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PREFÁCIO 
 

O CINASAMA é um evento que tem como objetivo 

proporcionar subsídios para que os participantes tenham 

acesso às novas exigências do mercado e da educação. E ao 

mesmo tempo, reiterar o intuito Educacional, Biológico, na 

Saúde, Nutricional e Ambiental de direcionar todos que 

formam a Comunidade acadêmica para uma Saúde Humana 

e Educação socioambiental para a Vida. 

Os livros “Saúde a serviço da vida” tem conteúdo 

interdisciplinar, contribuindo para o aprendizado e 

compreensão de varias temáticas dentro da área em estudo. 

Esta obra é uma coletânea de pesquisas de campo e 

bibliográfica, fruto dos trabalhos apresentados no Congresso 

Internacional de Saúde e Meio Ambiente realizado entre os 

dias 6 e 7 de Dezembro de 2019 na cidade de João Pessoa-

PB. 

Os eixos temáticos abordados no Congresso 

Internacional de Saúde e Meio Ambiente e nos livros 

garantem uma ampla discussão, incentivando, promovendo 

e apoiando a pesquisa. Os organizadores objetivaram 

incentivar, promover, e apoiar a pesquisa em geral para que 

os leitores aproveitem cada capítulo como uma leitura 

prazerosa e com a competência, eficiência e profissionalismo 

da equipe de autores que muito se dedicaram a escrever 



 
 

trabalhos de excelente qualidade direcionados a um público 

vasto. 

O livro Saúde a serviço da vida apresenta 

interdisciplinaridade entre a as áreas da saúde concentrado 

em títulos com temas que relatam experiência profissional 

nas áreas afins.  

O livro Saúde a serviço da vida, 1 abrange as áreas: 

Atenção a saude, Trabalho multiprofisisonal, Práticas 

integrativas e complementares PICs, Interprofissionalidade 

na saúde e Administração em saúde. O livro Saúde a 

serviço da vida, 2 abrange as áreas: Saúde e meio 

ambiente, Epidemiologia, Biossegurança, Perfl populacional. 

O livro Saúde a serviço da vida, 3 abrange as áreas: 

Biomedicina, Anatomia e fisiologia humana, Educação física: 

fisiologia do esporte, treinamento e atuação em saúde, 

Fisioterapia. O livro Saúde a serviço da vida, 4 abrange as 

áreas: Saúde da Criança, Saúde do adolescente, Saúde do 

homem e Saúde do trabalhador. O livro Saúde a serviço da 

vida, 5 abrange as áreas: Saúde da mulher, Saúde sexual e 

reprodutiva e Saúde da família. O livro Saúde a serviço da 

vida, 6 abrange as áreas: Saúde do Idoso, Saúde mental e 

psicologia. O livro Saúde a serviço da vida, 7 abrange as 

áreas: Saúde pública e Saúde básica. 

Esta publicação pode ser destinada aos diversos 

leitores que se interessem pelos temas debatidos. 



 
 

Espera-se que este trabalho desperte novas ações, 

estimule novas percepções e desenvolva novos humanos 

cidadãos. 

Aproveitem a oportunidade e boa leitura. 
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CAPÍTULO 1 
 

A IMPORTÂNCIA DA UNIVERSIDADE 
ABERTA À MATURIDADE NA MELHORIA 

DA QUALIDADE DE VIDA DA PESSOA 
IDOSA 
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Manoel Freire de Oliveira NETO2 
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RESUMO: O processo de envelhecimento, em seu curso 
normal, ocasiona mudanças no equilíbrio homeostático no 
organismo de um indivíduo, sejam físicas ou mentais. Todavia, 
quando esse processo ocorre de maneira não saudável, traz 
consigo algumas consequências. É a partir disso que o 
envelhecimento ativo vem cada vez mais ganhando espaço no 
meio social e acadêmico, como um modo de propiciar aos 
idosos condições adequadas para um envelhecimento 
saudável. Para essa finalidade, foi criada a Universidade Aberta 
à Maturidade (UAMA) da Universidade Estadual da Paraíba 
(UEPB).  Sabendo que a UAMA proporciona um ambiente 
saudável para seus alunos, foi realizado um estudo a fim de 
enfatizar a importância do ambiente universitário na vida do 
idoso, baseando-se nas melhorias que os alunos da UAMA 
campus I relataram. Ainda, fazer uma análise a respeito da 
evolução do idoso após frequentar a universidade, no âmbito da 
saúde e do convívio social. Para isso, foi realizado um estudo 
transversal de caráter descritivo/quantitativo, com aplicação de 
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um questionário para 52 idosos, sendo desses 73% mulheres e 
27% homens. Do total, 100% disseram que a UAMA representa 
um local de aprendizado e diversão.  
Quanto ao estado emocional, no período de férias, 53% 
sentiram falta da UAMA, 10% desanimados e 17% sozinhos, 
concordando com os 90% que afirmaram ter sua saúde 
melhorada pela UAMA, cumprindo, assim, seu propósito.  
Palavras-chave: Envelhecimento. UAMA. Saúde. 
 
INTRODUÇÃO 

 

 Fisiologicamente, o envelhecimento consiste em uma 

série de mudanças nas funções orgânicas e mentais, em 

virtude, unicamente, dos efeitos da idade avançada sobre o 

organismo, ocasionando um déficit na capacidade de manter o 

equilíbrio homeostático. Sendo assim, o envelhecimento 

populacional tem despertado interesse crescente no que se 

refere às questões ligadas ao bem – estar e a qualidade de vida 

(LE PHAM; VO, 2015). 

 Avaliar a saúde do idoso e promover ações voltadas à 

prevenção e promoção da mesma, são estratégias 

imprescindíveis para uma terceira idade bem-sucedida. Diante 

do contexto, com o objetivo geral de contribuir para a elevação 

dos níveis de saúde física, mental e social da pessoa idosa, 

surge, portanto, a ideia de integrá-los no âmbito educacional, 

com a criação de ambientes universitários (MALLMANN, 2015). 

 O primeiro projeto brasileiro em prol do idoso começou, 

com a criação da Escola Aberta à Terceira Idade do Serviço 

Social do Comércio (SESC, Campinas - SP), em 1977. Desde 

então, algumas instituições de ensino superior começaram a se 

interessar pela questão social do idoso e do envelhecimento 
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populacional no Brasil, o que influenciou as áreas do ensino, da 

pesquisa e da extensão (LIMA, 2017).  

 Nesse contexto, as universidades para a terceira idade 

constituem-se em espaços para aquisição de conhecimentos, 

melhoria da autoestima e ampliação da rede de sociabilidade 

dos idosos. De maneira geral, o ambiente universitário propicia 

aos mais velhos a troca de experiências, a sociabilidade e o 

resgate da cidadania (CACHIONI, 2017). 

 As temáticas e os conteúdos abordados priorizam as 

áreas da saúde, cultura, esporte, lazer, cidadania, trabalho e 

voluntariado, baseado nisto, a promoção do envelhecimento 

sustentável envolve orientação sobre hábitos de vida 

saudáveis, de exercícios físicos, de alimentação balanceada, 

além de formas para aliviar as tensões psíquicas e emocionais 

(INOUYE, 2018). 

 Com a finalidade de atender a demanda educativa de 

idosos a partir dos sessenta anos de idade, foi criada a 

Universidade Aberta à Maturidade (UAMA), com o curso de 

Educação para o Envelhecimento Humano, funcionando no 

Campus I (Campina Grande), II ( Lagoa Seca) e III (Guarabira) 

da Universidade Estadual da Paraíba.   

 A UAMA tem como objetivo possibilitar aos idosos à 

participação em aulas de formação especial aberta à 

maturidade, aprofundando seus conhecimentos em diversas 

áreas como: saúde, educação, ciências agrárias, direito,  letras, 

pedagogia, tecnologia, cultura, lazer e temas relacionados ao 

envelhecimento humano (LIMA, 2017). 

 Esse ambiente universitário traz para os idosos muitos 

benefícios, eles aprendem sobre variadas áreas que auxiliam a 

uma vida melhor, como também, praticam atividades físicas 

com os alunos de Educação Física, e ainda cuidam da saúde 
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com monitoramento da pressão arterial e/ou glicemia com os 

alunos de enfermagem e farmácia que também orientam sobre 

o uso de medicamentos. Além disso, a Uama traz para a 

terceira idade um local de interação social, contribuindo para a 

melhoria  do estado emocional de cada um deles. 

 Este estudo, tem como objetivo principal, enfatizar a 

imortância do ambiente universitário na vida do idoso, tomando 

como base as melhorias que os alunos da UAMA Campus I 

relataram. Além disso, fazer uma análise a respeito da evolução 

do idoso após frequentar a universidade, no âmbito da saúde, 

como também do convívio social (LIMA, 2017). 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O levantamento foi realizado a partir de um método de 

estudo transversal com abordagem quantitativa, através de um 

questionamento referente à qualidade de vida dos idosos a 

partir da participação na UAMA. 

O estudo foi desenvolvido nas salas de aula da 

Universidade Aberta à Maturidade (UAMA) do Campus I da 

UEPB, em Campina Grande – PB. A UAMA recebe idosos a 

partir dos 60 (sessenta) anos de idade, contribuindo em 

diversos quesitos  pessoais, funcionais e sócio-culturais, 

favorecendo a melhoria na qualidade de vida. Atua 

possibilitando aos idosos à participação em aulas especiais, 

aprofundando seus conhecimentos em diversas áreas como: 

saúde, educação, direito, cultura, lazer e assuntos relacionados 

ao envelhecimento humano, durante um período de dois anos.  

  A população foi composta por 52 idosos, participantes do 

curso Educação para o Envelhecimento Humano da 

Universidade Aberta à Maturidade (UAMA), matriculados 
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regularmente na UAMA no período de 2017 a 2019. Não houve 

distinção de raça, sexo ou condição social. A amostra teve 

como critérios de inclusão: estar matriculado no curso 

Educação para o Envelhecimento Humano na UAMA. Como 

critérios de exclusão: idosos que não compareçam 

frequentemente ao curso.  

Para realização do estudo foi elaborado um questionário 

para coleta de dados, composto por perguntas objetivas como: 

A uama representa para você um lugar de aprendizado e 

diversão?; Como se sentiu durante o período de férias?; Você 

fazia o controle da pressão arterial e/ou glicemia no período de 

férias?; Sua saúde melhorou com a participação na UAMA?; 

Você se sentia sozinho antes de participar da UAMA?. Pode-se 

observar então, que  foi estruturado de acordo com os objetivos 

propostos, e aplicados com uma linguagem simples e direta, 

permitindo o entendimento da população objeto de estudo. 

  Características sócio-demográficas (variável 

independente) como sexo (feminino e masculino), idade (60 a 

69, 70 a 79, 80 a 89, 90 ou mais). Variáveis dependentes: 

disponibilidade voluntária dos idosos/alunos em participar do 

estudo. Os dados foram organizados em gráficos com valores 

absolutos e percentuais pelo programa Microsoft Excel, sendo 

os mesmos quantificados de acordo com as variantes da 

pesquisa.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  As atividades realizadas na UAMA com a contribuição 

dos alunos dos cursos de farmácia, enfermagem e educação 

física são de grande importância. Embasados na 

multidisciplinaridade, os alunos realizam as atividades em 



A IMPORTÂNCIA DA UNIVERSIDADE ABERTA À MATURIDADE NA MELHORIA 

DA QUALIDADE DE VIDA DA PESSOA IDOSA 

22 
 

equipe, a fim de se obter uma avaliação mais completa do 

quadro de saúde do idoso. 

Para o sucesso desse acompanhamento, diariamente é 

verificada e anotada na ficha pessoal a pressão arterial dos 

idosos que se disponibilizam, antes e após uma leve atividade 

física. Aqueles que tenham interesse ou que necessitam de um 

cuidado especial  também realizam essa aferição durante o 

intervalo ou em qualquer outro momento em que os 

extensionistas estejam presentes.  

A partir das informações obtidas, os alunos, atuantes do 

CIM-UEPB de farmácia fazem um acompanhamento 

farmacoterapêutico do idoso, auxiliando em alguma dúvida que 

porventura exista, como também, verificando o horário de 

tomada , ou, a existência de algum erro.  

Em alguns estudos semelhantes notou-se que a iniciativa 

em participar das universidades para terceira idade partia da 

própria vontade do idoso por motivos intrínsecos. Diante disso, 

a inserção destes a tais programas universitários costuma-se 

ser voluntária e de acordo com seus interesses e necessidades 

(CAMARANO, 2016). 

 Assim, de acordo com as perguntas executadas pôde-se 

então comprovar que ao entrar na instituição os idosos buscam 

crescer, pois acreditam que a Uama é um local de aprendizado 

e diversão (Figura 2). Porém, diante dos alunos presentes na 

universidade e que foram entrevistados para este trabalho, 

observa-se que em sua maioria são mulheres, fazendo com que 

seja necessário ressaltar que os homens muitas vezes não 

buscam tanto tais melhorias (Figura 1).  

 Esse dado é similar ao encontrado em outros estudos 

nos quais o sexo feminino compreende cerca de 80% dos 

alunos matriculados nas universidades abertas a terceira idade. 
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Neste contexto, o número de mulheres predominante estaria 

relacionado à expectativa de vida delas que é de cinco a oito 

anos maior do que a dos homens (ADAMO, 2017). 

Nota-se então, que há uma maior probabilidade de 

ficarem viúvas ou desacompanhadas sintam solitárias. Tal 

sentimento de solidão traz experiências emocionais 

significativas e estressantes em sua vida cotidiana e isto 

influenciaria a essas mulheres a procurarem novos contatos 

sociais (ADAMO, 2017). 

 

Figura 1: Sexos dos alunos participantes. 

 
Fonte: pesquisa direta. 2019 

 

Figura 2: Relação de candidatos que acham a UAMA um lugar 

de aprendizado e diversão. 
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Fonte: autoria própria. 2019 

 

 Ainda, foi observada a importância da UAMA a partir do 

estado emocional dos idosos no período de férias (Figura 3), 

pois é um momento em que muitos deles sentem falta da 

convivência, do auxílio à saúde, do aprendizado, como também, 

acabam ficando muito sós e se entristecendo. Outros ainda 

durante a entrevista relataram que se sentiram bem, mas que 

para isso eles buscaram sair e entreter-se com algo, pois se 

ficassem em casa o desânimo aparecia. Assim, pode-se notar 

quão grande é a importância da UAMA na vida dos idosos. 

 

Figura 3: Estado emocional no período de férias.   
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Fonte: originário da própria pesquisa. 2019 

 

Outro aspecto analisado foi sobre o monitoramento da 

pressão e/ou diabetes durante as férias (Figura 4), pois grande 

parte dos idosos que frequentam a uama são hipertensos e/ ou 

diabéticos, então é de suma importância a verificação dos seus 

parâmetros periodicamente.  

Neste sentido, de acordo com as respostas dos alunos, 

observa-se que a maior parte fez corretamente a avaliação da 

pressão e/ou diabetes, pois relataram possuir o aparelho para 

a verificação ou conseguiam com facilidade fazer o 

monitoramento. Porém, aqueles que não fazem ou não têm 

condições de realizar, precisa do auxílio dos estudantes que 

frequentam a uama para ajudar e monitorar as suas saúdes. 

 

Figura 4: Relação do controle da pressão e/ou diabetes no 

período de férias. 

 
Fonte: pesquisa direta. 2019 

 

Mediante ao que foi analisado acerca da melhoria da 

qualidade de vida e da saúde dos idosos que frequentam a 

UAMA (Figura 5), em sua maioria afirmaram que a vivência 
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naquele ambiente trouxe melhorias em suas saúdes. Os idosos 

que responderam que permaneceram com a mesma qualidade 

de vida, explicaram que o motivo seria o fato de que eles já 

tinham uma boa saúde, pois praticavam atividade física e 

alguns tinham vida social mais ativa.  

No entanto, observa-se que mesmo alguns já tendo uma 

boa qualidade de vida antes da vivência na uama, relataram 

que ali encontraram ainda mais um prazer em viver, como 

também, aqueles que não tinham uma interação social e viviam 

sós (Figura 6) chegaram a relatar casos de depressão e que 

após a uama, são uma nova pessoa, pois eles hoje têm algo 

para preencher o vazio que sentiam e assim, conseguem ter 

uma vida melhor, mais saudável, com vigor e feliz.  

 

Figura 5: Alunos que tiveram suas saúdes melhoradas pela 

UAMA. 

  
Fonte: autoria própria. 2019 
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Figura 6: Relação de alunos que se sentiam sozinhos antes da 

UAMA. 

 
Fonte: autoria própria. 2019 

 

O envelhecimento diz respeito à  uma série de alterações 

fisiológicas e, em sua maioria, perturbações patológicas que se 

manifestam nos indivíduos ao longo dos anos  (ELOI, 2017). 

