Glicemia jejum

rs = 0,13

ns

rs = 0,22

ns

rs = -0,08

ns

Glicemia pós-prandial

rs = 0,22

ns

rs = 0,19

ns

rs = -0,25

p = 0,05

Triglicérides

rs = 0,23

ns

rs = 0,06

ns

rs = -0,27

p = 0,03

Colesterol total

r = 0,11

ns

rs = 0,05

ns

rs = -0,06

ns

HDL-c

r = -0,17

ns

rs = -0,05

ns

rs = 0,02

ns

LDL-c

r = 0,06

ns

rs = 0,01

ns

rs = 0,13

ns

HbA1C

r = 0,01

ns

rs = 0,02

ns

rs = 0,01

ns

> 70 anos (n = 41)

Endomorfia

Mesomorfia

Ectomorfia

Glicemia jejum

rs = 0,24

ns

rs = 0,05

ns

rs = 0,06

ns

Glicemia pós-prandial

rs = 0,33

p = 0,03

rs = 0,10

ns

rs = -0,07

ns

Triglicérides

rs = 0,41

p = 0,006

rs = 0,16

ns

rs = -0,06

ns

Colesterol total

r = 0,41

p = 0,007

rs = 0,05

ns

rs = -0,02

ns

HDL-c

rs = 0,01

ns

rs = 0,03

ns

rs = -0,08

ns

LDL-c

r = 0,23

ns

rs = 0,06

ns

rs = -0,01

ns

HbA1C

rs = 0,16

ns

rs = 0,06

ns

rs = -0,13

ns

HDL-c: lipoproteína de alta densidade-colesterol; LDL-c: lipoproteína de baixa densidade-colesterol; HbA1C: hemoglobina glicada. Correlação de Spearman (rs);
Correlação linear de Pearson (r); Não significante (ns). Nível de significância p < 0,05.

Tabela 3. Coeficiente de regressão linear múltipla (β) das categorias somatotípicas, perfil lipídico e glicêmico em
idosas frequentadoras de centros de convivência de Cuiabá/MT, Brasil – 2009
Idosas 60-69 anos
Endomorfo
Mesomorfo
Ectomorfo

GJ

GPP

Tg

CT

HDL-c

LDL-c

HbA1C

β = 0,05

β = 0,1

β = 3,7

β = 2,2

β = -0,4

β = 1,2

β = 0,002

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

β = 0,9

β = -1,1

β = -4,5

β = 0,8

β = -0,007

β = 1,6

β = -0,03

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

β = -2,0

β = -10,7

β = -27,2

β = 3,0

β = -0,14

β = 8,9

β = -0,1

ns

p = 0,04

ns

ns

ns

ns

ns

GJ

GPP

Tg

CT

HDL-c

LDL-c

HbA1C

β = 3,0

β = 5,5

β = 17,5

β = 13,2

β = 1,4

β = 7,8

β = 0,1

ns

ns

p = 0,02

p = 0,006

ns

ns

ns

β = -1,0

β = -2,2

β = -2,4

β = 1,2

β = -0,1

β = -0,9

β = 0,01

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

β = 2,2

β = -3,9

β = 8,0

β = 14,3

β = -0,3

β = 10,0

β = -0,03

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

Idosas > 70 anos
Endomorfo
Mesomorfo
Ectomorfo

GJ: glicemia de jejum; GPP: glicemia pós-prandial; Tg: triglicérides; CT: colesterol total; HDL-c: lipoproteína de alta densidade-colesterol; LDL-c: lipoproteína
de baixa densidade-colesterol; HbA1C: hemoglobina glicada. Coeficiente de Regressão Linear Múltipla (β); Não significante (ns). Nível de significância p <
0,05.
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Quando correlacionados aos marcadores bioquímicos, os resultados divergiram em relação à faixa
etária. Para o grupo de idosas com idade entre 60-69
anos, apenas o componente ECTO apresentou associação significativa com GPP e Tg (Tabela 2). Em
relação ao grupo de idosas com idade > 70 anos, os resultados foram significativos apenas para o ENDO x
GPP, ENDO x Tg e ENDO x CT, dessa forma apresentando comportamento condizente com o aumento
da obesidade verificada no referente grupo (Tabela 2).
Não foram observadas diferenças para os componentes ENDO, MESO e ECTO, quando comparadas
as idosas de 60-69 anos com as > 70 anos (Tabela 1).
Por outro lado, Kaur24 observou modificações importantes no somatótipo entre mulheres de 40 a 70 anos
de idade. Por esses resultados, parece que as alterações
na composição corporal são mais pronunciadas entre
indivíduos de meia-idade e idosos do que entre idosos e muito idosos. Tal conclusão fica prejudicada por
causa da escassez de publicações acerca do somatótipo
entre idosos e muito idosos.
Mesmo com a gordura corporal elevada, tais idosas não apresentaram padrões alterados para a GJ e
GPP, divergindo, assim, do encontrado por Vazquez
et al.25, que detectaram diminuição da tolerância à
insulina e na utilização de glicose estimulada pela
insulina em indivíduos idosos com sobrepeso e/ou
obesidade. Dessa forma, parece que o excesso de peso
em idosas exerce um papel diferenciado em relação
aos marcadores bioquímicos e à sua proteção, isso
possivelmente devido a fatores neuro-hormonais,
como níveis aumentados de adiponectina26, que sabidamente exerce um papel importante de cardioproteção. Grabowski e Ellis27 sugerem também que a
obesidade em indivíduos idosos exerce fator de proteção, com comportamento diferente de quando se
analisam indivíduos mais novos28.
A predominância da expressão endomórfica é associada ao aumento da gordura corporal e com alterações plasmáticas de lípides, níveis alterados de glicose
sanguínea, diabetes tipo 211,29, hipertensão arterial12,
entre outras doenças crônicas não transmissíveis28.
Porém, no presente estudo, somente o componente
ENDO do grupo de idosas com mais de 70 anos de
idade apresentou associação significativa com GPP,
Tg e CT. Dessa forma, o somatótipo parece não ser
tão sensível quando associado aos marcadores bioquímicos sanguíneos, talvez pelo fato de que a gordura
corporal exerça, pelo menos em parte, um fator de
proteção em indivíduos idosos26,27 e que ainda não
está muito bem esclarecido.
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Quando aplicada a análise de regressão linear múltipla entre os três componentes do somatótipo para
verificar qual deles teria maior importância no desfecho dos resultados de associação com as variáveis bioquímicas, apenas o componente ENDO no grupo de
idosas com mais de 70 anos apresentou significância
para a alteração do Tg e CT, corroborando o disposto
nos estudos de Yadav et al. 29 e Singh28.
Foi observada associação entre o tipo corporal e
a bioquímica sanguínea no presente estudo. O comportamento do grupo de 60-69 anos foi o inverso ao
observado no acima de 70 anos, sendo no primeiro associado negativamente a ectomorfia à GGP e Tg e no
segundo, associação positiva entre o componente gorduroso com GPP, Tg e CT, sugerindo que alterações no
estilo de vida associadas ao processo de envelhecimento influenciaram o comportamento do somatótipo
em relação à bioquímica sanguínea entre esses grupos.
Estudos futuros, com maior número de participantes,
selecionados preferencialmente da comunidade de forma randômica, e com controle dos fatores confundidores, poderão esclarecer as hipóteses aqui suscitadas.
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RESUMO
Objetivo: Analisar a percepção do estado de saúde dos idosos da região metropolitana de Belo Horizonte. Método: Trata-se de um estudo descritivo e transversal que consta da análise do banco de dados da PAD/MG (Pesquisa
por Amostra de Domicílio) da Fundação João Pinheiro, realizado em 2009 em 17 mil domicílios distribuídos pelo estado mineiro. Neste estudo foram analisados as variáveis autopercepção do estado de saúde, presença de doenças
que exigem acompanhamento constante, tabagismo, prática regular de atividade física, trabalho, recebimento de
aposentadoria e escolaridade de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, residentes na região metropolitana de Belo Horizonte. Resultados: O estudo entrevistou 963 pessoas com idade igual ou maior que 60 anos. Dos
entrevistados, 58,2% são do sexo feminino, com idade média de 69,4 anos, e 44% relataram o estado de saúde
como sendo “muito bom e bom” e 10,7%, “ruim ou muito ruim”. Dos idosos que relataram ter problemas de saúde
que exigem acompanhamento constante (n = 960), cerca de 42% possuem hipertensão arterial. Da população
pesquisada, 78,5% sabem ler e escrever um bilhete simples, 67,9% receberam aposentadoria ou pensão no mês
de referência da pesquisa e 25% relataram praticar atividade física regularmente. Conclusão: A autopercepção
do estado de saúde se apresenta pior nos idosos que relataram presença de doenças crônicas, baixa escolaridade,
menor ocupação laboral e redução das práticas de atividade física (p < 0,05). Os resultados podem ser considerados
como uma ajuda na busca do desenvolvimento de ações e programas de atendimento à população mineira idosa.
Palavras-chave: Envelhecimento, percepção, saúde pública, saúde do idoso.
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Objective: To analyze how the elderly population in the metropolitan area of Belo Horizonte perceive their own
health situation. Method: This is a transversal descriptive study that was made after an analysis of the database
of PAD (Household Sample Survey) conducted by Fundação João Pinheiro in 2009 surveyed 17.000 households
distributed by the Minas Gerais State. In such research were analyzed the variables self-perceived health status; presence of illnesses that require constant care; smoking; regular physical activities; working; education and
pension benefits for people aged 60 years and over from Belo Horizonte city. Results: The study interviewed 963
people aged 60 years and over. Fifty eight point two percent of the sample are women, mean age of 69.4 years and
44% reported health status as “very good or good” and 10.7% “bad or very bad”. From the subjects who reported
having health problems that require constant monitoring (n = 960), 42% suffer of arterial hypertension. Seventy
eight point five percent can be considered illiterate; 67.9% received retirement or pension in the reference month
of the survey; 25% reported performing regular physical activity; 10.7% declared their health state as being “bad
or very bad”. Conclusion: The self-perception of health status is worse among the elderly has reported chronic
diseases, poor education, lack of working habits and reducing physical activity (p < 0,05). These results can be
considered as crucial information to help in the search for implementing better government funded programs to
assist the elderly population of Minas Gerais.
Keywords: Ageing, perception, public health, health of the elderly.
Endereço para correspondência: Juliana Nunes Santos • Rua Coronel Pedro Jorge, 170, ap. 201,
Prado – 30410-350 – Belo Horizonte, Minas Gerais • E-mail: jununessantos@yahoo.com.br
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INTRODUÇÃO
O Brasil vive uma transição demográfica e epidemiológica desde as últimas décadas1. A mudança demográfica brasileira vem acontecendo de modo abrupto,
com reduções na taxa de fecundidade da população e
aumento de pessoas idosas e da população em idade
ativa1. Na América Latina, entre 1980 e 2025, deverá
ocorrer um aumento da população acima de 60 anos
de 412%. Também é previsto um aumento de idosos
para 2025 em torno de 30 milhões; no ano 2000, o
Brasil tinha 14 milhões de idosos2.
Estudos epidemiológicos com abordagem gerontológica auxiliam não só na compreensão do envelhecer, como também fornecem parâmetros para
organizar e praticar políticas de saúde voltadas à
população de idosos em geral3. Um dos fatores mais
usados em pesquisas gerontológicas é a autopercepção
de saúde, pois essa antecede o declínio funcional e a
mortalidade4. A autopercepção do estado de saúde é
um indicador global para o qual a pessoa considera,
além de possíveis doenças de que seja portador, o impacto que gera no bem-estar físico, social e mental,
sendo o aspecto físico o mais relevante5.
A autopercepção de saúde vem sendo utilizada
em vários estudos6,7, sendo considerada um método
confiável, capaz de expressar vários aspectos da saúde
física, cognitiva e emocional dos indivíduos. Pessoas
com percepção ruim do estado de saúde têm maior
risco de morte em comparação com as que relatam
saúde boa ou excelente8. A percepção, portanto, mostrou ser um forte indicador de mortalidade. Além de
preditor de mortalidade9, a percepção da saúde, ou
autoavaliação da saúde, também está relacionada ao
declínio funcional, sendo utilizada em pesquisas gerontológicas9-11.
O envelhecimento da população brasileira é um
dos grandes desafios a serem enfrentados. A população do país, em 2008, era composta por cerca de 92,4
milhões de homens e 97,5 milhões de mulheres. Já a
população de 60 anos ou mais de idade representava
12,1% do total de mulheres e 10,0% de homens12.
Estima-se que no ano de 2025 o Brasil tenha em torno de 30 milhões de pessoas com mais de 60 anos
(aproximadamente 15% da população) e será o sexto
país em número de idosos13. Essa nova configuração
etária denota o aumento da esperança de vida ao nascer da população brasileira, a qual, segundo dados do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística14, foi estimada em 67,9 anos para homens e 75,5 anos para
as mulheres.

Sendo a parcela da população idosa a que mais
cresce atualmente no Brasil, é de extrema importância
que se conheçam as condições de saúde desses indivíduos e que se façam estudos epidemiológicos específicos para cada região, a fim de contribuir para uma
gestão de saúde de acordo com as demandas locais de
saúde da população pesquisada.
No Brasil, estudos de base populacional têm sido
desenvolvidos, com destaque para a PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE), cuja
abrangência é nacional desde 200415. Na PNAD,
investiga-se a autopercepção da saúde, por meio de
uma simples pergunta: “De maneira geral, como você
considera a sua saúde?”. Outras pesquisas avaliam a
percepção de saúde de forma idêntica ou equivalente,
já que esse é um dos indicadores mais usados em pesquisas gerontológicas, porque prediz de forma robusta e consistente a mortalidade e o declínio funcional4.
O presente trabalho buscou avaliar, por intermédio de análise da Pesquisa de Amostra de Domicílios (PAD) realizada no estado de Minas Gerais em
2009, a percepção do estado de saúde dos idosos da
região metropolitana de Belo Horizonte e analisar as
características de gênero, escolaridade, trabalho e recebimento de aposentadoria, assim como relacionar
a percepção do estado de saúde com a presença de
doenças crônicas e hábitos de vida na população com
idade igual ou superior a 60 anos de idade.

MÉTODOS
A análise da situação de saúde da população de Minas
Gerais foi investigada por meio de estudo observacional, descritivo e transversal de dados secundários,
o banco de dados da PAD-MG da Fundação João
Pinheiro. A PAD/MG é realizada nos mesmos moldes da PNAD. A PAD/MG, realizada no ano 2009,
foi um levantamento socioeconômico baseado em
amostra de 17 mil domicílios distribuídos por todo
o estado, em 1.200 setores censitários de áreas urbanas e rurais de 308 municípios. A pesquisa PAD/MG
coletou informações sobre saúde, educação, trabalho,
assistência social, renda e benefícios, gastos (coletivos,
de alimentos e individuais) e juventude, além das características dos domicílios e dos indivíduos1.
O questionário da PAD/MG foi dividido em nove
seções, a saber: características do domicílio, características dos moradores, educação, saúde, trabalho e
trabalho infantil, rendimentos, gastos individuais e
de domicílios e juventude. Neste estudo, será dada
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ênfase na análise de questões da seção saúde, além da
análise das variáveis de identificação contidas na seção
de características dos moradores.
A PAD/MG abrangeu a população residente nas
unidades domiciliares – domicílios particulares e unidades de habitação em domicílios coletivos. A coleta
de dados aconteceu no período de junho a novembro
de 2009, utilizando o coletor eletrônico (Ultra Mobile Personal Computer – UMPC) para realização das
operações de coleta. Os entrevistados foram pessoas
contratadas pela Fundação João Pinheiro, as quais receberam treinamento teórico e prático para a realização das entrevistas domiciliares16.
Na Pesquisa por Amostra de Domicílios da Fundação João Pinheiro, o termo de consentimento livre
e esclarecido foi substituído pelo consentimento verbal do entrevistado, obtido no momento da entrevista pelos pesquisadores da Fundação João Pinheiro.
Os entrevistadores esclareceram os moradores sobre
os aspectos da pesquisa, seus benefícios, repercussões
e importância na avaliação das políticas estaduais e
solicitaram o consentimento deles para a participação na pesquisa. Os moradores tinham a liberdade
de não aceitar e não participar da pesquisa. O índice
de recusa observado foi em torno de 10% a 15% das
entrevistas. O estudo foi aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Minas
Gerais (ETIC 0347.0.203.000-10).
Com base nas respostas dos entrevistados, foi gerado um banco de dados no programa SPSS 14.0 (Statistical Package for the Social Sciences) para a PAD/MG.
Nesse estudo específico, foram analisadas as seguintes
variáveis: autopercepção do estado de saúde, presença
de doenças que exigem acompanhamento constante,
tabagismo, prática regular de atividade física, trabalho, recebimento de aposentadoria e escolaridade de
pessoas com idade igual ou superior a 60 anos.
As respostas às questões da PAD/MG sobre acesso
e utilização de serviços de saúde consideraram as seguintes referências: data – dia 1º de junho de 2009;
período – não existe um único período de referência
para a pesquisa; semana – 24 a 30 de maio de 2009;
mês – maio de 2009; período de referência de 12
meses – maio de 2008 a maio de 2009; período de
referência de últimos sete dias – contados sete dias a
partir do dia anterior à entrevista.
Um banco de dados específico para este estudo foi
montado a partir das informações obtidas na PAD/
MG. Para fins de análise descritiva, realizaram-se a
distribuição de frequência das variáveis, categorias em
estudo e medidas de tendência central e de dispersão
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das variáveis contínuas. Os dados foram previamente
conferidos. Os dados inconsistentes e as informações
ignoradas trataram-se adequadamente. Utilizaram-se
os testes qui-quadrado e Student para análise inferencial com valores de p ≤ 0,05. O processamento e
a análise dos dados foram realizados pelo programa
SPSS 14.0.

RESULTADOS
Em Minas Gerais, a PAD/MG realizada pela Fundação João Pinheiro entrevistou 7.526 pessoas com idade igual ou maior que 60 anos. Dessas, 963 (12,7%)
residem na região metropolitana de Belo Horizonte e
serão foco do presente estudo.
Os aspectos gerais da população de idosos da região metropolitana de Belo Horizonte estudada na
seção saúde da PAD/MG serão apresentados em três
grupos: condições físicas (gênero, doenças crônicas
e percepção do estado de saúde), condições socioeconômicas (escolaridade, trabalho e recebimento de
aposentadoria) e hábitos de vida (prática de atividade
física e tabagismo). Todos esses aspectos serão relacionados com a percepção do estado de saúde.
Dos entrevistados, 403 indivíduos são do sexo
masculino (41,8%) e 560 indivíduos são do sexo
feminino (58,2%). Em relação às condições físicas,
destaca-se que a população idosa é predominantemente feminina (58,2%). A idade média dos idosos
foi de 69,4 anos, variando entre 60 e 99 anos (± 7,6).
Dos idosos que relataram ter problema de saúde que
exigem acompanhamento constante (n = 960), cerca
de 42% possuíam hipertensão arterial. Da população
com idade maior ou igual a 60 anos entrevistada pela
PAD/MG na região metropolitana de Belo Horizonte, apenas 10,7% relataram o estado de saúde como
“ruim ou muito ruim”. A autopercepção do estado
de saúde dos idosos pode ser visualizada no gráfico 1.
Sobre as condições socioeconômicas, 756 entrevistados (78,5%) sabiam ler e escrever um bilhete simples.
Dos entrevistados, 653 indivíduos (67,9%) receberam
aposentadoria ou pensão previdenciária pública no
mês de referência da pesquisa. Em relação aos hábitos de vida saudável, apenas 25% dos idosos relataram
praticar atividade física regular e 41,7% são tabagistas.
A relação entre a autopercepção do estado de saúde dos idosos residentes na região metropolitana de
Belo Horizonte e as condições físicas, socioeconômicas e hábitos de vida pode ser visualizada nas tabelas
1 e 2.
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Gráfico 1. Percepção do estado de saúde de 963 idosos residentes na região metropolitana de Belo Horizonte – PAD/MG.
Fonte: Pesquisa de Amostra de Domicílios, 2009. Região Metropolitana de Belo Horizonte. Fundação João Pinheiro.
Tabela 1. Relação entre a autopercepção do estado de saúde dos idosos residentes na região metropolitana de Belo
Horizonte e as condições físicas, socioeconômicas e hábitos de vida
Autopercepção do estado de saúde
Características dos idosos
Gênero

Muito bom e bom

Regular

Ruim e muito ruim

n

%

n

%

n

%

Masculino

198

49,5

168

42,0

34

8,5

Feminino

232

41,5

258

46,1

69

12,4

Sim

131

54,4

98

40,6

12

5,0

Não

297

41,7

326

45,7

90

12,6

Sim

229

31,9

386

53,9

102

14,2

Não

201

83,4

39

16,2

01

0,4

Prática de
atividade física
Doença crônica
Fuma cigarros

Sim

59

54,1

36

33,0

14

12,9

Não

62

40,7

77

50,7

13

8,6

Sabe ler e
escrever

Sim

365

48,5

332

44,0

56

7,5

Não

65

31,6

94

45,7

47

22,9

Trabalhou na
última semana

Sim

108

63,5

59

34,7

03

1,8

Não

321

40,9

364

46,4

100

12,7

Sim

290

44,4

294

45,0

69

10,6

Não

140

46,1

131

43,0

33

10,9

Recebe
aposentadoria

Teste

Valor de p

8,83

0,03*

18,8

0,005*

198,6

0,000*

10,1

0,11

49,5

0,000*

36,8

0,000*

9,1

0,16

Tabela 2. Relação entre a autopercepção do estado de saúde e idade de 959 idosos residentes na Região Metropolitana
de Belo Horizonte
Autopercepção do estado de saúde
Muito bom e bom
Idade

Regular

Ruim e muito ruim

Média

Desvio-padrão

Média

Desvio-padrão

Média

Desvio-padrão

68,7

7,5

69,6

7,4

70,8

8,7

TESTE
ANOVA
2,27

Valor de p

0,07
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Observou-se relação estatisticamente significante
entre as variáveis gênero masculino, atividade física
regular, ausência de doença crônica e a melhor percepção do estado de saúde (p < 0,05). Além disso,
as variáveis socioeconômicas (leitura de um bilhete
simples e recebimento de aposentadoria) também se
relacionaram estatisticamente à melhor percepção de
saúde muito boa ou boa (Tabela 1).
A média de idade dos indivíduos que declararam
sua saúde como sendo muito boa ou boa foi de 68,7
anos. Com a piora da percepção de saúde do indivíduo, observou-se um aumento da idade, que passou
para 69,6 anos nos indivíduos com percepção de estado de saúde regular e 70,8 anos nos indivíduos com
percepção do estado de saúde ruim ou muito ruim
(Tabela 2).

DISCUSSÃO
A autopercepção do estado de saúde é um importante
instrumento conhecedor da situação global do indivíduo e do impacto que ele gera no bem-estar físico,
social e mental. Vários estudos4,11,17-20 têm analisado a
autopercepção e fatores associados à saúde e à situação econômica e social como causas na mudança da
percepção do estado de saúde.
A PAD/MG teve como objetivo auxiliar o monitoramento das políticas públicas no estado por
intermédio da realização de um estudo epidemiológico representativo para toda a população mineira16.
As informações referentes às condições de saúde e os
fatores associados investigados pela PAD/MG são o
foco do presente estudo, o qual pretende discutir a
autopercepção do estado de saúde dos idosos da região metropolitana de Belo Horizonte como um importante avaliador da saúde da população.
Dos entrevistados, 8,5% dos homens e 12,4% das
mulheres relataram estado de saúde ruim ou muito
ruim. Estudo realizado na cidade de Florianópolis/SC
mostrou que 12,8% dos homens e 13,9% das mulheres tinham percepção do estado de saúde ruim18, sendo pior que os achados do presente estudo. Na cidade
de Goiânia/GO, mostrou-se que 6,9% dos homens e
15,2% das mulheres apresentavam percepção do estado de saúde ruim21. Em Porto Alegre, mostrou-se índice menor comparado aos mineiros, sendo 7,0% dos
homens e 10,4% das mulheres com percepção ruim
ou muito ruim do estado de saúde20. Estudo de prevalência realizada no Brasil obteve valores semelhantes
aos da cidade de Porto Alegre, com pobre percepção
do estado de saúde em aproximadamente 6,5% dos
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homens e 8,7% das mulheres acima de 60 anos17. O
estudo de Gallegos-Carrillo et al. aponta que a percepção do estado de saúde do México é pior do que a
média brasileira, e 19,8% da população idosa referiu
estado de saúde ruim ou muito ruim19. Percebem-se,
portanto, diferenças regionais quanto à percepção do
estado de saúde.
No presente estudo, a autopercepção do estado
de saúde foi pior nas idosas da região metropolitana
de Belo Horizonte, concordando com outras pesquisas4,9,11,17,19,21 que também verificaram pior percepção
feminina do seu estado de saúde. Tal fato pode ser
atribuído à maior prevalência de enfermidades como
hipertensão, diabetes e depressão no sexo feminino
em relação ao sexo masculino, o que lhes confere pior
autoavaliação do estado de saúde quando comparado
aos homens1,22. No entanto, há autores que encontraram percepções semelhantes entre os sexos estudando
populações de outras localidades20,23, o que pode ser
explicado pela existência de diferenças regionais, assim como pelo tamanho e representatividade amostral, quando comparada à PAD/MG.
Com relação à idade, foi observado que o aumento
da faixa etária contribuiu para piora na autopercepção
do estado de saúde, embora não tenha sido encontrada uma diferença estatisticamente significante entre
os idosos com diferentes percepções do estado de saúde, o que concorda com outros autores11,20. No entanto, há estudos que verificaram a relação estatística
entre aumento da idade e pior percepção da saúde19,23.
Com o avanço da idade, os indivíduos tendem a apresentar mais problemas de saúde como incapacidade
funcional e aumento de doenças crônicas1.
A associação entre presença de doença crônica e
autopercepção do estado de saúde ruim verificada
na vida dos idosos da região metropolitana de Belo
Horizonte também foi encontrada por outros autores4,9,17,19,20,23. Atualmente, as doenças crônicas não
transmissíveis têm sido o principal fator causal de
morte na população idosa brasileira24 e podem interferir diretamente na qualidade de vida do indivíduo, limitando a atividade de vida diária, no trabalho e lazer.
No presente estudo, verificou-se relação entre a escolaridade e a autopercepção do estado de saúde dos
idosos e os indivíduos que não sabiam ler ou escrever
um bilhete simples, ou seja, não eram alfabetizados,
apresentaram pior percepção do estado de saúde.
Outros estudos apontam o mesmo achado4,9,11,17,19,20,
mostrando que pessoas com maior acesso à informação, provavelmente, têm melhores práticas de autocuidado e assistência à saúde, o que lhes confere
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melhor percepção do estado de saúde. Essa é também a concepção da Organização Mundial da Saúde
(OMS) e do Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro, que tem na Política Nacional de Promoção de
Saúde o foco na educação da população, preparando-a para o autocuidado em saúde25.
Os indivíduos que trabalharam na última semana
do mês da pesquisa relataram apresentar melhor percepção de sua saúde do que aqueles que não possuem
tal ocupação laboral. Outras pesquisas apontam o
mesmo achado17,19. A falta de atividade pós-aposentadoria acarreta piora na saúde mental dos indivíduos,
influenciando a qualidade de vida negativamente26.
A inatividade no mercado de trabalho acarreta o comprometimento na capacidade funcional dos idosos, o
que influencia na pior percepção do estado de saúde27.
A prática de atividade física relacionou-se à melhor percepção do estado de saúde. Outros estudos
mostram que indivíduos que praticam exercícios
físicos como prática de lazer possuem melhor autopercepção de saúde do que aqueles que não praticam
ou realizam menos atividade física4,11,17,20. A atividade física está ligada ao bom funcionamento físico e
à prevenção de doenças como hipertensão e doença
arterial coronária25 e consequentemente leva à maior
longevidade, o que confere melhor percepção de saúde aos que praticam regularmente alguma modalidade que exija esforço físico28.
Entre os entrevistados, pode-se verificar que o recebimento de aposentadoria não influenciou de maneira estatisticamente significante na percepção do
estado de saúde, o que concorda com outros autores23. Outros estudos apontam a importância da renda
como fator influenciador na autopercepção do estado
de saúde, sendo o aumento desta diretamente ligado
à melhora da percepção de saúde4,9,11,17,20. Idosos com
renda baixa tendem a possuir piores condições básicas
de saúde10. A renda é um importante auxiliador na
procura de tratamentos e planos de saúde privados29.
Contudo, a renda de aposentadoria muitas vezes não
supre as necessidades básicas dos idosos para compra
de remédios, alimentos, utensílios, vestuário e lazer,
fazendo com que não se torne um efeito para o aumento da percepção do estado de saúde em geral, tanto física quanto psíquica.
A associação entre tabagismo e autopercepção do
estado de saúde não obteve associação estatística no
presente estudo. O mesmo achado foi observado entre os idosos residentes em Guaramiranga, Ceará23,
porém outros estudos apontam uma relação direta
entre tabagismo e a autopercepção negativa do estado

de saúde17,19,30. A interferência do cigarro na qualidade de vida é expressa pela perda da capacidade vital e doenças pulmonares, cardiovasculares, renais e
cerebrais25. Todavia, muitos tabagistas persistem no
hábito de fumar por apresentarem dependência da
nicotina, a qual se encontra presente juntamente com
outras substâncias no tabaco.
Torna-se necessário ressaltar que este estudo é de
caráter transversal, o que impossibilita estabelecer
uma relação causal entre as variáveis analisadas. Existem fatores que influenciam na percepção de saúde,
e a presença de doenças crônicas, baixa escolaridade
e ser do sexo feminino relacionam-se com uma pior
percepção. Entretanto, a prática de atividade física e
ocupação laboral podem ser consideradas fatores contribuintes para uma melhora da percepção de saúde.
O estudo demonstra a necessidade de investimento
governamental na atenção à saúde dos idosos para
que se promova um envelhecimento saudável e de
qualidade para os idosos mineiros.
A análise do banco de dados da PAD/MG permitiu identificar fatores que contribuem para o estado
precário de saúde dos idosos. Os resultados podem
ser considerados como uma ajuda na busca do desenvolvimento de ações e programas de atendimento
a essa população. Os resultados demonstraram que a
saúde envolve vários aspectos, tanto orgânicos como
sociais, e que desse modo se deve entender a saúde de
forma ampliada. Para tal êxito, são necessários novos
estudos que contemplem a saúde do idoso de modo
global, para que ações sejam tomadas não apenas no
campo físico, mas no social e cultural, para que se
possa envelhecer de forma ativa e saudável.
Em conclusão, o presente estudo mostrou nítida relação da percepção do estado de saúde com condições
físicas (gênero, doenças crônicas), socioeconômicas
(escolaridade, e trabalho) e hábitos de vida (prática de
atividade física). A autopercepção do estado de saúde
se apresentou pior nos idosos que relataram presença
de doenças crônicas, baixa escolaridade, menor ocupação laboral e redução das práticas de atividade física.
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Análise do equilíbrio postural em idosos
saudáveis praticantes e não praticantes
de corrida de longa distância
Analysis of the postural balance of healthy elderly subjects
practitioner and non-practitioners of long-distance run

Sergio Claudemir Zancheta1, Angélica Castilho Alonso1,
Maria Elisabete Bovino Pedalini2, Júlia Maria D’Andréa Greve1

RESUMO
Introdução: A presença de idosos em corridas de fundo desperta cada vez mais o interesse em saber quais são
os benefícios obtidos por meio dessa modalidade esportiva, e um desses interesses é saber o efeito da corrida no
equilíbrio postural desses indivíduos. Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar a influência da corrida de fundo
no equilíbrio postural de idosos ativos e saudáveis. Métodos: Foi realizado um estudo com 35 idosos, de ambos
os sexos, com idade média de 67 ± 5 (60-79) anos, sem queixa de desequilíbrio, divididos em grupo de corredores
e grupo controle. A avaliação do equilíbrio foi realizada pelo Teste de Organização Sensorial da Posturografia
Dinâmica Computadorizada. Resultados: Quanto aos sistemas sensoriais (somatossensorial, visual e vestibular)
e à avaliação do índice geral de equilíbrio, os resultados foram semelhantes entre os dois grupos estudados. Conclusão: A corrida de fundo não influencia na melhora do equilíbrio postural quando comparados idosos saudáveis
corredores a idosos saudáveis não corredores. O teste de organização sensorial é um meio de avaliação que não se
mostrou sensível para identificar alterações no equilíbrio de idosos saudáveis.
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ABSTRACT
Introduction: The presence of elderly in racing background are increasingly attracting more interest in knowing
what are the benefits obtained through this sport, and one of these interests is to know the effect of race on
postural balance of these individuals. Objective: The objective of this study was to evaluate the influence of
long-distance race on postural balance of older people active and healthy. Methods: We conducted a study of 35
elderly men and women, mean age 67 ± 5 years (60-79) years, without complaints of imbalance, divided into groups
of runners and a control group. Balance assessment was conducted by the Sensory Organization Test of computerized dynamic posturography. Results: Referring to sensory systems (somatosensory, visual and vestibular) and
the evaluation of the overall index of balance the results were similar between the two groups. Conclusion: The
race background does not influence the improvement of postural balance when compared to healthy elderly non-runners. The sensory organization test is a means of evaluation that was not sensitive to identify changes in the
balance of healthy elderly.
Keyword: Postural balance, running, aged, health of the elderly.
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Introdução
O número de idosos praticantes de algum tipo de esporte vem crescendo de forma exponencial nos últimos anos, pois a prática regular de atividade física é
uma das principais recomendações para o envelhecimento saudável1. A corrida é um esporte com milhões
de adeptos em todo o planeta, inclusive muitos idosos, principalmente pela facilidade de acesso, custos
baixos e pelo autodesafio constante. A presença de
idosos em corridas de fundo desperta cada vez mais o
interesse em saber quais são os benefícios obtidos por
meio dessa modalidade esportiva, e um desses interesses é saber o efeito da corrida no equilíbrio postural
desses indivíduos.
A posturografia dinâmica computadorizada
(PDC) é recurso muito utilizado, pois avalia o equilíbrio pelos parâmetros cinéticos obtidos em uma plataforma de força durante os movimentos de oscilação
do corpo2-4. A PDC é muito utilizada na avaliação de
alterações vestibulares e síndromes vertiginosas e tem
se mostrado um instrumento adequado para avaliação e reabilitação das alterações do equilíbrio dessa
origem. Porém, a PDC foi pouco usada como instrumento de avaliação do equilíbrio de indivíduos idosos ativos e saudáveis. Desse modo, o objetivo deste
estudo foi avaliar a influência da corrida de fundo no
equilíbrio postural de idosos ativos e saudáveis.