Dessa forma, o ser humano pode desenvolver doenças 

crônicas que, quando estabelecidas, possivelmente acarretarão 

mudanças comportamentais no idoso, do ponto de vista 

fisiológico e social, uma vez que, um problema de saúde pode 

levá-lo a um menor convívio social, por sentir-se diferente e 

incapaz de realizar algumas atividades (CARMO, 2016). Por 

outro lado, o envelhecimento, quando ativo, auxilia na 

prevenção e controle de doenças, melhora a atividade cognitiva 

e a participação social, que ajuda o idoso a sentir-se importante 

na sociedade (MALLMANN, 2015). 

A longevidade trata-se de um efeito demográfico que traz 

para sociedade novos desafios. Pois, observa-se um aumento 

do número de idosos de acordo com a estrutura da pirâmide 

etária do Brasil, devido ao estreitamento em sua base e um 

alongamento no topo. Isto demonstra uma diminuição dos 
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níveis de fecundidade e a redução da taxa de mortalidade, 

respectivamente (DIAS, 2016). Considerando este fato, estima-

se através dos dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) em 2018, que o número de 

idosos (maiores de 60 anos) deve chegar a 25,5% da população 

brasileira até 2060. 

Assim, a educação em saúde proporcionada pelas 

universidades para a longevidade, promovem hábitos de vida 

saudáveis ao articular a linguagem técnica e popular, ensinando 

de maneira simples sobre diversos temas relacionados à 

saúde. (MALLMANN, 2015). 

Através dessa conquista, uma nova concepção da 

maioridade é criada, não sendo mais sinônimo de doença, 

solidão e dependência. Podendo, na atualidade, ser uma faixa 

etária de pessoas saudáveis, com boa capacidade funcional, 

intelectual e cognitiva (MORAES, 2018). Ainda, é válido 

ressaltar, que tais universidades configuram-se como uma 

modalidade de educação permanente, não formal, na qual sua 

maior intenção não consiste em profissionalizar o idoso, mas 

sim abrir o mundo do conhecimento, com a possibilidade de 

integrar com o estudo ao longo da vida (INOUYE, 2018). 

Assim , ainda segundo Inouye (2018) por dizer respeito 

a um programa educacional, o currículo das universidades 

aberta à terceira idade, é um instrumento dinâmico, não 

definitivo, uma vez que deve atender a necessidades diversas 

e em constantes transformações.  

O incentivo a saúde da pessoa idosa se baseia na 

integração de diversos setores que envolvem ações e políticas 

que influenciam na melhoria das condições de vida 

populacional. Com isso, as instituições buscam profissionais 

que possam transmitir conhecimentos sobre a vida na terceira 
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idade e produzir educação em saúde, na qual, envolvem 

diversas dimensões e, duas destas merecem destaque: A 

primeira diz respeito à sociedade, a forma como esta atua no 

bem- estar pessoal; a segunda indica o entendimento sobre as 

doenças, como preveni-las, seus possíveis efeitos e como 

manter-se em boa qualidade de vida. (DIAS, 2016). 

Dessa forma, o estímulo para um envelhecimento 

sustentável relaciona diversas orientações sobre hábitos de 

vida saudáveis, como cuidar da saúde, praticar exercícios 

físicos, ter uma boa alimentação, além de buscar melhorar as 

tensões emocionais e psicológicas. Também, há necessidade 

de incentivar a participação em processos culturais por meio de 

vivências artísticas como música, dança, artes plásticas e 

cênicas, contribuindo para uma maior comunicação social e 

inserção do idoso em situações atuais (INOUYE, 2018). 

As relações interpessoais são muito necessárias na vida 

do idoso, pois ajudam a promover a saúde física e mental do 

mesmo. Os efeitos positivos emocionais ou funcionais estão 

interligados ao suporte social, associados ao auxilio oferecido 

pela família (ELOI, 2017).  

Também, segundo Eloi (2017) Idosos que não 

apresentam esse tipo de apoio tendem a ter maiores 

dificuldades para lidar com o estresse relacionado aos 

problemas de saúde. Quando há a ausência da ajuda familiar 

pode-se aumentar a prevalência da morbidade e mortalidade 

nos idosos. 

À vista disso, a universidade aberta à maturidade faz 

parte desses espaços que objetivam apresentar uma alternativa 

para que os idosos utilizem seu tempo livre de maneira 

satisfatória, alcançando uma vida social ativa, saudável e 

interativa.   
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Sendo assim, oferecem uma integração das pessoas 

idosas com diferentes gerações, que compartilham 

experiências, auxiliando uns aos outros. Também acrescentam 

um aprimoramento e aquisição de novos conhecimentos, 

possibilitando a participação integral, a elevação da autoestima, 

melhorando consideravelmente a qualidade de vida desse 

grupo populacional (ADAMO, 2017). 

Atualmente um grande obstáculo é a mudança do olhar 

sobre o envelhecimento, transpondo e diminuindo mitos e 

preconceitos sociais. Sendo assim, as Universidades voltadas 

para a pessoa idosa apliam conhecimentos, contribuindo para 

sua valorização como indivíduos capazes de administrar suas 

vidas. Isso faz com que as universidades abertas a maturidade 

sejam ampliadoras de novos conhecimento, dirigindo para 

concretização da cidadania e impondo uma maior 

independência a essa faixa etária (ASSIS, 2016). 

CONCLUSÕES 

 

De acordo com os resultados é notória a 

influênciapositiva que a UAMA exerce sobre a qualidade de vida 

dos seus alunos, auxiliando na inserção dos mesmos em 

diversas atividades como foram abordadas.   

Nota-se principalmente quando se analisa as figuras 4 e 

5,  que a maioria já faz o autocontrole da pressão arterial e da 

glicemia fora do período letivo, e que por percepção própria 

após os aprendizados tiveram sua saúde melhorada.  

Todavia, esses resultados ainda precisam ser 

melhorados, especialmente no quesito sexo, com maior 

empenho da equipe técnica e docente de atrair mais homens 

para o projeto, bem como a ampliação e melhoria dos serviços 
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já disponíveis aos idosos, buscando sempre ajudá-los e orientá-

los durante e após seu período letivo. 
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RESUMO: Uma das consequências do envelhecimento para o 
indivíduo idoso são as incapacidades funcionais. Estas tem sido 
tema de muitas pesquisas envolvendo a saúde do idoso. Umas 
das formas de realizar pesquisa nessa área é por meio de base 
de dados eletrônicas, que são ferramentas promotoras de 
conhecimento e possibilitam o desenvolvimento científico e 
tecnológico na área da saúde. Este estudo bibliométrico teve 
como objetivo mapear os artigos originais sobre incapacidade 
funcional em idosos, publicados no período de 2008 a 2018, na 
base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Foram 
selecionados 22 artigos, analisados descritivamente quanto a 
região na qual se realizou a pesquisa, ano de publicação, 
formação profissional dos autores, instrumento utilizado para 
avaliar a capacidade funcional, tamanho da amostra e tipo de 
estudo. Os resultados apontam predomínio de pesquisas na 
região Sudeste, maior quantidade de artigos publicados no ano 
de 2013, maioria dos autores com formação em enfermagem e 
fisioterapia, instrumentos mais utilizados foram a escala de 
Lawton e Brody e a escala de Katz, tamanho da amostra variou 
de 15 a 1593 idosos e o tipo de estudo mais frequente foi o de 
corte transversal (95,4%). Os resultados evidenciam a 
importância do desenvolvimento de estudos acerca de 
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incapacidade funcional nas regiões Norte, Nordeste e Centro-
oeste do país, bem como estudos de corte longitudinal. 
Palavras-chave: Incapacidade funcional. Saúde do idoso. 
Estudo bibliométrico. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento populacional é um fenômeno 

inquestionável que ocorre em nível mundial. Esse fenômeno é 

reflexo da transição demográfica, que consiste em um processo 

progressivo pelo qual uma dada sociedade passa de uma 

situação em que são verificadas altas taxas de fecundidade e 

mortalidade para uma situação de baixas taxas de tais 

indicadores, provocando o aumento do número de idosos 

(ALVES, 2015).  

Nos países desenvolvidos esse processo iniciou-se em 

meados do século XIX e tem ocorrido de forma gradativa. Nos 

países em desenvolvimento esse processo é mais recente e 

tem ocorrido de forma acelerada, como é o caso do Brasil, onde 

esse fenômeno iniciou-se a partir de 1970 e cujas taxas de 

fecundidade caíram 60% em apenas 30 anos. Além disso, as 

taxas de mortalidade no Brasil apresentaram acentuada queda 

entre 1940 e 1960 e se mantiveram declinantes ao longo do 

tempo (MIRANDA; MENDES; SILVA; 2016). 

 Dados dos censos demográficos realizados nos anos de 

1991, 2000 e 2010 mostram o rápido crescimento do número e 

da proporção de idosos, além do aumento da expectativa de 

vida no Brasil. Em 1991, a população de idosos era de 10,7 

milhões de indivíduos que representavam 7,3% da população 

total. No ano 2000 essa população aumentou para 14,5 

milhões, correspondendo a 8,6% da população total. O 
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aumento mais significativo nesse período ocorreu entre 2000 e 

2010 quando o número de idosos ultrapassou os 20 milhões de 

indivíduos, os quais representavam então 10,7% da população 

total. Além disso, a expectativa de vida aumentou de 66,9 anos 

em 1991, para 70,8 anos em 2000 e para 73,4 anos em 2010 

(BRASIL, 2018). 

Segundo estimativas mundiais o envelhecimento 

populacional permanecerá em crescimento nos próximos anos. 

Acredita-se que em 2050 existirão cerca de dois bilhões de 

pessoas com 60 anos ou mais no mundo, no Brasil serão 66,5 

milhões de idosos (IBGE, 2018). 

Essas mudanças ocorridas na estrutura populacional 

tem despertado o interesse de pesquisadores em todo o 

mundo, inclusive na área de saúde pública, visto que o 

envelhecimento acarreta repercussões para o indivíduo, para a 

família, para a sociedade e para os serviços públicos. 

O processo de envelhecimento é influenciado por fatores 

genéticos, pelo estilo de vida, pelas condições sociais e 

econômicas, à região geográfica de origem e até a localização 

de moradia. É um fenômeno que pressupõe alterações 

biopsicossociais que ocorrem em ritmos diferenciados. Essas 

alterações são graduais e naturais variando conforme as 

características de cada pessoa (VERAS, et al., 2015). 

No âmbito biológico, as alterações relacionadas ao 

envelhecimento estão ligadas à deterioração dos sistemas 

fisiológicos principais, essas alterações são implacáveis e 

irreversíveis. É possível observar déficits no sistema 

cardiovascular, gênito-urinário, digestório, respiratório e 

nervoso, além de modificações nos órgãos dos sentidos. 

Algumas mudanças são visíveis, como a pele que se torna mais 

ressecada, pálida e quebradiça, os cabelos tornam-se 
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esbranquiçados e diminuem em quantidade, além da postura 

que se modifica devido ao enfraquecimento do tônus muscular 

e da constituição óssea. A diminuição da massa muscular e o 

acúmulo de gordura no tronco podem interferir no estado 

nutricional. Além disso, ocorre diminuição da força muscular, 

flexibilidade e equilíbrio (FREITAS; PY, 2016). 

Além dos aspectos biológicos e psicológicos, durante a 

última fase do ciclo vital o indivíduo enfrenta, muitas vezes, a 

perda do papel e da função social, ocorrido principalmente 

devido à chegada da aposentadoria. Outro problema frequente 

é a viuvez e a solidão que colaboram com as repercussões 

sociais durante esse período (CARMONA; COUTO; 

SCORSOLINI-COMIN, 2014). 

Essas alterações, que ocorrem no âmbito 

biopsicossocial, podem desencadear vários problemas, dentre 

eles, as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) e as 

incapacidades funcionais, que podem, ou não, estar associados 

(BRITO; MENEZES; OLINDA, 2016). Entre os idosos, a 

prevalência de DCNT pode ultrapassar os 75,0%, ou seja, 3 em 

cada 4 idosos apresentam pelo menos uma DCNT. (IBGE, 

2018). 

A elevada prevalência de DCNT produz um grande 

impacto na saúde pública, pois o idoso é quem majoritariamente 

utiliza os serviços de saúde, as internações hospitalares são 

mais frequentes e o tempo de ocupação do leito é maior quando 

comparado a outras faixas etárias. Em geral, essas doenças 

perduram por vários anos e exigem acompanhamento 

constante, cuidados permanentes, medicação contínua e 

exames periódicos. Além disso, as DCNT são apontadas como 

a principal causa de incapacidade funcional entre os idosos 

(BERNARDES, et al., 2019) 
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A incapacidade funcional tem sido abordada em diversos 

estudos, com perspectivas e objetivos diferentes. Diante disso, 

é possível encontrar várias nomenclaturas utilizadas para se 

referir ao tema, como é o caso dos termos, incapacidade 

funcional (VIRTUOSO JUNIOR, et al., 2016), dependência 

funcional (PINTO JUNIOR, 2016), limitação funcional (SILVA, 

et al., 2017). 

Independente do termo utilizado, na prática trata-se dos 

conceitos de capacidade/incapacidade, sendo que a 

incapacidade funcional significa a presença de dificuldade no 

desempenho de atividades cotidianas ou a impossibilidade de 

desempenhá-las. 

As incapacidades funcionais têm se destacado devido 

sua relação com o maior risco de hospitalização, 

institucionalização e altas taxas de mortalidade, além de estar 

associada a pior qualidade de vida e depressão (NUNES et al., 

2010; OLIVEIRA; MATTOS, 2012). 

 As incapacidades funcionais não são uma 

consequência inevitável do envelhecimento humano, é possível 

manter a funcionalidade mesmo com o passar dos anos, e essa 

manutenção tem sido associada a maior qualidade de vida e 

menor mortalidade em idosos, mesmo com a presença de 

doenças crônicas, ou seja, avaliar e manter a funcionalidade 

deve ser uma prioridade no atendimento ao idoso. Para 

Cardoso e Costa (2010), o conceito de saúde do idoso está 

relacionado com manutenção da sua capacidade funcional, isto 

é, a possibilidade de cuidar de si próprio, de realizar atividades 

do seu dia a dia, com autonomia e independência, mesmo 

apresentando morbidades. 

Por esse motivo, no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS), políticas públicas dirigidas a população idosa têm sido 
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construídas visando a avaliação da incapacidade funcional em 

idosos a fim de preveni-la e recuperá-la. Além disso, pesquisas 

tem sido incentivadas com o objetivo de compreender os fatores 

associados a incapacidade funcional em idosos (BRASIL, 

2018). 

Essas pesquisas geralmente são publicadas em 

periódicos que, em sua maioria, estão disponíveis 

eletronicamente por meio de bases de dados. Essas bases de 

dados eletrônicas são ferramentas promotoras da troca de 

conhecimento entre os pesquisadores, de forma a proporcionar 

novas possibilidades de desenvolvimento científico e 

tecnológico. 

Uma base de dados muito utilizada no Brasil é a 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), que é um espaço de 

integração de fontes de informação em saúde que promove a 

democratização e ampliação do acesso à informação científica 

e técnica em saúde. A BVS aplica uma interface integrada de 

busca com recursos de filtros, exportação de resultados, busca 

avançada e interoperação com os Descritores em Ciências da 

Saúde.  

A BVS se constitui em um modelo, estratégia e 

plataforma operacional de cooperação técnica da Organização 

Pan-Americana da Saúde (OPAS) para gestão da informação e 

conhecimento em saúde na Região da América Latina e Caribe, 

com objetivo de contribuir para o desenvolvimento da saúde dos 

países pertencentes a esta região por meio da democratização 

do acesso, publicação e uso de informação, conhecimento e 

evidência científica (BIREME, 2018). 

Uma utilização possível de operação de bases de dados 

é permitir a produção de indicadores para subsidiar estudos de 

bibliometria sobre a produção científica nacional relevante. A 
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bibliometria vem sendo utilizada nas diversas áreas do 

conhecimento como metodologia para a obtenção de 

indicadores de avaliação da produção científica. De forma geral, 

o princípio da bibliometria é analisar a atividade científica ou 

técnica pelo estudo quantitativo das publicações e o seu 

principal objetivo é o desenvolvimento de indicadores cada vez 

mais confiáveis (RAVELLI, et al., 2009). O presente estudo 

destacará a incapacidade funcional em idosos e o que está 

sendo produzido e publicado nessa temática, tendo como 

instrumento alguns indicadores bibliométricos. Portanto, o 

objetivo deste estudo é mapear os artigos originais sobre 

incapacidade funcional em idosos, publicados no período de 

2008 a 2018, na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS). 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este estudo é do tipo bibliométrico e descritivo, e nele 

utilizou-se o portal regional da Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS). Esta pesquisa foi realizada no mês de outubro de 2019, 

a busca inicial pelos artigos deu-se a partir da utilização dos 

termos “incapacidade funcional” e “idoso” advindos dos 

Descritores em Ciência da Saúde (DeCS) que resultou 

inicialmente em 286 artigos. Para a seleção dos artigos foram 

usados critérios de inclusão e exclusão. Foram incluídos artigos 

publicados em periódicos com texto completo disponível, em 

língua portuguesa, cujo ano de publicação ocorreu entre 2008 

e 2018 e com o assunto principal idoso/saúde do idoso. Foram 

excluídos artigos que apareceram duplicados na pesquisa, 

como também teses e dissertações.  
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Após leitura criteriosa dos resumos foram excluídos 

artigos que apesar de aparecerem no resultado da busca, não 

abordavam o assunto sob o ponto de vista da incapacidade 

funcional exclusivamente em idosos e os demais tipos de 

publicação (editoriais, comentários, reflexão, relato de 

experiência e artigos de revisão. Artigos que utilizaram os 

termos funcionalidade e capacidade funcional foram incluídos, 

após verificar que atendiam ao objetivo do estudo. 