MÉTODOS
Trata-se de estudo transversal e observacional sem
intervenção terapêutica, aprovado pela Comissão de
Ética para Análise de Projetos de Pesquisa – (CAPpesq), da diretoria Clínica do Hospital das Clínicas
e da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo – protocolo número 668/04. O estudo foi desenvolvido no Laboratório de Estudos do Movimento
do Instituto de Ortopedia e Traumatologia e no Setor
de Otoneurologia do Ambulatório de Otorrinolaringologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP).
Participaram 35 indivíduos idosos, físicamente
ativos e independentes, com idade média de 67,5
anos (variando entre 60 e 79 anos), com níveis variados de prática de atividade física e ou esportiva, pelo
período mínimo de 12 meses consecutivos. Os participantes foram divididos em dois grupos: a) grupo
de corredores (n = 18), 13 homens e cinco mulheres
provenientes de um grupo de corredores da terceira
idade, e b) grupo controle (n = 17), 13 mulheres e
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quatro homens oriundos de programas de atividade
física para terceira idade de uma universidade e de
uma instituição privada não praticantes de corrida.
Os critérios de inclusão foram: idade entre 60 e
79 anos, ausência de doenças sistêmicas descompensadas, não fazer uso de medicamentos com ação em
sistema nervoso central e/ou vestibular periférico,
ausência de deformidades articulares, sem alteração
da sensibilidade, amplitudes de movimento das articulações dos membros inferiores preservadas e com
independência clínico-funcional para atividades da
vida diária e locomoção.
Após assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, foi realizada uma anamnese: para
avaliação do estado de saúde, da condição cognitiva
(Miniexame do Estado Mental – MEEN)5 e da independência funcional (Atividades Instrumentais da
Vida Diária – AIVD)6.
O equilíbrio foi avaliado pela PDC, por meio do
Teste de Organização Sensorial (TOS), que é composto por seis condições de avaliação. Foi utilizado o
aparelho SMART EquiTest® versão 4.1, NeuroCom
International® – USA.
Durante a realização do exame, o indivíduo permaneceu na posição ortostática, protegido por um
colete de segurança suspenso por cabos para evitar
quedas, sobre uma plataforma de força com os braços
soltos ao lado do corpo, com os pés paralelos e olhando para frente.
As condições avaliadas foram: 1. plataforma fixa,
cabine fixa e olhos abertos; 2. plataforma fixa e olhos
fechados; 3. plataforma fixa, cabine móvel e olhos
abertos; 4. plataforma móvel, cabine fixa e olhos abertos; 5. plataforma móvel e olhos fechados e 6. plataforma móvel, cabine móvel e olhos abertos. Cada
condição de avaliação no TOS dura 20 segundos. Foram realizadas três medidas de cada condição.
As variáveis avaliadas neste estudo foram: condições sensoriais, condições dos sistemas somatossensorial, visual e vestibular envolvidos no equilíbrio
postural e índice geral do equilíbrio (composite).
Análise estatística
Utilizou-se o teste de Kolmogorov-Smirnov para classificar as variáveis contínuas em paramétricas e não
paramétricas. Para comparação entre os grupos caso
e controle, foi utilizado o teste t de Student (dados
numéricos) e o Teste Exato de Fisher (dados categóricos). O nível de significância adotado para os testes
estatísticos deste estudo foi de 5% (p < 0,05).
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RESULTADOS
Não houve diferença na faixa etária entre os grupos
(p = 0,99) avaliados pelo teste de Fisher. O grupo de
corredores tinha maior estatura (p = 0,03) e menor
IMC (p = 0,001) que o grupo controle, mas sem diferença na massa corporal (p = 0,25). O MEEM e AIVD
não foram diferentes nos dois grupos (p = 0,11).
Nas condições de avaliação do TOS, não houve
diferença entre os dois grupos nas condições 1, 2 e 3
(plataforma fixa) e 4, 5 e 6 (plataforma móvel) (Tabela 1).
Tabela 1. Comparação do grupo de corredores versus
grupo controle nas seis condições de avaliação do TOS
G. corredores

G. controle

p

Média

Dp

Média

Dp

93,7

7,4

95,35

0,92

0,369

Condição 2

93,5

1,73

90,09

9,81

0,157

Condição 3

93,26

2,79

93,78

2,44

0,558

Condição 4

81,3

6,89

83,96

3,74

0,167

Condição 5

55,46

17,59

59,23

13,19

0,480

Condição 6

64,94

14,57

69,96

7,05

0,208

Condição 1

T de Student; p ≤ 0,05.

Não houve diferença entre os grupos para os sistemas sensoriais e índice de equilíbrio (composite) (Tabela 2).
Tabela 2. Comparação do grupo de corredores versus
grupo controle nas condições: sistemas sensoriais e
composite (índice geral de equilíbrio)
G. corredores

G. controle

P

Média

Dp

Média

Dp

Somatossensorial

98,05

1,87

98,19

1,72

0,814

Visual

85,58

7,27

87,46

3,75

0,347

Vestibular

58,20

18,64

60,33

14,18

0,707

Composite

77,33

6,72

79,24

4,37

0,331

T de Student; p ≤ 0,05.

DISCUSSÃO
Cunha et al.6 mostram o aumento da prática de atividades físicas pelos idosos em busca de qualidade de
vida e independência funcional. Ainda faltam dados
confiáveis sobre os efeitos das atividades físicas nos
idosos: benefícios, riscos, tipo, intensidade e contri-

buição para a manutenção da saúde e independência funcional. O equilíbrio é uma das aptidões físicas
mais importantes para os idosos, principalmente pelas quedas e suas consequências5,6.
A PDC é um método que permite identificar os
tipos de disfunções dos sistemas sensoriais envolvidos no controle do equilíbrio postural, quais sejam
o sistema somatossensorial, visual e vestibular7-9.
A disfunção do sistema somatossensorial é diagnosticada pelo aumento da oscilação corporal com os olhos
fechados em plataforma fixa (condição 2 do TOS) em
comparação com o que ocorre com os olhos abertos
em plataforma fixa e cabine estável (condição 1 do
TOS). Tanto o grupo de corredores como o grupo
controle tiveram bom desempenho nesses testes e foram considerados normais para a idade. Bittar et al.10
relatam diferenças na comparação entre populações
de jovens e idosos.
As disfunções do sistema visual são identificadas
pelo aumento da oscilação corporal com os olhos
abertos em plataforma móvel e cabine estável (condição 4 do TOS) em comparação com a avaliação com
os olhos abertos em plataforma fixa e cabine estável
(condição 1 do TOS). Pessoas com deficiência visual
não conseguem mover-se em superfícies instáveis por
causa da inconsistência de informações visuais7-9. Apesar da referência de alterações visuais em 50% dos indivíduos do grupo de corredores e 31,8% do grupo
controle, não se observou nenhuma alteração na avaliação desse sistema, mostrando que as perdas referidas
não foram significativas para o desempenho no teste
O TOS é mais efetivo na comparação entre indivíduos com e sem queixa de desequilíbrio nas diferentes faixas etárias, de acordo com Pedalini11. Esse
autor mostrou que adultos normais apresentam condições visuais superiores às de idosos sintomáticos
(com queixa de desequilíbrio), mas não foi capaz de
detectar possíveis diferenças entre idosos saudáveis e
independentes que se diferenciavam pelo tipo e intensidade de prática de atividade física.
As disfunções do sistema vestibular são caracterizadas pelo aumento da oscilação corporal com os olhos fechados em plataforma móvel (condição 5 do TOS) em
comparação com o que ocorre com os olhos abertos em
plataforma fixa e cabine estável (condição 1 do TOS).
Geralmente, os indivíduos com distúrbios vestibulares
apresentam alteração do equilíbrio corporal pela diminuição das referências visuais e pela instabilidade da
superfície de apoio7-9. Na avaliação desse sistema, não
foram encontradas alterações em nossa população. Esse
fato, assim como no caso do sistema visual, também
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pode ser justificado pela falta de sensibilidade do teste
para a comparação de idosos saudáveis.
O índice geral de equilíbrio composite encontrado
nessa população também não apresentou alterações
entre os grupos, fato já esperado, pois todos os sistemas sensoriais avaliados foram considerados normais
para a população estudada, sem diferença de desempenho entre os grupos estudados.
O aspecto multifatorial do equilíbrio torna ainda
mais difícil saber quais os melhores exercícios para
sua manutenção e melhora12. A corrida, ainda que
não seja um treinamento específico, é uma atividade
dinâmica e poderia contribuir para melhorar o equilíbrio dos seus praticantes. O controle neuromuscular, visual e vestibular é utilizado durante a corrida
para manter o equilíbrio dinâmico do corpo e, assim,
poder-se-ia esperar que os corredores tivessem melhor
equilíbrio que os não corredores, porém, na comparação dos idosos ativos não corredores com corredores,
por meio do teste estático (TOS), não houve diferenças entre os dois grupos. Esse achado pode apontar
para o fato de que a prática da corrida não melhora
o equilíbrio dos idosos, pois se trata de uma atividade cíclica, não exigindo de seus participantes grandes
mudanças de direção, saltos, giros e outros movimentos que aumentem a demanda principalmente do sistema proprioceptivo e vestibular, portanto não é um
estímulo específico para o treinamento do equilíbrio.
O tipo de piso utilizado para a corrida poderia ser
um fator de estímulo proprioceptivo, mas seria insuficiente para estimular todas as aferências dos sistemas controladores do equilíbrio. Além disso, Fukuchi
e Duarte13, em seu estudo sobre a análise cinemática
fase de apoio da corrida comparando adultos e idosos,
demonstraram que idosos adotam padrões de movimentos diferentes dos adultos, apresentando menor
excursão de movimentos de flexão do joelho e de rotação medial da tíbia e maior assincronia entre os movimentos do retropé e do joelho em relação aos adultos.
A atividade motora utiliza três grandes sistemas
de vias nervosas – vias reflexas espinais, vias reflexas
do tronco encefálico e vias motoras corticais – para
melhorar o desempenho (tempo e qualidade) e promover o controle da atividade agonista-antagonista14.
Se o equilíbrio fosse uma aptidão que dependesse predominantemente da ação neuromuscular, os corredores mais treinados e com melhor condição muscular e
cardiorrespiratória teriam se desempenhado melhor,
mas a corrida não é capaz de estimular de forma consistente todo o sistema complexo de manutenção do
equilíbrio, não se observando, assim, diferença no
TOS dos corredores e não corredores.
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Outro aspecto que se deve abordar está relacionado ao teste utilizado: o TOS, nas seis posições utilizadas, não foi efetivo na avaliação comparativa de
indivíduos idosos considerados normais e sem queixas
específicas de desequilíbrio. As tarefas desempenhadas em cada posição do TOS requerem habilidades
que a corrida não desenvolve. Sendo assim, Elia et
al.14 afirmam que a avaliação do equilíbrio na posição
estática não fornece informações sobre o equilíbrio
global do indivíduo.
Esse achado reproduz prévios achados da literatura que relatam sobre a especificidade do treinamento,
principalmente no idoso, que é um fator determinante no desempenho do equilíbrio12,15-17. Atividades
com diferentes apoios e solos e mudanças rápidas de
direção e velocidade com saltos, giros e paradas são
mais específicas para o treinamento do equilíbrio18.
Uma das limitações deste estudo foi o fato de não
ter avaliado outros parâmetros como força muscular,
flexibilidade e amplitude de movimento, que poderiam ser distintos entre os dois grupos, pela diferença
do tipo e intensidade da atividade física executada.
Esses parâmetros poderiam contribuir para a melhor caracterização da amostra, principalmente com
relação ao grupo de corredores, ficando como recomendação para futuros estudos com delineamento
experimental e maior tamanho de amostra.

CONCLUSÃO
Ambos os grupos apresentam condições de equilíbrio
dentro dos padrões normais para a faixa etária avaliada. A corrida de fundo não influencia na melhora do
equilíbrio postural quando comparados idosos saudáveis corredores a idosos saudáveis não corredores. O
teste de organização sensorial é um meio de avaliação
que não se mostrou sensível para identificar alterações
no equilíbrio de idosos saudáveis.
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RESUMO
Objetivos: Avaliar a percepção de envelhecimento e finitude no final da vida adulta tardia no grupo de idosos do
Projeto Melhor Idade, do município de Paraíso do Tocantins. Métodos: Processo investigativo desenvolvido no grupo voltado à terceira idade da secretaria municipal da cidade de Paraíso do Tocantins/TO, conhecido como Projeto
Melhor Idade, por meio de estudo exploratório de campo, com abordagem qualitativa. Para isso, foram utilizados
três instrumentos: entrevista semiestruturada (Celich e Frumi, 2006), Escala de Ansiedade Perante a Morte (Templer, 1970) e Questionário de Ansiedade Perante a Morte – DAQ (Conte, Weiner e Plutchik, 1982). Resultados:
Os resultados apontaram, quanto ao medo da ideia de morrer, que a maioria dos entrevistados afirmou não se
amedrontar com essa possibilidade, mesmo tendo o conhecimento que nessa fase de suas vidas o risco de morte é
cada vez maior. O medo da morte não está pura e simplesmente na finalização da existência da matéria humana em
seu aspecto físico, mas também em diversas outras questões, principalmente o risco de ser acometido por alguma
doença grave que gere grande dependência física e psíquica. A idade dos idosos variou entre 75 e 89 anos, e 67%
dos entrevistados eram do sexo feminino e 33%, do sexo masculino. Observou-se que boa parte deles tem religião
definida e é casada ou viúva. Conclusão: Os resultados demonstraram, com base nas análises desenvolvidas e
na discussão teórica, que a velhice gera incerteza e medo aos idosos, mas não pela morte propriamente dita, e
sim pelo medo de ficar sozinhos e prostrados, dependendo de outras pessoas para se locomover ou realizar suas
atividades cotidianas. Espera-se, assim, que este estudo possa contribuir para a ampliação do conhecimento da
percepção sobre o envelhecimento e a finitude na vida adulta tardia para os idosos participantes do Projeto Melhor
Idade do Município de Paraíso (Tocantins – TO), na medida em que possa prover subsídios para novas investigações e práticas profissionais relacionadas ao envelhecimento, bem como possa induzir a necessidade de reflexão
sobre essa etapa do ciclo de vida.
Palavras-chave: Velhice, idosos, morte, medo.
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ABSTRACT
Objectives: To assess the perception of aging and finitude in the late adulthood in the elderly group Project Golden
Age of the municipality of Paraíso do Tocantins. Methods: Investigative process developed in the group for senior
citizens of the City Office of the city of Paraíso do Tocantins/TO, known as Project Golden Age, through exploratory
field study with a qualitative approach, with the completion of semi-structured interviews. Also been developed
and applied a questionnaire as part of a scale measuring symptoms of anxiety and hopelessness of them, regarding
their perception of death, where the result of 1 means: I fully agree, and 3 means completely disagree. Results:
The results showed that the idea of the fear of dying, most respondents said they are unnerved by the possibility,
even with the knowledge that this phase of their lives, the risk of death is increasing. Fear of death is not simply
the completion of the human existence of matter in its physical aspect, but also on several other issues, particuEndereço para correspondência: Carolina Santin Cótica. • 305 Sul al 1a Qi 1A lt11 Palmas, TO • cscotica@uol.com.br.
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larly the risk of being affected by serious illness that generates large physical and psychic dependence. The age
of the elderly ranged from 75 to 89 years, and 67% of respondents were female and 33% male. It was observed
that most of these have specific religion and are married or widowed. Conclusion: The results showed, based
on tests developed and the theoretical discussion, that old age generates uncertainty and fear for the elderly, but
not by death itself, but for fear of being alone and prostrate, depending on other people to get around or carry out
their daily activities.
Keywords: Aging, elderly, death, fear.

INTRODUÇÃO
De uma forma ou de outra, a morte está sempre presente no cotidiano dos seres humanos, seja quando
um ente querido falece ou quando um conhecido
sofre um acidente de automóvel e não resiste aos
traumas, ou mesmo quando algum indivíduo é acometido de uma doença incurável, bem como, e de
forma mais precisa, quando os indivíduos alcançam
a maioridade – momento em que seu organismo está
mais suscetível e vulnerável em relação à sua saúde
física e psíquica.
De acordo com Heidegger1, existem pessoas que
lidam de maneira natural com tal evento, que acreditam que o sujeito é um ser lançado ao mundo. Assim,
existir é transcender à sua existência e estar vulnerável
às intempéries da vida, estando entre elas a morte. No
entanto, existem pessoas que cultuam certo pavor em
relação ao acontecimento “morte”, talvez pela forma
como esta é tratada pela sociedade ao longo da história da humanidade. Dados do IBGE2 apontam o
Brasil como um país em envelhecimento; o número
de idosos representa 8,6% da população total, o que
corresponde a 15 milhões de pessoas envelhecidas.
Ainda segundo informações do IBGE, o Brasil se
encontra entre os países mais populosos do mundo.
Porém, desde a década de setenta, o crescimento da
população vem sofrendo um declínio, se comparado
a outros países em desenvolvimento. Tal declínio se
deve às baixas taxas de natalidade e fecundidade, propiciadas pelos aspectos sociais e econômicos. Com
essas taxas, encontra-se o crescimento da expectativa
de vida no país, proporcionado pela melhoria na rede
de saneamento básico e também pelo acesso à tecnologia na área da saúde. Apesar dessa realidade, o
envelhecimento ainda é pouco aceito ou trabalhado
pelas pessoas, já que a maioria cultua a juventude, o
que facilita o crescimento de um enraizamento profundo do horror à terceira idade, bem como à possível
proximidade com a morte. Dessa forma, entende-se
que a velhice possui um componente preconceituoso
e estereotipado de uma fase do desenvolvimento humano marcado por acontecimentos negativos3.

Na visão de Kovacs4, o que se busca não é a vida
eterna, e sim a juventude eterna, com seus prazeres,
força, beleza, ao contrário do que representa a velhice, que é traduzida por meio das perdas biológicas
e sociais. Entende-se, pois, que a velhice é a fase do
desenvolvimento humano permeada por estigmas e
atributos negativos, justificando-se por meio das perdas corporais, financeiras, de produtividade e, muitas
vezes, pela separação inevitável da família. No entanto, a maneira de viver ou representar cada uma das
perdas se vincula ao processo de desenvolvimento e
à consciência de cada um. A esse respeito, a literatura dispõe que: “Desde todos os tempos em busca da
imortalidade, o homem desafia e tenta vencer a morte”. Ademais, devem-se ressaltar outros dizeres que
enfatizam que “o homem é um ser mortal, cuja principal característica é a consciência. Portanto, obnubilar, apagar essa consciência não seria um retrocesso?”4.
Ao se analisarem fatores relativos ao envelhecimento, bem como à morte, identifica-se a necessidade
de medidas de auxílio que otimizem o enfrentamento
e a preparação para a morte. Assim, com base nos ensinamentos de Neugarten5, pretende-se comparar as
diferentes reações e apresentar os resultados, a fim de
um melhor trabalho psicológico e social para o idoso
nessa fase da vida. O ser humano, diante do inevitável – considerando-se aqui a morte –, sofre a dor
incalculável do fim da existência. Com o passar dos
anos, o inevitável pode estar próximo, podendo o ser
humano ser acometido de sentimentos de angústia,
medo, tristeza, solidão, que surgem com força, podendo levá-lo ao desespero. Sendo assim, este projeto
tem como justificativa a compreensão da percepção
de morte dos idosos que se encontram no final da
vida adulta tardia.
Assim, o grande desafio é demonstrar a importância de refletir sobre o final da existência, isto é, fazer com que o idoso possa pensar sobre a sua própria
morte, revendo seus anseios, medos, expectativas, a
fim de expor a percepção total que cada um apresenta
em relação a esse assunto. Kübler-Ross6 afirma que
“deveríamos criar o hábito de pensar na morte e no
morrer, de vez em quando, antes que tenhamos de
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nos defrontar com ela na vida”. Nesse contexto, a
relevância deste estudo torna-se nítida, refletindo a
preocupação com a boa qualidade e aproveitamento
da vida dos idosos, a par de uma contribuição em
nível de pesquisa, sob a forma de descobertas, preparando um maior oferecimento de vida digna e inclusiva a essa parte da população que está em crescente
aumento, ou seja, aos idosos.
Abordar o referido tema é convidar o leitor a uma
reflexão da contextualização entre o processo de envelhecimento e a morte, em suas várias dimensões,
considerando os múltiplos aspectos da vida humana,
principalmente no que tange ao envolvimento em relação a sentimentos variados, como forma de enfrentar e refletir sobre a própria vida. Segundo Camacho7,
o número de idosos no Brasil e no mundo mostra-se
cada vez mais significativo, como descrevem várias
pesquisas corroborando o fato. Dessa forma, a área
de saúde vem se preocupando progressivamente com
essa faixa etária, em busca de um caminho para promover a saúde da forma mais adequada possível.
Entende-se, pois, que a compreensão acerca da
finitude na perspectiva do idoso está intimamente
relacionada com a saúde. De acordo com a OMS8, a
saúde é um estado de completo bem-estar físico, psíquico e social do indivíduo, ou seja, falar da percepção de finitude e de seus sentimentos acerca do fato
contribui para a aquisição de saúde. “A Organização
Mundial de Saúde (OMS)8 define saúde não apenas
como a ausência de doença, mas como a situação de
perfeito bem-estar físico, mental e social”9.
Nesse contexto, cumpre destacar o Projeto Melhor Idade, que é de criação e sustentação do município de Paraíso do Tocantins e no qual são atendidos
cerca de 42 idosos com uma faixa etária considerada
de idosos velhos, que escolhem dois dias da semana
para desenvolverem atividades como oficinas terapêuticas, atividades físicas, dança e jogos, contando com
uma equipe multidisciplinar de profissionais como
psicóloga, técnica em enfermagem, educador físico e
assistente social.
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Paraíso do Tocantins/TO, conhecido como Projeto
Melhor Idade, em que o processo investigativo se deu
por meio de estudo exploratório de campo, com abordagem qualitativa, com a realização de entrevistas semiestruturadas. Ademais, destaca-se que, na visão de
Lakatos e Marconi10, a pesquisa qualitativa envolve a
obtenção de dados descritivos, por meio do contato
direto com a situação estudada, preocupando-se em
retratar a perspectiva sobre envelhecimento e finitude
da vida que os participantes apresentam.
Foi aplicado um questionário, a fim de coletar
e caracterizar os dados dos idosos investigados, por
meio de uma escala de mensuração dos sintomas de
ansiedade e desesperança deles em relação à sua percepção da morte, momento em que foram aplicadas
15 questões relacionadas ao tema morte. O resultado
1 significa “concordo plenamente”, o 2 é neutro, o 3
significa “discordo totalmente”, o 4 significa indeciso.
Assim, para se desenvolver a presente pesquisa,
foram coletadas informações sobre a percepção de envelhecimento e finitude no final da vida adulta tardia
do grupo melhor idade, realizado no município de
Paraíso, no Tocantins. Para tanto, tornou-se necessário abordar alguns aspectos relativos ao tema de estudo, identificando o tipo de pesquisa, a população e a
amostra, o método de coleta de dados, procedimentos para coleta de dados, tabulação e procedimentos
para análise das informações coletadas. Nesse contexto, buscou-se coletar informações acerca do assunto
de investigação, para identificar as variáveis relacionadas ao tema.

PROCEDIMENTOS

O objetivo foi avaliar a percepção de envelhecimento e finitude no final da vida adulta tardia, tendo
como participantes idosos do Projeto Melhor Idade
do município de Paraíso do Tocantins.

Os questionários foram aplicados individualmente aos idosos, indivíduos da amostra, em uma sala
do Projeto Melhor Idade, onde eles frequentam o
referido Projeto. Cada entrevista durou cerca 15 a
20 minutos para ser aplicada, momento em que se
questionou sobre aspectos relacionados à percepção
dos idosos acerca da finitude no final da vida adulta
tardia. Os sujeitos foram devidamente identificados,
tendo suas respostas gravadas. Tais gravações servirão
exclusivamente para a análise dos dados e discussão
desta pesquisa.

MÉTODOS

PARTICIPANTES

O trabalho foi desenvolvido no grupo voltado à
terceira idade da secretaria municipal da cidade de

Fizeram parte do grupo de amostra 16 idosos com
idade superior a 75 anos, que participam do Projeto
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Melhor Idade. Participam como sujeitos desta pesquisa somente os idosos que se encontram na faixa
etária mínima de 75 anos – idoso/velho, como destaca Neugarten apud Bee11 – e que não apresentam
problemas neurológicos, haja vista que tal fator seria
prejudicial à interpretação dos resultados, em relação
às questões abordadas na entrevista. Os idosos foram
cadastrados e convidados a participar das atividades
durante o período de dois dias da semana, em conformidade com a disponibilidade de entrevistados e
entrevistador.

INSTRUMENTOS
Para investigar a percepção do envelhecimento e da
finitude no grupo do Projeto Melhor Idade, foram
utilizados três instrumentos: a) uma entrevista semiestruturada, elaborada por Celich e Frumi12, b) a
Escala Templer de Ansiedade Perante a Morte13 e c) o
Questionário de Ansiedade Perante a Morte14.
A entrevista semiestruturada de Celich e Frumi12
contém cinco questões, abaixo apresentadas, que buscam caracterizar a percepção do idoso diante do envelhecimento e da morte:
• Qual o sentido da velhice para o(a) senhor(a)?
• Como o(a) senhor(a) se percebe na sociedade?
• Qual o seu maior medo de envelhecer?
• No seu ponto de vista, o que é morte?
• Qual o significado da morte para o(a) senhor(a)?
Foram adicionadas à entrevista outras três questões referentes à situação familiar do idoso, à moradia
e ao tempo de participação no grupo Projeto Melhor
Idade.
A Escala de Ansiedade Perante a Morte13, com
tradução e validação para a realidade brasileira por
Donovan15, é composta de 15 itens que se referem
à ansiedade perante a finitude. As questões são dispostas em escala tipo Likert em variação de intensidade das respostas (1 = Discordo Completamente,
2 = Neutro, 3 = Discordo Totalmente e 4 = Indeciso).
O Questionário de Ansiedade Perante a Morte
(Death Anxiety Questionnaire – DAQ)14, cuja versão foi adaptada pelos autores portugueses Simões e
Neto16, é composto igualmente por 15 itens, apresentados em formato de escala tipo Likert segundo
a intensidade das respostas que variam de 0 a 2 (0 =
Nunca, 1 = Um pouco, 2 = Muito).

ANÁLISE DOS DADOS
A pesquisadora abordou os idosos com o perfil a ser
pesquisado, esclarecendo sobre os objetivos do estudo, a voluntariedade de participação e a garantia do
anonimato, verbalmente e por meio de documentos,
sendo apresentado a eles o termo de livre esclarecimento para que houvesse concordância na participação do estudo (com a coleta de suas assinaturas – por
extenso), no qual foi estipulado tempo livre para responder às questões aplicadas.
O processamento da base de dados foi feito utilizando o software Excel® para Windows®. Todas as
análises estatísticas foram feitas com o software SPSS®
(Statistic Package for Social Sciences, Chicago, IL,
USA) versão 13.0 para Windows®.
A descrição de resultados foi feita utilizando a média e o erro-padrão, e o teste de Kolmogorov-Smirnov
foi utilizado para avaliar a normalidade das curvas de
distribuição dos resultados. As comparações entre
grupos foram realizadas mediante o teste t de Student
para as distribuições normais e mediante o teste de
Mann-Whitney para as distribuições não normais.
Possíveis correlações entre os resultados dos itens e
dos totais das escalas foram avaliadas utilizando o teste de Pearson, e o cálculo da confiabilidade das escalas
foi feito utilizando o alfa de Cronbach.
Em todos os testes, o nível de significância estatística foi estabelecido em p < 0,05 (bicaudal).

RESULTADOS
Serão expostos a seguir os resultados relativos às entrevistas com alguns idosos. Para preservar a identidade
deles, primou-se por identificá-los apenas por nomes
fictícios no decorrer da apresentação dos resultados.
Verificou-se que a idade que mais prevaleceu foi
a que corresponde ao grupo entre 75 e 80 anos, representada por 60% dos idosos entrevistados; os outros 33% referem-se a idosos com idade entre 81 e
85 anos; e os 7% restantes têm entre 86 e 90 anos.
Quanto ao gênero, houve variação entre os sexos
masculino e feminino, estando ambos presentes nas
entrevistas.
Observou-se que as mulheres compunham a
maioria dos entrevistados, com 67% de representação, e que os homens foram representados com
apenas 33% de idosos. E, a fim de compreender a
percepção dos idosos em relação ao episódio morte,
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foram coletados dados relativos às questões norteadoras desta pesquisa. Nesse contexto, apresentam-se,
a seguir, os resultados totais, que demonstraram que
os idosos, em sua maioria, mostram-se positivos com
relação à percepção da morte.
Quanto às posições emocionais dos idosos em relação à morte, observou-se que os resultados, em 48%
dos casos, estão mais voltados para uma concordância
plena das variáveis apresentadas. Em contrapartida,
44% dos resultados indicam desacordo total com as
vertentes disponibilizadas para os idosos. Outros 6%
indicaram uma posição neutra a respeito da percepção da morte e os 2% restantes indicaram indecisão
acerca dos fatores investigados.
Contudo, foram aplicadas entrevistas ao mesmo
grupo de amostra, em que foi possível coletar informações mais precisas acerca do tema. Desse modo,
os resultados das entrevistas foram fundamentais para
uma análise mais aprofundada sobre o tema proposto.

TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS
A partir dos questionamentos efetuados para os entrevistados, buscou-se identificar, inicialmente, a
percepção do idoso a respeito do sentido da velhice.
Em seguida, questionou-se todos eles sobre “como se
percebem na sociedade”; o terceiro questionamento
buscou identificar “qual o seu maior medo de envelhecer”; também foi perguntado sobre o que é a morte, do
ponto de vista do idoso; e, por fim, questionou-se sobre qual o significado da morte para eles. Seguem agora os resultados apresentados a partir das entrevistas.
A primeira a ser entrevistada foi a dona Mel, que
tem 75 anos de idade, é casada e sua religião é a católica. Os resultados de dona Mel são os seguintes:
1. Qual o sentido da velhice?
É bom, porque quando a gente está velho, não trabalha demais. As pessoas respeitam mais a gente.
2. Como o(a) senhor(a) se percebe na sociedade?
As pessoas me respeitam.
3. Qual o seu maior medo de envelhecer?
Tenho medo de ficar prostrada, sem ninguém para
cuidar de mim e dependendo dos outros.
4. No seu ponto de vista, o que é morte?
A morte não é vista. Acho que a morte não existe.
5. Qual o significado da morte para o(a) senhor(a)?
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Não sei responder, pois ninguém sabe que jeito é a
morte. Não sei o que significa.
Em seguida, entrevistou-se o Sr. Jota, que é esposo
da dona Mel, também tem 75 anos de idade e é da
mesma religião, ou seja, católico.
1. Qual o sentido da velhice?
A gente ainda tem vontade de trabalhar e não pode
mais, de modo que fica sem conforto. Tive problemas de
coluna. Mas ainda vou para a festa, danço.
2. Como o(a) senhor(a) se percebe na sociedade?
Sou respeitado, pois todos me tratam com a maior
satisfação e me dão atenção.
3. Qual o seu maior medo de envelhecer?
Não tenho medo de envelhecer. Na hora que Deus
quiser eu vou, já estou velho.
4. No seu ponto de vista, o que é morte?
A morte é uma “descombinação”. A morte é o fiscal
de Deus. A morte é um anjo, é santa. A gente tem o Céu
e tem o paraíso, onde está Deus e o Divino Espírito Santo. O resto é a gente.
5. Qual o significado da morte para o(a) senhor(a)?
A morte significa uma preparação para Deus.
A próxima a ser entrevistada foi Flor, com 84 anos
de idade, viúva e da religião católica.
1. Qual o sentido da velhice?
A velhice ensina a gente, pois temos mais paciência,
sabedoria.
2. Como o(a) senhor(a) se percebe na sociedade?
É muito bom a gente estar em sociedade, participando dos problemas e das coisas boas juntos uns dos outros.
Aqui no Projeto mesmo, é muito bom. Eu fui a primeira
a entrar aqui.
3. Qual o(a) seu maior medo de envelhecer?
Meu medo de envelhecer é de ficar triste e de perder a
visão e ficar com problemas mentais, não podendo lembrar direito das coisas.
4. No seu ponto de vista, o que é morte?
A morte é um descanso que todos vamos ter um dia.
Ninguém escolhe a morte e nem o jeito de morrer. Eu
tenho muita paciência e não tenho medo de morrer.
5. Qual o significado da morte para o(a) senhor(a)?
O significado da morte é ter sempre luz, paciência.
Peço a Deus para me ajudar a viver o restinho da minha
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vida, para me ensinar, porque nesta idade eu não desespero com nada. Eu quero ser tranquila até no último
momento, para cuidar dos meus 33 (trinta e três) netos e
meus 23 (vinte e três) bisnetos. Oro sempre por eles. Eu
me sinto feliz. Eu moro em Paraíso há 36 anos e sinto falta dos amigos que já morreram. Agradeço muito a Deus
por esses jovens que compreendem a palavra dos idosos.
Dona Esmeralda tem 80 anos de idade, é evangélica e separada.
1. Qual o sentido da velhice?
Eu não sei explicar o sentido da velhice. Na velhice a
gente pode morrer de repente.
2. Como o(a) senhor(a) se percebe na sociedade?
Para mim, estando bom para meus colegas, tá tudo
bom pra mim também. “Tem que estar todo mundo bem,
para eu estar bem”. Tem que ter paz, alegria e amizade.
3. Qual o seu maior medo de envelhecer?
Tenho medo de ter um problema de saúde e ficar sozinha, sem ninguém para cuidar de mim. Tenho 8 filhos, mas fico muito sozinha e não gosto.
4. No seu ponto de vista, o que é morte?
A morte é ficar sozinha e não conseguir fazer nada.
5. Qual o significado da morte para o(a) senhor(a)?
Morrer é algo rápido, de repente.
Sr. Forte tem 80 anos e é católico. O entrevistado
apresentou os seguintes resultados:
1. Qual o sentido da velhice?
A velhice é uma maravilha, porque eu já vivi muito.
Fui pai de 20 filhos e sou muito contente com a vida.
Sou muito novo e ainda quero arrumar uma namorada
para casar e quietar.
2. Como o(a) senhor(a) se percebe na sociedade?
Não tenho problemas com ninguém e faço parte de
tudo.
3. Qual o seu maior medo de envelhecer?
Tenho medo de ficar prostrado, dependendo de alguém para cuidar de mim.
4. No seu ponto de vista, o que é morte?
A morte é uma sequência. Quem morre tá com Deus.
Não tenho medo nem da vida nem da morte.
5. Qual o significado da morte para o(a) senhor(a)?
A morte é uma coisa que eu não queria. Mas a pessoa
tem que estar contente, pois não pode fugir dela, então

tem que recebê-la com prazer, tem que estar preparado.
Só não quero estar prostrado para morrer. Eu só soube da
morte do meu pai depois de um mês e dois dias. Eu senti
que ele ia morrer. Eu não tenho medo de morrer.
Para o Sr. Luar, de 84 anos, evangélico e viúvo,
foram destacados os seguintes resultados:
1. Qual o sentido da velhice?
Não consigo responder.
2. Como o(a) senhor(a) se percebe na sociedade?
Não sei. Tive derrame e fiquei triste.
3. Qual o seu maior medo de envelhecer?
Eu não me lembro.
4. No seu ponto de vista, o que é morte?
Não respondeu.
5. Qual o significado da morte para o(a) senhor(a)?
Não respondeu.
Dona Rosa tem 75 anos, é católica e casada com o
Sr. Forte. Seus resultados foram:
1. Qual o sentido da velhice?
Eu espero ter muitos anos de vida para mim e meus
filhos, ter saúde. Espero que Jesus Cristo nos ajude.
2. Como o(a) senhor(a) se percebe na sociedade?
Tenho algumas amigas na vizinhança, vou na Igreja
Assembleia de Deus, Deus é Amor e outras. Pra mim
Deus é um só.
3. Qual o seu maior medo de envelhecer?
Não tenho medo de envelhecer, porque a gente sempre caminha para onde vai embora. Não temos que ter
medo.
4. No seu ponto de vista, o que é morte?
A morte não tem explicação. Está na mão de Deus.
5. Qual o significado da morte para o(a) senhor(a)?
A morte, para mim, significa o fim, a gente não percebe mais nada. É uma transferência, uma perda.
Para o seu José, obtiveram-se os resultados que demonstraram que:
1. Qual o sentido da velhice?
A gente perde coragem para tudo, não pode fazer
uma coisa que tinha costume de fazer antes.
2. Como o(a) senhor(a) se percebe na sociedade?
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Quando eu era novo, todo mundo respeitava o mais
velho e dava atenção para a gente. Mas agora, ninguém
respeita o idoso. Não tem educação e o tratamento que
deveria ser dado, não é. Os jovens se acham mais importantes que os velhos. Eu entendo que todo mundo vai ser
velho um dia.
3. Qual o seu maior medo de envelhecer?
Na idade que eu tô, eu acho que a velhice é o final da
vida. Temos que esperar o chamado de Deus.
4. No seu ponto de vista, o que é morte?
A morte é uma coisa que faz acabar tudo. Não tem
saída.
5. Qual o significado da morte para o(a) senhor(a)?
A gente deixa muita saudade. É a paixão. Uma filha
minha morreu e deixou netos para mim. Essa foi a minha maior paixão.
Os dados coletados na entrevista realizada com
dona Vitória, de 81 anos de idade, católica, foram os
seguintes:
1. Qual o sentido da velhice?
A velhice é quando a gente fica sem força para fazer
as atividades da gente. Eu passei 7 anos com um irmão
doente. Isso me ensinou a viver e a sobreviver. A velhice
nos ensina. A gente fica meio desligada, sozinha.
2. Como o(a) senhor(a) se percebe na sociedade?
As pessoas idosas não têm muitas oportunidades de se
apresentar na sociedade. A gente não participa, só observa, mas conhece muita gente e vê coisas novas.
3. Qual o seu maior medo de envelhecer?
Tenho medo de ficar doente e depender de outras pessoas. Não me preocupo com a morte.
4. No seu ponto de vista, o que é morte?
A morte é o fim da vida. A vida é passageira e a gente
tem o descanso com a morte.
5. Qual o significado da morte para o(a) senhor(a)?
Pra mim, a morte é uma tristeza, representa uma
perda. Eu sinto muito a morte das pessoas que amo.
De acordo com dona Glória, que tem 76 anos de
idade e é católica, a percepção sobre a morte apresenta as seguintes características:
1. Qual o sentido da velhice?
A velhice é boa e ruim. A gente tem muita experiência, mas sente muita dor e se preocupa mais com tudo.
Tem o lado bom e o lado ruim.
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2. Como o(a) senhor(a) se percebe na sociedade?
Quando a gente fica velho, as pessoas não olham da
mesma forma para nós, principalmente para quem não
tem estudo. Me sinto um pouco acuada.
3. Qual o seu maior medo de envelhecer?
Não tenho muito medo de envelhecer. Eu sou conformada.
4. No seu ponto de vista, o que é morte?
A morte é a passagem desta vida para outra, que eu
acho que vai ser boa. Essa vida nossa é do espírito contra
a matéria.
5. Qual o significado da morte para o(a) senhor(a)?
A morte é um alívio para quem morre na velhice.
É como quem nasce, porque quando você fica velho, só
tem amargura, dor, sofrimento. Então, se morre, vive
novamente.
Por fim, realizou-se a entrevista com dona Margarida, que tem 79 anos de idade, é católica e viúva.
Seus resultados demonstraram as seguintes percepções a respeito da morte:
1. Qual o sentido da velhice?
A velhice é um ganho de conhecimento da vida.
A gente aprende muito com a velhice.
2. Como o(a) senhor(a) se percebe na sociedade?
Eu sou uma pessoa muito boa. Me percebo bem na
sociedade e na vida social. Sempre fui muito querida.
Tive tanta coisa boa que nem me lembro das ruins. Temos que deixar as coisas desagradáveis de lado. Então,
acho que o melhor é aceitar a velhice como ela é. A pessoa
tem que se preparar para a velhice. A gente perde a vida
social e a saúde na velhice.
3. Qual o seu maior medo de envelhecer?
Não tenho medo, a não ser em relação às deficiências físicas. Já sou deficiente visual, tenho problemas de
estômago, depressão. As pessoas têm que se preparar para
tudo, até para a morte. Eu não tenho saúde, mas sou feliz. Eu gosto de conhecer as coisas para aprender a viver.
Eu agradeço a Deus todos os dias pela minha família,
pela vida que Ele me deu, por tudo que eu tenho.
4. No seu ponto de vista, o que é morte?
Morte só existe para aquele que não acredita na vida
eterna. Quem acredita na ressurreição tem que acreditar
na vida eterna. A morte é algo desconhecido.
5. Qual o significado da morte para o(a) senhor(a)?
A morte é um alívio ao sofrimento das pessoas.
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Ao final das entrevistas, foi possível observar que
o que mais incomoda e preocupa os idosos é a deficiência da saúde, bem como o risco iminente de dependência de outras pessoas, tanto para se locomover
quanto para praticar suas atividades cotidianas.