Para catalogar os artigos e posteriormente avaliá-los, foi 

elaborado um instrumento de coleta de dados. O instrumento 

foi composto por: título do artigo, região na qual a pesquisa 

ocorreu, ano de publicação, formação profissional, instrumento 

utilizado para avaliação da capacidade funcional, amostra e tipo 

de estudo. Os dados foram obtidos a partir do acesso e leitura 

de cada um dos artigos. Os dados referentes a formação 

profissional foram coletados diretamente nos artigos ou através 

de consulta no currículo Lattes dos autores. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram encontrados 286 artigos a partir dos descritores 

utilizados, e após aplicados os critérios de inclusão e exclusão, 

e posterior leitura dos resumos, foram selecionados 22 artigos 

para compor a amostra como mostra a figura 1. 
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Figura 1. Organograma de seleção dos artigos para compor a 

amostra 

 

 
Com relação a região do Brasil na qual as pesquisas 

foram realizadas, observou-se que a maioria (66,7%) era 

proveniente da região Sudeste, seguida da região Sul (16,7%) 

e da região Nordeste (12,5%), apenas 4,1% das pesquisas 

foram realizadas na região Centro-oeste e nenhuma pesquisa 

foi encontrada na região Norte entre os artigos selecionados. 

Um dos estudos (Virtuoso-Júnior, J.S. et al., 2016) foi realizado 

em cidades pertencentes a três estados de diferentes regiões, 

Nordeste, Sudeste e Sul. Na tabela 1 encontra-se as regiões e 

os estados onde as pesquisas foram realizadas. 

 

Tabela 1.Regiões e estados mais representados nos artigos 

analisados 

 

Região Estado Número 

de 

artigos 

   

Sudeste São 

Paulo 

04 
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 Minas 

Gerais 

11 

 Espirito 

Santo 

01 

Sul   

 Rio 

Grande 

do Sul 

03 

 Paraná 01 

   

Nordeste Bahia 02 

 Paraíba 01 

   

Centro-

Oeste 

Mato 

Grosso 

01 

As diferenças regionais são marcantes no Brasil, tanto 

no aspecto econômico, social, cultural e de acesso a saúde 

(VIACAVA, et al. 2019). Sendo assim, pesquisas destinadas a 

população idosa precisam levar em consideração essas 

diferenças. Estudo publicado em 2010 (ALVES; LEITE; 

MACHADO, 2010) concluiu que idosos que residem em estados 

mais desiguais têm maior probabilidade de apresentarem pior 

capacidade funcional, este estudo pontuou ainda que as 

disparidades econômicas entre os indivíduos e os estados são 

relevantes na investigação da incapacidade funcional. 

O número reduzido de pesquisas realizadas na região 

Nordeste e Centro-oeste e a inexistência de pesquisas na 

região Norte, no período estudado, é preocupante, pois sendo 

essas regiões menos favorecidas economicamente é possível 

que haja uma maior prevalência de incapacidade funcional 

entre os idosos (NUNES, et al., 2017). 
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A maior representatividade de pesquisas realizadas na 

região Sudeste, com destaque para o estado de Minas Gerais, 

pode ser explicado pela existência de cursos de pós-graduação 

stricto sensu com linhas de pesquisa voltadas para saúde do 

idoso nesse estado. 

Com relação ao ano de publicação, observou-se um 

concentração maior de artigos publicados no ano de 2013 

(18,2%). Após esse ano, em 2014, observa-se uma diminuição 

(4,5%) com posterior aumento nas publicações em 2016 

(13,6%), como mostra a figura 2. 

 

Figura 2. Artigos analisados e classificados de acordo com ano 

de publicação 

 
 O envelhecimento no Brasil cresce a cada ano, assim 

como as incapacidades funcionais (IBGE, 2018), por esse 

motivo, as pesquisas relacionadas a este fenômeno deveriam 

permanecer em proporcional crescimento, todavia percebe-se 

uma variação ao longo dos anos nos artigos analisados. A 

divulgação dessas pesquisas para toda comunidade é de 

extrema importância para que ações sejam desenvolvidas com 

a finalidade de prevenir e postergar o aparecimento das 
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incapacidades funcionais nos idosos. Esse tema ainda não se 

esgotou e carece de mais pesquisas. 

 Quanto à formação profissional identificaram-se 

pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento. Dos 

autores com formação na área da saúde destacaram-se 

significativamente os enfermeiros (28%), seguidos dos 

fisioterapeutas (25,6%) e dos médicos (11,7%). Entre as outras 

formações profissionais havia educador físico (9,4%), 

odontólogo (4,6%), nutricionista (4,6%), terapeuta ocupacional 

(4,6%), fonoaudiólogo (2,3%), psicólogo (2,3%), assistente 

social (2,3%), matemático (2,3%) e físico (2,3%). A figura 3 

mostra a distribuição dos autores conforme a formação 

profissional. 

A incapacidade funcional no idoso é um fenômeno 

complexo que demanda a atenção de diversas áreas do 

conhecimento, neste sentido, a produção de conhecimento 

nessas áreas deve ser prioridade para as mais diversas 

profissões. Porém, observou-se que enfermeiros e 

fisioterapeutas foram responsáveis pela maioria (53,6%) dos 

artigos analisados. Enfatiza-se a importância de profissionais 

médicos, educadores físicos, nutricionistas, terapeutas 

ocupacionais, fonoaudiólogos e psicólogos, desenvolverem 

estudos que contribuam, na área de seu conhecimento, para 

enriquecer a produção acerca das incapacidades funcionais em 

idosos. Uma revisão sistemática publicada em 2016 (BARROS, 

et al., 2016) ressaltou a relevância de intervenções 

multiprofissionais visando à melhoria e/ou à manutenção da 

capacidade funcional e à independência de idosos, bem como 

à melhora do estado de saúde geral, englobando os aspectos 

sociais, mentais, emocionais, psicológicos e físicos do idoso. 

Neste sentido, percebe-se a necessidade de envolvimento dos 
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mais diversos profissionais no estudo das incapacidades 

funcionais em idosos. 

 

Figura 3. Formação profissional dos autores dos artigos 

analisados 
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Nos artigos analisados, foram identificados diversos 

instrumentos utilizados na avaliação da incapacidade funcional 

nos idosos. Os mais prevalentes foram a escala de Lawton e 

Brody (41,1%), seguida da escala de Katz (23,5%), essas 

escalas avaliam as Atividades Instrumentais de Vida Diária 

(AIVD) e as Atividades de Vida Diária (AVD) respectivamente. 

Foram encontrados 11 métodos diferentes para medir a 

incapacidade funcional em idosos como observa-se na figura 4. 

 

Figura 4. Instrumentos utilizados para avaliar a incapacidade 

funcional em idosos nos artigos analisados 

 

 
*OARS: Older Americans Resources and Services Program 

41,10%

23,50
%

8,80%

5,90%

2,90%

2,90%

2,90%

2,90%

2,90%

2,90%

2,90%

Escala de Lawton
e Brody

Escala (índice) de
Katz

OARS*

Índice de Barthel

Rankin
modificada

BOMFAQ*

WOMAC*

Roland Morris

MIF*

Teste SPPB*

Diversos teste



A PRODUÇÃO CIENTÍFICA ACERCA DA INCAPACIDADE FUNCIONAL EM 

IDOSOS BRASILEIROS: UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO 

47 
 

*BOMFAQ: Questionário Brasileiro de Avaliação Funcional 

Multidimensional 

*MIF: Medida da Independência Funcional 

*Teste SPPB: Short Physical Performance Battery 

A diversidade de instrumentos para avaliar a 

incapacidade funcional em idosos dificulta a comparação entre 

os estudos. Além disso, muitos instrumentos foram 

desenvolvidos em países cuja população apresenta um perfil de 

saúde, econômico e social diferente da população brasileira. 

Essas diferenças podem dificultar a aplicação e interpretação, 

bem como interferir nos resultados encontrados. O ideal seria 

que os instrumentos fossem adaptados à realidade brasileira 

considerando, inclusive, as diferenças regionais dentro do país. 

O tamanho da amostra se apresentou significativamente 

variável, nos artigos analisados, desde 15 até 1593 idosos. 

Todos os artigos analisados informaram os métodos 

utilizados no cálculo amostral. Destaca-se a importância de 

uma amostra representativa da população que possa extrapolar 

seus resultados para outras populações. Para Marotti (2008) 

uma amostra bem calculada é importante porque possibilita por 

meio desta parte representar o todo. 

 Com relação ao tipo de estudo, a maioria (95,4%) das 

pesquisas eram de corte transversal, apenas um estudo 

(Wibelinger, et al., 2013) tratava-se de uma pesquisa de corte 

longitudinal com mostra a figura 5. Estudos desse tipo 

apresentam limitações inerentes ao desenho transversal, pois 

apesar de introduzir a discussão de informações relevantes e 

encontrar associação entre a incapacidade funcional nos idosos 

e outras variáveis não permite analisar uma relação de causa e 

efeito entre as variáveis estudadas. Desse modo, observa-se a 

necessidade de estudos longitudinais acerca da temática, bem 
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como pesquisas que envolvam intervenções que possam 

esclarecer estratégias para melhoria da capacidade funcional 

em idosos. 

 

Figura 5. Artigos classificados por tipo de estudo 

 
Os artigos analisados apresentaram objetivos diversos e 

consequentemente conclusões variadas. De modo geral, a 

incapacidade funcional foi influenciada por características 

sociodemográficas, condições de saúde e aspectos 

comportamentais. Além de estar associada a qualidade de vida 
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multimorbidades e ao uso de serviços. Por outro lado, os fatores 

encontrados associados a melhor capacidade funcional foram 

a prática regular de atividade física e a interação social. 

Percebe-se muitos fatores influenciando de forma negativa a 

capacidade funcional nos idosos. Sendo assim, recomenda-se 

pesquisas direcionadas a investigar quais fatores preservam e 

recuperam a capacidade funcional nesse grupo etário. 

3 

CONCLUSÕES 

 

O estudo aponta tendências para o desenvolvimento de 

pesquisas na área de saúde do idoso envolvendo a 

incapacidade funcional, principalmente nas regiões Sul e 

Sudeste do país. Não houve aumento significativo no número 

de publicações ao longo do período estudado (2008-2018), 

apesar do envelhecimento populacional no Brasil permanecer 

em crescimento. Foi verificado uma variedade de profissionais 

das mais diversas formações envolvidos na publicação dos 

artigos, com destaque para enfermeiros e fisioterapeutas. Dos 

instrumentos utilizados na aferição da capacidade funcional os 

mais encontrados nos artigos foram escala de Lawton e Brody 

e a escala de Katz. Apenas um estudo tratava-se de pesquisa 

de corte longitudinal.  

As análises bibliométricas podem se configurar em uma 

metodologia tecnológica importante para a saúde, por revelar 

padrões de pesquisa e identificação de tendências. Podem 

também ser utilizadas em qualquer base de dados, sendo 

sugeridos novos estudos. O uso dos recursos disponíveis na 

base de dados da BVS se mostrou interessante para a 

realização de estudos desse tipo em curto espaço de tempo, 
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além de propiciar a possibilidade de estudos posteriores com 

análise de outros indicadores. 

Conclui-se a necessidade de mais pesquisas sobre 

incapacidade funcional em idosos, prioritariamente nas regiões 

Norte, Nordeste e Centro-oeste do país, bem como pesquisas 

de corte longitudinal que possam responder a relação de causa 

e efeito entre os fenômenos. 
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RESUMO: Com o aumento da expectativa de vida e a 
necessidade de proporcionar maior qualidade de vida no 
processo de envelhecimento, torna-se pertinente  fortalecer 
ações de prevenção e promoção da saúde do idoso por meio 
de políticas públicas que visam ao seu bem-estar. As Práticas 
Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde 
surgiram com o intuito de superar um modelo de atenção 
biomédico por meio de um modelo holístico centrado no ser 
humano e suas relações com o meio natural em que vivem. 
Objetivou-se, portanto, proporcionar ao grupo de idosos de uma 
Unidade Básica de Saúde uma aproximação com as práticas 
integrativas e a vivência das mesmas por meio de uma 
intervenção realizada por enfermeirandos, juntamente com os 
profissionais da unidade. Trata-se de um relato de experiência 
vivenciado por enfermeirandos da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, durante o Estágio Supervisionado I, em uma 
Unidade Básica de Saúde de Natal, Rio Grande do Norte. O 
primeiro momento consistiu na explicação do que são as 
práticas integrativas, com ênfase na Reflexologia das mãos e 
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Aromaterapia, destacando a importância das mesmas na saúde 
física e emocional, seguido da sua própria realização nos 
idosos. Esta intervenção proporcionou aos idosos um maior 
conhecimento sobre as práticas integrativas, vivenciando um 
pouco do que elas podem trazer para a saúde dos mesmos. 
Palavras-chave: Aromaterapia. Reflexologia. Saúde do idoso. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Em decorrência do envelhecimento populacional do 

Brasil, surgem novos desafios diante da crescente demanda por 

serviços de saúde. Em comparação com as outras faixas 

etárias, os idosos consomem mais os serviços de saúde, 

estando relacionado ao aumento da  frequência e do tempo nas 

internações hospitalares. A predominância de um padrão de 

doenças crônicas e múltiplas exigem um acompanhamento 

permanente, cuidados constantes, medicação e exames com 

maior periodicidade, o que se reflete em maior demanda aos 

serviços de saúde (VERAS; OLIVEIRA, 2018).  

Envelhecer não precisa necessariamente ser 

acompanhado de doenças, incapacidades físicas e emocionais, 

com isso, os desafios encontram-se em manter a 

independência e a vida ativa durante o processo de 

envelhecimento. Assim, torna-se pertinente o fortalecimento de 

políticas que garantam a prevenção e promoção da saúde do 

idoso objetivando oferecer um processo de envelhecer com 

qualidade de vida. Esse envelhecer com qualidade é preservar 

a capacidade funcional do organismo, que necessita de uma 

combinação de fatores pessoais, sociais e ambientais ao longo 

da vida, que poderão determinar um envelhecimento saudável 

ou não (ALVAREZ; SANDRI, 2018; VERAS; OLIVEIRA, 2018). 
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Deste modo, faz-se necessário a realização de medidas 

de promoção e prevenção de doenças voltadas à população 

idosa, visando principalmente, diminuir os processos 

incapacitantes ocasionadas por doenças crônicas, a fim de 

realizar o principal objetivo da Política Nacional de Saúde da 

Pessoa Idosa (PNSPI) que é a de promover a autonomia, 

integração e participação efetiva do idoso na sociedade 

(SANTOS et al., 2018). 

Neste sentido, destacam-se as práticas integrativas e 

complementares em saúde, que já se mostraram eficazes na 

garantia da qualidade de vida, afetando positivamente o sono, 

na diminuição da dor, o estado emocional e o bem estar, 

mostrando ser importante para a saúde da pessoa idosa 

(MCFEETERS et al., 2016; SANTOS et al., 2018).  

Com isso, o trabalho objetivou proporcionar ao grupo de 

idosos de uma Unidade Básica de Saúde uma aproximação 

dasdas práticas integrativas e a vivência das mesmas por meio 

de uma intervenção realizada por alunos da graduação de 

enfermagem, juntamente com os profissionais da unidade de 

saúde, a fim de também ampliar a atuação da equipe 

multiprofissional na saúde do idoso. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O processo de envelhecimento populacional 

 

A população brasileira vem passando por um forte 

processo de transição demográfica, o qual o número de idosos 

cresce em ritmo acelerado. Dentre outros fatores, destacam-se 

o aumento da expectativa de vida e a diminuição da mortalidade 
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devido aos avanços que o sistema de saúde vem conquistando 

no decorrer do tempo (REIS; BARBOSA; PIMENTEL, 2017).  

Historicamente, o número de crianças sempre foi 

superior ao de idosos, no entanto, segundo as estatísticas 

atuais, é esperado que até 2050 o número da população 

mundial acima de 60 anos ultrapasse a porcentagem de jovens 

de até 14 anos de idade. Já no Brasil, essa transição deve 

acontecer até o ano de 2030 (REIS; BARBOSA; PIMENTEL, 

2017). 

De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), a população idosa nos anos 

2000 era de 14,5 milhões de pessoas, hoje em dia esse número 

já excede os 29 milhões e a expectativa é de que, até 2060, 

este número cresça para 73 milhões, representando um 

aumento de 160%. O que em outros países, como França e 

Suécia, durou mais de um século para acontecer, no Brasil 

levará cerca de 20 anos para que a população idosa seja 

predominante (SBGG, 2019).  

As pesquisas sugerem que, levando em consideração 

uma perspectiva holística na atenção à saúde do idoso, os 

enfermeiros e outros profissionais de saúde devem ampliar os 

olhares para além das técnicas voltadas ao tratamento das 

doenças. Neste sentido, é necessário um olhar que leve em 

consideração o idoso em sua integralidade, mediante utilização 

de práticas que melhorem a qualidade de vida das pessoas que 

estão sob os cuidados desses profissionais de saúde (SANTO 

et al., 2016). 

 O Brasil vem trabalhando em políticas públicas que 

assegurem um envelhecimento com qualidade de vida. Dentre 

algumas políticas, destaca-se a Política Nacional de Saúde da 

Pessoa Idosa (PNSPI), regulamentada em outubro de 2006 por 
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meio da Portaria nº 2.528, que teve como principal objetivo 

garantir os direitos desta população através da promoção do 

envelhecimento saudável, prevenção de doenças, recuperação 

da saúde e preservação/melhoria/reabilitação da capacidade 

funcional dos idosos, propiciando o desempenho de suas 

atividades de maneira independente na sociedade em que 

vivem (VERAS; OLIVEIRA, 2018; SANTOS et al., 2018).  

 

As Práticas Integrativas e Complementares (PICS) 

 

Com o intuito de superar o modelo de atenção 

biomédico, centrado na doença e fragmentado em 

especialidades médicas, sugerindo um modelo holístico, 

centrado na singularidade da pessoa, surge a Política Nacional 

de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema 

Único de Saúde, regulamentada pelas portarias Ministeriais nº 

971/2006 e a de nº 1.600, de 17 de julho de 2006 (SANTOS et 

al., 2018; AZEVEDO et al., 2019).  

A PNPIC institui responsabilidades na implantação das 

práticas integrativas e complementares (PICS), baseada na 

Medicina Tradicional e Complementar, compostas por 

abordagens de importante papel na saúde da população global. 

Em 2006 a política oferecia apenas 5 procedimentos, já em 

2017 foram incorporadas no SUS mais 19 práticas disponíveis 

à população (BRASIL, 2018).  

Em 2018, a Portaria nº 702 incluiu mais 10 novas práticas 

na política, como: aromaterapia, apiterapia, bioenergética, 

constelação familiar, cromoterapia, geoterapia, hipnoterapia, 

imposição de mãos, ozonioterapia e terapia de florais, sendo 

instituídas por normativas dos diferentes Estados, Distrito 
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Federal e Municípios do Brasil, de acordo com a necessidade 

de cada um (BRASIL, 2018).  

As PICS (Práticas Integrativas e Complementares) são 

capazes de estimular o cuidado com o outro, além do 

autocuidado e de corresponsabilizar o processo saúde-doença 

com a ética humana, além de caracterizar-se por um modelo de 

cuidado integral, com técnicas simples, sustentáveis e de baixo 

custo. Oferece também uma escuta acolhedora e um toque de 

cuidado, favorecendo ainda mais o vínculo terapêutico. 

Segundo o Ministério da Saúde, os benefícios dessas práticas 

já foram comprovadas cientificamente quando associadas à 

medicina convencional (SANTOS et al., 2018).  

Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2016 foram 

registrados mais de 2 milhões de atendimentos usando as PICS 

nas Unidades Básicas de Saúde. Dentre elas, destaca-se a 

Medicina Tradicional Chinesa, com 770 mil atendimentos, 

seguida da fitoterapia com 85 mil e homeopatia com 13 mil, as 

demais práticas somam cerca de 926 mil atendimentos. As 

PICS estão distribuídas por 27 estados do Brasil mais o Distrito 

Federal, sendo as evidências científicas responsáveis por sua 

maior repercussão, comprovando sua eficácia terapêutica e 

também por sua efetividade pragmática verificável através dos 

beneficiados (RODRIGUES; EVANGELISTA; TESCAROLLO, 

2018). 

 

A enfermagem na atuação das práticas integrativas e 

complementares em saúde 

 

É importante destacar que a ciência que rege a 

enfermagem entra em consonância com os princípios das 

práticas integrativas e complementares. Ambas consideram o 
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cuidado centrado no ser humano e suas relações com o meio 

natural em que vivem, sem uma visão centrada na doença em 

si. Por isso, é possível compreender que a enfermagem tem 

papel importante na execução das PICS, já que trabalha com o 

objetivo de oferecer atenção à saúde do indivíduo como um 

todo, levando em consideração as inter-relações de sua saúde 

com os fatores externos no ambiente em que vivem (AZEVEDO 

et al., 2019).  

Além disso, as PICS foram reconhecidas pela profissão 

de Enfermagem por meio da Resolução nº 197, de 1997 do 

Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) como 

especialidade de competência do profissional, sendo 

necessário curso na área específica, em instituição de ensino 

reconhecida e com mínimo de carga horária de 360 horas. Tais 

terapia consideradas holísticas passaram a ser reafirmadas 

como especialidade também pela Resolução nº 581/2018 do 

COFEN, respaldando esta profissão no exercício dessas 

práticas e nas pesquisas realizadas na área (GNATTA et al., 

2015; AZEVEDO et al., 2019).   

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de um relato de experiência vivenciado por 

alunos da graduação de enfermagem da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN), durante o Estágio Curricular 

Supervisionado I, resultado da intervenção final realizada na 

Unidade Básica de Saúde (UBS), situado no distrito Sul da 

cidade de Natal, Rio Grande do Norte (RN).  

O estágio curricular supervisionado I tem por objetivo 

desenvolver competências e habilidades para intervir no 

processo de trabalho da enfermagem em unidades de saúde 
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(Unidade Básica, Unidade de Saúde da Família ou Unidade 

Mista). 

Os estudantes participarm diretamente da agenda de 

trabalho do enfermeiro-preceptor, assumindo as competências 

do cuidar/ gerenciar/ educar e investigar com supervisão, 

orientação e avaliação contínua do enfermeiro preceptor e do 

docente supervisor. O estágio supervisionado I tem carga 

horária de 360 horas, toda ela dedicada à ações na atenção 

básica. Ao final do estágio os enfermeirandos tem como 

atribuição a proposição de uma ação de intervenção. Essa 

intervenção respalda-se sobre uma necessidade percebida 

durante a realização do estágio, em que o enfermeirando possa 

contribuir para o processo de trabalho ou para o cuidado dos 

indivíduos. 

A UBS no qual ocorreu o estágio pertence ao Distrito 

Sanitário Sul de Natal/RN e possui somente uma equipe de 

saúde. Na UBS não há a estratégia saúde da família, e nesse 

sentido, sua organização e funcionamento tem características 

particulares.Nesta unidade existe o grupo denominado 

“Renascer”, que é composto por 40 idosos. As reuniões deste 

grupo acontecem todas as quintas-feiras à tarde, sendo 

coordenado, principalmente, pela assistente social e 

nutricionista da unidade. Durante o levantamento de possíveis 

necessidades para se intervir, os alunos da unidade receberam 

da assistente social uma demanda importante quanto ao 

grupo.   

De acordo com a análise situacional, percebeu-se um 

número crescente de faltosos no grupo de idosos da UBS, além 

de um baixo envolvimento da equipe de enfermagem nas ações 

do grupo. Com isso, viu-se a necessidade de intervir neste 

grupo, com o intuito de trazer maior aproximação com as 
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práticas integrativas e complementares, mostrando seus 

benefícios para a saúde dos idosos. Ademais, a ação também 

objetivou despertar o interesse da equipe de enfermagem, 

existente na unidade, em participar das intervenções referentes 

à saúde dos idosos, visto a grande importância da atuação 

desses profissionais na promoção da saúde desta população.  

O cuidado da enfermagem ao idoso no contexto da 

Atenção Básica envolve um diálogo continuado, considerado 

uma experiência subjetiva. A realização dos grupos de idosos é 

importante para o reconhecimento de suas necessidades de 

saúde, para a promoção de redes de apoio e para o 

estabelecimento de relações de horizontalidade entre idosos e 

profissionais de saúde. Além disso, os grupos também 

oferecema possibilidade do compartilhamento de decisões, 

exercitando o princípio ético da autonomia dos indivíduos, tão 

fundamental para as ações de autocuidado. Dessa forma, 

humaniza-se o atendimento aos idosos, para além de uma 

assistência voltada somente ao tratamento medicamentoso 

(MOTA et al., 2017). 

A ação consistiu em realizar uma palestra sobre os 

benefícios das PICS na saúde dos idosos e trazer como 

principais exemplos a prática de reflexologia das mãos 

associada à aromaterapia com óleo essencial de Lavanda. O 

primeiro momento foi a realização da palestra e o segundo 

momento foi a própria execução da reflexologia das mãos em 

todos os idosos que estavam presentes no dia, usando um 

creme preparado com gotas de óleo essencial de lavanda.  

A realização desta atividade foi programada para um dia 

em que a reunião do grupo já iria acontecer, contando com a 

ajuda da enfermeira, da assistente social e nutricionista da 

unidade para divulgação e planejamento da intervenção junto 
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com os alunos responsáveis por sua execução. O material foi 

disponibilizado por uma professora da UFRN, composto por 

creme sem cheiro e um frasco de óleo essencial de lavanda, 

necessários para a realização da reflexologia associado à 

aromaterapia. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Antes da intervenção propriamente dita, foi realizada 

uma programação juntamente com a enfermeira preceptora do 

que seria executado no dia, com base na avaliação situacional 

dos enfermeirandos sobre o grupo e as possíveis ações que 

poderiam ser feitas. Após definição da data, iniciou-se a 

divulgação para os idosos do referido grupo.  

Ainda sobre a programação, foi decidido trabalhar com 

duas práticas integrativas, de fácil execução e de baixo custo, 

de maneira que todos os idosos poderiam participar. Assim, 

escolheu-se a reflexologia das mãos associado à 

aromaterapia.  

A Reflexologia estuda a manipulação de áreas reflexas 

existentes nos pés e nas mãos através de massagens. É 

realizada uma pressão em determinados pontos capazes de 

estimular diferentes partes do corpo, harmonizando o que se 

encontra em desequilíbrio. Essa prática é responsável por 

fortalecer o organismo, auxilia na circulação, promove a limpeza 

intersticial das células, proporciona desintoxicação e melhora o 

poder de absorção de nutrientes (BRASIL, 2018). 

Além das ações supracitadas a respeito da reflexologia, 

pesquisas dessa prática em idosos evidenciaram a sua 

influência sobre a redução da pressão arterial, tanto sistólica 

quanto diastólica, e da frequência cardíaca. Os autores 

indicaram que esta técnica tem se mostrado benéfica sobre o 
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organismo, tornando a terapia viável no cuidado em saúde, 

principalmente em idosos, que enfrentam diversas 

consequências das doenças crônicas (SANTO et al., 2016). 

Estudos da reflexologia com idosos apontam que essa 

técnica apresenta efeito benéfico sobre o organismo, o que a 

torna uma terapia viável que requer investimentos acerca do 

seu uso como complementar ao cuidado em saúde. Após as 

sessões de reflexologia, os idosos referem sensação de bem-

estar, relaxamento e até alívio de alguma dor ou mal-estar 

(SANTO et al., 2016). 

A Aromaterapia, que passou a ser oferecida pelo SUS 

em 2018, e apresenta eficácia no sistema imunológico e 

diminuição de dores, combatendo a ansiedade, depressão, 

além de outras vantagens. Esta técnica é realizada através do 

uso de óleos essenciais extraídos de plantas, caules, raízes, 

flores, folhas, cascas e talos, que possuem alto poder volátil e 

fragrâncias e funções variáveis (BRASIL, 2018). 

 Trata-se de uma prática natural, considerada não 

invasiva, com o objetivo de atuar naturalmente no equilÍbrio do 

organismo em sua totalidade através do correto uso dos óleos 

essenciais. Isto traz o sentindo de uma visão holística e 

terapêutica, considerando o ser humano com seus fatores 

físicos e mentais (MORETTO; BUENO; MORAIS, 2015). 

Os óleos essenciais são utilizados pela humanidade há 

milênios, com o objetivo de purificar o corpo, por meio de 

banhos, rituais de beleza e outros. Na antiguidade tinha a 

finalidade de purificação do espírito e dos ancestrais, através 

de rituais religiosos. Logo depois, foram incluídos também como 

fonte terapêutica natural para cura e alívio de dores e 

doenças.  Esse óleos podem ser utilizados por vias como a 

inalatória, cutânea ou por ingestão. Por meio da via inalatória, 
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são capazes de estimularem os nervos olfativos que, por sua 

vez, possuem ligação direta com o Sistema Límbico, o qual é 

responsável pelas emoções, sentimentos e impulsos 

motivacionais do ser humano (GNATTA et al., 2015). 

 Para a realização da reflexologia nos idosos, foi 

escolhido o óleo essencial de Lavanda, considerada eficaz em 

mais de setenta problemas de saúde, agindo principalmente 

sobre o mesencéfalo através do nervo olfativo, conferindo ação 

calmante. Além disso, possui diversas outras propriedades, 

como analgésico, antidepressivo, anti-inflamatório, 

antibacteriana, descongestionante, relaxante, tonificante e 

antiviral, além de ação hipotensora (ADAMUCHIO; 

DESCHAMPS; MACHADO, 2017).  

A intervenção contou com o auxílio dos profissionais de 

saúde da unidade, destacando-se a assistente social, a 

nutricionista, a enfermeira e as técnicas de enfermagem. Além 

disso, para a execução do momento prático da ação planejada 

foi necessário mais colaboradores que pudessem fazer a 

reflexologia nos idosos, para que não ficassem esperando por 

muito tempo.  

Por esse motivo, a intervenção contou com os 

enfermeirandos de outras instituições que estavam estagiando 

na unidade, além da ajuda de outros alunos de enfermagem da 

UFRN que foram convidados para irem no dia e ajudar na 

prática.  

A estagiária de nutrição da UBS também fez parte desta 

equipe. Todos os alunos que realizaram a reflexologia foram 

previamente treinados quanto à técnica por uma enfermeiranda 

que havia cursado o componente curricular de práticas 

integrativas e complementares em saúde, oferecida no 

departamento de enfermagem da UFRN.  
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Com o objetivo de alcançar o maior número de idosos 

possíveis, foi confeccionado um convite (Figura 1) da 

intervenção e publicado no grupo de Whatsapp dos próprios 

idosos, incentivando-os a virem no dia marcado. Como se 

tratava de um momento relaxante, os idosos estavam liberados 

a trazerem almofadas para que ficassem confortáveis no 

momento da reflexologia.  

 

Figura 1. Convite para divulgar a intervenção, Natal/RN, 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Os autores, 2018. 

 

No dia da ação compareceram 27 idosos do grupo 

Renascer. O espaço destinado à execução da mesma foi o 

próprio salão da UBS, que já era usado pelo grupo nos dias de 

reunião, por dispor de todos os recursos necessários, como 

cadeiras, ar condicionado, mesas etc. A intervenção consistiu 

em dois momentos específicos. 
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Figura 2. Palestra sobre reflexologia e aromaterapia ao grupo 
de idosos, Natal/RN, 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Os autores, 2018. 

O primeiro momento consistiu na explicação (Figura 2) 

do que são as práticas integrativas, dando ênfase na 

Reflexologia das mãos e Aromaterapia, destacando a 

importância dessas práticas na saúde física e emocional.  

A explicação permitiu uma maior aproximação sobre os 

tipos de práticas integrativas e complementares que ajudam na 

manutenção da saúde dos idosos, aproximando-os daquilo que 

o SUS oferece à eles como forma de se manter uma qualidade 

de vida e, consequentemente, autonomia dos mesmos, sem 

que haja a expressa necessidade de medicamentos em todas 

as situações.  
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Figura 3. Creme preparado com óleo essencial de lavanda, 
Natal/RN, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Os autores, 2018. 

 

O segundo momento foi a própria realização da prática, 

que para esse fim foi preparado um ambiente de relaxamento, 

com a diminuição da luminosidade do salão, além de ter sido 

colocado uma música calma, para que os idosos pudessem 

fechar os olhos e receberem a reflexologia, juntamente com a 

aromaterapia através do creme e óleo de lavanda (Figura 3), da 

maneira mais agradável e relaxante possível. 