nuamente para o envelhecimento populacional.
O envelhecimento da população brasileira, além de
representar um dado numérico, também gera problemas e necessidades relacionadas à seguridade social,
pois os idosos, consequentemente, passam a manter
uma relação direta com tal Instituto18.

DISCUSSÃO

Para Kauffman e Jackson17, tais mudanças vão
ocorrendo sucessivamente nos diversos sistemas:
neurológicos, respiratórios, circulatórios, digestivos,
geniturinário e, principalmente, no sistema musculoesquelético.

De modo geral, os resultados obtidos no presente
estudo demonstraram que o envelhecimento é visto
como um processo de ordem natural na vida do ser
humano e que a velhice refere-se ao tempo de vida, à
mutação biológica e a um conceito individual, assim
como encontrado por outros autores7,17,18.
Em relação ao sentido da velhice, os idosos demonstraram aceitação pessoal, mas destacaram as dificuldades
que encontram em decorrência das doenças que surgem
com a idade como já relatado por outros autores4,7,17,19.
Os entrevistados também observaram a proximidade da
morte por causa da idade avançada em que se encontram, como é esperado nessa fase do desenvolvimento.
Esse processo é acompanhado por déficit funcional progressivo de vários sistemas orgânicos. Para
Monteiro20, inúmeras debilidades corporais são acometidas, decorrentes do próprio envelhecimento
biológico e resultantes, em grande parte, como já
comprovado recentemente por alguns autores, do desuso e do sedentarismo dos indivíduos.
Trata-se, pois, de uma questão que envolve diversos fatores relacionados direta ou indiretamente
ao envelhecimento da população de um modo geral.
Segundo Camarano e Abramovay21, na zona urbana,
a esperança de vida é diferenciada por sexo. Atualmente, a sociedade vem apresentando uma nova face,
em que a população de velhos ocupa um lugar cada
vez mais significativo. Isso se deve à existência de um
crescente percentual de idosos, antes situados nos
países desenvolvidos e que, atualmente, se encontram
mais efetivamente nos países em desenvolvimento.
A literatura destaca, ainda, que, por volta do ano
2025, haverá cerca de 1,1 bilhão de idosos, considerando que a população mundial será de, aproximadamente, 8,2 bilhões. Nesse mesmo ano, conforme
estudos desenvolvidos por Ruschel22, verifica-se que
72% da população idosa concentrar-se-á nos países
em desenvolvimento.
Assim, poder-se-ia dizer que, atualmente, o Brasil
é visto como um país de muitos idosos, em decor
rência de diversos fatores que contribuem conti-

Entende-se que esse processo leva ao aparecimento
de doenças como osteoartrose, osteoporose, contratura muscular, ocasionando deformidades posturais,
déficit de marcha, diminuição da força muscular,
diminuição da mobilidade corporal, diminuição da
capacidade de expansão do gradil costal e outros que
limitam o movimento corporal, geralmente acompanhado de quadro álgico. Como bem dispõe Candeloro e Caromano23, muito do decréscimo na função
fisiológica pode estar relacionado com o descondicionamento ou desuso dos órgãos ou da musculatura, e
algumas alterações se devem a fatores como:
• Diminuição da velocidade do sistema nervoso
central, por perda de mielina das fibras nervosas;
• Diminuição da massa muscular e óssea; os ligamentos vão fibrosando; há perda de 30% de
água corporal;
• Diminuição da amplitude de movimento, o
que aumenta o risco de lesões em movimentos
de flexibilidade;
• Redução do equilíbrio, aumentando o risco de
quedas;
• Aumento da resistência vascular periférica, o
que aumenta a pressão arterial;
• Diminuição da expansibilidade torácica e aumento da complacência pulmonar;
• Diminuição das mitocôndrias, o que diminui a
capacidade do sistema aeróbico; e
• Redução do consumo de oxigênio.
Além disso, com o avanço da idade, também ocorre o declínio na capacidade aeróbica, isto é, de realizar
exercícios físicos utilizando o oxigênio como substrato energético24.
A Organização Mundial da Saúde (OMS)25 define
velhice como sendo o “prolongamento e término de
um processo representado por um conjunto de modificações fisiomórficas e psicológicas ininterruptas à
ação do tempo sobre as pessoas”. O Estatuto do Idoso
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considera como pessoa idosa aquela de idade igual ou
superior a 60 anos (Brasil, Lei nº 10741, publicada
em 1º de outubro de 2003).
A velhice é um processo dinâmico progressivo, onde há
modificações tanto morfológicas como funcionais, bioquímicas e psicológicas que determinam a progressiva
perda da capacidade de adaptação do indivíduo ao meio
ambiente, ocasionando maior vulnerabilidade e maior
incidência de processos patológicos que culminam por
levá-los à morte25. (p. 57)

Segundo Erik Erikson26, dos 45 aos 65 anos, o homem vive a idade da produtividade versus estagnação,
ou seja, nesse período pode-se evidenciar tanto um
lado positivo quanto um negativo. O lado positivo
se caracteriza pelo sentimento de realização pessoal e
pelo desejo de realizar algo pela comunidade e pela futura geração. Do outro lado, pode-se desenvolver a estagnação, pois a pessoa se sente velha, inválida e inútil.
De acordo com Goldfarb27, é muito frequente a
utilização de eufemismos para nomear a velhice, pois
a sociedade cria uma série de tabus e preconceitos
sobre esse período e deixa de lado a riqueza interior
que pode representar a velhice, suscitando um medo
generalizado de vivenciar esse processo.
Autores como Erikson26 e Goldfarb27 acreditam que
a falta de perspectivas prolongadas de vida leva o indivíduo a repensar sobre suas vivências passadas, o que
pode trazer para ele sentimento de realização ou de desespero caso considere não ter alcançado seus objetivos.
De acordo com Telford e Sawrey28 (p. 622), “na nossa cultura, é considerado velho aquele indivíduo com
mais de 60 a 65 anos”. Para esse autor, as mudanças físicas oriundas da idade são marcantes e são o principal
referencial pelo qual se classifica um indivíduo como
velho caso não se disponha do referencial cronológico.
Esse autor considera também que as mudanças físicas
são de grande significação na vida das pessoas idosas.
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aproxima da morte, passa a pensar cada vez mais nela,
deixando-se envolver progressivamente por uma ansiedade suscetível de assumir os mais diversos aspectos ou graduações, conforme seu temperamento e as
circunstâncias de sua vida.
Na visão de Salgado18 (p. 25), “a velhice é uma
etapa da vida na qual em decorrência de alta idade
cronológica ocorrem modificações de ordem biopsicossociais que afetam a relação do indivíduo com o
meio”. Para o autor, a definição de velhice deve levar
em consideração três critérios: tempo de vida, mutação biológica e conceito individual. Ainda a respeito
dessa dialética entre a vida e a morte, a literatura impõe o seguinte fundamento:
(...) a vida e morte, para mim, não são duas coisas separadas; elas fazem parte do mesmo processo. A gente começa a morrer no instante em que nasce. Falando algumas
coisas que vocês já devem ter ouvido. As células envelhecem e morrem o tempo todo, e o processo de pequenas
mortes também acontece o tempo todo, na medida em
que a gente vai perdendo coisas através da vida. Então,
por que a gente fala com tanta angústia do fenômeno
da morte? Por que a gente pinta a morte como aquela
caveira, de modo a assustar mesmo as criancinhas? Por
que as criancinhas se assustam com aquela visão que associamos à morte? Eu acho que uma das colocações que
a gente poderia fazer e que faz parte do próprio conceito
de vida é refutar a morte. Quer dizer, é inevitável que se
você está vivo você vai enfrentar a morte, embora sejam
partes do mesmo processo. A morte sempre existiu em
nossas vidas, mas nem sempre teve representações nítidas em nossas mentes e a consciência de morte aumenta
marcantemente nessa etapa da vida, por essa razão será
buscado estudar e conhecer sobre as relações da vida com
a significação da morte, como os idosos do grupo pesquisado elaboram a percepção de finitude da vida, suas
reações e sentimentos quanto ao enfrentamento4. (p. 70)

Nas sociedades atuais, a valorização excessiva da força
de produção do homem colocou fatalmente o idoso
com posição inferior. As sociedades contemporâneas,
em especial as urbanas industriais, designam o valor de
ser humano na proporção direta do que sejam eles capazes de produzir18. (p. 46)

A velhice é uma realidade heterogênea e individual, e cada espécie de ser vivo apresenta uma velocidade
própria para envelhecer. Essa rapidez de declínio funcional varia de pessoa para pessoa, sendo mais danosa
para uns do que para outros, pois leva a uma perda
progressiva das funções. Trata-se de um mecanismo
intrínseco e único.

De acordo com Perestelho29, o idoso tende a diminuir seu interesse pelas outras pessoas aumentando
o interesse por si (egocentrismo), visto que percebe
a finitude de sua vida. Porém, ele não fica pensando
constantemente em sua morte, pois isso tornaria sua
vida insuportável. Para Viana30, quando o homem se

Até pouco tempo atrás, a resposta de aceitação geral
era de que os sistemas e órgãos corporais se deterioram,
tornam-se mais suscetíveis a problemas: os tecidos e as
estruturas tendem a tornar-se menos elásticos e menos
eficientes, às vezes levando a disfunções ou distúrbios
mais sérios. Contudo, novas pesquisas mostram que
as mudanças fisiológicas na idade avançada são muito
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variáveis. Muitos dos declínios comumente associados
com o envelhecimento podem na verdade ser mais efeitos do que causas de doença31. (p. 502)

Ressalta-se, assim, que o envelhecimento não significa debilidade física ou mental inevitável. A crença
de que as capacidades mentais declinam com a idade também tem sido desafiada por vários achados de
pesquisa, não existindo evidências de que a capacidade geral de aprender diminui com a idade.
Deve-se pensar em trabalhar o processo de envelhecimento, com a valorização da identidade pessoal, otimizando o potencial de experiência de vida que essas
pessoas possuem, já que a “pragmática cognitiva constituída no bojo do conhecimento cultural e da experiência vivida, tende a intensificar-se com o passar dos anos,
apesar do declínio de mecânica cognitiva”32. (p. 48)

Segundo Birren, Schaie e Schroots33 (p. 34), tem-se que o “envelhecimento terciário ou terminal, por
estar relacionado a um grande aumento nas perdas
físicas e cognitivas num período de tempo relativamente curto, é reconhecido como o ponto final das
doenças terminais, em qualquer idade”. Trata-se, de
fato, de uma visão de finitude da vida humana, em
que todos que se encontram na fase de envelhecimento são considerados em estágio “terminal”, com poucas expectativas de futuro, quer seja em curto ou em
longo prazo.
O provérbio “papagaio velho não aprende a falar” não
se aplica aos seres humanos. As pessoas mais velhas podem e efetivamente continuam a adquirir novas informações e habilidades, e são capazes de lembrar e usar
bem aquelas que já conhecem. A idade muitas vezes traz
mudanças no funcionamento cognitivo, mas nem todas
são prejudiciais31 (p. 511).

Uma das funções mais destacadas da memória é a
de favorecer o conhecimento do passado, a organização
ordenada do tempo, localizando os eventos numa sucessão cronológica. Os velhos tornam presente as pessoas ao longo do tempo, uma vez que não só lembram
suas emoções, como revivem aqueles que já morreram,
por meio das semelhanças físicas, dos tiques familiares,
do mesmo sorriso ou de um andar e gestos parecidos31.
Portanto, a memória nessa idade exerce não só papel importante na construção da identidade do idoso,
como também representa o espaço de alegria e nostalgia, mas, sobretudo, de afirmação pessoal e social.
Sobretudo, deve-se enfatizar, de acordo com Kovacs4,

que a velhice não é uma doença, embora haja doenças características na velhice, como em todas as outras
etapas da vida humana. Porém, na velhice, as doenças
são encaradas de forma diferente, visto que durante a
velhice elas se apresentam como deterioração física,
psíquica e social, devendo ser objeto de tratamento
médico psiquiátrico. Quando um idoso vai ao médico, ele não está procurando simplesmente sua cura
física, mas apoio psíquico, alguém que o escute.
Ao tratarem sobre as doenças no idoso, os médicos
devem estar atentos ao fato de que doenças podem ser
ou não de natureza física, pois muitas vezes as doen
ças se apresentam como uma forma de expressão de
preocupações, dos conflitos mal resolvidos e das inquietações sobre o futuro. Quando o idoso se pergunta de que forma pode ser útil, ou o que pode ainda
esperar da vida, ou como pode viver, ele já se sente
perdendo sua própria identidade.
Sua saúde pode não ser mais a mesma, elas perderam
velhos amigos e membros da família, muitas vezes o
cônjuge, e provavelmente não ganham mais o que costumavam ganhar. Suas vidas continuam mudando de
inúmeras maneiras estressantes31. (p. 528)

Portanto, essas questões compreendem um aspecto mais profundo, pois existem os problemas de
saúde, psicológicos e econômicos, que influenciam
em sua forma de envelhecer. De acordo com Durkin,
os idosos têm relação constante com amigos vivos e
principalmente familiares, na qual a família é o centro
da existência deles, na qual ele tem relação com filhos
e netos34. Segundo Bee11 (p. 550), “(...) a maior parte
dos adultos mais idosos continuam a ocupar o papel
de pai ou mãe, ainda que, nesses anos de velhice tardia, tal papel costume ser menos complicado, menos
exigente”. Com base nos ensinamentos12, tem-se que
o idoso mantém em seu mundo interior memórias
passadas e recordações de momentos que viveu, assim, ele necessita relacionar-se com grupos que lhe
proporcionem um sentimento de bem.
(...) A vida só tem sentido quando no ser desperta a sensação de plenitude. A realização de que o idoso adquiriu durante seu desenvolvimento foi resultante de uma
postura que ele seguiu em determinados momentos de
sua vida12. (p. 96)

Nesse contexto, entende-se que o envelhecimento
possibilita ao indivíduo maiores conhecimentos, mais
sobriedade e ponderação, ou seja, o envelhecimento
também gera o amadurecimento do ser, e de acordo
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com Neri33 (p. 18) “um adulto é considerado adulto
quando atinge certo grau de excelência, tido como
valioso pelos semelhantes e por ele próprio”. A maturidade traz consigo não só a excelência em termos de
conhecimento, mas também a capacidade de se tornar sábio, ao passo que é notório o aspecto vivencial
exigido para determinar a sabedoria do ser humano.
Assim, a literatura dispõe que:
Sabedoria é virtude que emerge como resultado da resolução do conflito entre geratividade e estagnação, implicando a realização de tarefas evolutivas que significam
adaptação individual e contribuições aos semelhantes:
formação sobre um ponto de vista sobre o próprio ciclo
vital, aceitação do passado, memórias interativas, formação sobre um ponto de vista sobre a morte e derivação de um conceito de transcendência33. (p. 19)

A personalidade de adultos em idade avançada não
muda muito, embora outras pesquisas tenham encontrado mudanças em certas dimensões da personalidade, como aumento de agradabilidade e diminuição
da extroversão, há evidências de que a persistência de
certos traços pode até contribuir para a longevidade
de acordo com o trabalho de Costa e McCrae31.
Segundo Baltes e Silverberg33 (p. 102), “a segurança propiciada por um ambiente acolhedor, assim
como a autonomia permitida por um ambiente estimulador são ambas, necessárias ao bem-estar do idoso”. Conforme vai atingindo certos patamares etários
e contribuindo de forma diferenciada no processo de
produção econômica, ou de representação de papéis
sociais, o homem vai sendo mais ou menos prestigiado pelo sistema de gratificações existente, como
aponta Neto35 em seus estudos. Meister36 relata os
diferentes tipos de vínculos: vínculos sociais, psicológicos, econômicos, de saúde, mentais ou intelectuais,
humanos, de valor, religiosos e de sentidos. Acredita-se que alguns desses vínculos fazem com que os idosos procurem os grupos de convivência.
Para compreender a influência das relações do
idoso com o meio em que vive, é fundamental compreender a história da velhice. De acordo com Azevedo37, a questão do envelhecimento e da longevidade
humana é algo que já se fazia presente na mais remota história, seja na busca pela fórmula da eterna
juventude, que está associada à felicidade plena, ou
como preocupação constante do homem em todos os
tempos. É difícil caracterizar uma pessoa como idosa
utilizando como único critério a idade. Com base no
resultado das crises do ciclo de vida, busca-se o senso de coerência e integridade para o envelhecimento,
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em vez de entregarem-se à vida de maneira diferente
como observam Papalia e Olds31.
Viver a idade avançada de maneira positiva, com
qualidade de vida e bem-estar social, permite envelhecer bem e com satisfação pessoal. Na visão de Oliveira
e Cótica38, é importante que a sociedade identifique
condições que tragam envelhecimento com qualidade
de vida e bem-estar. Portanto, enfatizam que a qualidade de vida na velhice implica vários aspectos como
indicadores e determinantes de bem-estar na velhice
como: saúde mental, status social, controle cognitivo,
longevidade, produtividade, saúde biológica e continuidade de papéis familiares e ocupacionais e de relações informais em grupos primários31.
Acerca da morte, destaca-se o dizer de Kübler-Ross6, que enfatiza que “o homem não tende a encarar
abertamente o seu fim de vida na terra; só ocasionalmente e com certo temor é que lançará um olhar sobre
a possibilidade de sua própria morte”. Segundo Py, estudiosa da temática da Tanatologia, a morte relaciona-se com a finitude, trazendo uma ideia de ruptura, de
rompimento, na tragicidade do destino humano. Ainda a respeito da morte, bem como de sua percepção
para o ser humano, tem-se a seguinte passagem32:
Descobri que posso morrer; nunca havia pensado nisso
antes. Descoberta um pouco estranha, já que a morte
corresponde a única certeza que temos! Que a vida encontra seu termo com a chegada da morte parece uma
evidência incontestável, um saber um tanto óbvio. Todavia, quando o foco dessa evidência é a morte de si
próprio, ela deixa o campo da universalidade, e fisga
o sujeito ali onde ele se acreditava protegido, vazio de
dor, obrigando-o a encará-lo como uma imposição que
desafia sua potência elaborativa. Enfim, cai o pano e o
anseio pela vida ressurge intensificando39. (p. 46)

Grande estudiosa da morte e do morrer, Elizabeth
Kübler-Ross pesquisou, sob o aspecto psicológico, que
os enfermos experimentam reações de ajustamento
que no princípio de seus estudos eram chamadas de
estágios do processo de morrer, porém em seus trabalhos mais recentes não mais defende que o ato de
morrer passa por estágios definidos ou sequenciais,
ela refere-se agora a tarefas emocionais, sabendo que
essas tarefas não necessariamente acontecem nessa sequência e que essas emoções nem sempre são sentidas
por todas as pessoas11.
Morrer sempre parece algo que só acontece com os
outros, mas, quando se está idoso, essa realidade torna-se diferente, os amigos, os contemporâneos se vão e
então: “Não há nada como a morte de alguém mais
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próximo para nos deixar extremamente conscientes de
nossa própria mortalidade”4 (p. 19). No entanto, mesmo essa sendo uma realidade, não se pode viver o medo
dela, mas sim a consciência, a percepção de melhor
aceitá-la e vivenciar a vida da melhor forma possível,
pois “o homem é um ser mortal, cuja principal característica é a consciência de sua finitude – isso o diferencia
dos animais, que não têm essa consciência”4 (p. 2).
Para Papalia e Olds31, na contemporaneidade, o
homem também tenta vencer os monstros e dragões
que são representados pelo enfrentamento das doenças, evolução tecnológica da medicina e maior permanência em vida. Segundo Oddone e Fukumitsu40,
a morte talvez seja o maior de todos os tabus da sociedade ocidental e, enquanto ela for encarada como
inimiga a ser vencida a qualquer preço, como um assunto de mau gosto, um assunto proibido, mais difícil será sua compreensão. E, sendo o entendimento
sobre a morte percebido segundo a experiência vivencial de cada um, Heidegger41 desdobra a morte como
a própria estrutura essencial da existência – a morte
para o autor não vem de fora, não se constitui mero
acidente, representa um ser-para-a-morte. Corroborando essa ideia, a morte considerada como um aspecto da existência humana é caracterizada como o
final do ser-no-mundo, e “na morte o homem deixa
de ser-no-mundo e de ter-no-mundo, de ser-com-o-outro para ser objeto-para-o-outro”42 (p. 11).
Os idosos adaptam-se melhor à viuvez do que os
adultos mais jovens, talvez por causa da maior disponibilidade de companhia, especialmente de amigos que
são viúvos e passaram por uma dor semelhante à sua31.

CONCLUSÃO
Perante certos preconceitos, estabeleceram-se conceitos sobre os termos “velho”, “idoso” e “terceira
idade”. “Velho” ou “idoso” refere-se a pessoas idosas,
na média de 60 anos; “velhice” seria a última fase da
existência humana e “envelhecimento”, atrelado às
mudanças físicas, psicológicas e sociais. O envelhecimento possui uma dimensão existencial e se modifica
com a relação do homem e o tempo com o mundo e
sua própria história; o fim faz-se sentir durante toda a
existência, e a linha da vida se inclina até parar um dia
e tudo o que acontece orienta-se em direção ao desfecho, a que damos o nome de morte. Esse ponto final
se exprime, contudo, de formas diferentes ao longo
do caminho, conforme a fase da vida em que se considera; na fase do homem maduro, o sentimento do
fim faz-se presente por meio da percepção dos limites.
Nesse contexto, entende-se que a maneira de pensar e agir é decisiva no processo de envelhecimento,

que pode se dar ou não com alegria, tranquilidade,
amor; esse amor, respeito e autoestima que um indivíduo sente por si mesmo espelham como foram
suas primeiras relações estruturadoras e prognósticas
e, em última instância, como serão suas relações com
o mundo. E ao longo do seu ciclo de vida, as mudanças vão se expressando como crescimento, transformações, aperfeiçoamento, declínio.
Desse modo, verifica-se que o princípio e o fim
da vida são contextos misteriosos, e, na idade adulta
tardia, a certeza do fim passa a ser um fato elementar,
de modo que a possibilidade e o modo de superação
dessa crise dependem de como cada indivíduo aceita
o fim de sua vida e observa as indicações que lhe vêm
da transitoriedade e da perda de consciência das coisas. Ademais, a morte, como única certeza que se tem
na vida, desperta temor ao ser humano. Esse temor
está expresso na dificuldade e negação das pessoas
em lidar com a finitude da vida e tem sua origem no
acervo cultural de crenças, valores e enfrentamento
do mundo que cada indivíduo traz consigo. Morte
como limite ajuda a experimentar e a crescer, mas
também representa dor, tristeza, perda do sonho, fim
das conquistas.
Assim, o caminho positivo para a superação da
crise consiste na aceitação do envelhecimento, aceitar
o fim, sem esmorecer, e tomar um grupo de atitudes e
valores muito nobres e importantes para a vida como
um todo – compreensão, coragem, dignidade – para
que haja sentido na existência vivida. Desde o início dos tempos, o ser humano está sujeito a morrer.
Eis o dilema: de um lado a única certeza, do outro
a utópica busca pela imortalidade. Conclui-se, pois,
que todos os seres vivos estão sujeitos ao envelhecimento e à morte. Isso significa que a cada dia que se
passa a velhice vem chegando para todos, e a morte é
o destino final de cada um. O conceito de morte no
ser humano é obtido desde a sua infância, ganhando
formas e compreensões diferenciadas segundo nossa
cultura, nossos pensamentos e enfrentamentos sobre
a questão da finitude. Nesse prisma, cumpre observar
que a compreensão do processo de finitude pode estar
diretamente relacionada à construção do sentido que
o tema adquiriu ao longo da existência.
Dessa forma, a finitude nos leva à conscientização
do fechamento do ciclo vital, das missões que devem
ser cumpridas a tempo. Assim, acredita-se que, com
o decorrer do tempo, o idoso passa a aceitar o envelhecimento como um processo natural do ciclo vital,
em que contrai entendimento sobre a finitude. Nota-se, ainda, que o idoso relaciona a morte como uma
passagem para continuação espiritual, e a preparação
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para a morte pode ocorrer bem antes da finitude da
vida. Essa preparação torna-se mais comum com o
decorrer dos anos na vida adulta.
Portanto, o conceito de morte, apesar de sua inevitabilidade e universalidade, tem um grande significado social, pois a morte muda os papéis e as relações
de todos na família acometida. Pode ocorrer uma movimentação no sistema de gerações quando ocorre a
perda de um patriarca, deixando lugar para adultos
jovens assumirem os papéis.
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Prevalência de anemia em
idosos de instituição de longa
permanência em Brasília/DF
Prevalence of anemia in nursing home for the aged in Brasilia/DF
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RESUMO
Objetivo: Determinar a prevalência de anemia em uma população de idosos institucionalizados. Métodos: Estudo
seccional e descritivo realizado em idosos com 60 anos ou mais residentes em uma instituição de longa permanência (ILP). O critério de anemia utilizado seguiu a definição preconizada pela Organização Mundial de Saúde
(OMS), considerada presente quando os níveis de hemoglobina foram abaixo de 13 g/dl nos homens e de 12 g/dl
nas mulheres. Os dados demográficos, clínicos e laboratoriais obtidos a partir da revisão de prontuários foram analisados pelo programa SPSS para Windows, versão 17.0. Resultados: Dos 75 residentes da ILP, 64 preencheram
os critérios de inclusão. A prevalência de anemia foi de 29,7%, sendo de 26,1% para o sexo feminino e de 38,9%
para o sexo masculino. A anemia caracterizou-se como normocrômica e normocítica em 64,7% dos casos. A idade
média foi de 80,2 ± 8,9 anos, com predomínio do sexo feminino (71,9%) e grande prevalência de síndromes demenciais (62,5%). O tempo médio de institucionalização foi de aproximadamente 37,5 meses. Quase metade dos idosos
apresentava baixo peso e 74,2% estavam desnutridos ou em risco de desnutrição. Conclusão: A anemia constitui
condição comum em idosos institucionalizados e, embora geralmente de leve intensidade, pode estar associada a
desfechos clínicos desfavoráveis. Estudos futuros devem avaliar a etiologia das anemias e os benefícios potenciais
do tratamento na qualidade de vida, na redução da morbidade e na economia da saúde.
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ABSTRACT
Objective: To estimate the prevalence of anemia in an institutionalized geriatric population. Methods: Cross-sectional descriptive study among older adults nursing home residents, aged 60 years or older. Anemia was defined using World Health Organization criteria (hemoglobin < 13 g/dl for men and hemoglobin < 12 g/dl for women).
Demographic, clinical and laboratory data obtained from medical records were analyzed by SPSS for Windows,
version 17.0. Results: Of the 75 nursing home residents, 64 meet all inclusion criteria. Anemia prevalence was
29.7%: 26.1% in the women and 38.9% in the man. The major characteristics of anemia were normochromia with
normocytosis, which occurred in 64.7% of cases. The mean age was 80.2 ± 8.9 years, 71.9% were women and
62.5% had dementia. The average time of living in the institution was around 37.5 months. Almost half of the
subjects were underweight and 74.2% were malnourished or at risk of malnutrition. Conclusion: Anemia is a
common condition in institutionalized elderly patients, and although generally mild, can be associated with adverse
clinical outcomes. Future studies should evaluate the causes and the potential benefits of treatment in terms of
quality of life, reduced morbidity and health economics.
Keywords: Prevalence, anemia, aged, nursing homes, long-term care.
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Anemia em idosos institucionalizados

INTRODUÇÃO
O aumento da população de idosos traz consigo novos desafios, entre eles a necessidade de maior entendimento sobre as condições de saúde comumente
encontradas nessa faixa etária. A anemia constitui um
problema cuja incidência e prevalência aumentam
com a idade e, além de geralmente significar a presença
de doença subjacente1, é também causa independente
de declínio funcional2, deterioração da qualidade de
vida3, disfunção orgânica e maior mortalidade4,5.
A prevalência de anemia em idosos varia consideravelmente na literatura, tanto pela falta de definição
uniforme como pela influência de fatores genéticos
e ambientais regionalizados, com taxas entre 2,9% e
61% nos homens e entre 3,3% e 41% nas mulheres6,
sendo maior em idosos hospitalizados e em moradores de instituições de longa permanência (ILP)7,8.
A falsa concepção da anemia como consequência do envelhecer e a sobreposição dos sintomas da
síndrome anêmica com os encontrados em outras
comorbidades, sobretudo em idosos institucionalizados, retardam a detecção precoce dos indivíduos
anêmicos e podem justificar o fato de a anemia ser
subdiagnosticada e frequentemente pouco investigada nessa população1.
Apesar de ser um distúrbio hematológico frequentemente encontrado na população idosa, são poucos
os estudos sobre essa condição no Brasil9,10, e não há
publicações sobre a sua prevalência na população brasileira residente em ILPs. Este artigo busca determinar a prevalência de anemia em uma população de
idosos institucionalizados.

MÉTODOS
O delineamento do estudo foi seccional e descritivo,
realizado no segundo semestre de 2010, em população de indivíduos com 60 anos ou mais, de ambos os
sexos, residentes de uma ILP.
O critério de anemia utilizado seguiu a definição
preconizada pela Organização Mundial de Saúde
(OMS), considerada presente quando os níveis de
hemoglobina foram abaixo de 13 g/dl nos homens e
de 12 g/dl nas mulheres11. Os parâmetros hematimétricos VCM, CHCM e RDW também foram analisados12 (Quadro 1). A coleta de alíquota de sangue para
realização de hemograma completo foi solicitada para
todos que não haviam realizado o exame nos últimos
três meses.

Quadro 1. Valores de referência dos parâmetros hematológicos e hematimétricos, segundo o sexo
Parâmetros

Mulheres

Homens

Hb (g/dl)

< 12,0

< 13,0

VCM (fL)

81,0)*99,0

80,0)*98,0

CHCM (%)

32,0)*35,8

32,0)*37,0

RDW (%)#

10,0)*15,0

10,0)*15,0

Fonte: WHO, 200111. #Macedo, 200612.

Informações clínicas objetivas quanto ao desempenho cognitivo e funcional dos idosos foram coletadas
para verificar a existência de síndrome demencial com
base nos critérios já bem estabelecidos pelo DSM-IV.
Exames laboratoriais adicionais e avaliação nutricional, por meio do índice de massa corporal (IMC)13 e
da Miniavaliação Nutricional (MAN)14, foram realizados para melhor caracterização da população estudada.
Os idosos que se recusaram a assinar o termo de
consentimento livre e esclarecido e os que foram a óbito
antes da realização do hemograma foram excluídos do
estudo. Os dados demográficos, clínicos e laboratoriais
obtidos a partir da revisão de prontuários foram analisados pelo programa SPSS para Windows, versão 17.0.
Foi realizada pesquisa no banco de dados do PubMed e da Biblioteca Regional de Medicina (BIREME), utilizando as bases Medline, IBECS, SciELO
e Lilacs, com as seguintes palavras-chave: “anemia”,
“idosos” (elderly, aged) e “instituição de longa permanência” (nursing homes, homes for aged, institutionalized). Não foi identificado nenhum artigo que
abordasse o tema prevalência de anemia em idosos
institucionalizados na população brasileira.
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, sob o registro de número CEP-FM
006/2010.

RESULTADOS
Dos 75 residentes da ILPI, 11 foram excluídos por
apresentarem idade inferior a 60 anos, por recusa de
consentimento livre e esclarecido ou por óbito antes
da realização de exames atualizados.
A idade média foi de 80,2 ± 8,9 anos, com predomínio do sexo feminino (71,9%) e grande prevalência
de síndromes demenciais (62,5%), a maioria em fases
moderadas a graves da doença, classificadas segundo
o CDR15. O tempo médio de institucionalização foi
de aproximadamente 37,5 meses, porém com grande
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variação, existindo idosos que residiam na instituição
há mais de 10 anos.
Segundo o IMC, 43,5% dos idosos apresentavam
baixo peso e 21%, sobrepeso, a maioria dos idosos
encontrando-se desnutrida (27,4%) ou em risco de
desnutrição (46,8%) quando avaliados pela MAN.
A média de comorbidades registradas em prontuário
foi de 3, com consumo médio de 5,34 medicamentos
por paciente. A partir do cálculo do clearance de creatinina, estimado pela fórmula de Cockcroft-Gault, verificou-se a presença de insuficiência renal crônica (IRC),
estágios 3 e 4 (clearance entre 15-60 ml/min/1,73 m²),
em 69% dos idosos institucionalizados. Foi identificada
história de anemia prévia e de sangramento em 25% e
7,8% dos pacientes, respectivamente (Tabela 1).
Tabela 1. Características clínicas e demográficas da
população estudada
Características

Amostra do estudo
(N = 64)

Idade (anos)

%

60-74

25,0

75-84

37,5

≥ 85

37,5

Média ± DP
Sexo
Mulheres

80,2 ± 8,9
%
71,9

Demência, CDR

%

Leve

3,1

Moderada

7,8

Grave

15,6

Indeterminada#

35,9

Índice de massa corporal

%

< 22

43,5

22-27

35,5

≥ 27

21,0

Miniavaliação nutricional

%

Eutrófico

25,0

Desnutrido

27,4

Risco de desnutrição

46,8

Nº comorbidades por paciente,
média ± DP

3,1 ± 1,7

Hemoglobina, g/dl, média ± DP

12,8 ± 1,6

Taxa de filtração glomerular
estimada, ml/min/1,73 m², média ± DP

53,0 ± 17,8

DP: desvio-padrão. CDR: Clinical Dementia Rating13.
Demência sem registro da classificação no prontuário.

#

A prevalência de anemia foi de 29,7%, sendo de
26,1% para o sexo feminino e de 38,9% para o sexo
masculino (Tabela 2). Se considerado o valor de 12 g/
dl como ponto de corte, a despeito do sexo do indivíduo, teríamos uma prevalência de 23,4%; e caso esse
valor fosse de 13 g/dl, a taxa de prevalência subiria
para 46,9%.
A avaliação da morfologia eritrocitária, segundo
os índices hematimétricos VCM e RDW (Tabela 3),
revelou que 47,1% dos idosos anêmicos apresentaram
concomitantemente isocitose e normocitose. Quanto
aos idosos anêmicos com anisocitose, 35,3% das anemias foram normocíticas e 11,8%, microcíticas.
Tabela 2. Distribuição das concentrações de hemoglobina segundo o sexo
Hb (g/dl)

Masculino

Feminino

N

%

FA

N

%

FA

< 11

2

11,1

11,1

5

10,9

10,9

11-12

2

11,1

22,2

7

15,2

26,1

12-13

3

16,7

38,9

11

23,9

50,0

≥ 13

11

61,1

100,0

23

50,0

100,0

Total

18

46

FA: frequência acumulada. p = 0,85.

Tabela 3. Classificação da anemia, segundo a concentração de hemoglobina, a morfologia (VCM, RDW) e a
coloração (CHCM) eritrocitárias
CHCM

Anêmicos
N

%

N

%

2,0

11,8

0,0

0,0

3,0

17,6

3,0

8,1

Macrocítica

0,0

0,0

1,0

2,7

1,0

5,9

0,0

0,0

#

Microcítica
Normocrômica

Normais

Normocítica*

Microcítica
Hipocrômica

Hemoglobina

VCM
+
RDW

Normocítica

11,0 64,7

33,0 89,2

Macrocítica

0,0

0,0

§

Total

17,0

0,0

0,0

37,0

Anisocitose em 11,8%#; 5,9%* e 29,4%§.

Concernente à caracterização das anemias, conforme a concentração de Hb, a morfologia (VCM e
RDW) e a coloração eritrocitária (CHCM), observou-se que 11,8% dos anêmicos apresentaram anemia
do tipo hipocrômica e microcítica, 17,6%, anemia
do tipo hipocrômica e normocítica e apenas 5,9%,
anemia microcítica isolada. A anemia caracterizou-se
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como normocrômica e normocítica em 64,7% dos
casos, com a presença de anisocitose nesse grupo verificada em 29,4% do total de indivíduos anêmicos.

DISCUSSÃO
A prevalência de 29,7% de idosos anêmicos, levantada no estudo, encontra-se dentro da variação relatada
em publicações anteriores, envolvendo idosos cronicamente enfermos e institucionalizados7,8,16-19, que
relataram taxas entre 25,4% e 59,6%. Como os critérios de anemia nesses estudos foram os estabelecidos
pela OMS, as diferenças nas taxas de prevalência devem estar relacionadas ao perfil sociodemográfico da
população estudada, ao tamanho e características da
amostra e à metodologia de coleta dos dados.
Segundo critérios estabelecidos pela OMS, a anemia é definida pelo nível de hemoglobina inferior a 13
g/dl em homens e inferior a 12 g/dl em mulheres11.
Essa definição baseia-se na média dos níveis de hemoglobina em indivíduos saudáveis e tem uma base
fisiológica razoável20,21. Entretanto, alguns estudos demonstram associação consistente entre níveis limítrofes de hemoglobina ou anemia leve e pior desempenho
físico, perda funcional e maior mortalidade2,22, quando comparados a indivíduos com níveis de hemoglobina mais elevados, sugerindo que a atual definição de
anemia pode compreender valores subótimos23,24.
Assim como em outros trabalhos25, os quadros
anêmicos podem ser caracterizados como leves em
sua maioria, tendo em vista que 94,7% dos idosos
anêmicos apresentaram níveis de hemoglobina acima
de 10 g/dl, e com tendência à normocitose, verificada em 82,3% dos casos. A caracterização da anemia,
conforme os índices hematimétricos VCM, CHCM
e RDW, auxilia no raciocínio diagnóstico quanto às
prováveis etiologias dos quadros anêmicos.
O predomínio de normocromia e normocitose
aponta a possibilidade de a anemia por doença crônica ser a etiologia dominante nesse grupo populacional. Nesse contexto, é importante ressaltar o papel da
insuficiência renal crônica como causa potencial de
anemia em idosos institucionalizados. Estudo retrospectivo realizado em instituições de longa permanência no Canadá relatou prevalência de IRC em 27%
dos homens e em 39% das mulheres26. Em outro estudo, anemia foi mais frequente em idosos institucionalizados com IRC do que nos indivíduos sem IRC,
sugerindo que a insuficiência renal pode contribuir
para o surgimento dos quadros anêmicos de idosos
residentes em instituições8.
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Anemia também pode estar associada a deficiências nutricionais25 como carência de ferro, vitamina
B12 e ácido fólico, entretanto tais condições parecem
não contribuir significativamente com os quadros de
anemia em instituições de longa permanência, devido ao seu reconhecimento e tratamento7. Apesar de
a apresentação clássica das anemias ferropênicas ser
microcítica e hipocrômica, quadros iniciais podem
cursar com normocromia e normocitose. Nesses
casos, a presença de anisocitose pode auxiliar, visto
que a carência incipiente de ferro gera uma coorte
de eritrócitos com variação volumétrica, ou seja, o
RDW aumenta antes de haver alteração significativa
do VCM27.
Resultados do estudo populacional norte-americano, NHANES III, apontaram prevalência de anemia em 11% dos homens e em 10,2% das mulheres
da comunidade com mais de 65 anos, havendo aumento da prevalência com a idade, alcançando taxas
de 26% em homens e 20% em mulheres maiores de
85 anos25. No Brasil, os poucos estudos na população
idosa relataram prevalências de 10,9% no sexo masculino e entre 9,8% e 12,6% no sexo feminino9,10.
No presente estudo, anemia foi detectada em 38,9%
dos homens e em 26,1% das mulheres com idade superior a 60 anos. Quando comparados aos idosos da
comunidade, esse aumento na prevalência de anemia
é esperado por se tratar de população residente em
ILP, com múltiplas comorbidades e maior grau de
dependência.
A detecção de baixo peso, de risco aumentado de
desnutrição, de múltiplas comorbidades e de taxas de
filtração glomerular inferiores a 30 ml/min/1,73 m²,
numa grande parcela dos idosos avaliados, associada
à alta prevalência de síndromes demenciais em fases
mais avançadas, pode apontar na população desse
estudo, apesar de heterogênea, múltiplos fatores de
risco para o surgimento de quadros anêmicos, tanto
por carências nutricionais como associados a doenças
crônicas, em particular à insuficiência renal crônica.
Estudos epidemiológicos demonstram forte associação entre idade e anemia, principalmente após
60-65 anos1. Entretanto, a anemia não deve ser considerada consequência normal do envelhecimento,
o que é corroborado por estudos que não encontraram variação significativa nos níveis de hemoglobina em idosos hígidos entre 60 e 98 anos28. Com a
idade, ocorre uma diminuição progressiva da reserva hematopoiética e, portanto, maior suscetibilidade ao surgimento de anemia na presença de estresse
hematopoiético secundário a doença subjacente21.
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Alterações na hematopoiese incluem redução na concentração de células pluripotentes, na produção de
fatores de crescimento hematopoiético e na sensibilidade das células precursoras a esses fatores20.
Repercussões sistêmicas e impactos negativos da
anemia sobre o estado funcional dos idosos confundem-se com as consequências das comorbidades próprias desse grupo, tornando difícil a determinação do
real efeito exercido pela queda da hemoglobina sobre
morbidade, funcionalidade e sobrevida. Entretanto,
evidências indicam a anemia como um fator de risco independente para complicações clínicas e maior
mortalidade, tanto em indivíduos da comunidade
como nos institucionalizados1,4. E embora haja discussão sobre os riscos e benefícios de uma investigação
dispendiosa e invasiva em idosos com anemia leve29,30,
esses achados sugerem que o tratamento da anemia
precisa ser considerado, mas com ressalvas quanto aos
custos individuais, institucionais e sociais envolvidos.
Em conclusão, a anemia constitui uma condição
comum em idosos institucionalizados, com prevalência de 29,7% no presente estudo e, embora geralmente de leve intensidade, pode estar associada a desfechos
clínicos desfavoráveis na população geriátrica.
A necessidade de tratar pacientes anêmicos residentes de uma ILP ainda precisa ser determinada por
estudos sobre a etiologia das anemias e o impacto do
tratamento na qualidade de vida, morbidade e mortalidade nessa população.
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Análise do perfil sociodemográfico
de idosos vítimas de violência no
município de Porto Alegre/RS/Brasil
Analysis of the sociodemographic profile of elderly victims
of violence in the city of Porto Alegre/RS/Brazil

Rarianne Carvalho Peruhype1, Lisiane Hauser2

RESUMO
Introdução: A violência contra o idoso é um problema de saúde pública evidente na sociedade que necessita de
investigação e intervenção. Objetivo: Este estudo visa analisar o perfil sociodemográfico dos idosos vítimas de
violências notificadas no ano de 2009 na Delegacia do Idoso do município de Porto Alegre, RS. Métodos: Utilizaram-se frequência simples, percentual e taxa padronizada por faixa etária. Resultados: Foram verificadas 904
notificações, das quais 836 foram consideradas válidas. Observou-se maior incidência de vítimas de violência em
idosos de etnia branca (85,1% das 778 vítimas), pertencentes à faixa etária de 70 a 79 anos (≅ 486 casos/100.000
pessoas), casados (46%), com ensino fundamental (54,4%) e do sexo feminino (69,3%). A violência psicológica
foi a mais praticada, seguida da financeira e da física. Houve predomínio de “não familiares” como autores da
agressão (57,4%). Conclusão: Os dados evidenciam a importância da reestruturação de políticas e estratégias de
prevenção da violência, além do necessário fortalecimento da rede de apoio aos idosos.
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Palavras-chave: Idoso, violência, maus-tratos ao idoso.

ABSTRACT
Introduction: The violence against the elderly is an ongoing public health problem in the society that needs to be
investigated. Objective: This study aims to analyse the sociodemographic profile of the elderly victims of violence
reported in 2009 at the Elderly Police Station, in Porto Alegre city, RS. Methods: It was used the simple frequency,
percentage and standardized rate per age. Results: In the overall 904 reports were checked, from which 836 were
considered valid. It was found a higher incidence of violence victims in white elderly (85.1% based on 778 victims),
who were 70 to 79 years old (≅ 486 cases per 100.000 people ), married (46%), with primary school (54.4%) and
female (69.3%). Psychological violence was the most practiced, followed by financial and physical assault. There
was predominance of “unfamiliar” as authors of aggressions (57.4%). Conclusion: The found data confirm the
importance of restructuring policies and strategies for preventing violence and strengthening the network support
for older people.
Keywords: Elderly, violence, elder abuse.
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INTRODUÇÃO

MÉTODOS

A violência, associada às suas variadas formas de
manifestações, apresenta-se notadamente como
um problema de saúde pública1, sendo conceituada como: “Uma noção referente aos processos e às
relações sociais interpessoais, de grupos, de classes,
de gênero, ou objetivadas em instituições, quando
empregam diferentes formas, métodos e meios de
aniquilamento de outrem ou de sua coação direta
ou indireta, causando-lhes danos físicos, mentais e
morais”2.

O presente trabalho é parte integrante de uma série
de estudos realizados a partir do levantamento e da
análise de informações contidas em 904 fichas de notificação da violência contra o idoso no ano de 2009,
pertencentes à Delegacia do Idoso de Porto Alegre/
RS, que consentiu na realização da pesquisa mediante
observação e aplicação dos princípios éticos e burocráticos exigidos pela instituição.

Constituindo um fenômeno universal, a violência afeta tanto os países desenvolvidos como aqueles
em desenvolvimento, diferentes sociedades, culturas, estratos socioeconômicos, etnias, religiões e
grupos3, dentre esses os idosos, passíveis de vitimização por diversos tipos e formas de violência, tais
como a física, a psicológica, a social, a financeira e
a negligência4.

Na região Sul do Brasil, o Rio Grande do Sul é um dos
estados com grande população de idosos (211.896
pessoas com 60 anos e mais)9, distribuídos, segundo
o Censo de 201010 do IBGE, da seguinte forma: homens idosos: 60 a 69 anos (45.905 hab); 70 a 79 anos
(24.030 hab); 80 a 89 anos (8.983 hab); 90 a 100
anos e mais (1.067 hab). Já com relação às mulheres,
os números são: 60 a 69 anos (65.719 hab); 70 a 79
anos (41.547 hab); 80 a 89 anos (20.880 hab); 90
a100 anos e mais (3.765 hab).

Estudos sobre a violência contra o idoso nos Estados Unidos apontaram 450 mil idosos submetidos
a situações de abuso ou negligência em ambiente doméstico durante o ano de 1996, e em quase 90% dos
casos o agressor era um parente próximo e os principais agredidos eram mulheres com 80 anos ou mais5.
No Brasil, Gaioli e Rodrigues6, em seus estudos na
cidade de Ribeirão Preto/SP, encontraram 87% de vítimas de violência ou maus-tratos domiciliares, numa
amostra de 100 idosos. Os agressores variavam de familiares (47,1%), amigos ou conhecidos (22,9%) até
cônjuges (12,6%) e ladrões (17,2%).
Minayo e Souza7 afirmaram: “Até há bem pouco tempo, o setor saúde olhou para o fenômeno da
violência, como um espectador, um contador de
evento”. Estudos, pesquisas e debates sobre o tema
violência no campo da saúde começaram a ganhar
notoriedade no Brasil apenas a partir dos anos 1980.
Também a violência contra o idoso foi tida como negligenciada por muitos anos (Paim et al., 1999, apud
OMS, 1994)8 .
Assim, considerando a complexidade e a multiplicidade de fatores envolvidos na problemática da
violência contra idosos e sabendo da importância
de estudos investigativos nessa temática, objetivou-se, no presente trabalho, analisar as características e
o perfil sociodemográfico dos idosos vítimas de violência no município de Porto Alegre, estado do Rio
Grande do Sul (RS), que registraram suas queixas na
Delegacia do Idoso do referido município, no ano
de 2009.

Contexto da pesquisa

A Delegacia de Polícia de Proteção ao Idoso foi
instituída em Porto Alegre por meio do Decreto nº
35.54811, de 21 de setembro de 1994, segundo o qual
compete à Delegacia do Idoso: “Prevenir e reprimir,
concorrentemente com as demais Delegacias de Polícia da Capital, crimes em que o sujeito passivo do
delito seja pessoa idosa, promovendo-lhe, ainda, auxílio, orientação e encaminhamento, quando necessário, aos demais órgãos competentes”.
A coleta de dados presentes nas notificações da
Delegacia do Idoso iniciou-se no mês de outubro de
2010 e concluiu-se no princípio de fevereiro de 2011.
Princípios e métodos utilizados na coleta e
análise dos dados
Utilizou-se o método descritivo, considerando frequência simples e percentual, assim como a análise
de indicadores. Para observar a incidência de idosos
vítimas de violência, foi utilizada a taxa padronizada específica por faixa etária. Essa taxa foi obtida por
meio da divisão entre a frequência de idosos vítimas
de violência por faixa etária e a população desses idosos nas respectivas faixas divulgadas pelo Censo 2010,
sendo o resultado dessa divisão multiplicado por 100
mil12,13.
O acervo documental estava organizado em caixas e ordenado bimestralmente. Dessa forma, o ano
de 2009 continha seis caixas, sendo a primeira de-
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las referente aos meses de janeiro e fevereiro, e assim
sucessivamente. As notificações foram selecionadas
aleatoriamente, num volume correspondente à aproximadamente metade das fichas contidas em cada
caixa. As notificações e denúncias referiram-se não
somente ao município de Porto Alegre, mas eventual
mente também a municípios pertencentes à região
metropolitana ou outros (2,1% das notificações efetivamente consideradas) e, por não explicitarem as
razões para as ocorrências terem sido registradas na
Capital, também tiveram sua análise contemplada
neste estudo.
Foram estabelecidos critérios imediatos de exclusão de fichas, por exemplo, casos de notificações com
vítimas menores de 60 anos (não idosas), situações de
pedidos de assistência social ou jurídica não realizados
pelo próprio idoso ou outra pessoa idosa ou, ainda,
casos em que os idosos figuraram não como vítima,
mas como acusados, denunciados por pessoas não
idosas (0,99% do total de notificações levantadas).
Levaram-se também em consideração, para fins
de análise, os registros das notificações referentes às
situações caracterizadas pela presença de mais de uma
vítima idosa no momento da denúncia, além do fato
de muitas vezes o denunciante (participante 1) ter
sido um parente ou outro representante da vítima
idosa e que, por razões desconhecidas, na ausência da
vítima, omitiram as informações pessoais dela.

RESULTADOS
Das 904 notificações analisadas, 59 (6,5%) foram excluídas segundo os critérios preestabelecidos e outras
9 (0,99%) foram desconsideradas, por se tratarem de
casos em que idosos eram os acusados. Dessa forma,
obtiveram-se 836 notificações válidas: 73 (8,7%) não
detalhavam as características pessoais das vítimas, enquanto outras descreviam até mais de uma vítima.
Assim, considerou-se para análise do perfil dos idosos um total de 778 vítimas efetivamente descritas,
envolvidas em 911 casos de violência (classificados e
categorizados pelos pesquisadores) relatados nas notificações válidas (uma notificação poderia abordar
mais de um caso de violência).
Observou-se que 85,1% dos casos se referiam a
idosos brancos e 9%, a idosos não brancos (excluídos
os indígenas). Com relação às faixas etárias, foram
obtidos os percentuais respectivos de notificação: 60
a 69 anos (41,7%), 70 a 79 anos (41%), 80 a 89 anos
(16,3%), 90 a 99 anos (1%). Não houve ocorrências

envolvendo idosos acima de 100 anos ou mais. Embora tenha havido um maior número de notificações
referentes à faixa etária de 60 a 69 anos, pode-se dizer
que a incidência foi mais representativa nas faixas etárias de 70 a 79 anos e 80 a 89 anos, respectivamente.
Esse fato pode ser justificado pela menor população
de idosos existente nessas faixas etárias, o que faz dos
números obtidos de notificações mais representativos nesses grupos-alvo. A tabela 1 permite analisar a
padronização da taxa de incidência da violência por
faixa etária, com base numa população de 100 mil habitantes de idade igual ou superior a 60 anos. Assim,
na faixa etária de 70 a 79 anos, haveria a estimativa de
aproximadamente 486 vítimas de violência para uma
população de 100 mil idosos e de aproximadamente
425 vítimas na população de 80 a 89 anos.
Quanto ao gênero, observou-se que, do total de
casos, 69,3% referiram-se a vítimas pertencentes ao
sexo feminino e 30,7%, ao sexo masculino. Com relação ao estado civil, houve predomínio dos idosos vítimas casados (46%), seguidos dos solteiros (21,3%),
viúvos (18,9%) e divorciados (13,8%) (Gráfico 1).
Tabela 1. Estimativa da incidência da violência contra o
idoso por faixa etária e por 100 mil pessoas
Faixa etária

Valor
absoluto
de idosos
vítimas de
violência

População
por faixa
etária –
Censo 2010

Incidência
da violência
por faixa
etária/100.000
pessoas

60 a 69 anos

324

111.624

290.260

70 a 79 anos

319

65.577

486.451

80 a 89 anos

127

29.863

425.275

90 a 99 anos

8

4.682

170.867

Divorciados

13,80%

Viúvos

18,90%

Solteiros

21,30%

Casados

46%
0

20

40

60

80

100

(%)

Gráfico 1. Estado civil dos idosos vítimas de violência
notificada na Delegacia do Idoso de Porto Alegre, em 2009.

Perfil de idosos vítimas de violência

Verificou-se o seguinte perfil de escolaridade nas
notificações: ensino fundamental (54,4%), ensino
médio (21,2%), grau superior (11,2%), não informada (9%) e analfabetos (4,2%). Observou-se que a
maioria das 836 notificações apresentava “não familiares” (57,4%) como autores da agressão, seguidos
por “familiares” (42,6%), sendo o domicílio o local
mais comum na prática da violência contra os idosos
(61,4% contra 38,6% praticadas em ambiente extradomiciliar).
As formas de violência mais praticadas contra os
idosos que notificaram em 2009 e seus respectivos valores podem ser visualizados no gráfico 2.
A violência financeira, um dos tipos mais comuns
de violência contra o idoso14, obteve a segunda posição (16,02% dos 911 casos de violência relatados nas
836 notificações consideradas), sendo precedida pela
violência psicológica (37,21%) e sucedida pela violência física (11,96%). Em muitos casos, houve a prática simultânea desses três tipos de violência. Grossi e
Souza15 – com referência a Silva (2000) e Silva citado por Mateus (2000) – afirmaram existir: “Muitas
denúncias de parentes que vão morar com o idoso e
acabam apropriando-se de seus bens e ameaçando-o
de expulsão de sua própria casa, utilizando de violência física e psíquica para tentar forçá-lo a transferir ou
inventariar seus bens ainda em vida”.
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Negligência (N)
Violência física (VF)
Violência financeira (VFN)
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Perda de documento (PD)
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Pedido de assistência jurídica, social
e resguardo de direitos por pessoas
idosas (PA)
Acidentes em transportes
urbanos (AT)
Denúncias sem contexto de
violência (DC)
Outras (O)

Gráfico 2. Classificação do tipo de violência praticada
contra o idoso, notificada em 2009 no município de Porto
Alegre.
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Diante de todas as agressões sofridas e mediante
a notificação da violência na Delegacia do Idoso em
Porto Alegre, apenas 31,8% dos denunciantes optaram por abrir um processo judicial sobre a ocorrência, situação que muitas vezes pode ser entendida pelo
medo de represálias, ameaças, ou ainda pela morosidade na resolução de alguns processos judiciais16.

DISCUSSÃO
De forma geral, observou-se em Porto Alegre, até
o ano de 2010, aumento no número de idosos em
aproximadamente 32,2% da população existente em
2000, saltando de 160.28117 para 211.896 pessoas
com 60 anos e mais10, situação que contribui para o
entendimento das alterações que a pirâmide demográfica vem sofrendo ao longo dos anos, caracterizadas pelo estreitamento de sua base e alargamento do
meio e topo18. É incontestável que o aumento considerável na longevidade populacional exige da sociedade, dia após dia, mudanças adaptativas, estruturais,
políticas, comportamentais e culturais que garantam
o respeito e um envelhecimento ativo e saudável.
O fato de a violência ter sido predominante em
idosos de etnia branca e do sexo feminino também
vai ao encontro dos dados preliminares divulgados
pelo Censo 2010/IBGE10, que apontam a população do município de Porto Alegre como majoritariamente branca (1.116.659 pessoas da etnia branca,
num total de 1.409.351 habitantes), com uma proporção de aproximadamente 65% a mais de idosos
do sexo feminino com idade entre 60 e 100 anos e
mais (total de 131.911), em relação ao número total de idosos do sexo masculino (79.985). A maior
mortalidade por causas externas/acidentes e agravos
de violência contra homens adultos jovens pode, em
geral, influenciar e contribuir para o entendimento
da feminização do topo da pirâmide demográfica e,
por conseguinte, da maior prevalência de idosos do
sexo feminino19.
Além do presente estudo, outros também apontaram idosos casados e com ensino fundamental como
sendo o perfil principal das vítimas de violência.
Gaioli 2004, citada por Sanches et al.5, por exemplo,
encontraram, em sua pesquisa na cidade de Ribeirão
Preto, um percentual maior de idosos casados vítimas
de violência e maus-tratos no domicílio, num total
de 45,2% de uma população amostral de 87 idosos
de 60 anos e mais. Já Souza et al.20, em estudo investigativo das denúncias registradas contra mulheres na
Delegacia da Mulher em Santa Maria/RS, verificaram
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a predominância de vítimas com ensino fundamental
(56,98%) e chegaram à conclusão de que as classes
menos favorecidas que vivem num contexto mais
hostil tendem a denunciar mais a violência.
O fato de, no presente trabalho, o domicílio ter
sido constatado como um dos lugares de maior ocorrência da violência contra idosos não implica necessariamente agressão deferida por familiares, de forma
que vizinhos, cuidadores informais sem grau de parentesco, ladrões e outros podem ter alguma participação nas ocorrências.
Os números confirmam ser a violência uma prática cada vez mais presente na vida dos idosos, que
precisam lidar ainda com outros tipos de vulnerabilidade. Necessário se faz, portanto, buscar medidas
protetivas e de fortalecimento da rede de apoio.
Nessa linha, Gawryszewski et al.21 chamam a atenção para a importância de programas de prevenção
voltados para a população idosa, que integrem as
práticas de saúde coletiva e do cuidado individual,
visando minimizar os riscos específicos a que essa população está exposta (especialmente agravos de causas
externas como acidentes e violência).
Outro aspecto fundamental para a construção de
uma rede de proteção aos idosos seria a promoção de
medidas educativas e de mobilização/sensibilização
social com o intuito de esclarecê-los sobre os seus direitos e orientá-los quanto à adequada reação diante
da agressão, facilitando a denúncia e a obtenção de
ajuda, conforme sugerido por Melo et al.22.

CONCLUSÃO
A violência contra o idoso e suas consequências para a
sociedade exigem que políticas de proteção e prevenção sejam reestruturadas. É necessário unir esforços
para a elaboração de medidas de fortalecimento da
rede de apoio e conscientização dos idosos acerca dos
seus direitos.
Considerando o macrocontexto de geração da violência, não se pode deixar de enfatizar a necessidade
premente de investimentos em educação e infraestrutura, para que novos hábitos e conceitos possam
embasar com propriedade a disseminação de uma
cultura de paz.
A longevidade traz uma série de desafios à humanidade e, para que seja de fato saudável, torna-se indispensável repensar estruturas, padrões, conjecturas
e afirmações de um contexto social que se recria frente

às necessidades e que precisa se recriar urgentemente
diante da violência manifestada contra o idoso.
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Evidência científica para
octogenários e nonagenários
Scientific evidence for octogenarians and nonagenarians

Andre Kioshi Priante Kayano1, Renato Laks1, Lara M. Quirino Araujo1,
André Castanho A. Pernambuco1, Maysa S. Cendoroglo1

RESUMO
Objetivo: Analisar as características dos estudos científicos que incluíram pacientes com idade superior a 80 anos
no período de janeiro 2000 a outubro de 2009. Métodos: Realizada busca eletrônica por artigos na base de dados
Medline e nas bases de dados regionais, SciELO e Lilacs. Utilizados na busca os termos “octogenarians” ou “nonagenarians” no título, com filtros para identificar artigos em inglês, com resumos e que incluíram pacientes com 80
anos ou mais. Os artigos encontrados foram revisados e coletados dados sobre características dos estudos; depois
eles foram classificados conforme o nível de evidência científica, baseados na classificação do Oxford Center for
Evidence-Based Medicine. Resultados: Trezentos e noventa e cinco estudos foram encontrados na base de dados
Medline e houve aumento de estudos em quatro vezes de 2000 a 2008, com 18 estudos em 2000 e 63 estudos em
2008. A maioria dos estudos foi de pesquisa clínica (291 estudos, 73,7%), observacionais (339 estudos, 85,8%) e
retrospectivos (260 estudos, 65,8%), e apenas seis (1,5%) estudos avaliaram intervenções. A especialidade médica
que mais produziu artigos desta amostra foi cirurgia cardíaca (106 estudos, 26,8%), seguida de cardiologia (62 estudos, 15,7%). Estudos produzidos nos Estados Unidos foram os mais comuns (128 estudos, 32,4%). Apenas 6,7%
dos estudos foram produzidos por serviços de Geriatria. Conclusão: O número de evidências científicas em longevos apresenta aumento progressivo nos últimos anos. Pesquisas clínicas e estudos observacionais e retrospectivos
são as principais características dos estudos selecionados com população acima de 80 anos, sendo os melhores
níveis de evidência 1B. Estudos foram realizados em departamentos de várias especialidades, principalmente cirurgia cardíaca e cardiologia. No banco de dados regional foi encontrada maior quantidade de artigos nacionais.

Recebido em 12/9/2011
Aceito em 28/12/2011

Palavras-chave: Idoso, evidência, pesquisa clínica.

ABSTRACT
Objective: Evaluate the characteristics of scientific medical studies including patients over 80 years old, from
january 2000 to october 2009. Methods: We searched the eletronic database MEDLINE, and two regional databases (Scielo and Lilacs). We used search terms “octogenarians” or “nonagenarians” at the title, and filter to identify
articles in english language, with abstracts and articles with patients over 80 years old. Data were extracted from
articles and studies were classified according to level of evidence based on Oxford Center for Evidence-Based
Medicine classification. Results: Three hundred ninety-five studies were found at MEDLINE database, the number
of studies increased fourfold from 2000 to 2008, 18 studies in 2000 and 63 studies in 2008. The majority of studies
were classified as clinical research (291 studies, 73,7%), observational (339 studies, 85,8%) and retrospective (260
studies, 65,8%). Only 6 studies (1,5%) evaluate interventions. Cardiac surgery departments published more among
the articles found (106 studies, 26,8%), followed by cardiology (62 studies, 15,7%). American studies wer the most
common (128 studies, 32,4%). Only 6,7% were produced by Geriatric departments. Conclusion: The number of
scientific evidence with very old patients increased in the last years. Clinical research, obsertational studies and
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retrospectives were the main characteristics found. The best level of evidence found was 1B. Cardiac surgery and
cardiology produced more studies. In regional database we found more national studies.
Keywords: Elderly, evidence, clinical research.

INTRODUÇÃO
A assistência dos pacientes geriátricos é complexa por
causa das peculiaridades dessa população, principalmente entre os pacientes longevos (idade acima de
80 anos). O diagnóstico e o tratamento dos pacientes
são realizados utilizando-se a experiência clínica do
médico associada às evidências obtidas nos estudos
clínicos, e por outro lado o processo de criação das
evidências inicia na identificação das dúvidas clínicas
à beira do leito. As pesquisas devem ser elaboradas
com metodologia adequada para responder às questões dessa prática. O médico deve avaliar e integrar
a informação sobre a evidência ao seu julgamento
clínico, considerando as percepções do paciente1.
A incipiente produção científica relacionada aos mais
idosos faz com que os pacientes sejam tratados na
maioria das vezes com base em dados extrapolados de
estudo com pacientes mais jovens, com melhor funcionalidade e mais saudáveis.
A medicina baseada em evidências tem como objetivo facilitar o uso cotidiano dessas evidências. Dos
diferentes tipos de estudo, a revisão sistemática é classificada como o melhor nível de evidência, seguida pelos
estudos clínicos randomizados, estudos caso-controle,
série de casos e descrição de casos. A revisão sistemática
é resultado da análise dos resultados de um conjunto
de estudos sobre um assunto, mediante metodologia
específica, podendo ou não ser utilizada a metanálise2.
A revisão bibliográfica é a primeira etapa desse processo e depende da busca de artigos científicos em base de
dados por meio de palavras-chave que permitam localizar a produção científica de um determinado tema.
Os geriatras necessitam de evidências científicas
fortes para cuidar dessa parcela da população com qualidade, com base em informações clinicamente relevantes. O objetivo desta revisão foi avaliar as características
dos estudos que incluíram idosos com 80 anos ou mais
no período de janeiro de 2000 a outubro de 2009.