No instante em que os idosos estavam recebendo a 

reflexologia nas mãos (Figura 4), a aromaterapia também 

estava ocorrendo por meio da mistura do creme com as gotas 

do óleo essencial de lavanda. A fim de garantir que o ambiente 

estivesse propício para total relaxamento, os idosos foram 

orientados em não conversarem um com o outro, pois aquele 

momento serviria para se concentrar na prática em que 

estavam recebendo.  
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Figura 4. Práticada reflexologia mais aromaterapia nos idosos 
da unidade básica de saúde Natal/RN, 2018. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Os autores, 2018. 

 

O uso das práticas integrativas e complementares 

envolve, necessariamente, a preparação do ambiente para 

acolher este cuidado. Assim, mater um ambiente com baixa 

luminosidade, com música ambiente e com silêncio, possibilita 

a concentração de todos em busca do mesmo objetivo. Tanto 

quanto a aplicação do óleo e da massagem nas mãos, os 

profissionais também compreenderam a importância do 

ambiente para o conforto e para o cuidado ao idoso. 

Com a finalização da reflexologia em todos os idosos,os 

mesmos foram interrogados sobre o que tinha sentido com 

aquela intervenção. As respostas foram positivas, inclusive com 

um depoimento de um idoso que sentia bastante dor em uma 

de suas mãos por ter passado por uma cirurgia para colocação 

de uma placa de metal. Este idoso nos relatou sentir alívio com 

a diminuição da dor após aplicação da reflexologia. 
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Figura 5. Enfermeirandos responsáveis por realizar a 
intervenção na Unidade Básica de Saúde, Natal/RN, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Os autores, 2018. 

 

CONCLUSÕES 

 

Por meio desta intervenção foi possível promover maior 

aproximação dos idosossobre os benefícios das práticas 

integrativas, além de proporcionar uma breve vivênciada 

reflexologia e aromaterapia.Houve uma maior aproximação da 

equipe de enfermagem com os idosos da unidade de saúde, 

envolvendo esses profissionais no cuidado e na promoção da 

saúde dessa clientela. 

Além disso, a intervenção foi capaz de despertar nos 

estudantes e profissionais o potencial das práticas integrativas 

e complementares para promover a saúde da população. A 

ação interprofissional que contou com a assistente social, a 

nutricionista, enfermeiros, técnicos de enfermagem e 

estudantes de nutrição e enfermagem, favoreceu a 

aproximação destes com as PICS, o seu reconhecimento 
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enquanto terapêutica de cuidados aos idosos, e estimulou nos 

mesmos o desejo por buscar formas efetivas e não 

farmacológicas para cuidar e promover maior qualidade de vida 

aos indivíduos. 

Portanto, as PICS são ferramentas importantes na 

assistência à saúde que visa um cuidado holístico e 

humanizado ao idoso, oferecendo métodos alternativos ao 

tratamento puramente medicamento, influenciando na melhora 

da qualidade de vida dos clientes que recebem essas práticas.  
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RESUMO: A idade traz alterações que podem afetar a saúde 
dos idosos, dificultando o indivíduo em desempenhar atividades 
do cotidiano. Diante de uma doença que ameace a vida, os 
cuidados paliativos têm por finalidade melhorar a qualidade de 
vida, por meio da prevenção e alívio da dor. Objetivou-se 
analisar a importância dos cuidados paliativos prestados pela 
equipe de enfermagem à pessoa idosa portadora de patologias 
oncológicas. Adotou-se como metodologia a revisão integrativa 
nas bases BVS, LILACS, MEDLINE e BDENF, a busca ocorreu 
entre julho e agosto de 2019 e obteve como descritores os 
cuidados paliativos, pessoa idosa, câncer e enfermagem. O 
presente trabalho foi composto por quinze artigos onde foi 
possível evidenciar que a equipe de enfermagem tem ciência 
quanto às medidas de conforto ao paciente paliativo. Destaca-
se que é notório que a assistência prestada ainda se mantém 
muito restrita ao corpo físico, transformando-se em uma forma 
mecanizada. Assim, conclui-se que sejam promovidas ações 
assistenciais adequadas na integralidade em sua rotina 
profissional, buscando o comprometimento e conhecimento 
durante os cuidados paliativos prestados a pessoa idosa 
portadora de patologias oncológicas. Recomenda-se que sejam 
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inseridas disciplinas durante a graduação que tratem desta 
temática e que os profissionais de saúde busquem 
conhecimentos, através de educação permanente, discussões 
e planejamentos juntamente com a equipe multiprofissional, 
para oferecer um atendimento individualizado, garantindo a 
dignidade humana. 
Palavras-chave:Cuidados Paliativos. Idosos oncológicos. 
Assistência de Enfermagem. 
 

INTRODUÇÃO 

 

No nível biológico, de acordo com a Organização 

Mundial de Saúde (OMS, 2015), o envelhecimento é associado 

ao acúmulo de uma grande variedade de danos moleculares e 

celulares. Com o tempo, esse dano leva a uma perda gradual 

nas reservas fisiológicas, um aumento do risco de contrair 

diversas doenças e um declínio geral na capacidade intrínseca 

do indivíduo. Nas últimas décadas há um aumento progressivo 

da população e à medida que elas envelhecem suas 

necessidades de saúde se tornam mais crônicas, assim como 

a prevalência do câncer. 

Segundo a OMS (2017), um em cada quatro homens 

entre 60 e 79 anos no mundo tem ou vai desenvolver algum tipo 

de câncer. Entre as mulheres na mesma faixa etária, o índice é 

ainda maior: uma em cada três. Em pesquisa, a OMS aponta a 

expansão das mortes por câncer como um fenômeno global. O 

número de óbitos cresceu 22% em 15 anos – de 6,9 milhões, 

em 2002, para 8,8 milhões, em 2015 –, e para 2030, a 

estimativa é de que 21 milhões de pessoas morram de câncer.  

O número de idosos portadores de alguma neoplasia 

vem aumentando, os avanços tecnológicos na área da saúde 

estão vindos acompanhados, quase sempre, da atenção 
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impessoal ao paciente em final de vida, ignorando o sofrimento 

esquecendo o principal sintoma, a dor. Idosos com câncer sem 

possibilidade de cura estão cada vez mais nos hospitais, 

recebendo invariavelmente, assistências inadequadas. Onde 

um grande número de profissionais da saúde busca tratar a 

doença, esquecendo-se de tratar o paciente como um todo, 

deixando de cuidar do sofrimento e de seus familiares 

(SILVEIRA; CIAMPONE; GUTIERREZ, 2014). 

A idade traz consigo alterações que podem afetar 

diretamente a saúde dos idosos, comprometendo a capacidade 

física e mental do indivíduo em desempenhar atividades da vida 

diária. Essas alterações podem tornar os idosos incapazes de 

realizar os cuidados básicos como a higiene pessoal, levando-

os a necessitar de ajuda e cuidados (DE OLIVEIRA et al., 2014).   

Em contrapartida, a diferença entre saúde e doença 

associa a vida e morte, mas raramente, ao binômio cura e 

cuidados. Ao prestar assistência aos doentes, eles eram 

classificados como curáveis ou não curáveis. Só recentemente 

essa classificação passou a considerar os doentes como 

curáveis ou cuidáveis, ou seja, aqueles fora de possibilidade 

terapêutica, independente da doença que os acomete. 

(BUSHATSKY; SARINHO; LIMA; FARIA, 2015). 

Com isso, os cuidados paliativos manifestam-se como 

uma peculiaridade intensamente eficaz, onde consistem na 

assistência promovida por uma equipe multidisciplinar, que 

objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus 

familiares, diante de uma doença que ameace a vida, por meio 

da prevenção e alívio do sofrimento, da identificação precoce, 

avaliação impecável e tratamento de dor e demais sintomas 

físicos, sociais, psicológicos e espirituais (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2018). 
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Assim, surge a questão norteadora desse trabalho: 

Quais os cuidados paliativos prestados pela equipe de 

enfermagem aos idosos portadores de doenças oncológicas? 

Acredita-se que o cuidado ao idoso com câncer é complexo, 

pois envolve múltiplos aspectos. Nesse contexto é importante 

que o enfermeiro articule conhecimento técnico e científico, 

associado à afetividade na oferta do cuidado ao idoso e à 

família. 

Assim sendo, o desenvolvimento deste trabalho justifica-

se pela necessidade de obterem-se profissionais qualificados 

para fornecer esses cuidados, visando à promoção da saúde, 

qualidade de vida, conforto e bem-estar da pessoa idosa 

acometida por neoplasia, seja em ambiente hospitalar ou 

domiciliar. 

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo analisar a 

importância dos cuidados paliativos prestados pela equipe de 

enfermagem à pessoa idosa portadora de patologias 

oncológicas. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo utilizou como método a revisão 

integrativa da literatura, com o intuito de agregar e sintetizar o 

pensamento científico já executado sobre a temática analisada 

propiciando examinar os fundamentos disponíveis para 

colaborar com a construção do mesmo, que apresenta os 

desafios e ações do enfermeiro nos cuidados paliativos a 

pacientes oncológicos.  

Para a investigação das obras existentes, os artigos 

foram selecionados nas bases de dados da biblioteca virtual em 

saúde (BVS), Literatura latino americana e do caribe em  
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ciências da saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and 

Retrievel Online (MEDLINE) e Bases de dados da Enfermagem 

(BDENF).Também foram levantadas informações junto ao 

Instituto Nacional do Câncer (INCA), Organização Mundial da 

Saúde (OMS) e Ministério da Saúde (MS).  

Os descritores utilizados na pesquisa foram cuidados 

paliativos, pessoa idosa, câncer e enfermagem. Como critério 

de inclusão foram determinadas pesquisas com textos 

completos em português e artigos que abordassem os cuidados 

de enfermagem a pacientes oncológicos, as ações e desafios 

dos cuidados paliativos, publicados nos anos de 2014 a 2019.  

A busca ocorreu entre o mês de julho e agosto de 2019. 

Inicialmente foram encontrados na pesquisa 87 trabalhos, após 

aplicar os critérios de inclusão, foram encontrados 43 artigos, 

após realização da leitura dos mesmos foi aplicada o critério de 

exclusão, restando 15 artigos para a revisão.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Entre os artigos estudados verificou-se que três artigos 

foram publicados no ano de 2017, sete em 2018 e cinco artigos 

no ano de 2019. Observa-se que nos últimos cinco anos o 

quantitativo de publicações vem aumentando de forma 

considerável, nota-se um interesse maior do profissional de 

saúde e estudantes em pesquisarem sobre a temática, a fim de 

melhorar a assistência prestada aos pacientes idosos 

oncológicos sob cuidados paliativos. 

Para um melhor entendimento a respeito dos artigos 

escolhidos, as informações foram ordenadas e agrupadas 

conforme nota-se posteriormente na TABELA 1.  
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TABELA 1.  Artigos por nome, ano, nome do periódico e principal 

objetivo. 

N° Nome do 

Artigo 

Nome do 

Periódico 

Principal Objetivo 

JUNIOR,S.

U.S. et al . 

(2019)  

Cuidados 

Paliativos a 

pessoa idosa 

hospitalizada: 

discursos de 

enfermeiros 

assistenciais 

Revista 

enfermagem 

atual 

Investigar a 

compreensão de 

enfermeiros 

assistenciais 

sobre cuidados 

paliativos à 

pessoa idosa 

hospitalizada,apon

tando os desafios 

enfrentados na 

prática 

assistencial. 

VIANA, 

G.K.B. et 

al. (2018) 

Intervenção 

educativa na 

equipe de 

enfermagem 

diante dos 

cuidados 

paliativos. 

Revista de 

Saúde e 

Ciências 

Biológicas.  

 

Descrever a 

experiência, enquanto 

acadêmicas de 

enfermagem, durante o 

desenvolvimento e a 

implementação de uma 

atividade de intervenção 

educativa a equipe de 

enfermagem sobre CP. 

OLIVEIRA, 

L.D.S; 

SILVA, 

C.Q. 

(2018) 

A promoção da 

autoestima na 

saúde do idoso: 

o enfermeiro 

como facilitador 

 CIEH- IV 

Congresso 

Internacional 

de 

Envelheciment

o Humano 

Analisar as produções 

científicas publicadas 

sobre imagem corporal 

e autoestima em idosos, 

identificando a relação 

desses atributos com o 

envelhecimento bem 

sucedido, sob a 

https://unichristus.edu.br/programas-e-financiamentos/journal-of-health-biological-sciences-jhbs/
https://unichristus.edu.br/programas-e-financiamentos/journal-of-health-biological-sciences-jhbs/
https://unichristus.edu.br/programas-e-financiamentos/journal-of-health-biological-sciences-jhbs/
https://unichristus.edu.br/programas-e-financiamentos/journal-of-health-biological-sciences-jhbs/
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perspectiva do 

enfermeiro com foco 

qualidade na atenção a 

população idosa. 

LUIZ, M.M; 

NETTO, 

J.J.M; 

VASCONC

ELOS, 

A.K.B. 

(2018)  

Cuidados 

paliativos em 

enfermagem ao 

idoso em UTI: 

uma revisão 

integrativa 

Revista online 

de pesquisa 

Identificar as principais 

intervenções e ações da 

enfermagem ao 

paciente idoso sob 

cuidados paliativos em 

UTI 

PONTES, 

B.G. (2017)  

Enfermagem e 

cuidados 

paliativos aos 

pacientes 

oncológicos em 

fase terminal: 

Revisão de 

Literatura 

Instituto de 

educação 

superior da 

Paraíba - IESP 

Verificar na literatura 

científica online a 

postura dos enfermeiros 

na assistência aos 

pacientes oncológicos 

referente ao período de 

2006 a 2016;descrever 

os enfoques temáticos e 

as características 

metodológicas das 

publicaçõesselecionada

s; e assim, discutir os 

principais achados para 

que se possa avaliar 

todo o 

processoassistencial do 

cuidado. 

SILVA, 

R.R.A; 

GONÇALV

ES, S.J.C. 

(2019)  

A influência da 

Compreensão 

da Perspicácia 

do Enfermeiro e 

seu manejo 

clínico na 

Unidade de 

Cuidado 

Paliativo 

RevistaPró-

universus 

Enfoque na atuação do 

Enfermeiro na unidade 

de cuidados paliativos. 

Buscando, confrontar os 

seus deveres e direitos 

para a assistência aos 

pacientes, focando no 

paciente em fase 

terminal de câncer 
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SANTOS, 

R.A. (2018)  

A enfermagem 

em cuidados 

paliativos a 

pacientes 

oncológicos. 

Faculdade de 

ciências da 

educação e 

saúde-faces 

Destacar os principais 

aspectos relacionados 

ao papel da 

enfermagem em 

cuidados paliativos a 

pacientes oncológicos 

SILVA, 

H.A. et al. 

(2018)  

Intervenção em 

cuidados 

paliativos: 

conhecimento e 

percepção dos 

enfermeiros 

Revista de 

Enfermagem – 

UFPE ONLINE 

Avaliar a percepção dos 

enfermeiros sobre 

cuidado paliativo antes 

e depois de uma 

intervenção. 

COSTA, 

D.S; 

SOUZA, 

E.G. (2018) 

Cuidados 

paliativos como 

um fenômeno 

para uma 

assistência de 

enfermagem 

efetiva ao 

paciente 

oncológico 

Centro 

Universitário 

São Lucas 

Descrever os cuidados 

paliativos como 

fenômeno para uma 

assistência efetiva ao 

paciente oncológico 

LUIZ, M.M. 

et al. 

(2018)  

Cuidados 

paliativos em 

enfermagem ao 

idoso em UTI: 

uma revisão 

integrativa 

Revista Online 

de Pesquisa 

Identificar as principais 

intervenções e ações da 

enfermagem ao 

paciente idoso sob 

cuidados paliativos em 

UTI. 

PASSARE

LLES, 

D.M.A; 

RIOS, A.A; 

SANTANA, 

R.F. (2019) 

Diagnósticos de 

enfermagem em 

cuidados 

paliativos 

oncológicos: 

revisão 

integrativa 

Revista 

Eletronica 

Trimestral de 

Enfermagem 

Identificar os 

diagnósticos de 

enfermagem 

encontrados em 

cuidados paliativos de 

acordo com a taxonomia 

da NANDA-I. 

FRANCO, 

H.C.P; 

STIGAR, 

Papel da 

enfermagem na 

equipe de 

Revista 

Gestão e 

Saúde 

Estabelecer o papel do 

enfermeiro na execução 

de Cuidados Paliativos 
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R; BURCI, 

L.M. (2017) 

cuidados 

paliativos: a 

humanização no 

processo da 

morte e morrer 

Humanizados a 

pacientes em processo 

de Morte e Morrer, 

delimitando a diferença 

que os Cuidados 

Paliativos têm em 

relação ao modelo 

comum de assistência e 

discutir sua relação com 

a Bioética. 