MÉTODOS
Foi realizada uma busca eletrônica por artigos na
base de dados Medline e nas bases de dados regio-

nais SciELO e Lilacs, de janeiro de 2000 a outubro
de 2009. Os termos em inglês utilizados na procura
foram “octogenarians” ou “nonagenarians” no título,
com filtros para identificar artigos em inglês, com
resumos e que incluíram pacientes com 80 anos ou
mais.
Os resumos de todos os artigos encontrados foram revisados e os dados coletados incluíram: ano de
publicação, país onde o estudo foi produzido, tipo de
pesquisa (pesquisa clínica, pesquisa epidemiológica
ou pesquisa básica), desenho do estudo (observacional ou de intervenção e retrospectivo ou prospectivo),
principal disciplina médica envolvida na produção do
artigo e se o estudo foi realizado num departamento
de geriatria. A diferenciação do tipo de pesquisa e do
desenho do estudo foi baseada no artigo de Röhrig
et al.3. Nesta revisão sobre tipos de pesquisa médica,
os trabalhos científicos são classificados conforme a
figura 1. Os dados dos estudos foram coletados por
um único autor, reduzindo o viés de classificação dos
estudos.
Em seguida, os mesmos estudos foram classificados conforme o nível de evidência científica baseados
na classificação do Oxford Center for Evidence-Based
Medicine (Tabela 1). E, a seguir, foi realizada descrição detalhada dos estudos encontrados com maior
nível de evidência.
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74%
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Figura 1. Tipos mais frequentes de estudos clínicos com
população de octogenários.
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Tabela 1. Nível de Evidência Científica por Tipo de Estudo – Oxford Centre for Evidence-Based Medicine, maio de 200112
Grau de
recomendação

Nível de
evidência

Tratamento/prevenção – etiologia

Diagnóstico

1A

Revisão sistemática (com homogeneidade)
de ensaios clínicos controlados e
randomizados

Revisão sistemática (com homogeneidade)
de estudos diagnósticos nível 1, critério
diagnóstico de estudos nível 1B, em
diferentes centros clínicos

1B

Ensaio clínico controlado e randomizado com
intervalo de confiança estreito

Coorte validada, com bom padrão de
referência, critério diagnóstico testado em um
único centro clínico

1C

Resultados terapêuticos do tipo “tudo ou
nada”

Sensibilidade e especificidade próximas de
100%

2A

Revisão sistemática (com homogeneidade)
de estudos de coorte

Revisão sistemática (com homogeneidade)
de estudos diagnósticos
de nível > 2

2B

Estudo de coorte (incluindo ensaio clínico
randomizado de menor qualidade)

Coorte exploratória com bom padrão de
referência, critério diagnóstico derivado ou
validado em amostras fragmentadas
ou banco de dados

2C

Observação de resultados terapêuticos
(outcomes research),
estudo ecológico

3A

Revisão sistemática (com homogeneidade)
de estudos caso-controle

Revisão sistemática (com homogeneidade)
de estudos diagnósticos
de nível > 3B

3B

Estudo caso-controle

Seleção não consecutiva de casos, ou
padrão de referência aplicado de forma
pouco consistente

C

4

Relato de casos (incluindo coorte ou
caso-controle de menor qualidade)

Estudo caso-controle, ou padrão de referência
pobre ou não independente

D

5

A

B

Opinião desprovida de avaliação crítica ou baseada em matérias básicas (estudo fisiológico ou
estudo com animais)

RESULTADOS
Foram encontrados 395 estudos na base de dados
Medline. O número total de estudos por ano aumentou aproximadamente quatro vezes de 2000 a 2008,
com 18 estudos em 2000 e 63 estudos em 2008.
O principal tipo de estudo foi de pesquisa clínica
(291 estudos, 73,7%), seguido por estudos epidemiológicos (58 estudos, 14,7%) (Figura 2). A maioria dos
estudos é observacional (339 estudos, 85,8%) e retrospectiva (260 estudos, 65,8%), e apenas 6 (1,5%)
avaliaram intervenções. A especialidade médica que
mais produziu artigos desta amostra foi cirurgia cardíaca (106 estudos, 26,8%), seguida de cardiologia

(62 estudos, 15,7%). Estudos produzidos nos Estados Unidos foram os mais comuns (128 estudos,
32,4%), seguidos por estudos italianos (10,4%) e japoneses (6,6%) (Figura 2). Apenas 6,7% dos estudos
foram produzidos por serviços de Geriatria.
Na busca realizada no SciELO e Lilacs, foram
encontrados 24 artigos. A maioria dos estudos foi
realizada no ano de 2007 (8 estudos, 33%), com distribuição homogênea nos outros anos. O principal
tipo foi pesquisa clínica (22 estudos, 91,6%) e estudos epidemiológicos (2 estudos, 8,4%). A maioria
dos estudos é observacional (22 estudos, 91,6%) e
de revisão (2 estudos, 8,4%); não foram encontrados estudos de intervenção. A especialidade médica
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foram classificados em relação ao nível de evidência (Tabela 2); cinco estudos apresentavam nível de
evidência mais elevado (estudos clínicos randomizados) e foram descritos com maiores detalhes na
tabela 3.

que mais produziu artigos desta amostra foi cardiologia (7 estudos, 29%), seguida de enfermagem (6
estudos, 25%). Estudos produzidos no Brasil foram
os mais comuns (18 estudos, 75%), seguidos por
estudos espanhóis (2 estudos, 8,3%). Os estudos

Teórica

- Desenvolvimento de método
- Procedimento biométrico
- Procedimento de medida analítica - Desenvolvimento de teste
- Procedimento de imagem
- Procedimento de avaliação

Aplicada

- Estudo animal
- Estudo celular
- Engenharia genética
- Sequenciamento genético

- Bioquímica
- Desenvolvimento de materiais
- Estudos genéticos

Experimental

- Ensaio clínico
- Estudo fase 1
- Estudo fase 2

- Estudo fase 3
- Estudo fase 4

Pesquisa básica
Pesquisa primária

Pesquisa clínica
Pesquisa médica
Observacional

Experimental
Pesquisa epidemiológica
Observacional
Metanálise
Sistemática

Pesquisa secundária
Revisão

- Série de casos
- Relato de caso
- Estudo de terapia
(sem intervenção)
- Estudo prognóstico

- Estudo diagnóstico
- Estudo observacional com drogas
- Análise de dados secundária

- Estudo de intervenção
- Estudo de campo
- Estudo de grupo
- Estudo de Cohort
- Prospectivo
- Histórico
- Estudo caso controle
- Estudo transversal

- Estudo ecológico
- Monitoramento
- Descrição com dados de registros

Simples (narrativa)

Figura 2. Tipos de estudos em pesquisa médica. (Extraído do artigo de: Röhrig B, Du Prel JB, Wachtlin D, Blettner M.
Type of study in medical research. Dtsch Arztebl Int. 2009;106(15):262-8.)

Tabela 2. Distribuição dos estudos conforme o nível de evidência
Nível de evidência

Medline

Porcentagem (n = 395)

SciELO/Lilacs

Porcentagem (n = 24)

1B

5

1,27

0

0

2A

4

1,01

0

0

2B

29

7,34

0

0

2C

300

75,95

22

91,6

3B

13

3,29

0

0

4

2

0,51

0

0

5

9

2,28

0

0

NA

33

8,35

2

8,4
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Tabela 3. Descrição dos estudos randomizados (1B)
Ano do estudo

Título

Autores/país

Objetivo/método

Principais achados

2009

“Sedation with propofol
for interventional
endoscopy by trained
nurses in high-risk
octogenarians: a
prospective, randomized,
controlled study”

Schilling D, Rosenbaum
A, Schweizer S, Richter
H, Rumstadt B –
Alemanha

Comparar o tipo de
sedação utilizado antes do
procedimento endoscópico.
Foi comparado o propofol
administrado por enfermeiras
treinadas com sedação usual
com midazolan associado a
meperidina

Ambos os esquemas de
sedação são seguros.
O esquema de propofol
administrado por enfermeira
treinada é uma opção para
pacientes idosos de alto risco

2007

“A randomised
controlled trial of
warfarin versus aspirin
for stroke prevention in
octogenarians with atrial
fibrillation (WASPO)”

Rash A, Downes
T, Portner R, Yeo
WW, Morgan
N, Channer KS – Reino
Unido

Foi comparado o uso de
warfarina ajustado pelo RNI
e AAS 300 mg por dia em
pacientes acima de 80 anos
quanto ao risco de desenvolver
acidente vascular isquêmico e
quanto aos efeitos colaterais

Foram avaliados 75 pacientes,
com média de idade de 83,9
anos e 47% do sexo masculino.
Houve significantemente
mais eventos adversos com
aspirina (13/39; 33%) que com
warfarina (2/36; 6%), P = 0.002

2005

“Are we giving too much
iron? Low-dose iron
therapy is effective in
octogenarians”

Rimon E, Kagansky
N, Kagansky
M, Mechnick L, Mashiah
T, Namir M, Levy S –
Israel

Determinar se dose baixa
de ferro é suficiente para
tratamento de anemia
ferropriva em idosos acima 80
anos. Os pacientes idosos são
mais vulneráveis aos efeitos
colaterais dose-dependentes
da reposição de ferro. Duas
doses de ferro elementar
foram utilizadas, 15 mg e
150 mg. Além dos grupos
randomizados, havia um grupo
controle sem anemia

Ferro sérico apresentou
elevação apenas nos grupos
com anemia. Em todos os
grupos houve elevação da
ferritina sérica e dos níveis
de hemoglobina. No entanto,
os efeitos colaterais são mais
frequentes com a dose mais
elevada.
Portanto, em octogenários,
dose baixa de reposição de
ferro é suficiente para tratar
anemia ferropriva com menos
efeitos colaterais

2004

“Absence of left
ventricular and arterial
adaptations to exercise in
octogenarians”

Spina RJ, Meyer
TE, Peterson LR, Villareal
DT, Rinder MR, Ehsani
AA – EUA

Estudo foi desenhado para
determinar se o menor
aumento do VO2 máximo e
débito cardíaco em pacientes
octogenários são associados
com ausência de adaptação
arterial e de ventrículo
esquerdo após treinamento de
exercícios.
Os pacientes foram
randomizados em um grupo
com tratamento de exercícios
intensivo e grupo controle

Treinamento não levou à
alteração no ventrículo
esquerdo ou na função arterial.
Isso leva à menor ganho na
capacidade aeróbica desses
pacientes em resposta ao
treinamento em octagenários

2003

“Attenuation of
cardiovascular
adaptations to exercise in
frail octogenarians”

Ehsani AA, Spina RJ,
Peterson LR, Rinder MR,
Glover KL, Villareal DT,
Binder EF, Holloszy JO
– EUA

Estudo para determinar os
mecanismos relacionados
à elevação da capacidade
aeróbica em resposta ao
exercício em octagenárias.
Pacientes foram randomizados
em 2 grupos, 1 grupo que
realizou programa de
fisioterapia, caminhada e
programa de treinamento por
6 meses, seguido de 3 meses
de treinamento resistido mais
intenso, e outro grupo controle

VO2 máximo aumentou 14%
no grupo de exercícios e o
treinamento elevou em 14%
também o débito cardíaco.
O aumento do débito está
relacionado a aumento da
frequência cardíaca e volume
de ejeção
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DISCUSSÃO
Pacientes com idade acima de 80 anos são cada vez
mais comuns nos serviços de saúde. São escassos os
estudos clínicos com bom nível de evidência que
apontam para tratamentos seguros e eficazes para
esse grupo de pacientes. Há necessidade de evidências científicas para melhora da assistência geriátrica e
gerontológica. Em uma revisão sobre terapia ocupacional em idosos realizada em 2010, foi demonstrada
a necessidade de evidências científicas que suportem
a realização de intervenções na área4.
Neste estudo, realizou-se a busca tanto na base de
dados de artigos científicos PubMed, como em outras
bases de dados regionais, como a base de dados Lilacs
e SciELO, que incorporam principalmente artigos latino-americanos. Uma quantidade maior de estudos
foi encontrada na base de dados PubMed, e os artigos
produzidos no Brasil foram encontrados principalmente na base regional.
Uma limitação do estudo poderia ser na seleção
dos estudos. Caso os autores não tivessem colocado
no título do artigo os termos “octagenários” e “nonagenários”, eles não seriam encontrados. No entanto,
julgamos que essa informação geralmente é apresentada no título do artigo para evidenciar a população
estudada e, assim, não acreditamos que poderia ter
substancialmente prejudicado a localização de artigos
relevantes.
Observamos que o número de estudos que incluem
pacientes longevos está crescendo e várias especialidades médicas publicam artigos sobre essa população.
No entanto, apenas 6,7% dos estudos encontrados
foram produzidos em serviços de geriatria. A maioria
dos estudos realizados com pacientes dessa faixa etária
foi observacional retrospectiva, geralmente utilizando
banco de dados de serviços relacionados com a assistência aos pacientes. O nível de evidência na maioria
dos estudos selecionados foi 2C, que representa os estudos observacionais que avaliam resultados de terapias e intervenções. Apenas cinco estudos são ensaios
clínicos randomizados classificados como 1B.
A escassez de evidências de qualidade talvez ocorra pela dificuldade no recrutamento e adesão dos
pacientes octogenários e nonagenários em protocolos de pesquisa, em virtude da presença de múltiplas doenças e barreiras sociais e culturais5. Estudos
multicêntricos apresentam maiores dificuldades de
recrutamento quando comparados com estudos de
um único centro. Nesses casos, as dificuldades estão
mais relacionados a fatores de organização da pes-
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quisa do que a fatores relacionados aos pacientes. Os
desafios para inclusão são ainda maiores na pesquisa de pacientes em cuidados paliativos6. Witham e
McMurdo9 descrevem que pacientes idosos querem
participar de estudos clínicos por razões como altruísmo e interesse próprio. No entanto, frequentemente são excluídos por causa da idade, presença de
comorbidades e fragilidade. Outras barreiras incluem
dificuldades de comunicação, déficit cognitivo, dificuldades de transporte e baixa renda. Hutchins et al.
demonstram que há uma representação menor que a
necessária de pacientes com idade acima de 65 anos
em estudos clínicos para tratamento de câncer7. Para
contornar as dificuldades de captação de pacientes, os
pesquisadores ampliam os critérios de inclusão para
todos pacientes acima de 65 anos, não utilizando exclusivamente acima de 80 anos de idade.
Mody et al. descrevem estratégias para melhorar
a eficiência do recrutamento e retenção de idosos em
pesquisa clínica8. Sobre o desenho do estudo, é proposto manter os critérios de inclusão o mais liberais
possível, minimizando as exclusões baseadas numa
relação de risco-benefício aceitável. Para promover a
participação, é proposto gratificar de alguma forma
os participantes em países em que a legislação permite realizar coleta de exames domiciliares, desenhar
atividades em grupo que contemplem as alterações de
saúde e funcional dos idosos e incorporar planos para
pacientes de diferentes etnias. Para avaliar se o paciente pode ser incluído, é proposto desenvolver processo
de rastreamento eficiente e considerar a acessibilidade
ao centro de pesquisa. Para manter os pacientes no
estudo, são propostos planos de retenção, mantendo
atenção e a supervisão contínua com os centros de
estudo. A realização do estudo em múltiplos centros
facilita a inclusão de pacientes longevos, de diferentes
etnias e níveis socioeconômicos e com características
mais próximas das que são avaliadas na prática clínica
cotidiana, melhorando, assim, a qualidade da evidência científica produzida. Outras estratégias possíveis
são a exclusão de limite de idade, redução dos critérios de exclusão, envolver pacientes idosos e profissionais de saúde na produção do desenho do estudo,
prover transporte aos centros de pesquisa e utilizar
métodos personalizados de recrutamento. Deve-se
também planejar um tempo de estudo mais prolongado para recrutamento e avaliação dos pacientes e
maior disponibilidade de recursos9. Outro desafio
no atendimento aos pacientes idosos é incorporar à
prática clínica as intervenções que nas pesquisas mostraram benefícios aos idosos. Estratégias como o programa HELP desenvolvido na Universidade de Yale
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auxiliam a padronização de avaliações e intervenções
a serem realizadas em pacientes idosos que se mostraram efetivas em ensaios clínicos10.
O conhecimento das melhores evidências científicas
disponíveis, a criteriosa avaliação clínica e o bom senso
à beira do leito são ferramentas para a melhor condução do caso. Nesse cenário, na ausência de outras evidências melhores, a opinião de especialistas experientes
pode ser a melhor evidência científica disponível e será
mais valorizada. Em estudos sobre uso inapropriado de
drogas em idosos, foram propostas listas de drogas inapropriadas baseadas em opinião de especialistas, utilizando para isso metodologia científica específica11.
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RESUMO
Introdução: Os benefícios da prática de treinamento de força ou musculação para idosos estão bem documentados na literatura, entretanto pouco se sabe sobre o conhecimento da população acerca deles. Objetivo: Investigar
e discutir o conhecimento de pessoas idosas praticantes e não praticantes de musculação sobre os benefícios
associados à prática desta. Métodos: A pesquisa teve abordagem qualitativa, e foi utilizada uma entrevista episódica, elaborada pelas pesquisadoras, como instrumento de coleta de dados. Resultados: Participaram da pesquisa
39 idosos, sendo 25 praticantes de musculação em academias, 10 praticantes de caminhada, dois praticantes de
ambos e dois frequentadores de academias não praticantes de musculação. A maioria dos idosos demonstrou
conhecer pouco sobre as particularidades da musculação, e aqueles que nunca tiveram acesso a tal modalidade
desconheciam quaisquer de seus benefícios potenciais. Melhora da mobilidade, resultados estéticos, redução de
dores, fortalecimento muscular e condicionamento físico foram as principais consequências positivas associadas
à atividade física estudada. Conclusão. O conhecimento dos idosos sobre os benefícios da musculação está direcionado à esfera fisiobiológica. Esse resultado sofre influência tanto de questões individuais (interesse do indivíduo
pela modalidade, objetivos almejados com a prática, e o fato de receber ou não informações do profissional de
Educação Física) quanto do contexto sociocultural, especialmente no que se refere ao conceito social de saúde, ao
papel da atividade física e ao lugar do discurso midiático na sociedade.
Palavras-chave: Musculação, atividade física, idosos, gerontologia.
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Introduction: The benefits of practicing strength training (bodybuilding) at an old age are well described in literature. However, little is known about the elderlies understanding of how important practicing strength training regularly is. Objective: To investigate and discuss the knowledge of physically active elderlies, about the benefits of
bodybuilding's practice. Methods: The research was qualitative. An episodic interview, constructed by the researchers, was used to collect data. Results: Thirty-nine elderlies have participated, 25 were bodybuilders in gyms, 10
were walkers, two practiced both bodybuilding and walking, and two although were not bodybuilders, frequented a
gym. Most of the elderlies have shown a few knowledge about bodybuilding and its benefits. This knowledge was
less significant among those who never had access to that kind of physical activity. The main benefits associated
to strength training were better mobility, aesthetic results, reduction of pain, muscular strengthening and physical
conditioning. Conclusion: The Knowledge of the elderly about benefits of strength training is related to physiological and biological dimension. This result is influenced both by individual questions and socio cultural context.
Keywords: Bodybuilding, physical activity, elderlies, gerontology.
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INTRODUÇÃO
A manutenção da independência é considerada
pela Organização Mundial de Saúde (OMS) meta
fundamental no processo de envelhecimento individual e populacional. Definida como a habilidade
de executar funções relacionadas à vida diária1, ela
é afetada de forma importante pela força muscular
detida pelo indivíduo à medida que envelhece2. Esta
declina cerca de 12% a 15% por década a partir dos
50 anos, com alterações mais pronunciadas a partir
dos 65 anos3 e de forma mais significativa nos membros inferiores4. Outros parâmetros da aptidão física
também se relacionam à independência na velhice.
Singh5 cita como exemplos flexibilidade, equilíbrio e
resistência muscular.
Diante das reduções nas variáveis físicas, a prática
de atividades físicas é uma das medidas consideradas
importantes para a manutenção da funcionalidade
entre idosos; e visando especificamente à força muscular, o treinamento de força, também denominado
musculação, é considerado a atividade de preferência
para manutenção da capacidade funcional e independência na velhice6. Para a variável força, está bem estabelecido que esse é o tipo de treinamento físico que
a otimiza de maneira mais significativa. A melhoria
da estrutura articular e óssea7,8, bem como do equilíbrio e da agilidade9, é outro benefício potencialmente resultante dessa prática. Portanto, na comunidade
científica os benefícios do treinamento de força para a
população idosa estão bem documentados.
Ao considerar o conhecimento dos benefícios
como algo que interfere no processo de adesão às
atividades físicas e que, na opinião de Resnick10, é o
primeiro passo para ajudar idosos a iniciarem programas de atividade física, na presente pesquisa tivemos
como objetivo investigar e discutir o conhecimento
de pessoas idosas praticantes e não praticantes de
musculação sobre os benefícios associados à prática
desta.

gressiva de conhecimento até a compreensão lógica
interna do grupo ou do processo estudado”11 (p. 57).
Trata-se de um método cujos dados utilizam a linguagem natural dos sujeitos e busca entender o contexto
e/ou ponto de vista do ator social12, que não exclui a
análise quantitativa13.
Participantes e locais
As coletas de dados foram realizadas em sete academias e em um local público destinado à prática de
exercícios físicos ao ar livre da cidade de Porto Velho,
Rondônia. Foram entrevistados 39 idosos: 25 praticantes de musculação, 10 praticantes de caminhada
em local público, dois praticantes de ambos e dois
frequentadores de academias não praticantes de musculação. Em nosso estudo original, do qual os dados
aqui apresentados são resultantes, tivemos como objetivo investigar as questões envolvidas na adesão de
idosos à musculação. Escolhemos entrevistar praticantes de caminhada por julgarmos que: 1) por ser
uma atividade de fácil execução e acesso – pois pode
ser praticada em locais públicos –, entrevistá-los nos
permitiria compreender a importância da questão financeira na adesão à musculação, a qual é geralmente
praticada em locais privados; 2) praticantes de musculação potencialmente conhecem mais sobre tal atividade do que os não praticantes. Já a inclusão de dois
indivíduos frequentadores de academia não praticantes de musculação, bem como de dois frequentadores
de academia e também praticantes de caminhada em
local público, não foi inicialmente prevista. Durante
a etapa de coleta de dados, ao serem identificadas essas realidades entendemos que a inclusão desses sujeitos enriqueceria nossa compreensão sobre o processo
de adesão.
Para facilitar a apresentação dos dados, organizamos os entrevistados em grupos: GM, GC, GA e GX.
• Praticantes de musculação (GM): 25 idosos;
• Praticantes de caminhada (GC): 10 idosos;

MÉTODOS

• Praticantes de musculação e de caminhada
(GA): 2 idosos;

Natureza da pesquisa

• Frequentadores de academia, não praticantes
de musculação (GX: 2 idosos).

A abordagem utilizada foi qualitativa. Esta, “(...) além
de permitir desvelar processos sociais ainda pouco conhecidos referentes a grupos particulares, propicia a
construção de novas abordagens, revisão e criação de
novos conceitos e categorias durante a investigação.
Caracteriza-se pela empiria e pela sistematização pro-

Procedimentos éticos
O projeto de pesquisa que deu origem ao presente
estudo foi aprovado no Comitê de Ética em pesquisa
com seres humanos da PUC-SP, sob o nº 018/2009.
Todos os participantes da pesquisa foram informados
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sobre os procedimentos do estudo e deram seus consentimentos por escrito.
Instrumentos
Como instrumento de coleta de dados, utilizamos
entrevista episódica, a qual “se baseia em um guia
de entrevista a fim de orientar o entrevistador para
os campos específicos a respeito dos quais se buscam
narrativas e respostas”14 (p. 118). A entrevista foi elaborada a partir das dimensões teóricas existentes na
literatura e de nossas experiências prévias na área de
estudo. Os roteiros de entrevistas tinham uma parte
comum aos grupos e uma parte específica aos grupos
GC e GX.
Os questionamentos comuns aos grupos foram:
Qual a razão principal o levou a procurar a prática
de musculação (ou caminhada)? Houve algum fator
complementar que o influenciou a buscar a prática de
musculação (ou caminhada)? Você já parou de praticar musculação (ou caminhada)? Por quê? Você já
sentiu vontade de parar de praticar musculação (ou
caminhada)? O que o/a motiva a continuar praticando musculação (ou caminhada)? Há algum fator que
dificulta a sua prática de musculação (ou caminhada)?
Você conhece algum benefício que a prática de musculação pode promover? Você acha que ela pode causar algum malefício? O que você espera obter como
resultado da prática de musculação (ou de caminhada, ou de ambos para GA)?
Os grupos GC e GX responderam também aos
questionamentos: Você conhece a atividade denominada musculação? Você acha que eventual prática de
musculação poderia lhe trazer algum benefício adicional à caminhada?
O “nascimento” do estudo
O conhecimento sobre os benefícios é um dos aspectos já conhecidos que interferem no processo de
adesão e continuidade da prática de atividades físicas15 e que, especialmente sobre as particularidades
do processo de envelhecimento, permite ao idoso
perceber-se como participante no processo de controle das doenças e alcance de condição satisfatória
de saúde16. Encontramos em nossa pesquisa original,
explicada no tópico participantes e locais, dificuldade dos entrevistados em diferenciar os distintos tipos
de atividades físicas quanto aos benefícios potenciais.
Diante da pergunta “Você conhece algum benefício
que a musculação pode promover?”, 7 dos 25 sujeitos
praticantes da modalidade não relataram benefícios
específicos, permanecendo em silêncio, pensativos,
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ou responderam que tudo melhorava, sem relacionar
exemplos. Ao longo da entrevista, os idosos demonstraram interpretar que as atividades físicas, independentemente da modalidade, promovem benefícios
idênticos. Diante de tal resultado, decidimos investigar com profundidade a fala dos entrevistados, buscando compreender melhor seu conhecimento sobre
benefícios diferenciais da musculação em relação a
outros tipos de atividades físicas.
Para tornar mais clara a explicação desses achados,
apresentamos um exemplo. À questão “Você conhece
algum benefício que a prática de musculação pode
promover”, H respondeu:
Não conheço. Os reflexos disso eu não conheço não,
de jeito nenhum! Eu estava até pensando em pesquisar, sabe?! Eu vou pesquisar mesmo. (GM, homem, 70
anos)

À leitura completa da entrevista desse sujeito a
resposta obtida chama atenção. Em vários momentos, o entrevistado apontou distintos benefícios que
as atividades físicas em geral promovem, muitos deles
obtidos principalmente por meio da musculação e
apresentados a seguir:
É o relaxamento dos músculos. O relaxamento? Não:
é fraqueza das pernas. Não que esteja fraco, mas prevenindo, não é!?. Porque eu tenho visto gente de bengala
por aí (sobre os motivos para iniciar a prática de musculação).

A partir da fala anterior, interpretamos que o entrevistado, apesar de relatar importantes benefícios da
prática de musculação – o fortalecimento muscular e
a manutenção da independência no processo de envelhecimento – como razão para a busca pela atividade,
identifica esse como resultado da prática de exercícios
físicos, e não especificamente da musculação, que ele
julga não conhecer. Os benefícios particulares de cada
tipo de exercício não estão claros para esse entrevistado.
Em estudos qualitativos, especialmente aqueles
que envolvem entrevistas abertas, é comum encontrar contradições nas falas, e é mediante o trabalho
de análise dos dados que o pesquisador identifica as
determinações do problema investigado e estabelece
relações entre a totalidade e as partes17. Diante das
incoerências nessa entrevista, nos questionamos: caso
o entrevistado soubesse que o principal resultado por
ele buscado é obtido a partir da musculação, haveria mais empenho na prática? As chances de evasão
seriam menores? Por acreditarmos que as respostas
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seriam “sim” para ambos os questionamentos e diante
de fatos semelhantes em outras entrevistas, decidimos
analisar com maior profundidade a diferenciação feita pelos sujeitos entre praticar musculação e praticar
atividades físicas em geral.
Análise de dados
Foi realizada análise de conteúdo, que tem como
objetivo “compreender criticamente o sentido das
comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente,
as significações explícitas ou ocultas”18 (p. 98). É importante ressaltar que todas as entrevistas foram integralmente transcritas. Na construção do trabalho nos
norteamos em três questionamentos: 1) O entrevistado conhece algum benefício que a prática de atividades físicas pode promover? 2) O entrevistado acredita
que a musculação tem algum benefício diferencial em
relação a outros tipos de atividades físicas? Quais? 3)
Quais são os benefícios atribuídos pelos entrevistados
– independentemente de conhecerem ou não benefícios diferenciais da musculação – como resultantes da
prática de atividades físicas em geral?
Para responder a tais questionamentos, utilizamos
as análises lexical e de enunciação – descritas brevemente por Chizzoti18. As etapas cumpridas foram: A)
Destaque de todos os trechos da entrevista em que o
sujeito remete-se a algum benefício, seja da atividade
física em geral ou à musculação. Nessa etapa, atentamos à contextualização da fala, descrevendo diante de
qual questionamento ela surgiu; B) Análise, em cada
um dos trechos, sobre se os benefícios relatados eram
atribuídos às atividades físicas em geral ou especificamente à musculação. Nos trechos a seguir, por exemplo, quando questionados sobre algum benefício da
musculação, os entrevistados igualam a musculação
a todos os tipos de atividades físicas ou remetem-se a
benefícios das atividades físicas em geral:
Pra todas as idades, a musculação, todo exercício é bom.
Eu acho que a musculação é um esporte excelente.
(GM, homem, 63 anos)
Melhor qualidade de vida, assim, para corpo assim,
como é que se diz, é pra melhor qualidade de vida! Pra
se definir isso... você praticar um esporte é bom pra
você estar se movimentando não é! Você não fica assim, ocioso, como se diz? Sedentário! Você tem uma
atividade... Então eu acho que é isso aí. (GM, mulher,
60 anos)

A resposta à pergunta 3 foi respondida a partir da
análise de todas as falas de cada entrevistado. Todos
os benefícios relatados ao longo da entrevista – ex-

cluindo aqueles específicos à musculação por parte
daqueles que os diferenciavam – eram considerados.
Após a finalização das análises, os dados quantitativos
originários foram apresentados, e estes, juntamente
com os dados textuais propriamente ditos, possibilitaram a construção teórica do trabalho.

RESULTADOS
Perfil sociodemográfico e clínico-funcional
Os entrevistados não apresentaram um perfil típico.
Na tabela 1 são apresentados os dados sociodemográficos, por grupos. A quantidade de doenças variou
entre nenhuma e seis entre praticantes de musculação
e nenhuma e três entre os não praticantes. A doença
mais presente entre os entrevistados foi hipertensão,
da qual 15 sujeitos eram acometidos. Apenas três praTabela 1. Perfil sociodemográfico e funcional dos idosos
entrevistados, segundo grupos GM, GC, GA e GX
Variáveis

GM*
(25)

GC*
(10)

GA* (2)

GX* (2)

Idade
Até 69 anos
70 ou mais

22
3

9
1

2
0

1
1

Sexo
Homens
Mulheres

9
16

6
4

2
0

1
1

Escolaridade (em anos)
Nenhuma
1-4 anos
5-7 anos
8 anos
9-11 anos
12 anos ou mais

0
3
0
0
7
15

1
1
0
2
2
4

0
0
0
0
0
2

1
0
0
1
0
0

5
8
6
2
3
1

1
6
0
2
0
1

0
0
0
1
1
0

1
0
1
0
0
0

22
3

9
1

2
0

1
1

Renda (salários-mínimos)
Até 2
3-6
7-10
11-20
21 ou mais
Não relatou
Capacidade funcional
Sem limitações em
AVDs
Com limitações em
AIVDs

Os números apresentados representam os valores absolutos obtidos.
* GM: praticantes de musculação; GC: praticantes de caminhada; GX:
frequentadores de academia e não praticantes de musculação; GA:
praticantes de musculação e caminhada.
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ticantes e duas não praticantes de musculação relataram dificuldades na realização de atividades da vida
diária (AVDs), todas em atividades instrumentais da
vida diária (AIVDs), que incluem tarefas como fazer
compras, cozinhar e limpar a casa, por exemplo19.
Benefícios associados à prática de
musculação
Na tabela 2, constam as respostas para os questionamentos norteadores da pesquisa.

DISCUSSÃO
O principal objetivo do nosso trabalho foi levantar o
conhecimento dos benefícios diferenciais resultantes
da prática de musculação por parte dos idosos. Verificamos, a partir da tabela 2, que menos da metade dos
entrevistados identificou benefícios diferenciais resultantes da musculação. Dentre aqueles que apontaram
benefícios diferenciais, todos praticam (14 do GM e
2 do GA) ou já praticaram musculação (2 do GC).

Tabela 2. Benefícios resultantes da prática de atividades físicas e musculação, segundo grupos GM, GC, GA e GX
GM* (25)

GC* (10)

GA* (2)

GX* (2)

25
0

10
0

2
0

2
0

Diferencia benefícios resultantes da musculação dos benefícios resultantes das atividades
físicas em geral?
Sim
Não

14
11

2
8

2
0

0
2

Benefícios específicos da musculação
Melhora mobilidade ou da capacidade de executar AVDs
Enrijece músculos ou aumenta massa muscular (estética)
Previne e/ou reduz dores
Aumenta força muscular
Melhora resistência ou condicionamento físico
Melhora a saúde óssea
Melhora autoestima
Aumenta ânimo/disposição

7
6
6
5
3
2
1
0

0
1
0
2
1
0
0
0

0
2
0
1
1
0
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0

Benefícios das atividades físicas em geral
Melhora a saúde
Promove bem-estar
Promove melhor qualidade de vida
Mantém ou reduz o peso corporal (estética)
Mantém ou reduz o peso corporal (saúde)
Melhora mobilidade/capacidade de executar AVDs
Previne e/ou reduz dores
Aumenta disposição
Previne doenças
Promove boa velhice
Melhora condicionamento/resistência física
Melhora sintoma de doenças
Melhora o fortalecimento muscular
Previne atrofias na velhice
Amplia o contato social
Promove melhoras cognitivas
Favorece o lazer e a descontração ou preenche o tempo livre
Aumenta longevidade
Melhora sono
Reduz uso de medicamentos
Aumenta flexibilidade
Melhora saúde óssea

20
17
11
10
8
9
9
8
8
8
6
6
6
6
6
5
5
4
2
2
2
1

9
3
2
1
2
3
2
1
4
2
2
3
3
3
1
0
3
4
1
0
0
1

2
1
0
2
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
2
0
2
1
0
1
0
1

0
2
0
0
1
2
1
0
0
0
2
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1

Conhece algum benefício da prática de atividades físicas em geral?
Sim
Não

Os números apresentados representam os valores absolutos obtidos.
* GM: praticantes de musculação; GC: praticantes de caminhada; GX: frequentadores de academia e não praticantes de musculação; GA: praticantes de
musculação e caminhada.
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Dos oito idosos que nunca haviam praticado musculação (todos do GC), os seis que sabiam o que era a
atividade em questão foram questionados: “Você acha
que a prática de musculação poderia proporcionar algum benefício adicional à caminhada?” Todos acreditavam que não. A fala de dois deles consta a seguir:
Bom, é a mesma coisa da caminhada, não é!? Mesma
coisa! (GC: homem, 79 anos)
Não, eu acho que a caminhada seria ótimo pra nós.
(GC: homem, 65 anos)

Portanto, somente indivíduos que já tiveram acesso direto à musculação conhecem algum de seus benefícios diferenciais. Tais resultados convergem com
aqueles obtidos por Okimura16, em seu estudo sobre
o processo de aprendizagem de idosos a respeito dos
benefícios da prática de exercícios físicos, no qual as
experiências pessoais foram reportadas como fonte
importante de aquisição de conhecimento efetivo sobre os benefícios.
A compreensão dos resultados por meio apenas da
própria experiência implica impossibilidade em diferenciar o que é resultante da prática de musculação
ou de exercícios aeróbios, por exemplo. O resultado
encontrado nos permite fazer suposições. Primeiro, é
possível que os entrevistados praticantes de musculação não tenham recebido informações consistentes
sobre modalidade. Sendo o profissional de Educação
Física atuante nas academias fonte importante de
conscientização dos frequentadores sobre os benefícios da prática de atividades físicas, é possível que
as informações cedidas aos idosos aqui entrevistados
tenham sido insuficientes. Consideramos necessário,
como Gobbi et al.20, que os profissionais atuantes nas
academias compreendam as particularidades do processo de envelhecimento – como o fato de o aprendizado acontecer de forma mais lenta, por exemplo21
– e adquiram competências específicas para esse fim.
Uma das entrevistadas, praticante de musculação há
cerca de 30 anos, revela que nunca foi instruída sobre
os benefícios particulares da musculação:
Por causa da saúde. Até porque a gente ouve falar muito
que terceira idade tem que fazer musculação, essa coisa toda. E eu? nunca foi me dito assim... Os benefícios
a gente vê, de forma geral, mas assim, especificamente:
(fulana), você faz isso por causa disso, disso e disso...Isso
não! Eu me incluo no todo! (GM, mulher, 61 anos, sobre
as questões motivadoras para a continuidade da prática)

A fala de outro entrevistado indica, ao contrário,
que a informação recebida por parte de um profissio-

nal de Educação Física sobre os benefícios da musculação foi importante para sua compreensão a respeito
das particularidades desta, ressaltando a importância
desse profissional na conscientização dos idosos sobre
os benefícios da atividade em questão:
Ah, eu acho que a musculação ela é muito interessante porque ela preserva os ossos da gente. Dá estrutura,
não é?!. Evita questão de facilidade de quebrar os ossos. Pessoas de uma certa idade que qualquer tombozinho, qualquer queda... Ela fortalece, evita a flacidez,
ela dá resistência, e evita também engordar... Eu até
conversava muito com o Fulano* [nome do professor
de Educação Física com quem treinou anteriormente].
Fulano, a musculação é importante? Ele dizia pra mim
que a musculação é mais importante que a aeróbica! Eu
disse: Ah não brinca! Então você está me dizendo algo
que ainda não tinham me dito! Eu sempre entendi que
a aeróbica é fundamental. Não. A musculação é mais
importante do que a aeróbica! Eu acho que entendi,
porque a musculação, na medida que você está levantando peso você também está fazendo uma aeróbica,
não é!? Forçando a respiração! (GM, homem, 60 anos)

A dificuldade em diferenciar os benefícios resultantes da musculação pode também encontrar
explicação no interesse dos entrevistados. Todos os
entrevistados reportaram em algum momento saúde,
bem-estar ou qualidade de vida como resultado esperado/buscado com a prática de exercícios. Além disso,
a maioria dos idosos se insere em programas de atividade física para melhorar a saúde22,23. É possível que,
por terem como objetivo tais resultados, lhes basta
saber que a prática de exercícios lhes proporcionará
obtê-los. Havendo desinteresse em saber os benefícios
diferenciais, o conhecimento não se concretiza. A resposta de uma das entrevistadas elucida essa realidade:
Olha, eu leio de vez em quando algumas coisas, e minhas filhas também praticam muito exercício (...) Elas
são mais informadas, compram um monte de revistas,
leem muito na internet. Então elas falam assim, mas eu
não presto muito atenção. “Ah, faz muito bem você fazer isso: Faz bem pro coração, é bom pra pele...” Enfim,
eu meio que faço porque faço. Não sou muito fuçadeira, curiosa dos efeitos não. Me dá bem-estar e eu venho
fazer! E eu sei que faz bem, senão o mundo inteiro não
estaria fazendo, não é?! (GM, mulher, 68 anos)

A hipótese de que nem todos os idosos se interessam em aprender mais sobre a prática de exercícios
vai ao encontro dos resultados de Baccan24. Em seu
estudo, 20,4% dos entrevistados julgavam já saber o
suficiente sobre os benefícios da prática de exercícios
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e 76,1% gostariam de saber mais. Analisados quantitativamente, nossos dados indicam que 56% dos idosos do GM conheciam benefícios diferenciais, e a fala
de “H”, apresentada no tópico nascimento do estudo,
ilustra que o interesse em conhecer melhor os resultados da musculação existe entre nossos entrevistados.
Insistimos na questão dos conhecimentos diferenciais
porque julgamos que no caso da musculação é importante que o idoso a conheça, visto que os resultados
dela oriundos são preciosos para esse público e difíceis de serem alcançados com atividades de outros
tipos, como caminhada, por exemplo. Entendemos
que, ao conhecer os diferenciais da musculação, há
maior esforço ou empenho para a prática. A fala a
seguir é um bom exemplo:
Não gosto! Eu faço pra acompanhar, pra não ficar frágil!
Mas pra mim, ficar levantando aqueles pesos: não sou
muito fã não. Dos outros eu gosto: fazer bicicleta, fazer
alongamento! É bom! (GM, homem, 62 anos, quando
questionado se gostava de praticar musculação)

Entenda-se que, se o idoso desconhece os benefícios diferenciais da musculação – especialmente
melhora de força e da massa óssea, os quais tornam
possível manutenção da capacidade funcional e prevenção de fraturas –, é possível que, se ele não gostar
da atividade, sequer se esforce em praticá-la. Essa situação foi percebida na fala de entrevistada do GX:
Comecei, mas não gostei muito! Eu vejo muita gente
dizer que é bom! Mas eu tentei e não gostei (GX: mulher, 74 anos, sobre a musculação)

A idosa entrevistada, apesar de frequentar a academia, onde tinha acesso à musculação, não pratica
a atividade somente por não ter gostado dela. É importante relatar que essa entrevistada não conhecia os
benefícios diferenciais da atividade estudada e acreditava que a eventual prática adicional de musculação
não lhe proporcionaria benefícios adicionais. Assim
como ela, o entrevistado cuja fala está a seguir, apesar
de frequentar a academia, não pratica musculação em
razão de pouco tempo disponível para a prática.
Musculação não! Eu venho mais é pra bicicleta e esteira.
É o tempo que é curto. Agora mesmo eu já estou correndo (GX: homem, 66 anos)

O entrevistado acreditava que a eventual prática de musculação promoveria benefícios adicionais
às demais atividades – embora não soubesse explicar
quais. Há, portanto, por parte desse entrevistado,
prioridade pela prática de atividades aeróbias, a qual
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pode ocorrer por questões individuais ou mesmo por
recomendações recebidas. Matsudo et al.25 afirmam
que as atividades físicas recomendadas pelos médicos
são em geral as aeróbias e de baixo impacto. Franchi
et al.26, por exemplo, comparando grupos de idosos
diabéticos e não diabéticos, encontraram que 11,4%
dos não diabéticos receberam alguma recomendação
para praticar exercícios de força, enquanto 62,9%
receberam orientação para praticar caminhada. No
referido estudo, grande parte das recomendações foi
dada por um profissional médico. Dado o valor social
atribuído aos conhecimentos detidos por essa categoria profissional, é possível que a prática de atividades
aeróbias tenha, no imaginário popular, valor superior
aos exercícios de força. A fala de uma das entrevistadas ilustra essa questão:
(...) Os médicos sempre me falavam: Faça! Mas sempre
os médicos aconselham mais a gente a caminhar, não
é?! Mas eu sou um pouco preguiçosa de caminhar. Eu
caminho assim, algumas vezes. Eu gosto mais é de fazer
academia. (GM, mulher, 67 anos)

Considerando a Medicina como um saber-poder
que age sobre a população e tem efeitos disciplinares e regulamentadores27, o assunto nos conduz a
refletir que o conhecimento sobre os benefícios das
atividades físicas não é questão restrita à dimensão
individual. Certamente o contexto histórico-cultural
influencia as percepções do sujeito sobre o significado
e a importância da atividade física nas distintas fases
da vida. Importante frisar que o local onde a musculação “acontece” – as academias – está historicamente
associado à ideia reducionista de culto ao corpo, notável no estudo de Santos e Salles28. Com isso, a musculação foi construída socialmente como recurso para
finalidade única de modelar a silhueta, o que influencia a percepção das pessoas sobre as possibilidades e
objetivos da referida modalidade de exercícios.
O conhecimento dos benefícios
diferenciais: questões midiáticas e
culturais
Nossos resultados indicam que, segundo a visão dos
entrevistados, os principais benefícios associados à
musculação são fisiobiológicos, como melhora da
mobilidade e de dores e fortalecimento muscular, ou
estéticos, enquanto as atividades físicas em geral estão
associadas principalmente a saúde e bem-estar. Em
nossa visão, esse resultado se dá em razão da associação entre atividade física e saúde, fortemente presente
na sociedade, e reproduzida cotidianamente pela mídia. Tal associação, referida na literatura como discur-
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so da atividade física e saúde, faz parte de um conceito
de saúde que tem como foco o estilo de vida.
O interesse pela atividade física no campo da saúde começou principalmente a partir do século XX,
tendo como foco a aptidão cardiovascular29. Para
Agricola30, a razão da inclusão da atividade física
como ferramenta para promover saúde está no reducionismo da saúde à dimensão física.
Passados cerca de 50 anos desde que a prática de
atividades físicas começou a ser efetivamente difundida como meio de promover saúde cardiovascular,
vivemos num cenário em que a atividade física é considerada pilar fundamental para o alcance de um corpo saudável31. Essencial destacar que o corpo saudável
engloba no contexto atual também o conceito de beleza estética32,33. O entrelaçar das dimensões estética e
saúde também apareceu em nossas entrevistas:
Eu acho que a musculação ela continua a dar ao idoso uma certa mobilidade. Você não fica aquela coisa,
aquela massa de músculos e que é feita mais de gordura
do que os músculos. Você trabalha essa parte: adiposa,
muscular. E isso vai te dar uma certa mobilidade, vai te
dar pernas torneadas. No fundo, no fundo, é estética
(GM: mulher, 61 anos, sobre os benefícios potenciais
da musculação)
A juventude, não é... As meninas gostam de ver os
“veio” assim: sadio! A verdade é essa! (GA, homem, 60
anos, sobre os motivos para a continuidade da prática
de caminhada)

O uso dos termos “as meninas gostam de ver”
e “sadio” no contexto apresentado explica o realce
dado à dimensão estética na atualidade, caracterizada
pela busca incessante do alcance dos padrões corporais impostos socialmente, e sinaliza o convergir dos
conceitos de beleza e saúde para um ponto em comum, que tem a atividade física como instrumento
em favor. Aqui não se fala da estética da existência
de Foucault, mas sim de um conceito de beleza meramente exterior. Dado o valor da dimensão estética
na contemporaneidade, quando o afastamento da velhice, da imperfeição e da doença são uma constante,
é compreensível o uso do termo “demonização do sedentarismo”34, sintetizando o lugar social da atividade
física na cultura contemporânea ocidental.
A mídia tem forte influência na construção atual
do significado da atividade física e como agente de informação, também tem papel importante no sentido
de situar os membros da sociedade em questões referentes ao envelhecimento e à longevidade35. Portanto,
assuntos veiculados na mídia adquirem relevância nas

opiniões e representações sociais. Ao ser questionado
sobre as razões para iniciar a prática de caminhada,
um dos nossos entrevistados afirmou ter sofrido tal
influência da mídia:
Porque eu via aquelas programações na televisão. É aí
eu comecei. Eu vi que a gente tem mais saúde, a pessoa
desenvolve, a pessoa parece que atura mais! Então eu já
estou atrás dessas coisas (GC, homem, 79 anos)

Notável que o entrevistado decide se exercitar a
partir do momento que se identifica com a realidade
observada em reportagem televisiva, percebendo que
poderia se beneficiar de uma vida físicamente ativa.
Indiscutível o poder exercido pelo discurso midiático
sobre o entrevistado. Por meio deste, a atividade física é concebida pela população como meio eficaz de
prevenir doenças e postergar a velhice. Ao reforçar a
importância dada ao estilo de vida para o alcance de
condições ótimas de saúde, a mídia impõe à velhice
as normas do lazer ativo29, caracterizando o chamado processo de reprivatização do envelhecimento36, o
qual incumbe ao idoso a responsabilidade pelo seu
envelhecimento e sua saúde.
Na afirmativa impositiva de que saúde deve ser o
foco principal para o abandono do sedentarismo, é
possível que a mídia esteja direcionando o pensamento popular de que o tipo de atividade física praticado não faz diferença, pois o que realmente importa
é o resultado final: saúde. Perante tal realidade, cabe
aos profissionais especializados informar adequadamente a população idosa sobre as potencialidades e
limitações dos distintos tipos de atividade física. Com
maior conhecimento sobre a atividade física praticada, o idoso conhecerá as reais possibilidades da atividade física, tornando sua prática menos mecânica e
mais repleta de significado.
Visando conhecer melhor a temática estudada,
sugerimos que estudos posteriores investiguem a opinião e o conhecimento de profissionais de Educação
Física sobre as particularidades tanto da prática de
atividades físicas na velhice quanto dos benefícios
associados aos diferentes tipos de atividades físicas.
A participação de número maior de sujeitos, assim
como a inclusão de instrumentos que permitam identificar idosos com dificuldades de aprendizado, também é sugerida.
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Comparação e análise de concordância
entre diferentes métodos de aferição
da pressão arterial em idosas
Comparison and analysis of agreement between different
methods of measuring blood pressure in elderly

Gislene Cristine Franco de Oliveira1, José Claudio Jambassi Filho2, André Luiz Demantova Gurjão2, Marilia Ceccato2, Denise Cristina Zuzzi1, Sebastião Gobbi2

RESUMO
Objetivo: Comparar e verificar a concordância das medidas de pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD)
obtidas por meio dos métodos auscultatório (coluna de mercúrio) e oscilométrico (Omron – 412C), em idosas.
Métodos: Três medidas de pressão arterial (PA) intervaladas por dois minutos foram aferidas de 47 idosas (66,8
± 5,3 anos). O aparelho oscilométrico foi conectado em “Y” com o esfigmomanômetro de coluna de mercúrio, e os
valores da PAS e PAD foram registrados por dois avaliadores “cegos”. Resultados: Para cada aparelho, diferenças
significativas não foram observadas (P < 0,01) entre as medidas (1, 2 e 3) da PAS e PAD. Com exceção da segunda
medida da PAD, diferenças estatisticamente significativas (P > 0,01) foram identificadas entre as médias da PAS
e PAD, estimadas pelos diferentes métodos. Embora correlações positivas significantes (P < 0,01) e de grande
magnitude tenham sido identificadas entre os dois métodos investigados para PAS (r = 0,891) e PAD (r = 0,813), as
análises de concordância indicaram limites relativamente amplos. A PAS foi subestimada em até 23,1 mmHg ou
superestimada em até 12,8 mmHg e a PAD foi subestimada em até 13,4 mmHg ou superestimada em até 9,0 mmHg
pela método oscilométrico em face do auscultatório. Conclusão: Os resultados deste estudo sugerem que os
valores de PAS e PAD parecem ser influenciados pelo uso de diferentes métodos de avaliação de PA.
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Palavras-chave: Aparelho oscilométrico, esfigmomanômetro, envelhecimento, monitor de pressão arterial.

ABSTRACT
Objective: Compare and verify the agreement of measurements of blood pressure systolic (SBP) and diastolic
(DBP) obtained by auscultatory methods (mercury column) and oscillometric (Omron – 412C), in elderly women.
Methods: Three blood pressure (BP) measurements by two minutes intervals were measured from 47 elderly
(66.8 ± 5.3 years). The oscillometric device was connected in “Y” with the mercury sphygmomanometer and the
SBP and DBP values were recorded by two evaluators “blinded”. Results: For each device, significant differences
were not observed (P < 0.01) between measurements (1, 2 and 3) SBP and DBP. Except for the second measure
of PAD, statistically significant differences (P > 0.01) were identified from the mean SBP and DBP, estimated by
different methods. Although significant positive correlations (P < 0.01) e high magnitude were identified between
the two methods investigated for SBD (r = 0.891) and DBP (r = 0.813), concordance analysis indicated relatively
large limits. The SBP was underestimated by up to 23.1 mmHg or overestimated of up to 12.8 mmHg and in DBP
was underestimated by up to 13.4 mmHg or overestimates of up to 9.0 mmHg for oscillometric method in the face
of auscultation. Conclusion: The results of this study suggest that SBP and DBP appear to be influenced by using
different methods of evaluating BP.
Keywords: Oscillometric device, sphygmomanometer, aging, blood pressure monitor.
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Métodos de aferição da pressão arterial

INTRODUÇÃO
A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis
elevados e sustentados de pressão arterial (PA), considerada um dos principais fatores de risco modificáveis
e um dos mais importantes problemas de saúde pública1. Alguns estudos têm indicado que a prevalência
de HAS é superior a 50% na população idosa brasileira2,3, sugerindo a importância da detecção e controle
dessa condição clínica. Assim, a disponibilidade de
diferentes métodos de aferição da PA pode auxiliar
os profissionais da área da saúde na identificação da
HAS, bem como facilitar o acompanhamento da PA
em ações não medicamentosas. Em adição, métodos
de fácil manuseio para aferição da PA podem contribuir para inúmeros programas com grande quantidade de participantes idosos4-6.
Uma das maneiras mais utilizadas para a aferição
da PA é o método auscultatório por meio de esfigmomanômetro de coluna de mercúrio ou aneroide.
Entretanto, diferentes fatores podem inviabilizar a
utilização desse método, tais como: falta de profissionais treinados para realizar a aferição, disponibilidade
de locais, dificuldades de locomoção dos idosos até
centros de saúde ou consultórios médicos, entre outros. Uma estratégia para a aferição da PA que tem
recebido bastante atenção de pesquisadores em diferentes países é o método oscilométrico por meio de
aparelhos eletrônicos7-11. Esses aparelhos apresentam
facilidade em sua utilização, o que pode ser uma estratégia para automonitoração da PA em ambiente
domiciliar e em programas de atividades físicas com
grande número de participantes.
Considerando que as técnicas de medida da PA
são diferentes, mas que as variáveis a serem medidas
da PA (sistólica e diastólica) são semelhantes, espera-se que as informações produzidas por ambos os métodos apresentem boa concordância e que resultem
em estimativas relativamente similares. Todavia, as
informações disponíveis a esse respeito até o presente momento são inconclusivas7-11. Provavelmente, as
respostas desses estudos podem ter sido moduladas
conforme a idade, sexo, modelo dos aparelhos, tornando-os extremamente específicos.
Nesse sentido, o objetivo do presente estudo foi
comparar e verificar a concordância das medidas de
PA sistólica (PAS) e diastólica (PAD) obtidas por
meio dos métodos auscultatório (coluna de mercúrio) e oscilométrico (Omron – 412C), em mulheres
idosas.
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MÉTODOS
Sujeitos
Participaram do estudo 47 idosas (66,8 ± 5,3 anos;
69,2 ± 12,3 kg; 158,2 ± 6,7 cm; 27,5 ± 4,7 kg/m²)
integrantes de um programa de atividade física regular. Como critério de inclusão, as participantes deveriam ter idade igual ou superior a 60 anos e praticar
atividade física regularmente por no mínimo seis meses precedentes às coletas do atual estudo. Foram excluídas das análises as participantes que: a) possuíam
arritmias ou fibrilação atrial; b) fizeram ingestão de
cafeína 30 minutos antes da avaliação; c) realizaram
atividades físicas no dia da aferição da PA.
Todas as participantes, após receberem informações sobre as finalidades do estudo e os procedimentos aos quais seriam submetidas, assinaram um Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido. O estudo foi
aprovado pelo do Comitê de Ética das Faculdades
Anhanguera Educacional, de acordo com as normas
da Resolução nº 196/96, do Conselho Nacional de
Saúde sobre pesquisa envolvendo seres humanos.
Antropometria
Medidas antropométricas da massa corporal e estatura foram utilizadas para caracterização da amostra.
A massa corporal foi mensurada em uma balança
mecânica, da marca Welmy, modelo R-111, com
precisão de 0,1 kg, ao passo que a estatura foi determinada em um estadiômetro de madeira com precisão de 0,1 cm, de acordo com os procedimentos
descritos por Gordon et al.12. A partir dessas medidas foi calculado o índice de massa corporal (IMC),
por meio da relação entre a massa corporal e o quadrado da estatura, sendo a massa corporal expressa
em quilogramas (kg) e a estatura, em metros (m).
Medidas de pressão arterial
Anteriormente ao início das aferições, as participantes permaneceram em repouso por 5 minutos. Para
a avaliação da PA, as participantes deveriam: a) estar
confortavelmente sentadas, sem cruzar as pernas e as
costas; b) estar com braços apoiados, de forma que
o meio do manguito ficasse no nível do átrio direito
(ponto médio do esterno); c) relaxar o máximo possível e não falar durante a medição.
O aparelho oscilométrico foi conectado em “Y”
com o esfigmomanômetro de coluna de mercúrio
e devidamente calibrado antes de serem executadas
as aferições. Três medidas intervaladas por 2 minu-

244

Geriatria & Gerontologia. 2011;5(4):242-7

tos foram realizadas. Todas as aferições da PA foram realizadas no braço direito das participantes.
O equipamento eletrônico teve inflação e deflação
automática do ar, com variação da pressão de 0-280
mmHg. Os valores da PAS e PAD foram registrados
por dois avaliadores “cegos”, ou seja, cada avaliador
registrava a medida de um método, sem ter conhecimento dos valores registrados pelo outro método.
Os valores de PA foram registrados por dois avaliadores com reprodutibilidade testada [PAS (ICC
= 0,97) e PAD (ICC = 0,94)]. As medidas de PA
foram registradas pelo método “cego” (cada avaliador tinha o conhecimento somente da medida de
um aparelho).

pectivamente, encontram-se fora do intervalo de confiança de 95% (+/- 1,96 DP).
Tabela 1. Comparação entre as medidas de pressão
arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD) obtidas por
meio dos métodos auscultatório (coluna de mercúrio) e
oscilométrico (Omron – 412C), em idosas (n = 47)
Aferições

Auscultatório

Oscilométrico

P

PAS 1

129,6 ± 21,1

135,2 ± 18,1*

0,01

PAS 2

126,6 ± 19,6

132,5 ± 19,5*

0,01

PAS 3

126,4 ± 19,9

130,5 ± 19,2*

0,01

F = 0,73; P = 0,48

F = 0,37; P = 0,68

PAD 1

75,8 ± 9,3

77,9 ± 8,4*

0,01

Tratamento estatístico

PAD 2

75,8 ± 9,6

77,4 ± 8,5

0,08

Considerando que o teste de Shapiro-Wilk não rejeitou a hipótese de distribuição normal dos dados, foi
utilizada a estatística descritiva paramétrica (média
e desvio-padrão). O teste t de Student para amostras dependentes foi empregado nas comparações
entre os dois métodos de PA investigados. A ANOVA one-way para medidas repetidas foi utilizada
para comparar as medidas (1, 2 e 3) da PAS e PAD.
O coeficiente de correlação de Pearson (r) foi utilizado para a análise das possíveis associações entre
as medidas da PA obtidas pelos diferentes métodos.
A análise dos limites de concordância para as medidas da PA, estimadas por meio dos métodos auscultatório e oscilométrico, foi realizada a partir da
plotagem de Bland e Altman13. O nível de significância estabelecido para todas as análises foi de P <
0,05. Os dados foram processados no pacote estatístico SPSS, versão 16.0.

PAD 3

74,7 ± 10,1

77,4 ± 10,2*

0,01

F = 0,05; P = 0,94

F = 0,21; P = 0,80

Os resultados estão apresentados em valores de média (± DP).
* Diferenças estatisticamente significativas em comparação ao método
auscultatório (P < 0,05).
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RESULTADOS

Correlações positivas significantes (P < 0,01) e de
grande magnitude foram identificadas entre os dois
métodos investigados para PAS (r = 0,891) e PAD (r
= 0,813) (Figura 1).
Na figura 2, encontra-se a análise de concordância
entre os diferentes métodos de aferição da PA. Para
os valores de PAS e PAD, somente 4,9% e 2,8%, res-
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Para cada aparelho, diferenças significativas não foram observadas (P < 0,01) entre as medidas (1, 2 e 3)
da PAS e PAD (Tabela 1). Com exceção da segunda
medida da PAD, diferenças estatisticamente significativas (P > 0,01) foram identificadas entre as médias
da PAS e PAD, estimadas pelos diferentes métodos
(Tabela 1).
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Figura 1. Correlação entre os valores estimados por
meio dos métodos auscultatório (coluna de mercúrio)
e oscilométrico (Omron – 412C) para a pressão arterial
sistólica (PAS) e pressão arterial diastólica (PAD), em
idosas (n = 47).
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Figura 2. Concordância entre os valores estimados
da pressão arterial sistólica (PAS) e a pressão arterial
diastólica (PAD) por meio dos métodos auscultatório
(coluna de mercúrio) e oscilométrico (Omron – 412C), em
idosas (n = 47). As linhas sólidas representam as diferenças
médias entre os métodos e as linhas pontilhadas
representam os intervalos de confiança a 95%.

DISCUSSÃO
Conquanto as medidas (1, 2 e 3) dos aparelhos
apresentaram respostas similares, diferenças estatisticamente significativas foram identificadas entre as
médias da PAS e PAD estimadas pelos diferentes métodos (auscultatório e oscilométrico). Embora correlações positivas e de grande magnitude tenham sido
identificadas para as medidas de PAS e PAD entre os
dois métodos investigados, as análises de concordância indicaram limites relativamente amplos. A PAS
foi subestimada em até 12,8 mmHg ou superestimada em até 23,1 mmHg e a PAD foi subestimada em
até 9,0 mmHg ou superestimada em até 13,4 mmHg
pelo método oscilométrico em relação ao auscultatório. É importante destacar que, das 142 medidas, o
aparelho digital superestimou 81,7% e 74,6% a PAS
e PAD, respectivamente.
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Recentemente, alguns estudos têm comparado
e analisado a concordância entre as medidas de PA
obtidas por meio dos métodos oscilométricos e auscultatórios em crianças14, adolescentes8,15-17, adultos
jovens18-21 e obesos22. Embora os resultados desses
estudos tragam importantes informações, eles não
podem ser extrapolados para adultos idosos, principalmente por essa população apresentar maior prevalência de HAS comparado a crianças, adolescentes
e adultos jovens23. Além disso, o envelhecimento é
caracterizado por alterações estruturais (calcificação e
fibrose, processos que conduzem ao endurecimento
da parede arterial) e funcionais (diminuição da complacência dos vassos) da árvore arterial, podendo influenciar nas aferições da PA24.
Especificamente em adultos idosos, alguns estudos
compararam diferentes aparelhos oscilométricos com
o método ascultatório9,25,26. Altunkan e Altunkan25
testaram o aparelho Omron 637IT em 33 idosos (>
65 anos). As médias das diferenças (± DP) para a PAS
e PAD foram 0,3 ± 6,5 mmHg e 2,8 ± 4,8 mmHg,
respectivamente. No atual estudo, embora a média
das diferenças (± DP) da PAD tenha sido menor (2,2
± 4,8 mmHg) do que neste estudo, a PAS foi muito
maior (5,2 ± 9,2 mmHg).
Bortolotto et al.26 testaram dois aparelhos (Omron
HEM-722C e HEM-735C) em 30 idosos (> 65
anos). A média das diferenças (± DP) para a PAS e
PAD do aparelho HEM-722C foi de 0,8 ± 5 e 0,4 ±
8 mmHg, respectivamente, e do HEM-735C foi de
0,2 ± 8 e 0,9 ± 8 mmHg, respectivamente. A média
das diferenças da PAS e PAD desse estudo foi menor
do que a da presente investigação. Contudo, a variação do ± DP deste estudo foi bem maior (8 vs. 4,8
mmHg) do que a do atual estudo, indicando maior
variabilidade da PAD por esses aparelhos.
Omboni et al.9 compararam a acurácia de três
aparelhos oscilométricos (Omron M5-I, R5-I e
HEM-907) com o esfigmomanômetro de coluna de
mercúrio, em 33 idosos (≥ 75 anos). Conquanto as
médias das diferenças (± DP) para a PAS e a PAD dos
aparelhos Omron M5-I (0,2 ± 3,6 e 0,2 ± 3,9 mmHg,
respectivamente), Omron R5-I (–1,5 ± 6,2 e – 0,7 ±
3,7 mmHg, respectivamente) e Omron HEM-907
(0,1 ± 5,1 e – 1.9 ± 4,2 mmHg, respectivamente) tenham sido menores comparadas com o atual estudo,
os três aparelhos apresentaram diferenças estatisticamente significativas (P < 0,05) para PAS e PAD.
Nesses estudos prévios realizados com adultos idosos, foram realizados os procedimentos de validação
dos aparelhos por meio dos protocolos da Association
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for Advancement of Medical Instrumentation27, British
Hypertension Society Protocol28 e European Society of
Hypertension International Protocol29. Diferentemente, em nosso estudo nos limitamos apenas a comparar
e analisar a concordância entre os aparelhos, tendo em
vista que, em uma recente revisão sistemática realizada por Wan et al.30, verificou-se que os resultados de
um mesmo aparelho podem variar substancialmente
quando validado por diferentes protocolos.
Embora a European Society of Hypertension International Protocol29 recomende realizar três avaliações
no mínimo em 33 participantes para validar aparelhos oscilométricos, outras entidades, como a British
Hypertension Society Protocol28, sugerem uma amostra
de 85 participantes. Nesse sentido, os resultados encontrados no atual estudo devem ser analisados com
cautela, uma vez que a ausência de um número maior
de participantes pode ter impossibilitado uma análise mais consistente das estimativas da PA produzidas
pelos diferentes métodos.
Os resultados deste estudo indicam que os valores
de PAS e PAD parecem ser influenciados pelo uso de
diferentes métodos de avaliação de PA. Sugere-se a
realização de futuros estudos com maior quantidade
de participantes, bem como a realização dos procedimentos de validação dos aparelhos por meio dos
diferentes protocolos.
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Square Stepping Exercise: uma nova
atividade física para os idosos
Square Stepping Exercise: a new kind of activity for elderly
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RESUMO
A literatura tem mostrado a importância de envelhecer preservando as funções cognitivas e componentes da
capacidade funcional, e programas que oferecem atividade física para a população são alternativas de baixo custo
e têm impacto positivo nesses aspectos. O Programa de Atividade Física para Terceira Idade é um projeto de
extensão oferecido pela Unesp e tem como objetivo oferecer um programa de atividade física para idosos da comunidade, além de proporcionar aos alunos da graduação a oportunidade de aplicar os conhecimentos acadêmicos
na comunidade. Dentre as modalidades oferecidas que propiciam aos participantes melhora e/ou manutenção da
autonomia, do estado de saúde e da interação social, está o Square Stepping Exercise, modalidade criada no Japão
para melhorar o equilíbrio dos idosos, mas que também exige grande desempenho cognitivo de seus praticantes.
Estudos têm comprovado que a participação de idosos em práticas de exercício físico e cognitivo colaboram para
um envelhecimento saudável, por isso são necessários programas que promovam a saúde da população.
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Palavras-chave: Idoso, atividade física.

ABSTRACT
The literature has shown the importance of preserving cognitive functions and components of functional capacity
with aging, and programs that offer physical activity for the population are low-cost alternatives, and have positive
impact on these aspects. The Physical Activity Program for Seniors is a program offered by Unesp, and aims to offer
a physical activity program for older adults, in addition to providing undergraduate students the opportunity to apply
academic knowledge in the community. Among the activities offered, which give the participants an improvement
and / or maintenance of autonomy, health and social interaction, is the Square Stepping Exercise, an activity created in Japan to improve the balance of the elderly, but also requires great cognitive performance of its practitioners.
Studies have shown that older people participation in physical and cognitive exercise collaborates for a healthy
aging, so programs that promote the healthiness of the population are necessary.
Keywords: Elderly, physical activity.

INTRODUÇÃO
Recentes pesquisas sobre o envelhecimento estão mostrando os benefícios da
prática do exercício físico nas funções
cognitivas1-5, levando à hipótese que a

prática do exercício físico pode contribuir para a prevenção de declínio cognitivo3,6,7. Essas pesquisas acabam por abrir
um novo leque de possibilidades que permitem às pessoas manterem a vitalidade
cognitiva enquanto elas envelhecem, pois
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está claro que engajamento social, estimulação intelectual e atividades físicas têm papel poderoso na saúde
cognitiva8-10. Estudos de delineamento transversal e
correlacionais têm indicado que maior estimulação,
como prática de atividades intelectuais, está associada
com o menor risco de declínio cognitivo10,11 e também
de desenvolver as síndromes demenciais10,12. Esses resultados são consistentes com estudos de intervenções
de estimulação cognitiva semanal, tal como tarefas de
resolver problemas e jogos de memória, aumentando
o bem-estar psicológico daqueles que os praticam13,14.
Portanto, para a eficácia cognitiva continuar com o
avanço da idade, mais suporte cognitivo e treinamentos são necessários11,15.
Além da preservação das funções cognitivas no
envelhecimento, a literatura tem mostrado o quão
necessário é para os idosos que mantenham um nível
adequado da capacidade funcional para que possam
viver com autonomia e independência16. Tem sido
mostrado que diversos tipos de treinamento físico
têm melhorado os componentes da capacidade funcional em idosos17-19. A prática da atividade física é
uma das principais formas de minimizar os declínios
físicos, psicológicos e sociais que geralmente acompanham o envelhecimento20,21.
Idosos que se exercitam regularmente são mais
automotivados, possuem maior sentimento de autoeficácia22, diminuem a probabilidade de desenvolver
doenças crônicas e melhoram os níveis de aptidão física e disposição geral23,24.
Fica claro que intervenções que visam à prevenção
de doenças e promoção da saúde são alternativas de
baixo custo e de grande benefício para a população,
principalmente a idosa25. A prática regular de atividade física tem se mostrado uma importante intervenção
e tem sido evidenciado que a inatividade representa
um alto custo para a sociedade26,27, aumentando ainda mais quando associada ao envelhecimento28,29.
O Programa de Atividade Física para Terceira Idade
(Profit) é um projeto de extensão criado há 20 anos
na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita
(Unesp), o qual tem o intuito de oferecer um programa
de atividade física para idosos da comunidade, objetivando propiciar aos participantes melhora e/ou manutenção da autonomia, do estado de saúde e da interação
social. Inicialmente, o programa começou apenas com
atividade física geral, mas, ao passar do tempo, foi diagnosticado que era necessário oferecer outros programas
de exercícios, como dança e musculação.
O programa conta com a colaboração de voluntários da graduação para o bom desenvolvimento das

atividades e atendimento dos idosos. E com o apoio
financeiro da Pró-Reitoria de Extensão Universitária,
que custeia os gastos materiais e humanos (bolsistas
voluntários) (Figura 1).
Extensão universitária é conceituada como “um
processo educativo, cultural e científico, que se articula ao ensino e à pesquisa de forma indissociável, e que viabiliza a relação transformadora entre a
universidade e a sociedade”31. A extensão possibilita
que a universidade se utilize da comunidade para
enriquecer sua formação, ao mesmo tempo em que
beneficia essa população divulgando e aplicando os
conhecimentos acadêmicos adquiridos durante esse
processo de aprendizagem por meio dos programas
de extensão32.
Atendendo a conceituação mencionada, os programas de extensão devem estar em constante avaliação e mudança, para melhor adaptação às descobertas
recentes e à realidade da comunidade focada. Com
essa preocupação, o Profit trouxe do Japão uma nova
ferramenta para a prática da atividade física, o Square
Stepping Exercise (SSE). O SSE é um programa criado33 com o intuito de trabalhar vários dos componentes da capacidade funcional, com destaque para o
equilíbrio postural de seus praticantes, contribuindo
para a redução do risco de quedas.