RIBEIRO, 

K.R.A. 

(2019)  

Enfermagem 

nos cuidados 

paliativos aos 

pacientes 

críticos: revisão 

integrativa 

Enfermagem 

Revista 

Discutir por meio da 

literatura sobre 

cuidados paliativos bem 

como a atuação da 

equipe de enfermagem 

frente a esses pacientes 

na unidade de terapia 

intensiva. 

SOUZA, 

H.L.R; 

LACERDA, 

L.C.A; 

LIRA, G.G. 

(2017)  

Significado de 

cuidados 

paliativos pela 

equipe 

multiprofissional 

da unidade de 

terapia 

intensiva. 

Revista de 

Enfermagem 

UFPE Online 

Compreender o 

significado de cuidados 

paliativos pela equipe 

multiprofissional. 

SANTOS, 

R.J.L.L. et 

al. (2019)  

O enfermeiro e 

os cuidados 

paliativos 

proporcionados 

ao idoso 

terminal 

internado em 

UTI.  

Revista 

Brasileira de 

Revisão e 

Saúde 

Destacar as 

possibilidades de 

atuação do enfermeiro 

nos cuidados paliativos 

proporcionados ao idoso 

terminal internados em 

UTI, por meio de revisão 

bibliográfica. 

FONTE: Dados da pesquisa (2019). 
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Com base nos artigos, observou-se que a dor em idosos 

com câncer é o mais frequente apresentando uma queda na 

qualidade de vida, especialmente em relação a dores intensas, 

causando sofrimento ao indivíduo com câncer (MENDES et al., 

2014). 

A dor, considerada o quinto sinal vital, é um dos sinais e 

sintomas que afeta significativamente a qualidade de vida dos 

pacientes, principalmente àqueles em cuidados paliativos, e 

requer prevenção e tratamento adequados. Uma das 

preocupações diárias dos enfermeiros é o seu controle, mas 

para poder proporcionar a estes cuidados, é importante que 

desenvolvam habilidades e conhecimentos para avaliar e 

dimensionar a complexidade da dor, com o objetivo de 

amenizar o desconforto e o sofrimento dos pacientes. 

(WATERKEMPER; MENDES, 2015). 

Apesar de todos os métodos para tentativa de alivio da 

dor, no Brasil cerca de 62 a 90% dos portadores de neoplasias 

sentem algum tipo de dor (MENDES et al., 2014). Já 

especificamente com pacientes paliativos oncológicos 64 a 93% 

sentem um tipo de dor incidental, uma dor intensa, de início 

súbito e que seu pico se dá em cerca de 5 minutos, sendo que 

a prevalência desta dor aumenta conforme o avanço da doença 

(MELLO, 2014). 

Ações com o objetivo de aliviar o desconforto do 

paciente, como a dor, oferecer suporte social e emocional e 

assegurar a integridade corporal poderão minimizar alterações, 

perturbações e dificuldades de natureza física, psíquica e social 

vividas pela pessoa em processo de terminalidade e sua 

família. A enfermagem associa o conforto como sendo o 

significado central do cuidar para uma boa morte, evidenciando 

que é possível a equipe de enfermagem planejar intervenções 
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terapêuticas para pessoa em processo de terminalidade, tendo 

como objetivo contribuir para evitar desconfortos potenciais, 

atenuar o desconforto atual e promovero conforto (SILVA; 

PEREIRA; MUSSI, 2015). 

Os princípios em cuidados paliativos têm como foco 

fornecer o alívio da dor, reafirmar avida e a morte como 

processos naturais, não apressar ou adiar a morte, oferecer 

uma rede de apoio para ajudar a família a lidar com a doença, 

oferecer suporte para ajudar o paciente a viver o mais 

ativamente possível até a sua morte e usar uma abordagem 

interdisciplinar para acessar necessidades clínicas e 

psicossociais dos pacientes e suas famílias, incluindo 

aconselhamento e suporte ao luto (INCA, 2018a). 

Acerca dos métodos para o alívio de dor com pacientes 

oncológicos é possível observar que se pode reduzir a dor 

oncológica em 80 a 90% dos casos com a terapêutica 

adequada, agregando uma maior qualidade de vida ao paciente 

(MENDES et al., 2014). 

A seguir observa-se no Quadro 1 algumas 

implementações que o profissional da enfernagen pode 

executar para aliviar o sofrimento da dor em idosos e assim 

favorecer a qualidade de vida dos mesmos, conforme os 

achados da pesquisa.  
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Quadro 1: Cuidados aos pacientes em cuidados paliativos 
e aos seus familiares.  

• Manter o paciente limpo, neutralizar odores 
desagradáveis, aspirar secreções brônquicas, atentar-
se para edemas periféricos e pulmonares, prevenir 
e/ou cuidar das lesões por pressão.  

• Instituir comunicação verbal e não verbal com os 
pacientes e seus familiares. 

• Implantação da sistematização da assistência de 
enfermagem (SAE).  

• Cuidados alternativos ou não medicamentosos. 

• Cuidados de higiene (banho, higiene oral), 
Acolhimento, incentivar o autocuidado e a autonomia 
dos pacientes, conforto, bem-estar biopsicossocial e 
espiritual, inclusão da família no cuidado. 

• Conforto, estabelecer boa comunicação, orientar o 
paciente e o familiar nos cuidados a ser realizado, 
esclarecer sobre as medicações, e os procedimentos 
a serem realizados. 

• Tratamento efetivo da dor física e psicológica, conforto 
e bem-estar do paciente e sua família, cuidados com 
higiene, monitorização, alimentação, mudança de 
decúbito de forma que não aumente ou provoque dor, 
hidratação para a pele, manter sempre um diálogo, 
mesmo se o paciente estiver inconsciente e sempre 
que possível, atender a suas necessidades pessoais e 
desejos.  

• Otimização da qualidade de vida, conforto ao paciente, 
musicoterapia ou massagem para relaxamento e 
redução desconforto/dor, cuidados com a boca, 
oxigênio para aliviar a dispnéia, uso de opióides para 
tratamento farmacológico da dor e uso de 
benzodiazepínicos para a dispneia ou ansiedades. 

Fonte: Ribeiro et al (2019).  
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 A qualidade de vida é um fator determinante para um 

paciente em estado terminal, devendo ser avaliada de forma 

concisa para que possamos, através da percepção do 

envolvidos, determinar a condição global do paciente e também 

a qualidade da assistência prestada ao mesmo (KOHLER; 

CERCHIARO;LEVITES, 2016). 

O diagnóstico avançado do câncer dificulta a efetividade 

do tratamento com finalidade curativa, diminuindo o tempo de 

sobrevida e a qualidade de vida do adoecido. Diante desse 

caso, onde não há possibilidade de cura da patologia, é imposto 

a prática dos cuidados paliativos, com o intuito de manter um 

conforto e uma boa qualidade de vida ao paciente, além de 

amenizar o sofrimento físico, psicológico, social e espiritual 

(SCHIAVON et al., 2016; SILVA et al., 2015). 

Com relação ao paciente idoso hospitalizado sob 

paliação, é necessário levar em consideração sua 

vulnerabilidade, além da extensão dos cuidados de forma 

integral também aos familiares que vivenciam esse processo de 

hospitalização e terminalidade. A relação paciente/cuidador 

deve ser norteada por princípios éticos, uma vez que deve ser 

assegurada a verdade sobre a condição do doente, o respeito 

à autonomia da pessoa. A autonomia dá ao paciente a 

capacidade de tomar suas próprias decisões, assumindo uma 

posição de sujeito que, junto com o profissional de saúde, pode 

opinar sobre seu tratamento. Destarte, as questões bioéticas, 

relacionadas ao paciente terminal refletem em como o exercício 

da enfermagem tem se dado em relação aos princípios éticos 

de beneficência e autonomia (VASCONCELOS; COSTA; 

LOPES, 2016). 

Autores evidenciam que para estabelecer uma boa 

qualidade de vida ao paciente idoso com câncer, a 
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comunicação entre profissional/paciente, profissional/ família é 

primordial e indispensável, onde muitas vezes o idoso se sente 

inibido em relatar suas dores e angústias. Silva et al.(2014) 

discorrem em seu estudo que, apesar da equipe de 

enfermagem estar ciente quanto às medidas de conforto ao 

paciente paliativo, como sendo métodos fundamentais para a 

qualidade de vida desses pacientes, é notório que a assistência 

prestada ainda se mantém muito restrita ao corpo físico, 

transformando-se em uma forma mecanizada. 

Os autores supracitados seguem afirmando que a 

comunicação ocorre em prol da integralidade, favorece a 

tomada de decisão planejada e o próprio sistema de trabalho 

dos profissionais de enfermagem, sendo capaz de expressar 

uma visão integradora e principalmente, satisfatória.  

Nesse contexto, no estudo de Borges e Santos Junior 

(2014), destaca-se que a comunicação é uma via de 

informações claras e objetivas, o que torna o cuidado mais 

humanizado, permitindo o planejamento e seguimento do 

tratamento, embora o paciente não apresente mais 

possibilidade de cura.  

A capacidade de se comunicar com o paciente se torna 

uma competência primordial para reconhecer suas 

necessidades, como os sentimentos, e para mostrar atitudes 

empáticas durante o tratamento, além de estratégias que 

fortaleçam o vínculo profissional com o paciente, facilitando o 

processo terapêutico e o enfrentamento do câncer (GALVÃO; 

BORGES; PINHO, 2017). 

Nesse sentido, escutar e olhar atentamente o paciente 

torna-se instrumento imperioso, para que a equipe de saúde 

aprenda a compreender o outro e compreenda-se em suas 

singularidades. Assim, é basilar buscar entrar no mundo do ser, 
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ver a vida por meio de suas concepções e, quando possível, 

escutar com envolvimento suas experiências (BRITO et al, 

2017).  

Nesse contexto, é visto por Bastos, Quintana e 

Carnevale (2018), que o profissional de enfermagem usa meios 

de barreira contra a carga de angústia, como por exemplo, o 

afastamento da escuta de pacientes e familiares, por conta de 

não conseguir controlar os sentimentos advindos desta 

situação, podendo evoluir para um dano psíquico. 

Na prática do cuidado paliativo, torna-se parte da rotina 

a comunicação de más notícias, sendo necessário o 

treinamento de todos os profissionais envolvidos nesse 

contexto, sabendo que a forma em que a notícia é transmitida 

é fator crucial para o enfrentamento da doença (BASTOS et 

al.,2017). 

A formação e o preparo do profissional para o 

enfrentamento de situações que envolvam processo de 

terminalidade, nos quais envolvam experiências com a morte, 

como agir e como superá-la, é tido com uma carência de 

informação sobre o tema destinado a enfermeiros para lidar 

com essa fase da vida (LIMA et al., 2016). 

Diante dessa conjuntura,Luz et al. (2016), diz que a 

experiência profissional é a chave para uma assistência 

adequada, e não só o conhecimento teórico e técnico 

adquiridos através da graduação que resulta em um cuidado 

humanizado com o paciente, mas também o tempo e 

experiência, onde o enfermeiro aprende a incluir e mudar o 

conhecimento para a prática, assim, fortalecendo suas 

habilidades. 

Por meio de pesquisas, foi evidenciado que os 

profissionais da enfermagem apresentam diversos sentimentos 
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diante da morte, sendo os mais evidentes fracassos, culpa e 

negação. A formação acadêmica está fundamentada na cura, e 

nela está sua maior gratificação. Assim,quando em sua rotina 

de trabalho necessitam lidar com a morte, em geral, sentem-se 

despreparados. Diante desse processo de constante sucesso 

na rotina hospitalar, se sentem impotentes por não poderem 

dominar a morte quando ela aparece e que apesar de todo 

avanço da tecnologia, estes são limitados diante da morte 

(LIMA et al., 2016).  

No entanto, de acordo com Silva, Pereira e Mussi (2015), 

é preciso compreender que a morte faz parte do ciclo de vida, 

e que apesar da preocupação pessoal e dos sentimentos de 

impotência e frustação, o profissional de enfermagem deve 

estar apto para seguir com uma abordagem satisfatória. 

 

CONCLUSÕES  

 

Após a elaboração do presente trabalho e análise dos 

artigos que contribuíram com esta revisão, evidenciou-se a 

importância dos cuidados paliativos prestados pela 

enfermagem aos pacientes idosos oncológicos. Através destes 

cuidados permite-se que o paciente consiga obter uma melhor 

qualidade de vida e assim, consequentemente,minimiza-se os 

efeitos negativos que a doença traz tanto nos aspectos físicos 

quanto mentais. Promover cuidados paliativos em enfermagem 

é vivenciar e compartilhar momentos de amor, compaixão, 

oferecer um cuidado de forma holística, uma atenção 

humanizada, competente com o manejo adequado e controle 

da dor, com diminuição do sofrimento. 

Destaca-se que, o cuidado prestado é direcionado ao 

paciente em sua integralidade e não apenas em sua doença, o 
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paciente e os familiares poderão sentir-se acolhidos, assistidos, 

confortados e propriamente acompanhados pelo enfermeiro, 

além de uma equipe multidisciplinar, contribuindo através de 

suas habilidades e conhecimentos. A pessoa idosa em fase 

terminal de uma doença oncológica carece de inúmeros 

cuidados, apoio e dedicação. Contudo, é indispensável que a 

equipe de enfermagem esteja apta para atender de forma 

humanizada todo este processo e conhecer sobre a relevância 

dos cuidados paliativos.  

Todavia, a equipe de enfermagem também se torna 

responsável não somente pelas necessidades fisiológicas, mas 

também aquelas psicossociais, espirituais, afetuosas, que nem 

sempre serão fáceis de dar apoio assistencial.Então o 

profissional deve apropriar-se de papel de facilitador, 

identificando as reais necessidades com uma tentativa de uma 

ação resolutiva.  

Desse modo, o enfermeiro como facilitador desses 

efeitos, obtém um convívio maior com o paciente e família e 

consegue programar estratégias coletivas e ações, de acordo 

com a necessidade de cada idoso.  No entanto, através desta 

pesquisa, foi possível identificar na literatura a necessidade da 

preparação dos profissionais para atuar na área de cuidados 

paliativos em oncologia, o despreparo, a falta de habilidades e 

o conhecimento fragmentado dos profissionais, frente aos 

pacientes sob cuidados paliativos.  

Através deste trabalho conclui-se que existe uma 

carência de profissionais interessados e especializados 

em cuidados paliativos, além de instituições qualificadas 

para atuar nessa formação. A enfermagem precisa aprimorar-

se e comprometer-se através de uma educação permanente e 
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continuada, com seu papel de cuidador para que possa 

compreender melhor as necessidades de cada um e assim se 

envolver com mais efetividade no que diz respeito aos 

cuidados, principalmente no controle do sofrimento físico, 

emocional e espiritual.  

Diante disso, destaca-se a deficiência institucional das 

academias de enfermagem que não enfocam com mais 

precisão para os cuidados paliativos, perda e luto, bem como o 

acolhimento a família diante de um momento tão difícil que é o 

enfrentamento da doença.  

Portanto, é de suma importância que sejam promovidas 

ações assistenciais adequadas na integralidade em sua rotina 

profissional, buscando o comprometimento e conhecimento. 

Recomenda-se que sejam inseridas disciplinas durante a 

graduação que tratem desta temática e que os profissionais de 

saúde busquem conhecimentos, através de educação 

permanente, discussões e planejamentos juntamente com a 

equipe multiprofissional, para oferecer um atendimento 

individualizado, garantindo a dignidade humana. 
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RESUMO: O envelhecimento da população global é um 
processo acelerado de transição demográfica, constitui-se 
como um processo universal, progressivo, natural, irreversível 
e dinâmico caracterizado por alterações que afetam o indivíduo 
em sua integralidade. A depressão é uma alteração patológica 
do humor e tem sido uma das doenças que mais têm incidido 
na pessoa idosa. Os enfermeiros são profissionais da linha de 
frente do contato com o paciente. Sendo assim, objetivou-se 
analisar os fatores relacionados à depressão em idosos e os 
cuidados prestados por meio dos profissionais de enfermagem. 
O levantamento dos artigos foi realizado no período de janeiro 
a outubro de 2019, por meio dos descritores em ciências da 
saúde (DECS) em português e inglês: “idoso”, “cuidados de 
enfermagem” e “depressão”. Os resultados indicam que uma 
série de complicações mentais ocorrem no envelhecimento. 
Assim, identificou-se que a depressão no idoso é o transtorno 
de humor mais frequente, baseada muitas vezes na influência 
biopsicossocial. Caracteriza-se como um transtorno afetivo de 
origem multifatorial que compromete a fisiologia da 
homeostasia da saúde mental do indivíduo, acarretando em 
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sintomas neurodegenerativos, cognitivos, psicotrópicos e no 
estado do humor. É uma doença de difícil diagnóstico por meio 
dos profissionais de saúde. Conclui-se que é importante a 
contribuição dos enfermeiros de modo efetivo na identificação 
e tratamento do problema. 
Palavras-chave: Envelhecimento. Cuidados de Enfermagem. 
Depressão. 