Pró-reitoria de extensão
universitária – PROEX

Núcleo central
Unesp-Unati

Ensino

Núcleo local
Unesp-Unati/RC

Pesquisa
e extensão

Profit
Programa de Atividade
Física para Terceira Idade

Atividade
física geral

Dança

Musculação

Square Stepping Exercise

Figura 1. Modelo lógico de funcionamento do Profit
(Adaptado de Paiva30).
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O SSE pode ser considerado uma nova forma
sistematizada de atividade física, sendo um programa de treinamento que, além de exigir esforço físico,
demanda, também, alto nível de funções cognitivas
(atenção concentrada, memória, funções executivas),
fundamentando a hipótese de que sua prática regular
possa também beneficiar tais funções, o que seria particularmente importante em idosos.
Protocolo de intervenção do SSE
Como foi mencionado anteriormente, é necessário
diagnosticar a situação de acordo com as pesquisas
apresentadas e com a comunidade local. Então, foi
observada a necessidade de oferecer mais atividades
para os idosos, e entre elas uma atividade cognitiva.
Assim, surgiu o interesse no SSE.
Estudos comprovam a eficácia do SSE sobre componentes de capacidade funcional de equilíbrio, força
de membros inferiores, flexibilidade e agilidade, diminuindo, consequentemente, o risco de quedas33,34.
Contudo, nos estudos apresentados, o SSE não foi
usado isoladamente no protocolo de treinamento,
pois foram acrescentados exercícios de alongamento
e de resistência muscular localizada, existindo, por-

tanto, uma lacuna no conhecimento científico sobre
possíveis efeitos isolados do SSE.
Para o implemento da prática de intervenção do
protocolo do SSE33, primeiramente foi realizado um
projeto piloto para melhor compreensão da atividade
e como seria desenvolvida, e quais instrumentos de
avaliação das capacidades funcionais e funções cognitivas seriam mais adequados para tal prática.

SSE
Para a execução da sequência do SSE, é utilizado um
tapete, dividido em 40 quadrados, para cada oito
participantes, e um orientador por tapete monitora
o desempenho dos participantes. O programa de treinamento do SSE é composto por sequências de passos
para frente, para trás, para a lateral e para a diagonal
e, a cada sequência, a complexidade da combinação
dos passos aumenta. As sequências do programa estão
organizadas em nível de dificuldade, divididas em seis
categorias: Básico 1, Básico 2, Intermediário 1, Intermediário 2, Avançado 1, Avançado 2. O orientador
demonstra três vezes cada sequência antes de os participantes tentarem executá-la (Figura 2).

Figura 2. Esquema ilustrativo de sequências de andar sobre o tapete do programa de treinamento Square Stepping
Exercise33.
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Os participantes são instruídos a andar sobre o
tapete de acordo com a sequência que o orientador
mostrar. Para mudar a sequência, é necessário que os
participantes tenham aprendido a anterior, tendo-a
executado corretamente por três vezes. Os voluntários
são encorajados a concentrar-se na sequência, para que
tenham sucesso no desempenho dela e das outras mais
complexas. Não é utilizada qualquer outra dica visual
(que não a demonstração pelo orientador) ou auditiva.
Testes
Para avaliar o desempenho dos idosos que praticam
SSE, foi escolhida como avaliação dos componentes
da capacidade funcional a bateria de testes da American Alliance for Health, Physical Education, Recreation
and Dance – AAHPERD35,23, pois essa bateria apresenta testes, especificamente delineados para idosos,
que aferem os seguintes componentes de capacidade
funcional: agilidade e equilíbrio dinâmico, flexibilidade, resistência aeróbia geral, coordenação óculo-manual e força de membros superiores.
E para observar a influência nas funções cognitivas, foram escolhidos: Miniexame do Estado Mental
(MMSE)36, o qual avalia funções cognitivas globais.
O índice de sensibilidade apontado é de 80% e de
especificidade de 91,3% para esse instrumento37.
O Teste Modificado de Classificação das Cartas38 –
versão reduzida do Wisconsin Card Sorting Test39, o
qual avalia funções executivas40,41. Dígitos (subteste
da Wechsler Adult Intelligence Scale – III)42, para avaliar memória de curto prazo e memória de trabalho
e Atenção Concentrada de Toulouse-Pieron – Fator
P43 para avaliar atenção. Esses testes foram escolhidos
por avaliar as funções cognitivas, aparentemente mais
estimuladas com o desempenho do SSE.

CONCLUSÃO
O SSE, enquanto uma nova proposta de exercício físico, apresenta dois aspectos relevantes: os benefícios e
a aceitação pela população idosa. Foi observada grande aderência entre os idosos com a nova atividade,
além de sua prática estimular as funções cognitivas.
Parece estar fundamentado na literatura que o engajamento em práticas de exercício físico e cognitivo
pode colaborar para um envelhecimento saudável,
por isso a importância de estimular programas com
proposta de promoção à saúde.
Apoio financeiro: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) (bolsa).
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Úlcera por pressão em idosos:
a importância do manejo
nutricional no tratamento
Major risk factors for the development of pressure ulcer in the
elderly and the importance of nutrition in the treatment handling
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RESUMO
As úlceras por pressão (UP) são definidas como “Uma área de lesão localizada da pele e dos tecidos subjacentes,
causados por pressão, tensão tangencial, fricção e/ou uma combinação destes fatores”. As UPs constituem importante problema de saúde, em particular nos hospitais, gerando aumento de custos e comprometimento à saúde e
prolongamento do tempo de internação, sendo o indivíduo idoso o grupo mais suscetível ao aparecimento da UP.
Este trabalho de revisão teve como objetivo analisar os fatores que levam ao aparecimento das UPs nos idosos
e identificar as estratégias nutricionais adequadas para o tratamento. Diversos trabalhos originais e de revisão,
publicados a partir de 2004, foram pesquisados nas bases de dados Medline, Lilacs e PubMed, sendo utilizados
os seguintes termos: úlcera por pressão, tratamento, idosos, desnutrição e estado nutricional. A maioria dos trabalhos publicados evidencia que a grande prevalência dos idosos que apresenta essa lesão é em sua grande parte
desnutrida, estando hospitalizada ou em instituições geriátricas. A desnutrição influencia tanto na formação da
lesão em que se tem redução da massa tecidual quanto no processo de cicatrização. A desnutrição pode predizer
o desenvolvimento da UP, devendo-se ressaltar algumas causas como a persistente falta de apetite, as restrições
alimentares, a dependência de ajuda para comer, o comprometimento cognitivo, o uso de medicações que interferem no apetite e estado nutricional.
Palavras-chave: Úlceras por pressão, tratamento, desnutrição, idosos, estado nutricional.

ABSTRACT
The pressure ulcers (PU) are defined as “An area of localized lesion of the skin and underlying tissues caused by
pressure, shear stress, friction and / or a combination of factors”. The UP is a major health problem, particularly
in hospitals, resulting in increased costs, commitment to health and prolongation of hospitalization, with the individual elder group most susceptible to the onset of PU. This review aimed to analyze the factors that lead to the
onset of UP in the elderly and identify strategies appropriate to the nutritional treatment. Several original papers
and review articles, published since 2004, were searched in the databases Medline, PubMed and Lilacs, and used
the following terms: pressure ulcer, treatment, elderly, malnutrition and nutritional status. Most published studies
shows that the high prevalence of older people presenting this injury is in his most malnourished, or being hospitali
zed in geriatric institutions. Malnutrition affects both the formation of the lesion where there is a reduction of body
tissue and the healing process. Malnutrition can predict the development of UP, one should note some causes such
as persistent lack of appetite, dietary restrictions, dependence on assistance for eating, cognitive impairment, use
of medications that interfere with appetite and psychosocial factors. Therefore, it is necessary to adopt strategies
for prevention of pressure ulcers, including those related to recovery and maintenance of nutritional status.
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INTRODUÇÃO
As úlceras por pressão (UP) são definidas como:
“Uma área de lesão localizada da pele e dos tecidos
subjacentes, causados por pressão, tensão tangencial,
fricção e/ou uma combinação destes fatores”1.
As UPs são causadas por fatores intrínsecos e extrínsecos ao paciente. Os fatores extrínsecos que podem levar ao aparecimento dessas lesões são: pressão,
cisalhamento, fricção, imobilização e umidade. Os
fatores intrínsecos relacionados ao aparecimento das
UPs são: alterações cutâneas relacionadas à idade,
processos patológicos, diminuição da perfusão tecidual, edema, fator nutricional, idade avançada, hipotensão arterial, tonicidade muscular, estado mental e
motricidade involuntária exagerada2.
Em função dos fatores de risco associados à faixa
etária avançada, os indivíduos idosos são mais suscetíveis ao acometimento dessas entidades clínicas.
Estudos demonstram que a incidência de UP em indivíduos internados em hospitais, em casas de repouso ou ainda sob cuidados nas próprias residências é
maior em indivíduos idosos3. Estudos sobre incidência e prevalência de úlceras por pressão são escassos
no Brasil. Rogenski e Santos3, em estudo prospectivo com 211 pacientes considerados de risco para
desenvolver úlceras de decúbito, internados em um
hospital universitário de São Paulo, observaram uma
incidência de 39,8% de úlceras, sendo que, desses,
78,6% apresentavam idade maior que 60 anos. No
âmbito hospitalar, indivíduos idosos podem desenvolver essas lesões precocemente, até nos primeiros
dias de internação4. No processo de envelhecimento,
alguns fatores podem estar alterados, e a pele apresenta diminuição no processo de formação das células
epiteliais, causando desgaste de 20% a 30% na espessura da epiderme, diminuição do número, tamanho
e secreção das glândulas sudoríparas, além do escasso
tecido de sustentação. A derme se desidrata perdendo
sua rigidez e elasticidade, assim como ocorre redução
da vascularização2. Esses fatores contribuem para o
desencadeamento de fatores físicos locais, facilitando
a ruptura da pele como a maceração, que é a redução
da resistência da pele causada pela umidade2.
A combinação desses fatores torna a pele menos
elástica e mais friável, aumentando as chances de lesões dermatológicas do paciente que se encontra acamado. Estudos realizados demonstraram incidência
de 10% a 20% de UP em idosos acamados e taxa de
mortalidade de 70% ao ano. Cerca de 3% desses idosos apresentam úlceras por pressão de grau III e IV2-5.

Para classificar as UPs quanto ao seu grau de profundidade, foi adotada a classificação publicada pela
European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) e
Grupo Nacional para o Estudo e Assessoria em Úlcera por Pressão – Espanha (GNEAUUP)1, que define:
grau I – eritema não branqueável em pele intacta, a
lesão precursora da pele. Em pacientes de pele escura,
o calor, o edema, o endurecimento ou a dureza também podem ser indicadores; grau II – perda parcial
da pele, que envolve a epiderme, a derme ou ambas
(abrasão/flictena); grau III – perda de espessura total
da pele, podendo incluir lesões ou mesmo necrose do
tecido subcutâneo, com extensão até a fáscia subjacente, mas não através dessa; grau IV – destruição
extensa, necrose dos tecidos ou lesão muscular e/ou
exposição óssea ou das estruturas de apoio (neste grau
como no III, podem apresentar lesões com caverna,
túneis ou trajetos sinuosos)1.
Na população idosa, o processo da doença pode
contribuir com a piora do estado nutricional e submeter o organismo a diversas alterações anatômicas e
funcionais, com repercussões nas condições de saúde
e nutrição dessa população6.
Diversos fatores estão envolvidos na desnutrição
do idoso, incluindo aqueles relacionados à diminuição do apetite e prejuízo na função cognitiva e motora
que leva à dependência de auxílio para alimentar-se,
presença de doenças agudas com perdas gastrointestinais, polifarmácia, redução da sensação de sede, disfagia, depressão, monotonia da dieta, doenças crônicas,
entre outros7. Portanto, é importante ressaltar que,
sendo os idosos um dos grupos de risco para desenvolvimento das UPs, é necessário conhecer as causas
que afetam essa população para prevenir e tratar de
maneira eficiente as UPs, evitando, assim, o aumento
no tempo de internação e os altos custos hospitalares.
A nutrição desempenha papel fundamental na cicatrização da ferida, melhora do sistema imune e recuperação do estado nutricional do paciente.
Fatores de riscos para úlcera por pressão
em idosos
Muito se tem discutido sobre sua causalidade, fisiopatogenia e estratégias de prevenção e tratamento voltadas, principalmente, para as populações de maior
risco7.
O grupo da população geriátrica concentra 70%
de todas as UPs. Devido ao alto grau de morbidade associado ao envelhecimento geral da população,
espera-se que aumente a incidência de pacientes com
UPs8.

Formação das úlceras por pressão em idosos e estratégias nutricionais no tratamento

Um estudo transversal envolvendo mais de 3.000
pacientes em home care mostrou 9,12% de ocorrência
de UPs. Dentre esses pacientes citados, 37,4% apresentavam mais de uma lesão e 14%, três ou mais úlceras.
A avaliação desses pacientes revelou também que 30%
estavam sob risco de desenvolver novas ulcerações8.
Os fatores extrínsecos são aqueles relacionados à
tolerância tissular ou ao mecanismo de formação de
úlceras. Há fatores externos que podem causar as UPs
isoladamente ou combinados; são a fricção, cisalhamento, atrito, tensão e umidade9.
Em se tratando de umidade, esta é considerada como sendo um fator de risco significante para
ocorrência de UP, pois a umidade em excesso na pele
torna-se mais fragilizada e mais suscetível ao atrito e
à maceração9. A umidade como um fator de risco extrínseco para as UPs pode estar associada às alterações
do nível de consciência, além de outras condições
neurológicas periféricas. Na maioria das vezes, ocorre
em consequência das incontinências urinárias e anal,
drenagem de feridas, transpiração e restos alimentares. A exposição da pele à excessiva umidade pode enfraquecer as camadas externas da pele e torná-las mais
vulneráveis às lesões8.
A diminuição da sensação cutânea interfere na
percepção da dor. Essas alterações normalmente estão
associadas à diminuição do nível de consciência ou a
alterações neurológicas, tais como acidente vascular
cerebral (AVC) e as para, hemi ou tretaplegias8,9.
A população idosa, em geral, apresenta multiplicidade de doenças e, portanto, consome maior número
de medicamentos. O uso de diferentes medicamentos, nessa época da vida, tem deixado de ser esporádico para converter-se em habitual. A polifarmácia
em idosos aumenta a incidência de efeitos colaterais e
interações medicamentosas, e o seu uso inadequado,
frequentemente, provoca complicações graves. Nesse
sentido, a utilização, em longo prazo, de drogas terapêuticas que interferem na digestão, na absorção e no
metabolismo de nutrientes pode, também, ocasionar
desnutrição nos idosos, além de desenvolver anorexia9-11. A polifarmácia aumentou com a progressão da
idade, fenômeno esse que pode ser explicado por uma
série de fatores, incluindo aumento da morbidade9.
A interação entre fármacos e alimentos ocorre devido à reciprocidade das características físicas, químicas
e fisiológicas de ambos no organismo, e o alimento
pode causar alterações farmacológicas e o fármaco,
implicações na manutenção do estado nutricional10,12.
A polifarmácia pode comprometer o estado nutricional dos indivíduos com 60 anos ou mais13.
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Vale ressaltar que a idade é apontada, pela maioria dos autores, como um dos mais relevantes fatores
envolvidos na fisiopatogênese das UPs, quando associada a outros fatores como desnutrição, mobilidade e
umidade. Em estudo multicêntrico, realizado na Finlândia, em hospitais gerais e de reabilitação, além de
centros de saúde, os autores verificaram idade média
de 75 anos para os pacientes com UP, similarmente
aos resultados aqui encontrados14.
As alterações morfofisiológicas diretamente relacionadas com a determinação do estado nutricional e
que surgem naturalmente com a idade avançada incluem aquelas relacionadas ao processo de mastigação
(dentição, salivação e sensibilidade gustativa), deglutição, motilidade do trato gastrointestinal, sensação
de sede e digestão (saciedade precoce)11-13.
Outras alterações também contribuem para o
comprometimento da ingestão alimentar e aproveitamento dos nutrientes pelo organismo do idoso.
A acuidade visual, bem como a sensibilidade olfativa
diminuída, pode dificultar ou até impedir o acesso ao
alimento e, ainda, constituir-se em fator de desestímulo à iniciativa para a alimentação11. Essas alterações
são parciais e afetam o comportamento alimentar do
idoso. Dentre todas as mudanças sensoriais, o olfato
e a gustação interferem mais diretamente na ingestão
de alimentos, e a visão prejudicada também a influencia negativamente. Não há dúvida de que o apetite
no idoso é influenciado, principalmente, pela palatabilidade dos alimentos15. Com o envelhecimento, os
hábitos de mastigação mudam, acentuadamente, tanto nos homens como nas mulheres. Essas alterações
na capacidade mastigatória do idoso são devidas ao
aparecimento frequente de cáries e doenças periodontais, às próteses totais ou parciais inadaptadas ou em
péssimo estado de conservação e à ausência de dentes.
Esses fatores interferem no comportamento inicial
do processo digestivo, favorecendo sua inadequação
tanto no processo mecânico como no enzimático15.
A perda de apetite em idosos tem sido geralmente
relacionada com ausência de elementos dentários e
com o uso de próteses. As pessoas que usam dentaduras mastigam 75% a 85% menos eficientemente que
aquelas com dentes naturais, o que leva à diminuição
do consumo de carnes, frutas e vegetais frescos, razão
por que idosos com próteses totais tendem a consumir
alimentos macios, facilmente mastigáveis, pobres em
fibras, vitaminas e minerais, fato que pode ocasionar
consumo inadequado de energia, ferro e vitaminas15.
Outro fator relacionado é a redução da secreção
salivar e a sensação de secura na boca, queixa dada
pelos idosos, levando a um efeito negativo na alimen-
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tação, apetite e conforto oral. Em decorrência dessa
redução, podem ocorrer dificuldade de mastigação e
deglutição, diminuição e alteração do paladar, dificuldade para falar, lábios secos e fissurados e, ainda,
intolerância a certos alimentos11.
Desnutrição e úlcera por pressão em
idosos
Estudos demonstram que indivíduos idosos que desenvolvem UP ou são classificados como de risco para
seu desenvolvimento apresentam estado nutricional
comprometido, que, associado ao maior tempo de
hospitalização, pode constituir-se em elemento sinalizador da severidade dessas feridas11-17.
Nos últimos anos, os estudos têm mostrado prevalências altas de idosos desnutridos. Os valores oscilam
de 15% a 60% dependendo do local, de onde o idoso
se encontra (hospitalizado, em casa ou asilos) e da técnica utilizada para diagnóstico18.
A prevalência de desnutrição e a incidência de
mortalidade são muito altas nos indivíduos idosos
hospitalizados. Em estudo realizado em 2004, uma
coorte com 105 pacientes idosos, houve incidência
de 57,1% de desnutrição e 14,3% de mortalidade.
Essa taxa esteve relacionada com o alto nível de dependência funcional dos indivíduos, com a diminuição dos níveis séricos de transferrina e de contagem
de linfócitos16.
A avaliação nutricional pode detectar precocemente a desnutrição em pacientes idosos, o que atualmente representa crescente preocupação nutricional. Caso
não diagnosticada, ela pode resultar em deterioração
da saúde, levando até mesmo à morte prematura18.
A elevada prevalência de desvio nutricional na população idosa vem sendo demonstrada por meio de
diferentes estudos, em vários países, em que a desnutrição, o sobrepeso e a obesidade predominam sobre
os indivíduos eutróficos. Esses resultados são decorrentes das condições peculiares em que os idosos se
encontram, seja no ambiente familiar, vivendo sozinhos, ou em residência de terceira idade, agravadas
pelas condições socioeconômicas, pelas alterações fisiológicas inerentes à idade e pela progressiva incapacidade para realizar sozinhos suas atividades cotidianas.
Nesse contexto, os efeitos da alimentação inadequada,
tanto por excesso como por déficit de nutrientes, têm
expressiva representação, o que reflete num quadro
latente de má nutrição em maior ou menor grau15.
Em um estudo com 175 idosos (79 ± 6 anos),
estes foram avaliados quanto ao estado nutricional,

ao desenvolvimento e à cicatrização de UP. O grupo
controle correspondia aos idosos que não apresentavam úlceras (n = 100) e os outros (n = 75) apresentavam UP. A identificação da ingestão alimentar
foi realizada por meio do recordatório 24 horas e de
um questionário sobre nutrição. A proporção significativamente alta de indivíduos com baixa ingestão
alimentar apresentava UP. Os idosos com feridas também foram identificados como os que necessitavam
de auxílio para a alimentação, bem como alterações
mais significativas no paladar19.
A principal causa da desnutrição em idosos é a
diminuição do consumo alimentar, que pode ser
causada por várias condições, tais como: redução do
apetite, imobilização, depressão, uso de medicamentos, dentição prejudicada e ingestão de dietas monótonas20.
Diferentes estudos têm sugerido que a desnutrição
é um importante precedente de morbidades e mortes em idosos. Atualmente, admite-se que ela influi
negativamente sobre o tratamento médico-cirúrgico,
aumentando o risco de os pacientes desenvolverem
complicações graves enquanto hospitalizados e após a
alta. Idosos desnutridos são mais propícios a apresentar alta incidência de infecções, osteoporose, fraturas,
problemas respiratórios e cardíacos, assim como altas
taxas de mortalidade relacionada com a gravidade das
deficiências nutricionais20.
Existe uma complexa inter-relação entre estado
nutricional, severidade da doença e resultados clínicos entre idosos hospitalizados. Perda de peso, baixo
índice de massa corporal (IMC) e outros indicadores
de depleção de massa corporal gorda e magra indicam
aumento do risco de resultados clínicos adversos independentemente da severidade da doença21.
Por outro lado, a severidade da doença como nos
casos de câncer avançado, infecções, UP, demência,
cirurgias ortopédicas e acidente vascular encefálico,
que são mais frequentes no idoso mais velho, correspondem a fatores de risco significantes para o surgimento da desnutrição22.
Estudo realizado em hospitais e unidades geriátricas em Israel nas primeiras 72 horas de internação
de pacientes idosos coletou dados da Miniavaliação
Nutricional (MAN) e exames laboratoriais (função
renal e tireoidiana, vitamina B12, transferrina, colesterol, triglicerídeos, eletrólitos, albumina, contagem total de linfócitos e proteína C reativa) para a
avaliação do estado nutricional. A idade dos indiví
duos era de 75 a 103 anos, aproximadamente metade
deles vivia acamada ou em cadeiras e ¼ apresenta-
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va declínio c ognitivo moderado a severo. Havia alta
prevalência de doenças crônicas não degenerativas
(diabetes mellitus, insuficiência cardíaca congestiva
e outras doenças cardiovasculares). Com relação ao
estado nutricional, somente 17,6% estavam nutridos, 33,2% estavam em risco nutricional e 49,4%
eram desnutridos. Análises estatísticas indicaram que
os indivíduos em risco ou desnutridos eram significativamente mais velhos que os bem nutridos. Os
exames laboratoriais mostraram boa correlação com
a MAN. Baixa concentração de albumina e fósforo,
demência e AVC foram significantes fatores de risco
para desnutrição23.
A utilização de triagem nutricional ou de instrumentos de avaliação deve prevalecer no tratamento
de pacientes em risco ou com UP. Esses instrumentos
necessitam ser válidos e fidedignos e não devem substituir, por outro lado, a avaliação clínica22.
Técnicas convencionais de avaliação de desnutrição incluem antropometria, recordatório alimentar e
investigação laboratorial, entretanto constituem ferramentas lentas e caras para serem usadas para uma
extensa quantidade de idosos frágeis, os quais constituem risco de desnutrição. Diversas ferramentas simples e rápidas têm sido criadas para triagem de idosos
em risco, como a MAN19.
A MAN é um método validado em diversos paí
ses com variados tipos de estado nutricional como
desnutrição, saudáveis, fragilizados ou hospitalizados.
Esse método de avaliação mostrou boa correlação
com parâmetros laboratoriais (albumina plasmática
e pré-albumina) e outros parâmetros nutricionais,
sendo de fácil administração, sem custos, apresentando alta sensibilidade e especificidade. A classificação
do estado nutricional é estabelecida de acordo com
o escore obtido com a aplicação do questionário. Os
indivíduos que alcançam 12 pontos ou mais, na etapa
de triagem, são classificados como nutridos. Os que
alcançam pontuação inferior a 12 seguem em avaliação até completar o questionário, com classificação de
risco de desnutrição quando a pontuação estiver na
faixa de 17 a 23,5 ou é classificado como desnutrido
com pontuação menor que 1719.
A desnutrição em pacientes idosos é muito comum nos hospitais e, dependendo dos grupos de pacientes considerados, a prevalência dela pode chegar
a até 60% deles. Um trabalho realizado recentemente
com uma população japonesa apontou, de acordo
com a aplicação da MAN, 39,9%, 51,2% e 8,9% de
pacientes com eutrofia, risco de desnutrição e desnutrição, respectivamente24.
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Estratégias nutricionais para o tratamento
das úlceras por pressão em idosos
O estado nutricional tem sido citado como influente na incidência, progressão e gravidade da UP e um
dos mais importantes fatores de contribuição para a
reparação tecidual e o seu bom estado. Muitos estudos relatam ser a hipoalbuminemia, a anemia, a linfopenia, a redução do zinco sérico e do peso corporal,
coadjuvantes nos indivíduos com UP8. Vários estudos
sugerem que a ingestão de nutrientes, especialmente de proteínas, é importante na cicatrização de UP.
A hipoalbuminemia tem sido descrita como fator de
risco para UP. Em pessoas idosas, o catabolismo das
doenças é capaz de induzir uma queda na albumina sérica, entretanto, é provável que estes dois fatores estejam associados8. O aporte calórico-proteico
reduzido pode predizer o desenvolvimento de UP,
devendo-se ressaltar algumas causas dessa diminuição como a persistente falta de apetite e as restrições
alimentares impostas pelo tratamento da doença de
base13. A desnutrição proteico-calórica grave altera a
regeneração tissular, a reação inflamatória e a função
imune, tornando os indivíduos mais vulneráveis ao
desenvolvimento de UP8-25. Um estudo com pacientes em terapia de nutrição enteral evidenciou que
65% deles apresentavam UP e que, apesar de as fórmulas serem aparentemente adequadas, deficiências
de micronutrientes e desnutrição marasmática foram
evidenciadas, destacando a necessidade de terapia nutricional focada nas características dessa população.
Confirmando esses dados, o estudo de Rojas e Phillips
apresentou pacientes idosos com úlceras crônicas em
membros inferiores e baixos níveis de vitamina A e E,
caroteno e zinco, mostrando que as deficiências desses elementos podem influenciar a cicatrização8.
A deficiência de vitaminas interfere no processo
de cicatrização, além de haver diminuição na síntese
de colágeno e elastina, ocasionando maior prejuízo
aos portadores de doenças crônicas6. Muitos minerais
também são importantes no processo de cicatrização
da UP. Alguns minerais como o zinco são necessários
para síntese proteica, reaplicação celular e síntese de
colágeno. O cobre, juntamente com o ferro, é essencial para a formação dos eritrócitos e é importante
na polimerização do colágeno e no fortalecimento da
cicatriz8. O processo de cicatrização é um dos muitos
processos metabólicos que consomem energia. A glicose é o principal carboidrato do organismo e supre a
maior parte da energia necessária para a cicatrização.
Os carboidratos são fontes de energia para leucócitos, proliferação celular, atividade fagocitária e função fibroblástica. O fornecimento inadequado desse
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nutriente leva à degradação muscular, à diminuição
do tecido adiposo e à falha na cicatrização13. Um macronutriente de grande importância são os lipídeos
componentes das membranas celulares; além de fontes de energia celular, são necessários para a síntese de
prostaglandinas que regulam o metabolismo celular,
processo inflamatório e vascular. A deficiência de ácidos graxos essenciais prejudica a cicatrização13.
As proteínas são componentes básicos das células
e os aminoácidos são constituintes básicos da proteína corpórea. Os aminoácidos são essenciais para
neovascularização, síntese de colágeno, proliferação
fibroblástica e produção de linfócitos. A depleção
proteica, por sua vez, inibe a proliferação fibroblástica e prolonga o tempo da fase inflamatória, diminui a
síntese de colágeno, reduz a força tênsil da ferida, limita a capacidade fagocitária dos leucócitos e aumenta a taxa de infecção da ferida8. Sendo as proteínas
nutrientes relacionados com o sistema imunológico e
integrantes dos tecidos corporais, a presença de desnutrição proteica por deficiência nutricional acarreta
lesão de pele e músculo, além de dificultar o processo
de reparação de tecidos lesados6.
Em indivíduos idosos, que apresentam frequentemente deficiências nutricionais, a suplementação
nutricional promove melhora na função imunológica
desses indivíduos. Por outro lado, não há benefícios
bem estabelecidos nos casos de suplementação em indivíduos idosos saudáveis22. Pacientes que receberam
maior aporte proteico e energético na dieta, assim
como nutrientes específicos, desenvolveram menos
úlcera por pressão e apresentaram melhor cicatrização.
Estudos mais recentes ressaltaram a importância de alguns nutrientes em cada etapa do processo de cicatrização: inflamatória, proliferativa e de remodelação14.
Em uma revisão sistemática e metanálise, constatou-se que a terapia nutricional, particularmente a suplementação nutricional oral com alto teor proteico,
pode diminuir significativamente o risco de desenvolvimento das UPs26.
Houwing et al. verificaram que os pacientes que
receberam suplemento dietético enriquecido com
proteína, arginina, zinco e antioxidantes apresentaram menor índice de UP em estágio II, comparativamente ao grupo controle. Em outro estudo, a
suplementação nutricional oral específica resultou em
diminuição significativa na área da ferida e em melhoria das condições das UPs em estágio III e IV13.
Desse modo, o suplemento nutricional parece ser
uma maneira eficiente de repor deficiências de macro
e micronutrientes no organismo e de fornecer outros

nutrientes para preservar o tecido cutâneo, fortalecer
a resistência tecidual e promover a reparação dos tecidos. Neste estudo, os pacientes do grupo controle receberam dieta-padrão com 1.800 kcal em três
refeições diárias, enquanto o grupo de intervenção
recebeu, além dessas refeições, dois suplementos nutricionais de 200 ml e 200 kcal cada. Esses suplementos continham 30% de proteína e eram enriquecidos
com vitaminas e minerais, como zinco e vitamina C.
A intervenção ocorreu pelo período de 15 dias ou
até a alta. Além da intervenção nutricional, os pacientes de ambos os grupos foram submetidos a um
programa de prevenção de UP que incluía mudança
de decúbito, colchão especial e cuidados de higiene.
O risco para o desenvolvimento de úlceras era alto
para os dois grupos avaliados. A incidência cumulativa dessas feridas no quinto dia foi de 16% no grupo
de intervenção nutricional e 25% no grupo controle.
No décimo dia, a incidência foi de 27% versus 37%,
respectivamente. No final do estudo, 40% dos indivíduos do grupo de intervenção nutricional e 48%
dos indivíduos do grupo controle apresentaram UP.
As análises estatísticas desse estudo indicaram que,
entre outros fatores, os indivíduos que pertenciam ao
grupo controle apresentavam maior risco de desenvolver essas lesões, por outro lado, pertencer ao grupo
de intervenção indicou ser um fator de proteção21,23.
A intervenção nutricional tem como objetivo primário corrigir a desnutrição proteica energética preferencialmente por via oral e, caso não seja suficiente,
os suplementos nutricionais ricos em proteína e energia devem ser introduzidos. Nos casos de persistência
da insuficiência da ingestão alimentar oral, outras vias
de alimentação devem ser utilizadas15.
Indivíduos idosos requerem cuidado especial, sendo necessário observar que a baixa ingestão alimentar muitas vezes se deve à inadequação das refeições
servidas a esses indivíduos quando estão internados.
A quantidade de alimentos servidos em uma refeição
é considerada grande para os idosos que não conseguem realmente ingerir todo o alimento servido.
Assim, a redução da porção servida e a utilização de
alimentos com maior densidade de energia podem
minimizar significativamente a perda em termos de
ingestão. Além disso, a identificação das deficiências
nutricionais dos idosos pode requerer a introdução de
estratégias não somente da redução da porção servida,
mas também a introdução de pequenos lanches entre
as refeições em que podem ser introduzidos os suplementos nutricionais15-20.
Conforme as recomendações de diretrizes internacionais quanto ao manuseio nutricional para pre-
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venção e tratamento de úlceras por pressão, é preciso
assegurar a ingestão de uma dieta adequada que previna a desnutrição, desde que seja compatível com as
expectativas ou condições individuais. Dessa forma,
são imprescindíveis o rastreamento e a avaliação do
estado nutricional por meio de instrumentos válidos
e fidedignos, bem como a realização de avaliação clínica para a identificação dos pacientes em risco ou
com desnutrição já instalada22.