 

INTRODUÇÃO 

 

No que se refere ao envelhecimento populacional, antes 

considerado um fenômeno, hoje se consolidou e faz parte da 

realidade da maioria das sociedades. O mundo, de uma 

maneira geral, está envelhecendo, ou seja, a população idosa 

nas últimas décadas tem crescido de forma acelerada em 

relação ao crescimento geral da população. Idoso no contexto 

brasileiro é todo aquele indivíduo com idade de 60 anos ou 

mais, entretanto, devido a formulação de políticas públicas, 

esse limite mínimo pode variar segundo as condições de cada 

país (NOGUEIRA, 2016). 

Assim, o contingente de idosos evidenciado em escala 

global, amplia-se aceleradamente, devido ao processo de 

transição demográfica. Esta significativa modificação no perfil 

demográfico e na estrutura da sociedade resultou no aumento 

dos idosos e na redução das taxas de fecundidade e 

mortalidade, devido as melhores condições de vida da 

população com idade avançada em relação a tempos atrás. Isto 

em parte decorre da melhoria no acesso à assistência à saúde, 

avanços na medicina preventiva, melhorias socioeconômicas, 

advento de novas tecnologias prolongando assim a expectativa 

de vida (BORGES et al., 2018). 
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A longevidade é sem dúvida um triunfo. O 

envelhecimento nos países desenvolvidos ocorreu associado 

às melhorias nas condições gerais de vida, enquanto, nos 

países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, o 

processo ocorre de forma rápida e sem tempo para uma 

reorganização social e da área de saúde para atender às novas 

demandas emergentes.  

Em relação a taxa de crescimento mundial da população 

idosa estima-se que este aumento é de aproximadamente 3% 

ao ano, e que em 2050, essa população será formada por 2,1 

bilhões de pessoas. Atualmente, existem cerca de 962 milhões 

de pessoas com 60 anos ou mais no mundo, correspondendo a 

13% da população total. Até 2050, todas as regiões do mundo, 

exceto a África, terão quase um quarto de suas populações 

compondo essa faixa etária, efetivando-se assim o fenômeno 

de inversão da pirâmide etária. No Brasil, cerca de 13% de sua 

população correspondem a pessoas com mais de 60 anos 

(UNITED NATIONS, 2017), e esse índice deverá chegar a 

29,3% até no ano de 2050 (UNITED NATIONS, 2015). 

O encurtamento da base e o alargamento do topo da 

pirâmide populacional constitui um efeito que seguirá seu curso, 

até que, por volta de 2050, a quantidade de idosos terá uma 

modificação significativa, passando dos atuais 24 milhões para 

66 milhões de indivíduos. Esse fenômeno, afetará diretamente 

as estruturas do mercado de trabalho e dos sistemas de saúde, 

previdência e assistência social, produzindo uma grande 

problemática para as futuras gerações pois é evidente que o 

Brasil não está preparado para estas transformações (CÂMARA 

DOS DEPUTADOS, 2017). 

Atrelando a evidência demográfica do envelhecimento 

populacional ao processo natural de envelhecer, de modo mais 
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amplo, é um acontecimento que acomete o indivíduo em sua 

totalidade caracteriza-se como um fenômeno universal. Desse 

modo, cada ser vive de forma distinta esta fase do ciclo de vida 

natural, irreversível e dinâmico a todos os indivíduos, 

acarretando na diminuição progressiva da reserva funcional dos 

indivíduos, alterações em níveis biológicos, fisiológicos, 

morfológicos, psicológicos, bioquímicos e sociais (BIASUS, 

2016).  

Dessa forma, as alterações naturais do envelhecimento 

como a senescência celular e a senilidade se refletem no 

estado fisiológico do indivíduo. A senescência celular é um 

destino celular que implica uma parada do crescimento 

essencialmente irreversível e resistência à apoptose, que pode 

ocorrer em resposta ao estresse celular. Vários estudos em 

modelos animais geneticamente modificados mostraram que o 

aumento da senescência celular leva a consequências 

pronunciadas, incluindo disfunção de múltiplos órgãos, 

atividade física reduzida e mortalidade precoce (PALMER et al., 

2019). 

As alterações pelas quais o corpo passa e que são 

decorrentes de processos fisiológicos, que não caracterizam 

doenças e são comuns a todos os elementos da mesma 

espécie. A senilidade pode ser definida como processos 

degenerativos decorrentes do envelhecimento associado a 

doenças ou limitações condições que acometem o indivíduo no 

decorrer da vida baseadas em mecanismos fisiopatológicos 

(PALMER et al., 2019). 

Á medida que a vida segue seu curso, o envelhecimento 

resulta na perda da homeostasia o que estimula o aparecimento 

de diversas patologias, onde uma das mais comuns em idosos 

é o Distúrbio Depressivo Maior (DDM) (WENG et al., 2019). No 
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entanto, é válido destacar que os indivíduos mais velhos podem 

apresentar fragilidades biológicas, psicológicas decorrentes da 

idade avançada, que resulta em um declínio funcional, 

dependência, perda da autonomia e isolamento social trazendo 

consigo problemas de saúde que desafiam os sistemas de 

saúde e de previdência social (COSH et al., 2019).  

O envelhecimento da população mundial leva 

inevitavelmente a um aumento do predomínio de doença 

mental. A prevalência mundial de depressão em idosos é 

estimada em 4% na comunidade, 5% nos serviços de atenção 

primária e 15% a 25% nos serviços de cuidados de longa 

duração (LTC) (SMITH; MEEKS, 2019).   

O Distúrbio Depressivo Maior é uma doença psiquiátrica 

extenuante, encontrado em 10% das pessoas acima dos 60 

anos (OPAS,2016). Tal enfermidade, é apontada como um dos 

principais distúrbios psiquiátricos no mundo (TELES, 2017). 

A depressão é um distúrbio afetivo de origem 

multifatorial, ou seja, sua etiologia pode estar associada a 

causas genéticas, bioquímica cerebral e vários outros eventos 

vitais, afetando o indivíduo em sua integralidade na forma como 

se sente, como pensa e como age, se evidencia principalmente 

no que diz respeito a sua autoestima, convívio social e familiar 

(HERNÁNDEZ et al., 2016).  

Este distúrbio afetivo, prejudica a homeostasia da saúde 

mental, no qual o indivíduo passa a exibir um quadro de tristeza 

não comum, além disso, evidencia-se outros sintomas, no 

estado do humor, neurodegenerativos, cognitivos e psicóticos, 

assim tal patologia compromete diretamente a qualidade de 

vida e o bem-estar do paciente, possuindo como fatores de 

risco o histórico familiar do indivíduo, transtornos psiquiátricos 

correlatos, estresse crônico, ansiedade crônica, disfunções 
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hormonais, traumas psicológicos, conflitos conjugais entre 

outros, gerando sentimento de impotência, pensamentos 

intrusivos e anedonia, resultando na perda de interesse em 

quase todas as atividades, além do risco ao suicídio (BRASIL, 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019).   

A assistência de enfermagem possui papel fundamental 

na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação do idoso 

depressivo, visto que, o enfermeiro é um profissional da equipe 

multidisciplinar que está em contato direto com o paciente e 

deve ouvi-lo, orientá-lo, compreendê-lo, ajudando o idoso a 

desenvolver um conceito positivo de si mesmo, certificar-se que 

suas necessidades humanas básicas, tais como, nutrição, sono 

e repouso, exercícios físicos e eliminações intestinais sejam 

atendidas, fortalecer a capacidade individual de gerenciar seus 

problemas emocionais, além de comunicação e socialização, 

estimulando-os a prática do autocuidado, protegê-los de 

tentativas de suicídio e outros riscos (TREVISAN et al., 2016).  

Contudo, o cuidado de enfermagem a pessoa idosa é 

bastante complexo não se restringindo apenas a uma terapia 

medicamentosa, e sim a aderência ao tratamento terapêutico, 

de modo que, verifique quais as variáveis e barreiras que 

dificultam o processo de recuperação. Por fim, o estudo tem 

como objetivo analisar os fatores relacionados à depressão em 

idosos e os cuidados prestados por meio dos profissionais de 

enfermagem, na tentativa de favorecer melhor qualidade de 

vida aos pacientes acometidos com esse transtorno tão 

presente nos dias atuais e com tendências a aumentar, 

principalmente em indivíduos idosos e internalizados para 

tratamentos. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica narrativa 

como ferramenta para a compreensão da identificação e análise 

dos fatores relacionados à depressão em idosos e os cuidados 

prestados por meio dos profissionais de enfermagem. 

Abrangendo de forma ampla, sistematizada e ordenada 

metodologias e resultados de outras pesquisas com o intuito de 

expandir expectativas referentes ao tema, estabelecendo suas 

evidências para consolidar os conhecimentos necessários para 

uma boa prática profissional e proporcionando uma visão 

conceitual sobre ele (ARAÚJO et al., 2019). 

Este tipo de pesquisa é de suma importância para a área 

da enfermagem, pois contribui na construção de um 

conhecimento estável e regular, auxiliando para que esses 

profissionais da saúde possam executar uma assistência com 

maior qualidade, respaldo técnico e cientifico, baseada em um 

conhecimento seguro (ARAÚJO et al., 2019). 

A busca das produções bibliográficas ocorreu no ano de 

2019 de janeiro a outubro nos bancos de dados públicos 

disponíveis on-line possibilitando a descoberta de novas 

metodologias de atuação dos profissionais em saúde. O estudo 

foi concentrado nas plataformas bibliográficas de pesquisas 

cientificas e biológicas PubMed e Scielo. 

Para os artigos encontrados nas bases de pesquisa 

foram utilizados os seguintes descritores: “idoso”, “cuidados de 

enfermagem” e “depressão”, traduzindo-os, quando necessário, 

para a compatibilidade da plataforma de pesquisa que 

apresentar o idioma inglês. A utilização dos descritores, 

isoladamente ou em conjunto, com o operador booleano AND 

foi empregada para aprimorar as pesquisas garantindo a 
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inclusão dos artigos considerados mais relevantes, atuais 

(últimos 5 anos, mas não exclusivos) ou de referência sobre a 

temática proposta conforme fluxograma a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diante disso, a análise dos conteúdos encontrados, deu-

se pela leitura minuciosa e detalhada de cada artigo, afim de 

definir quais artigos atendiam a proposta de explicar a temática 

do estudo inicial e que também colaborassem com a 
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compreensão dos conceitos quanto a depressão e seus 

impactos na vida de idosos e a importância da assistência de 

enfermagem. 

Por fim, os dados foram compilados e entendidos de 

modo a ter suas principais informações e objetivos 

contemplados. Posteriormente, essas informações foram aqui 

descritas por meio do programa Microsoft Office Word. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos mostram que o crescimento 

acelerado da população idosa é um tema discutido em todo 

mundo. No Brasil, esse fenômeno surgiu devido ao aumento 

significativo da expectativa de vida, através dos avanços 

tecnológicos na área da saúde e pelo declínio nas taxas de 

fertilidade (GUTHS et al., 2017). Segundo o relatório da United 

Nations Population Division entre 2015 e 2030, o número de 

pessoas com mais de 60 anos deve crescer 56%, de 901 

milhões para 1,4 bilhões, sendo que, por volta de 2050, a 

população global de idosos está projetada para cerca de 2,1 

bilhões (ONU, 2015). O Gráfico 1 a seguir mostra, por meio das 

pirâmides etárias, como o fenômeno vem ocorrendo no Brasil e 

quais as projeções para essa dinâmica populacional de 2010 a 

2060.  

O fato de que a população idosa está aumentando é 

principalmente devido a um reflexo de uma mudança 

sociocultural, como melhoria na qualidade de vida, educação e 

melhoria nos demais segmentos da sociedade, resultando no 

aumento da expectativa de vida e consequentemente no 

aumento da população longeva. Em meio a este cenário de 

transformação sociocultural, surge uma problemática em 

questão, a probabilidade do acometimento de doenças crônicas 



ASSISTÊNCIA PRESTADA PELO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM AO IDOSO 

DEPRESSIVO 

105 
 

não transmissíveis nessa população, por serem doenças 

crônicas persistentes ou duradouras e degenerativas, tornando 

os indivíduos frágeis e debilitados para exercerem funções 

específicas e apresentarem problemas na sua autonomia 

(MEDFORD; VAUPEL, 2019). 

 

 

 

Gráfico 1. Evolução da pirâmide etária 2010-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Instituto de Geografia e Estatística- IBGE, 2019. 

 

Assumindo que a população supercentenária continuará 

a crescer na taxa atual, a probabilidade de observar um novo 
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recorde no ano de 2020 seria de cerca de 6,0%, mas 

aumentaria apenas ligeiramente para 6,3% em 2050. De fato, a 

taxa de registro é projetada para atingir seu valor-limite por volta 

de 2067. Supondo que a taxa de crescimento seja 25% maior 

que a atual, então a taxa recorde em 2020 e 2050 seria de 6,5% 

e 7,7%, respectivamente (MEDFORD; VAUPEL, 2019). 

O principal impacto negativo do envelhecimento que é 

um processo natural, dinâmico, progressivo, comum e 

irreversível a todos os seres humanos, é o aumento da 

prevalência de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). 

Elas constituem o maior problema global de saúde e têm gerado 

elevado número de mortes prematuras, perda de qualidade de 

vida, com alto grau de limitação e incapacidade, um exemplo é 

a depressão que é uma das principais causas de 

morbimortalidade e incapacidade. Em todo o mundo isto é 

considerado um grave problema de saúde pública embora esta 

patologia acometa tanto o sexo feminino como o masculino, é 

mais comum entre as mulheres (5,1%) do que os homens 

(3,6%), afetando crianças, jovens, adolescentes e adultos, 

todavia, é mais comum em pessoas de idade avançada 

(MALTA et al., 2014; WHO, 2017). 

As DCNTs são responsáveis por 38 milhões de mortes 

anuais, principalmente no público idoso (WHO, 2015). O 

transtorno do humor depressivo está associado a altas taxas de 

morbidade e mortalidade, provavelmente tornando-se a 

principal causa relacionada a sobrecarga de doenças em todo 

o mundo até o ano de 2030 (OPAS, 2018). Cinquenta por cento 

dos pacientes com transtorno depressivo têm um curso de 

doença crônica e 20% desses pacientes têm respostas 

insuficientes ao tratamento, apesar do uso de medicamentos 

antidepressivos (LEE et al., 2019). 
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A depressão é a principal causa de incapacidade em 

todo o mundo contribuindo de forma importante para a carga 

global de doenças, caracteriza-se como uma enfermidade de 

natureza crônica não transmissível que afeta a homeostasia da 

saúde mental e causa alterações no estado de humor, redução 

da energia e diminuição das atividades, sendo um grave 

problema de saúde pública. Recentemente, foi estimado que 

mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de 

depressão - o equivalente a 4,4% da população mundial. 

(VILCHES et al., 2019). 

 Assim, este transtorno afetivo de origem multifatorial, 

afeta o indivíduo em sua totalidade, evidenciando-se 

principalmente no que diz respeito a sua autoestima, convívio 

social e familiar. Nesse contexto, é evidente a influência dessa 

patologia no cotidiano das pessoas idosas, levando ao risco do 

suicídio e afetando a sua qualidade de vida. A prevalência desta 

doença aumenta com o progredir da idade, sendo um dos 

transtornos mais comuns entre este público alvo e de difícil 

diagnóstico por meio dos profissionais da saúde. Embora a 

depressão seja parte de um envelhecimento senil, é uma 

condição médica verdadeira e tratável. No entanto, a equipe de 

saúde pode confundir a sintomatologia da depressão no idoso 

como apenas uma reação natural à doença ou às mudanças de 

vida que podem ocorrer à medida que envelhecemos. Assim 

corre-se o risco de não ver a depressão como algo a ser tratado, 

afetando vários componentes necessários para a manutenção 

da saúde geral da pessoa (DAO et al., 2018). A Tabela 01 ilustra 

os principais sintomas da chegada da depressão na velhice. 

Muitos desafios circundam a atenção voltada para 

pacientes com transtornos mentais com o avançar da idade as 

dificuldades se acumulam o que contribui para o surgimento de 
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doenças clínicas graves, como é o caso da depressão, 

dificultando assim o tratamento adequado e especializado, 

contribuindo para que este distúrbio afetivo seja reconhecido 

como uma desordem psiquiátrica mais frequente na população 

longeva. 

A pessoa com idade avançada apresenta aspectos 

distintos em relação a outras faixas etárias e sua avaliação em 

saúde requer uma investigação minuciosa em sua totalidade, 

ampla e multidimensional, englobando avaliações funcionais, 

cognitivas, nutricionais, sociais e principalmente psíquicas, 

realizadas por uma equipe multiprofissional, garantindo assim, 

a melhor avaliação possível e tratamento aos idosos, 

priorizando sua autonomia e independência (FLUETTI et al., 

2018). 