CONCLUSÃO
Os idosos são um grupo de risco de grande importância para o desenvolvimento da UP, visto que as
comorbidades que os atingem acabam limitando-os,
fazendo que permaneçam na maior parte do dia acamados ou impossibilitados de se mover. As doenças
predominantes do envelhecimento, como demência,
acidente vascular cerebral, derrames ou para, hemi ou
tetraplegias, contribuem para imobilização, tornando-se o principal fator para o desenvolvimento da UP.
As alterações morfofisiológicas próprias do envelhecimento (mastigação, deglutição, absorção,
xerostomia, acuidade visual, olfato, paladar), a polifarmácia e as doenças frequentes na idade avançada,
além do isolamento social, são as principais causas de
desnutrição no idoso, aumentando o risco do desenvolvimento da lesão, tornando o processo de cicatrização prejudicado. É preciso assegurar a ingestão de
uma dieta adequada que previna a desnutrição, desde
que seja compatível com as expectativas ou condições
individuais. O uso de suplemento nutricional parece
ser uma forma eficiente de diminuir o desenvolvimento da UP e contribuir para melhor cicatrização.
Portanto, lançar mão de estratégias nutricionais
como o uso de suplemento nutricional para prevenção e/ou tratamento das UPs e recuperação do estado
nutricional parece ser uma estratégia eficaz e eficiente.
Por outro lado, sem a abordagem terapêutica, como
a intervenção da enfermagem que inclui a mudança
de decúbito, o uso do colchão piramidal, de loções
hidratantes e o tratamento local (conservador e cirúrgico), o resultado não é eficaz, visto que a atuação da
equipe multidisciplinar é imprescindível na prevenção e/ou no tratamento.
No entanto, as publicações nacionais enfocam
predominantemente pacientes hospitalizados e a visão da enfermagem. A ausência de publicações que
focalizam a atuação da equipe multidisciplinar e a
assistência preventiva, prestadas nos ambulatórios ou
nas unidades de saúde ou domicílios, fazem com que
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a visão de prevenção e tratamento das úlceras fique
limitada, tornando a atuação de determinados profissionais secundária.
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RESUMO
O presente artigo pretende examinar o envelhecimento humano à luz da teoria do desenvolvimento psicossocial
de Erik Erikson. Postula-se que a consolidação da identidade é um processo que envolve tanto o indivíduo quanto
a cultura. Enfrentar as perdas decorrentes da velhice com possibilidade de encarar a morte com serenidade exigirá
do idoso, de acordo com essa teoria, revisão de sua vida e aceitação de falhas do passado. Assim, durante esse
processo, conflitos anteriores poderão ressurgir e o desespero diante da finitude da vida possivelmente aparecerá.
Entretanto, se o idoso conquistar a sabedoria e o envolvimento vital por meio do amadurecimento de forças psicossociais, a integridade do ego poderá ser consolidada. Para tanto, o ambiente psicossocial é de suma importância.
O artigo faz uma releitura dos textos de Erik Erikson acerca do envelhecimento, destacando seus principais conceitos. Além disso, as autoras trazem contrapontos com teorias sobre o envelhecimento, além de propostas para
atuação com idosos.
Palavras-chave: Envolvimento vital, Erik Erikson, sabedoria, envelhecimento.
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The present essay intends to examine the human aging through Erik Erikson’s psychosocial development theory. It
is postulated that the consolidation of identity includes the individual and the culture as well. Coping with old age
losses and facing death with serenity demand life revision and acceptance of past mistakes. In this way, previous
conflicts may reappear, overcome or not, and the despair with finitude may emerge. However, if the aged person
achieves wisdom and life involvement, ego integrity will be consolidated and despair will vanish. In this sense, the
psychosocial environment is essential. The article brings a new comprehension on Erik Erikson’s essays about old
age and enhance some of his main concepts. Moreover, the authors present counterpoints to theories on aging, as
well as proposals for actions towards the elderly.
Keywords: Vital involvement, Erik Erikson, wisdom, aging.
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INTRODUÇÃO
Durante muito tempo, estudos psicológicos sobre a infância e a adolescência centralizaram as preocupações
dos pesquisadores da área do desenvolvimento humano. O interesse pelo envelhecimento surgiu a partir de
uma maior visibilidade dos idosos como consequência
de mudanças demográficas advindas de avanços científicos, que, por sua vez, possibilitaram melhoria na
qualidade de vida e aumento da longevidade. As teorias e pesquisas focalizavam quase exclusivamente na
infância e na adolescência, pois se acreditava que esta
última era seguida por um período de estabilidade,
restando muito pouco a ser adquirido no que tange ao
desenvolvimento. Entretanto, nos meados do século
XX, o interesse pela velhice tornou-se mais visível e
estudos e pesquisas passaram a ser desenvolvidos de
maneira mais consistente. O envelhecimento, que era
constantemente associado com decrepitude e doen
ça, passou a ser considerado como uma etapa do desenvolvimento humano com características próprias,
marcada por perdas e ganhos1-3. O presente artigo
objetiva discorrer e discutir sobre o envelhecimento
dentro de uma perspectiva voltada para o desenvolvimento humano ao longo de toda a vida. Essa visão
sobre a última etapa envolve uma compreensão da velhice como um período da vida humana marcado por
ganhos e perdas físicas, cognitivas e existenciais.
No decorrer do presente ensaio, enfocar-se-ão as
características inerentes ao envelhecimento humano
e que necessitam ser repensadas na atualidade. Para
tanto, a velhice é, aqui, destacada como o fechamento
do ciclo vital com tarefas desenvolvimentais e desafios
próprios. Um dos primeiros modelos teóricos da Psicologia do Desenvolvimento a englobar todo o curso
da vida, e que constitui o foco desse estudo, é o Modelo Epigenético do Ciclo de Vida de Erik Erikson.
Esse autor elaborou um diagrama com oito e, posteriormente, nove etapas do ciclo de vida, abrangendo
desde o nascimento até a velhice avançada. Cada fase
seria caracterizada por uma crise, ou, como Erikson
postulou anos depois, por um balanço dinâmico entre
um componente sintônico e um distônico. Tal como
formulado pelo autor, o elemento sintônico implica
uma tendência à harmonia e à busca pelo equilíbrio
interno. Contrariamente, o distônico tenderá à desarmonia e ao desarranjo4,5.
Desse modo, cada etapa do desenvolvimento seria
marcada por uma dinâmica entre dois opostos e seu
equilíbrio levaria à aquisição de uma virtude ou força
psicossocial. A resolução da crise não significa que o
elemento sintônico prevaleceu sobre o distônico, mas

que ambos foram experimentados de tal forma que
ocorreu predomínio das qualidades positivas e a força psicossocial correspondente foi alcançada6. Além
disso, para Erikson4,5,7, o desenvolvimento humano
se dá em função do contexto social, e cada fase se
resolve de forma idiossincrática, apesar da universalidade das etapas. Nessa perspectiva, o indivíduo sempre tem a possibilidade de retomar posteriormente
uma crise não resolvida satisfatoriamente e alcançar a
virtude dela resultante5. É uma perspectiva que, diferentemente de outras perspectivas desenvolvimentais,
concebe que o ego continua a se desenvolver por toda
a vida. Além disso, percebe o sujeito como mutável e
capaz de retomar futuramente crises que não foram
resolvidas no momento da vida em que surgiram.
As fases do desenvolvimento propostas por Erikson4,7,8, seguidas pelas virtudes ou forças psicossociais
a serem adquiridas, são apresentadas a seguir:
1ª) Confiança básica versus desconfiança básica: esperança;
2ª) Autonomia versus vergonha e dúvida: força de
vontade;
3ª) Iniciativa versus culpa: propósito;
4ª) Diligência, realização versus inferioridade: competência;
5ª) Identidade versus confusão de identidade: fidelidade;
6ª) Intimidade versus isolamento: amor;
7ª) Geratividade (generativity) versus estagnação: cuidado;
8ª) Integridade do ego versus desespero, desgosto: sabedoria.
Um nono estágio foi acrescentado em 1998,
quando Joan Erikson adicionou alguns capítulos à
revisão da edição de 19827,9. Ao dar prosseguimento aos estudos sobre a personalidade na velhice, Joan
Erikson descreve a possibilidade de conquista da “gerotranscendência” como força psicossocial de uma
etapa posterior aos 85 anos de idade. A crise da nona
etapa, da forma como descrita por J. Erikson9, não
recebeu distinção clara entre a distonia e a sintonia.
No presente artigo, propomos os termos “autoabsorção” – necessidade de voltar-se para si e refletir sobre
a vida – e “comunidade” – necessidade do apoio e
auxílio do ambiente social do idoso – para definir a
crise desenvolvimental da última etapa de vida.
Erikson desenvolveu sua teoria sob a premissa de
que cada estágio ou etapa contribui para a consolida-
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ção da “integridade do ego”. Dessa forma, o elemento
sintônico “integridade do ego”, que surge de forma
mais evidente na oitava etapa, envolve os esforços em
equilibrar o sentido de coerência e plenitude pessoal
com o “desespero” perante a finitude e a proximidade
da morte, além da aceitação e adaptação aos triunfos e falhas do passado10. Entretanto, esse elemento
é construído a partir do processo dinâmico do desenvolvimento da personalidade que ocorreu durante
toda a vida e se consolida na velhice. Portanto, a formação do ego se dá por meio de sucessivas reatualizações após cada crise, quando o sujeito necessita gerar
novas formas de estabilidade emocional e de relações
interpessoais6. Cada estágio traz consigo tarefas desenvolvimentais a serem cumpridas, novos desafios a
serem enfrentados e a necessidade de reavaliar relações e comportamentos estabelecidos.
Desafios do envelhecimento e a conquista
da sabedoria
O Modelo Epigenético do Ciclo de Vida postula que
os desafios enfrentados durante o processo de envelhecimento são resolver os conflitos do passado e investir no presente. O desenvolvimento parece gerar
a necessidade de uma consideração retrospectiva da
vida e um novo equilíbrio perante as mudanças relacionadas à velhice. A percepção do idoso acerca do
quanto se engajou e conquistou em sua trajetória existencial e acerca dos arrependimentos de oportunidades perdidas contribuirá para o quanto experimentará
o “desespero”. Esse “desespero” expressa o sentimento
de que o tempo agora é curto demais para recomeçar
e tentar outros caminhos5,7. Sendo assim, a força psicossocial da “sabedoria”, decorrente da resolução da
crise da oitava etapa, corresponde à capacidade em
equilibrar a coerência e a plenitude pessoais com o
desespero perante a finitude e a proximidade da morte, além de aceitar falhas e omissões do passado10.
A velhice, na visão eriksoniana, engloba a expectativa do fim da vida e uma busca pela integração
das virtudes conquistadas durante o desenvolvimento – “esperança”, “força de vontade”, “propósito”,
“competência”, “fidelidade”, “amor” e “cuidado” – de
forma a cultivar um senso abrangente de “sabedoria”.
O idoso é, então, desafiado a “se inspirar em seu próprio ciclo vital e consolidar o senso de “sabedoria” a
fim de viver o restante da vida, além de se colocar em
perspectiva entre as gerações presentes e aceitar seu
lugar na progressão histórica infinita”10 (p. 56). Dessa
forma, há necessidade de reelaboração de aquisições
anteriores e maior investimento emocional nas relações com pessoas e com o mundo no presente para
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que a “integridade do ego” seja experimentada e a “sabedoria”, alcançada.
Outro aspecto destacado por Erikson5 e Erikson
et al.10 foi o elemento sintônico “geratividade”, que,
no oitavo estágio, tem a função de auxiliar o idoso a
sentir-se vivo e encontrar satisfação na velhice. A falta
ou carência desse envolvimento vital gera sintomas
psicopatológicos no indivíduo que envelhece, aumentando a força do elemento distônico do “desespero”
e a contínua sensação de “estagnação”5. A participação na vida dos filhos e dos netos, juntamente com a
oportunidade de poder ensinar algo para as próximas
gerações, tem o potencial de produzir e aumentar o
engajamento vital do idoso. Adicionalmente, atividades cotidianas como cuidar da casa, do jardim ou da
horta, participar de atividades da comunidade, fazer
pequenos reparos na casa, além da manutenção de
atividades laborativas podem contribuir para o aumento desse envolvimento vital necessário para enfrentar o fim da vida10. A essa geratividade da velhice,
Erikson et al.10 chamam de “grand-generativity”. Esse
termo traz a ideia de um cuidado e preocupação que
vão além dos dedicados aos filhos e netos. Engloba
uma preocupação maior (grand) com o futuro da humanidade, do mundo e com a vida, de modo geral.
Cabe ressaltar que Erikson et al.10 entrevistaram
idosos que viveram a maior parte de suas vidas no
início e meados do século XX. Pesquisas recentes evidenciam que os idosos da atualidade não se contentam com pequenas atividades cotidianas. Kamkhagi11
afirma que, antes de chegar a uma velhice acentuadamente impeditiva, muitas vezes o idoso vivencia um
envelhecimento sem grandes obstáculos. É uma fase
de plena atividade em que o indivíduo se mantém
física e mentalmente ativo, dentro de suas possibilidades. Em alguns casos o sujeito continua trabalhando,
apesar da aposentadoria, e “investindo em atividades
que lhe permitam usufruir da vida”11 (p. 16). Assim,
além de buscar novas atividades laborativas, o idoso
pode investir em atividades físicas e de lazer que contribuem para o fortalecimento das relações sociais e
melhoria da saúde física e mental10.
Após extensa e contínua pesquisa e teorização
acerca das oito etapas do desenvolvimento humano, no final de sua vida, Erik Erikson e sua esposa
Joan Erikson acrescentaram uma última fase à teoria.
A nona etapa tem início aos 85 anos. Nesse período,
apesar de todos os esforços do indivíduo em manter a
força vital e o controle sobre a própria vida, o corpo
continua a perder, gradativamente, sua autonomia.
O elemento distônico “Desespero”, que é constituinte da etapa anterior, está ainda mais presente na nona
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etapa por causa da imprevisibilidade e das perdas nas
habilidades físicas. Por conseguinte, pelo fato de que
a independência e o controle são contestados pelo
tempo, a autoestima e a segurança adquiridas durante toda a vida podem se enfraquecer. Muitas vezes as
forças psicossociais adquiridas ao longo do desenvolvimento, como a “esperança” e a “confiança”, não são
mais suportes fortes como eram anteriormente9.
É interessante sinalizar que, durante as oito etapas
do desenvolvimento da teoria eriksoniana, o elemento sintônico é apresentado em primeiro plano, pois é
o que dá suporte para o desenvolvimento e expansão.
De igual forma, é a sintonia que sustenta o indivíduo
quando desafiado pela distonia. Em contraposição,
na nona etapa, J. Erikson9 trouxe o elemento distônico para primeiro plano, na tentativa de ressaltar sua
proeminência e força nessa fase. A autora descreveu,
então, essa etapa tendo em mente o reaparecimento
dos potenciais distônicos e sintônicos dos períodos
anteriores.
O aparecimento de fragilidades corporais e perda crescente da autonomia após os 85 anos tornam a
vida um terreno fértil para o ressurgimento dos elementos distônicos das etapas precedentes. Entretanto, o indivíduo que tiver superado as crises anteriores
e estiver inserido em um contexto psicossocial que o
ajude a fazer frente às dificuldades atuais não permitirá que o “desespero” tome conta de sua existência. Se
o idoso conseguir superar os elementos distônicos das
experiências da nona etapa, provavelmente trilhará o
caminho que leva à “gerotranscendência”.
Na perspectiva de J. Erikson12, a “gerotranscendência” envolve uma nova compreensão das questões
existenciais fundamentais, que são separadas em três
níveis. O primeiro é o da dimensão cósmica da vida,
em que ocorrem mudanças nas definições de tempo
e espaço, aumento na sensação de conexão com as
gerações anteriores, nova compreensão sobre a vida
e a morte, aceitação da dimensão misteriosa da vida
e regozijo com uma gama de eventos e experiências.
O segundo nível é o da mudança em alguns aspectos do self. Na “gerotranscendência”, há a busca pelo
autoconhecimento e autenticidade, diminuição do
egocentrismo, diminuição da obsessão pelo corpo,
aumento do altruísmo, redescoberta da criança interior e “integridade do ego” com a totalidade da vida.
Já o terceiro nível envolve mudanças nos relacionamentos sociais e individuais do idoso. Nessa etapa, a
pessoa tende a se tornar mais seletiva e menos interessada em relacionamentos superficiais, demonstrando
aumento na necessidade de ficar só. Conjuntamente,
surge uma nova concepção do próprio self, que gera

uma compreensão reconfortante do que foi e é a vida
e da dificuldade em definir, de forma absoluta, o que
é certo e errado. Consequentemente, o idoso passa a
evitar julgamentos e o oferecimento de conselhos13,14.
Assim sendo, a resolução da crise da nona etapa
está relacionada à capacidade do idoso em transcender
as limitações corporais próprias da velhice. Com isso,
tem oportunidade de experimentar uma compreen
são mais universal da vida e focalizar nos aspectos
iminentes da própria morte12,13,15, ou seja, conquistar
a força psicossocial da nona etapa – “gerotranscendência”. Isso acarreta uma mudança na perspectiva
do que é a vida e a morte. O idoso que tenha conquistado essa virtude passa de uma visão de mundo
materialista e racional para uma visão mais cósmica e
transcendente. Essa nova forma de encarar a vida traz
satisfação e uma perspectiva mais contemplativa de si
e das pessoas que fizeram parte de sua vida13,14,16.
A Teoria da Gerotranscendência ressalta os aspectos positivos presentes em idosos muitos velhos, ou
como Baltes e Smith17 denominaram, idosos da quarta idade. Entretanto, os pesquisadores dessa teoria
não negam a presença da dependência, dificuldades
físicas resultantes do envelhecer e mudanças nos padrões relacionais. Assim, Tornstam14 faz uma releitura
e uma reinterpretação da Teoria do Desapego/Descomprometimento (Disengagement theory) desenvolvida por Cumming et al.18.
Uma pessoa totalmente comprometida com a vida,
segundo Cumming19, possui uma variedade de papéis
sociais e sente-se compelida a suprir as expectativas
das pessoas à sua volta. Na velhice, esse comprometimento tende a diminuir por causa do arrefecimento das relações sociais e do isolamento. Além disso,
ocorre um descomprometimento psicológico que se
mostra por meio de envolvimento maior consigo,
diminuição na intensidade do afeto demonstrado e
tendência à passividade perante a vida20. O desapego
na velhice é visto como um “desvio permitido” e interpretado como um “egoísmo despreocupado” resultante da diminuição na interação social e mudança na
percepção do self18,19.
A Teoria do Descomprometimento teve grande
repercussão na sua época e vários gerontologistas interpretaram esse aspecto da velhice como negativo.
Tornstam13,14, entretanto, afirma que o desapego
característico da terceira (e quarta) idade é, muitas
vezes, um desenvolvimento positivo rumo à “gerotranscendência”. Isso quer dizer que o isolamento
durante curtos períodos de tempo e a diminuição de
atividades sociais podem ser compreendidos como
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necessidades do indivíduo em estar mais em contato
consigo mesmo e de elaboração da vida e da própria
morte. Assim, poderíamos caracterizar a crise da nona
etapa como sendo a “autoabsorção” versus “comunidade”, o que pode levar à aquisição da força psicossocial da “gerotranscendência”.
Em síntese, o modelo desenvolvimental de Erik
Erikson procura trazer uma visão globalizante do que
é o ciclo de vida, pois cada crise surge em resposta
a uma demanda psíquica e a uma demanda social.
A teoria oferece um entrelaçamento dos mundos interior e exterior do indivíduo e de suas influências em
cada etapa do desenvolvimento. Nas duas últimas,
que correspondem à velhice, o ambiente social se faz
ainda mais preponderante no auxílio à superação dos
elementos distônicos. Erikson5 afirmou, há quase três
décadas, que “a falta de um ideal culturalmente viável
da velhice faz com que nossa civilização não tenha
realmente onde ancorar um conceito de totalidade
da vida”16 (p. 114). À medida que a sociedade não
consegue valorizar o idoso proporcionando-lhe um
ambiente saudável e motivador, a velhice se torna em
tempo ainda mais difícil para ele e para os demais
membros da comunidade. A memória é o elo com
o passado e com as histórias das gerações passadas.
Entretanto, é necessário encontrar ouvidos atentos ao
que o velho tem para contar, a fim de que sua vida tenha sentido21. Esse senso só é possível quando se valoriza a vida como um todo, do início ao fim. Alcançar
um envolvimento vital para usufruir os anos finais da
vida com satisfação envolverá, portanto, a presença de
alguns fatores, pessoais e sociais.
Envolvimento vital na velhice
Desfrutar de uma velhice saudável, com envolvimento vital, dependerá de elementos intrínsecos à história pessoal e do suporte social do idoso, além de suas
condições físicas. Erikson et al.10 ressaltaram a importância de, ao longo da vida, o indivíduo antecipar e
planejar seu futuro como uma forma de preparação
para os anos que virão. Assim, fatores preponderantes
e resultantes de cada etapa do ciclo vital contribuirão
para que o processo de envelhecimento aconteça da
melhor forma possível.
Conforme já sinalizado, a oitava e a nona etapas envolvem a retomada dos elementos sintônicos
e distônicos de períodos anteriores, com o objetivo
de integrar as formas maduras das forças psicossociais
resultantes das crises resolvidas com um abrangente
senso de “sabedoria”. Assim, o idoso é desafiado a
se inspirar em sua trajetória existencial e extrair dali
os componentes que precisa para enfrentar a morte.
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 necessário e vital aceitar a inalterabilidade do passaÉ
do e o enigma do futuro, reconhecer falhas e omissões
passadas e equilibrar o consequente “desespero” com
o senso de “integridade”. Essa não é uma tarefa fácil,
principalmente quando o indivíduo não teve um ambiente psicossocial adequado e saudável. Para Erikson, porém, nunca é tarde demais, pois sempre existe
a possibilidade de se retomarem crises não resolvidas
e adquirir a força psicossocial perdida6,9,10.
A conciliação entre “geratividade” e “estagnação”,
na velhice, exigirá da pessoa a revisão dos próprios
anos de trabalho e de responsabilidade ativa na criação de seus filhos, além da retomada de experiências
de cuidado em relação à geração de seus pais. Assim,
a possível frustração e o arrependimento pelo abandono de projetos de estudos e carreira por causa do
casamento e dos filhos muitas vezes são substituídos
pelo orgulho em ver as conquistas dos próprios filhos
e netos.
Alguns idosos conseguem, após a saída dos filhos
de casa e a entrada na velhice, voltar a investir em
seus talentos e projetos não concluídos, devidamente adaptados ao momento atual da vida. É essencial
reforçar os sensos de “geratividade”, “realização” e
“competência” desenvolvidos durante as fases anteriores do desenvolvimento. Para tanto, é necessário
que o velho se envolva com novos aprendizados e atividades que o ajudem na transformação de interesses
latentes em capacidades manifestas. A participação
em novos desafios e projetos contribui para o envolvimento vital, assim como reascende a força psicossocial da “competência” na velhice.
O relacionamento com os netos também pode
oferecer ao idoso uma segunda oportunidade de “geratividade” e “cuidado” e a possibilidade de ser lembrado após a morte. Tornstam14 e Erikson5 afirmaram
que o vislumbre de poder deixar sua marca na história auxilia no esforço para enfrentar o desespero da
última etapa e a se sentir como parte integrante da
dimensão histórica da vida. Assim, passado, presente
e futuro começam a ser percebidos e experienciados
como um fluxo contínuo da vida, e a morte como o
ato que encerra um ciclo, mas que não apaga a existência e as marcas deixadas.
A perda do cônjuge ou de amigos de longa data e
a possibilidade iminente da morte retomam o conflito entre “intimidade” e “isolamento”. Conquistar um
novo senso de mutualidade e companheirismo com
outras pessoas após a perda de companheiros com os
quais se compartilhou a vida torna-se algo doloroso
e difícil. Jerusalinsky22 afirmou que, em muitos ca-

266

Geriatria & Gerontologia. 2011;5(4):261-8

sos, perder o parceiro é como ter perdido parte de si
mesmo, e a morte de amigos significativos implica a
perda daqueles que foram testemunhas da sua existência, que construíram e mudaram, em conjunto,
a realidade circundante, tornando-se cúmplices de
um existir. A viuvez na velhice pode propiciar diminuição da participação social. O idoso viúvo perde a
maior fonte de socialização quando o cônjuge morre
e encontrar um suporte emocional e social é de fundamental importância para que o “isolamento” e a
“autoabsorção” não prevaleçam23.
Todavia, a viuvez pode possibilitar ao idoso o investimento em si mesmo, principalmente se o casamento foi sinônimo de renúncia e sofrimento mais
do que motivo de felicidade e realização. Assim, alguns indivíduos encontram o senso de “intimidade” e
mutualidade que não experimentaram no casamento
ao se dedicarem ao bem-estar de outras pessoas, ou ao
se envolverem em atividades da comunidade. A participação e o envolvimento social que organizações
religiosas ou não possibilitam geralmente contribuem
para que o idoso viúvo experimente maior autoestima, satisfação com a vida e diminuição de sintomas
depressivos23,24. O interesse pela forma como mulheres idosas enfrentam a viuvez tem sido alvo frequente de estudos e pesquisas23-27,. Em pesquisa realizada
com mulheres idosas viúvas, Motta26 constatou que
algumas das participantes conseguiram se reinventar e, atualmente, levam uma vida socialmente mais
ativa e saudável do que antes. Esses relatos estiveram
presentes igualmente em viúvas que vivenciaram um
casamento feliz e entre as que haviam sido infelizes.
Além da perda de pessoas queridas, outro fator
que colabora para a “autoabsorção” na nona etapa é
o arrefecimento natural da energia vital e consequente redução ou abandono de atividades e do senso de
determinação presentes anteriormente. No entanto,
se as forças psicossociais de “propósito” e “iniciativa”
tiverem sido desenvolvidas e estimuladas durante a
vida, o idoso provavelmente buscará novos desafios
e aprendizados. É necessário encontrar um acordo
entre a necessidade de produção, realização e determinação e as exigências da velhice de diminuição das
atividades e de revisão da própria vida. Desse modo,
a necessidade de selecionar as atividades que almeja
realizar e os relacionamentos íntimos de amizade que
deseja manter ou iniciar torna-se mais presente na
vida do idoso, o que pode ser uma contribuição grandiosa na conquista da “gerotranscendência”10,12,15.
Distinguir entre o que é preciso deixar e abandonar e
o que é necessário manter faz parte do envolvimento
vital desejável na oitava e nona etapas.

Igualmente importante para o envolvimento vital
na velhice é o equilíbrio entre a “identidade” e a “confusão da identidade”, crise que ressurge nessa fase. É
necessário reavaliar o próprio senso de “identidade” e,
consequentemente, rever e reconhecer erros e omissões cometidos, encarar chances perdidas e oportunidades desperdiçadas. Sentir-se confortável com a
própria identidade e ter convicção de que se fez o que
deveria ser feito conduzem ao prazer da autoconfirmação. Mesmo aquelas pessoas que se desapontaram
consigo mesmas podem se projetar no sucesso dos
filhos e netos nas áreas em que julgam ter falhado e
reafirmar sua identidade a partir dessa identificação.
Além disso, o questionamento sobre os próprios valores e princípios concorre para gerar um fortalecimento da identidade do idoso, principalmente quando
este identifica nas gerações posteriores princípios que
transmitiu. A reformulação de valores antigos à luz de
novos valores é igualmente importante para a integração do senso de “identidade”10.
O envelhecimento pode acarretar perdas gradativas na autonomia do velho em realizar atividades
rotineiras e, consequentemente, vergonha por não
mais se ter pleno domínio sobre o próprio corpo.
Durante toda a vida, capacidades comportamentais
e sentimentos de autodeterminação e de desamparo
permanecem conectados ao corpo e reaparecem em
situações de danos devidos a doenças ou ferimentos,
às mudanças corporais na puberdade e às perdas físicas e psíquicas do envelhecimento. Assim, o idoso se
depara com limitações provenientes de fontes internas – capacidades físicas – e externas – expectativas e
estereótipos sociais. Ele luta para manter sua independência, a autonomia e a virtude da “força de vontade”
perante as transformações que a idade avançada impõe. Depender de um cuidador pode ser vivenciado
como a perda da capacidade de cuidar de si e suscitar
um forte sentimento de desamparo e menos-valia28,29.
Por isso, mesmo dependendo de outras pessoas para a realização de atividades diárias, conservar
e respeitar a liberdade e a autoconfiança do idoso é
de fundamental importância para a sua qualidade de
vida. Para tanto, o ambiente psicossocial deve ajudá-lo a desenvolver níveis de independência possíveis,
mesmo diante de situações de dependência. Baltes28
afirmou que a dependência que inevitavelmente surge na velhice precisa ser mesclada com o incitamento
de independência, sempre que possível. É de extrema
importância que o velho não seja privado totalmente
de sua autonomia, mas que aprenda a lidar com as
perdas corporais e cognitivas que possam surgir e as
limitações impostas por elas.

Envolvimento vital na velhice

A última crise que é revivida após os 80 anos é a
que ocorre entre “confiança” e “desconfiança”. A força
psicossocial que dela emerge, a “esperança”, amadurece na proporção em que o indivíduo se esforça para
integrar o senso de “confiança” e fé na vida à “desconfiança” e precaução em relação às imprevisibilidades
que podem acontecer. Assim sendo, a “esperança”
pode se manifestar por meio de domínios da experiência que são menos acessíveis ao conhecimento
racional, como o otimismo e a crença em um futuro
melhor. Na velhice, essa força psicossocial pode ressurgir como forma de preocupação com o mundo e o
universo, com o futuro das próximas gerações, com o
significado da existência humana, assim como a reafirmação ou reformulação de princípios religiosos que
estiveram presentes na vida do indivíduo10.
Se o indivíduo consegue superar o desespero
diante da vida que se finda e integrar as forças psicossociais do seu ego, adquirindo assim a “sabedoria”,
possivelmente terá alcançado o envolvimento vital.
Este o ajudará a experimentar o final da vida com
consciência de si e dos outros, da vida e da morte.
Deixar físicamente o mundo não será desesperador,
pois o velho terá consciência do que viveu e de quem
é perante seu mundo psicossocial. Comenta-se que
o biólogo Konrad Lorenz estava em uma cama de
hospital ligado a várias máquinas, quando uma enfermeira, ao perceber que os sinais vitais estavam desaparecendo, começou a mexer nervosamente com os
fios. Ao ver esse gesto, Lorenz afirmou: “Deixe-me
morrer em paz”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O modelo de desenvolvimento da personalidade
proposto por Erik Erikson traz uma visão holística e dinâmica da vida. A necessidade de constantes
reelaborações e ressignificações durante todo o ciclo
vital permite ao indivíduo rever comportamentos e
resolver antigas crises na velhice. Dessa forma, as fases
desenvolvimentais são compreendidas como um processo ativo em que há constantes retomadas de crises
passadas. Nessa perspectiva, a consolidação da identidade é fruto de todo o percurso existencial do sujeito
e estará concluída somente com a morte.
Experiências compartilhadas, virtudes alcançadas,
otimizações e compensações adquiridas e tudo o que
foi experimentado na vida afetam a atualidade do indivíduo. É necessário ter em mente que os indivíduos
constroem seu próprio curso de vida a partir de suas
escolhas e ações e do que foi oferecido por seu am-
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biente psicossocial30,31. Oferecer condições para um
bom desenvolvimento psicossocial é indispensável
não apenas na infância e adolescência, mas também
na idade adulta e na velhice. Um ambiente acolhedor
que auxilie o idoso no processo de revisão de vida, na
elaboração de projetos, no envolvimento com atividades da comunidade, no enfrentamento de debilidades
do corpo e dificuldades cognitivas e que compreenda
sua necessidade de estar sozinho em alguns momentos e o auxilie a compensar perdas e otimizar ganhos
é essencial para a construção de uma velhice bem-sucedida com envolvimento vital.
A relevância de intervenções psicossociais na maturidade e na velhice é aqui mencionada tendo em
vista que a Psicologia deve ampliar seu investimento e ações nesses segmentos da sociedade. Borges32 e
Campos e Coelho33 apontam que os grupos de convivência podem melhorar a qualidade de vida do idoso,
pois, além de permitirem a aquisição de novos conhecimentos, oferecem a promoção e o fortalecimento de
redes sociais. O relacionamento com iguais tem efeito
terapêutico e promove bem-estar no idoso de forma
a atender às suas necessidades afetivas. Trabalhos grupais vêm sendo realizados em centros de assistência
ao idoso, promovendo estimulação cognitiva, suporte
afetivo, socialização e convivência entre idosos e com
profissionais de outras gerações, o que é fundamental. Da mesma forma, acompanhamento psicoterapêutico na maturidade pode resultar na superação de
sintomas depressivos e na aceitação da passagem do
tempo sobre o corpo e o psiquismo34.
Propõe-se, ainda, a formação de grupos de indivíduos que estejam entrando na velhice. Auxiliar esses
“idosos-jovens” a manterem o senso de “geratividade”
e “comunidade”, por meio de atividades que possam
lhes proporcionar satisfação, pode contribuir para
que o envelhecimento seja construído de forma satisfatória. Adicionalmente, grupos psicoterapêuticos ou
programas de atendimento individual têm contribuições a dar na superação de crises não resolvidas anteriormente e no enfrentamento das perdas decorrentes
do processo de envelhecimento.
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Recentemente, foram divulgadas as novas diretrizes da SBGG para a Residência
Médica em Geriatria. Destaca-se a importante preocupação em demonstrar a especialidade como única capaz de gerir uma assistência global à saúde do idoso, contemplando desde a prevenção primária até aos cuidados paliativos1. Todavia, permanece o
desafio de ensinar ao residente como prestar esse atendimento global diante da fragmentação do cuidado, que se manifesta inclusive nas diretrizes.
Fragmenta-se a formação em vários níveis de assistência, desde unidades de internação até unidades de terapia intensiva, habilita-se o futuro geriatra a assistir o
paciente desde a fase que apresenta doenças crônicas não agudizadas até quando este
manifesta enfermidades ameaçadoras à vida. No entanto, o quesito fundamental em
todos os níveis de assistência, que diferencia radicalmente a clínica médica da geriatria, encontra-se citado apenas no item 10 das habilidades esperadas do residente do
primeiro ano: a Avaliação Geriátrica Ampla (AGA).
A AGA é a ferramenta necessária para diferenciar um idoso com envelhecimento
robusto de outro com síndrome de fragilidade e daqueles que apresentam indicação
de cuidados paliativos. Quando bem aplicada, define os pacientes que necessitam de
prevenção primária, secundária e terciária, qualifica os critérios de admissão no setor
de terapia intensiva e seleciona aqueles que se beneficiarão dos guidelines e protocolos
clínicos tradicionais2,3.
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A maior contribuição da geriatria é determinar corretamente o nível de assistência que
o idoso necessita, e esse é o maior desafio na formação do médico geriatra. Um paciente,
por exemplo, pode ser admitido numa enfermaria ou num setor de terapia intensiva e
receber todos os recursos disponíveis para tratar a enfermidade que apresenta, no entanto
isso representa uma iatrogenia caso o idoso apresente critérios de cuidados paliativos2.
Resgatar a essência da geriatria e conseguir transmiti-la aos aprendizes talvez seja o
único caminho para reverter o desinteresse dos residentes de clínica médica. Tendemos
a atribuir o desinteresse a questões mercadológicas, como inserção, salários e condições
de trabalho. No entanto, a questão é mais profunda, filosófica, envolve como entendemos e como enxergamos a profissão. Somos clínicos de idosos ou geriatras?
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Ao fragmentar o cuidado, somos cada vez menos
geriatras e mais clínicos de idosos. Enfrentamos um
período crucial e de grande magnitude. Necessitamos
rediscutir o papel da geriatria na sociedade, nas famílias e no cuidado ao paciente. Retornar às origens,
resgatar a avaliação geriátrica ampla como a principal
ferramenta da especialidade e prestar assistência global talvez seja a resposta mais adequada à crise que
se instaura. Por isso, torna-se indispensável reavaliar
a fragmentação na formação do médico residente demonstrada na diretriz relacionada à residência médica.

Outro ponto extremamente importante é o reconhecimento das instituições de longa permanência
(ILPI) como vital na formação do médico geriatra,
com a obrigatoriedade de 20% da carga horária total1. Esse campo de atuação permite ao aprendiz
observar o dia a dia do idoso frágil, estudar a funcionalidade do idoso no domicílio, reconhecer e abordar
questões relacionadas à insuficiência do cuidado e da
assistência familiar e detectar precocemente as virtudes e malefícios das condutas adotadas, incluindo as
recomendações de reabilitação.

Outra questão fundamental é o papel da interdisciplinaridade. Não há dúvida da importância da questão, principalmente na assistência ao idoso. A decisão
de se encaminhar para uma especialidade não médica
é, também, uma decisão clínica de extrema importância na formação do geriatra, dentro da perspectiva da
priorização do cuidado e da linha do cuidado (plano
de cuidados)2,3.

A atual diretriz representa um inegável avanço,
como no caso da importância atribuída às ILPIs na
formação do residente. Mas há vários desafios a serem enfrentados relacionados com a fragmentação do
cuidado e maior definição da constituição da equipe
interdisciplinar. Solucionar essas questões é de fundamental importância para o crescimento e fortalecimento da especialidade, assim como para a redução
de interesse dos jovens médicos em tornar-se geriatras.

Daí questionarmos o conceito de equipe interdisciplinar mínima. Quais áreas de atuação são indispensáveis e quantos profissionais representam uma
equipe mínima? Além disso, representa a equipe mínima que o paciente necessita para reabilitação ou
a equipe disponível e possível na unidade de assistência? Também, não fica especificado se essa equipe
deverá apresentar formação específica mínima para
atendimento ao paciente geriátrico, considerando-se
que em todos os locais de estágio será obrigatória a
presença dessa equipe.
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