 

Tabela 1. Sintomas da depressão no idoso. 

Sintomas do 

estado de humor 

Sintomas 

neurodegenerativos 

Sintomas 

cognitivos 

Sintomas 

psicóticos 

Deprimido/disfórico 

Irritabilidade 

Tristeza 

Sentimento de 

abandono 

Sentimento de 

inutilidade 

Diminuição da 

autoestima 

Retraimento 

social/solidão 

Anedonia e 

desinteresse 

Inapetência 

Emagrecimento 

Distúrbios do sono 

Perda da energia 

Lentificação 

psicomotora  

Inquietação 

psicomotora 

Hipocondria 

Dores Inespecíficas  

Dificuldade de: 

Concentração 

Memória 

Lentificação do 

raciocínio  

Ideias 

paranoides  

Delírios de 

ruína 

Delírios de 

morte 

Tentativas de 

suicídio  
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Fonte: Stella et al., 2002. 

 

Nessa conjuntura, evidencia-se um dos maiores desafios 

para a saúde pública e para os profissionais, principalmente 

quanto ao diagnóstico e tratamento, visto que a depressão 

constitui-se um dos sofrimentos mentais mais expressivos. 

Portanto, faz-se necessária a presença de um profissional com 

visão holística e integral do idoso, de sua família e comunidade, 

pois o idoso é um paciente que possui várias limitações em um 

conjunto de neurotransmissores, fragilidades.  

Assim, o enfermeiro é um profissional da equipe 

multidisciplinar que está em contato direto com o paciente, 

devendo procurar sempre os princípios de comunicação com 

idoso, respeitando suas limitações, memória e acuidade 

auditiva, ouvindo os anseios, duvidas e questionamentos e 

atuando de forma humanizada, criativa, resolutiva, competente 

e com o senso crítico, envolvendo ações de prevenção, 

promoção, proteção, recuperação e reabilitação daqueles 

envolvidos no seu processo de cuidar, conscientizando sobre 

mudanças no estilo de vida, oportunizar as participações nas 

atividades terapêuticas e sensibilizando o indivíduo sobre a 

possibilidade de reflexão sobre o processo saúde-doença 

(DARÉ; CAPONI, 2016).  

Essas ideias remetem a ampla função do enfermeiro no 

processo do cuidar onde várias competências específicas e 

Ideias 

autodepreciativas 

Ideias de morte 

Tentativa de 

suicídio  
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treinadas por este profissional podem contribuir para o melhor 

reconhecimento e tratamento possível da doença. 

O enfermeiro exerce um papel de suma importância na 

manutenção da autonomia desse público alvo, uma vez que o 

mesmo pode estimular o idoso a adesão de um tratamento 

terapêutico, considerando, o limite imposto pelo processo 

natural de envelhecimento analisado caso a caso. 

O processo de reabilitação do idoso visa o autocuidado 

e nessa perspectiva à assistência de enfermagem está 

centrada na educação para a saúde, gerando estratégias para 

o retorno da homeostasia da saúde mental. Desse modo, a 

avaliação da depressão no idoso depende de uma anamnese 

detalhada, um exame físico céfalo-caudal detalhado com 

ênfase no exame físico neurológico e avaliação psiquiátrica 

associada à escala geriátrica de depressão, realizando cada 

etapa de forma criteriosa, de modo que a enfermagem esteja 

capacitada a exercer ações de cuidado ao idoso com 

sensibilidade e responsabilidade (MENESES et al., 2014). 

Nesse contexto, a enfermagem deve estar apta para 

desenvolver atitudes efetivas, aceitando as limitações dos 

indivíduos sem julgá-los e estabelecer um relacionamento 

baseado na confiança e seguro, levando em consideração 

todos os fatores determinantes para o surgimento da depressão 

e verificar as variáveis que dificultam a adoção de 

comportamentos específicos e hábitos saudáveis (MENESES 

et al., 2014). Um exemplo de conhecimento do enfermeiro é 

aplicado no Japão com sucesso como a terapia cognitivo-

comportamental (TCC) que tem demonstrado consistentemente 

ser eficaz para a depressão em um grande banco de dados de 

ensaios clínicos, e os pacientes geralmente preferem 

tratamento psicológico à farmacoterapia (TANOUE et al., 2018).  
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A incorporação da TCC na prática de enfermagem é o 

veículo ideal para o enfermeiro usar para orientar as interações 

de aconselhamento e educação com os indivíduos. A TCC 

fornece aos enfermeiros outro método a ser usado, além da 

prática de enfermagem existente. Essas tecnologias 

psicológicas e a enfermagem devem se encaixar bem, 

favorecendo os enfermeiros no uso de habilidades adicionais 

para desenvolver melhores relacionamentos com seus 

pacientes. Alguns dos fundamentos da TCC são os mesmos da 

enfermagem: empatia, construção de relacionamentos com os 

pacientes e envolvimento com eles (TANOUE et al., 2018). A 

aplicação dessas novas técnicas orientadas para a psicologia 

associada com os conhecimentos de enfermagem consistem 

em uma inovação propiciadora da melhoria da homeostasia 

mental dos pacientes culminando na melhora do seu estado 

depressivo.  

Além disso, é responsabilidade da enfermagem a 

orientação dos familiares acerca das principais dúvidas que 

possam surgir sobre esta patologia que traz inúmeros prejuízos 

a qualidade de vida e o bem estar do idoso, visto que a família 

tem papel fundamental na recuperação e reabilitação do 

paciente. Nesse sentido, este profissional deve possuir o 

conhecimento sobre os sinais e sintomas, a rotina do centro de 

saúde para idosos, pois o distanciamento de seus lares, sugere 

certa predisposição ao distúrbio, dificulta o diagnóstico inicial da 

depressão. Uma vez que, o diagnóstico tardio, geralmente vem 

acompanhado de outras comorbidades, que contribuem para 

seu agravamento (FERREIRA, 2016). 

É importante perceber a complexidade das 

características fisiológicas influenciadoras do envelhecimento 

humano. Um conjunto de alterações biológicas globais e 
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comportamentais que podem configurar uma alteração no 

funcionamento dos sistemas vivos, principalmente cerebral. 

Contribuindo para a mudança da função de neuroreceptores 

que podem modular estados físicos complexos causadores da 

depressão nesses indivíduos. O conhecimento da profundidade 

dessa patologia, principalmente em idosos, por parte dos 

enfermeiros, pode contribuir sobremaneira na identificação e 

tratamento mais efetivo dessa patologia. 

 

CONCLUSÕES 

 

Com o estudo foi possível concluir que a depressão é 

uma patologia extenuante e acomete o idoso em sua totalidade 

com muita frequência, estando associada a uma condição de 

doença crônica não transmissível. As DCNTs variam quanto à 

gravidade: algumas são debilitantes, outras incapacitantes e 

algumas letais. Nesse contexto, a depressão pode se 

enquadrar em qualquer uma dessas condições em diferentes 

gradações. Ficou claro que ela afeta a homeostasia da saúde 

mental e causa alterações no estado de humor, redução da 

energia e diminuição das atividades, e cada uma dessas 

alterações pode promover complicações adicionais no estado 

de saúde do indivíduo.  

Levando em consideração que o envelhecimento senil 

reflete em alterações no âmbito biopsicossocial com redução 

gradual das capacidades morfofuncionais é essencial a 

assistência de enfermagem especializada. O enfermeiro é o 

profissional da equipe multidisciplinar que está em contato 

direto com o cliente atuando na sua reabilitação e reintegração 

na sociedade, possibilitando um tratamento dedicado, individual 
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e de qualidade promovendo a saúde e uma melhor qualidade 

de vida atuando também na prevenção. 

O conhecimento do cuidado pelo enfermeiro é de suma 

importância ao idoso depressivo, identificando os fatores 

responsáveis pelo desenvolvimento desta patologia. O cuidado 

de enfermagem deve se basear em assistir o indivíduo 

integralmente, com um relacionamento humanizado, ouvindo-o, 

compreendendo-o e orientando-o aceitando suas limitações 

sem julgá-lo, dando valor aos pequenos detalhes dos relatos 

dados pelos pacientes, anseios e questionamentos. Visto que, 

cada característica dessa pode compor a anamnese profunda 

desse transtorno afetivo, cada sentimento relatado pelo cliente 

pode ser crucial para o diagnóstico correto da doença. 
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RESUMO: O Brasil e o mundo passam por um processo de 
transição demográfica, justificado pelo aumento da expectativa 
de vida. O processo de envelhecimento proporciona mudanças 
biológicas que afetam diretamente a funcionalidade e 
capacidade de realizar cuidados pessoais e atividades de vida 
diária, fazendo familiares recorrerem à assistência das 
Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI). Diante 
disso, buscou-se apresentar a experiência vivenciada por 
discentes de fisioterapia em ILPIs através dos benefícios das 
abordagens terapêuticas utilizadas. Trata-se de um relato de 
experiência resultante das atividades desenvolvidas por um 
grupo de acadêmicos do curso de Fisioterapia do Centro 
Universitárioa de João Pessoa - UNIPÊ em uma instituição de 
longa permanência para idosos. As atividades propostas eram 
planejadas com objetivo de aumentar e manter capacidade 
funcional dos idosos institucionalizados, bem como, melhorar a 
qualidade de vida e de envelhecimento dos mesmos através de 
estímulos físicos e cognitivos. Pôde-se observar a necessidade 
de atividades que promovam a socialização e recreação entre 
os idosos institucionalizados, assim como a realização de 
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atividades que estimule o cognitivo como também o estímulo 
motor. Diante disso, o tratamento fisioterapêutico se mostrou 
imprescindível para proporcionar funcionalidade e, 
consequentemente, melhorar a qualidade de vida dos idosos. 
Palavras-chave: Envelhecimento. Funcionalidade. Instituição 
de Longa Permanência para Idosos. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O mundo vivencia um fenômeno evidente de mudança 

demográfica, o qual é caracterizado pelo aumento da 

expectativa de vida humana com suas determinadas 

especificidades em cada continente. Este acontecimento vem 

ganhando um papel de destaque, sobretudo no Brasil, onde 

implica em modificações na pirâmide etária do país, sendo 

consequência da diminuição da taxa de fecundidade e aumento 

da população geriátrica (COSTA; SOARES, 2016). 

Um indicador que merece ser observado em relação ao 

envelhecimento é a esperança de vida ao nascer. No ano de 

2000 a esperança de vida ao nascer era de aproximadamente 

70 anos de idade, já em 2012 as projeções alcançaram a marca 

de 74,5 anos (BERLEZI et al., 2016). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estabelece que 

em países desenvolvidos sejam considerados idosos as 

pessoas que apresentam pelo menos 65 anos de idade, já em 

países em desenvolvimento a idade cai para 60 (CUNHA; 

CUNHA, BARBOSA, 2016). 

O processo de envelhecimento foi analisado nos estados 

brasileiros da década de 70 à 2010 e foi constatado que 1,7% 

do total da população eram de pessoas idosas, ou seja, 

indivíduos que apresentam idade igual ou superior a 60 anos 

(CHAVES, 2017). 
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Diante disso, as projeções estatísticas apontam que o 

número da população idosa ultrapassará  a incrível marca de 

32 milhões de indivíduos até 2025, representando cerca de 11% 

da população total, desse modo assumindo o sexto lugar no 

mundo referente a quantidade de idosos (PREVIATO et al., 

2019). 

O prolongamento da vida pode desencadear alterações 

negativas a nível pessoal nos indivíduos e nos meios ao qual 

está inserido nos mais diversos setores da sociedade, dessa 

forma favorecendo o agravamento de patologias preexistentes 

ou o surgimento de novas, assim carecendo de assistência não 

apenas exclusiva da área da saúde (DANTAS et al., 2017).  

Frente as modificações demográficas, a longevidade dos 

brasileiros é responsável por mudanças consideráveis no 

panorama epidemiológico. Um dos principais fatores 

contribuinte desse fato é o aumento da prevalência das 

Doenças e Agravos Não Transmissíveis (DANT) que são 

diminutivos da capacidade funcional (DANTAS et al., 2017). 

Justificando o avanço da idade, o corpo desencadeia um 

processo heterogêneo, no qual ocorrem mudanças de cunho 

morfológico, biológico e funcional que acabam contribuindo 

progressivamente para limitação da capacidade de adaptação 

do indivíduo no ambiente no qual está inserido. Este fator 

geralmente ocasiona grande fragilidade e diminuição da 

funcionalidade e da capacidade de realizar seus cuidados 

pessoais e atividades básicas de vida diária (BARBOSA et al., 

2014). 

A funcionalidade é um dos fatores mais relevantes da 

gerontologia, em decorrência dos sofrimentos pessoais e 

familiares, devido a dependência e a crescente demanda por 

serviços de saúde e social e pode ser entendida como a 
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capacidade do indivíduo conservar sua autonomia e 

independência através da preservação das funções físicas e 

mentais (BERLEZI et al., 2016). 

O aumento exponencial da população idosa atrelado à 

mudanças estruturais nas famílias modernas vêm afetando 

consideravelmente o modelo de cuidados das pessoas mais 

idosas, principalmente das que possuem capacidade funcional 

limitada. Como alternativa ao cuidado do idoso, as Instituições 

de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) ganham 

notoriedade cada vez maior (KANSO et al., 2016). 

A fase da velhice é compreendida como o momento da 

vida que o indivíduo necessita de maior cuidado, causa mais 

despesa e trabalho para os familiares, por esses motivos muitas 

famílias recorrem a opção de residir os idosos em lares ou 

casas de repouso para idosos (NASCIMENTO, 2019a). 

Tal procedimento tem a finalidade de lhes proporcionar 

melhor qualidade de vida, todavia esta atitude pode se tornar 

uma forma de abandono, tendo em vista que muitos idosos não 

recebem visita ou tanta atenção de seus familiares 

(NASCIMENTO, 2019a). 

Apesar de preconceitos e estigmas ainda presentes, 

instituições deste tipo existem desde o século XIX. No passado 

estas instituições já desempenhavam um papel muito 

importante na sociedade, no contexto atual, elas adquirem 

relevância ainda maior no campo das políticas públicas com 

tendência ainda crescente,  fazendo exigências ao Estado e a 

iniciativa privada para suprir as necessidades dessa demanda 

(KANSO et al., 2016).  

O aumento de pessoas idosas fragilizadas e com 

limitação de capacidade funcional representa um fator de risco 

para institucionalização. Porém, idosos com funcionalidade 
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preservada também são susceptíveis à residir em ILPI devido a 

casos de violência, condição financeira, dentre outros (DIAS, et 

al., 2019). 

Nestas situações, há maior dificuldade no processo de 

aceitação e adaptação do idoso às suas novas condições de 

vida, podendo causar alterações em seu perfil comportamental 

em diferentes níveis (DIAS et al., 2019).  

As instituições de longa permanência voltadas ao 

acolhimento da população geriátrica constitui-se como um 

veículo para oferecer envelhecimento saudável e ativo, dessa 

forma promovendo qualidade de vida. Entretando, a realidade 

brasileira não condiz com este modelo, que descaracteriza a 

assistência individual do indivíduo, priorizando tratamentos 

coletivos (LIRA; RAMOS; PACHÚ, 2019). 

Apesar das ILPIs oferecerem cuidados básicos, 

geralmente estas não são capazes de promover estímulos de 

cunho multissensorial, motor e cognitivo às pessoas idosas 

nesses espaços, seja devido ao tamanho reduzido da equipe 

de saúde ou incapacitação destes (OLIVEIRA, 2019). 

Na perspectiva da institucionalidade, sua organização 

delineia o isolamento e o declíneo físico e mental, o que 

acarreta em agravamento da qualidade de vida de seus 

residentes. Embora o idoso possa desfrutar de todos benefícios 

do cotidiano da instituição, também necessita de atenção 

básica ampliada, apoio emocional e amparo afetivo para 

combater o desencadeamento de possíveis sintomatologias 

depressivas (LIRA; RAMOS; PACHÚ, 2019). 

Considerando as condições da população idosa 

institucionalizada no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), 

a promoção da saúde é indispensável aliado para um 

envelhecimento saudável, fazendo de seus princípios objeto de 
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busca para um bem estar integral, com a finalidade de alcançar 

o conceito de saúde em sua amplitudide, visando os fatores 

biopsicossociais (NASCIMENTO, 2019b). 

É imprescindível garantir estímulos para manutenção da 

capacidade funcional, mental e cognitiva dos idosos, através de 

ações de cuidado, prevenção e controle de patologias típicas 

dessa faixa etária, se utilizando de estratégias lúdicas durante 

as intervenções, promovendo qualidade de vida para os 

residentes (GUIMARÃES et al., 2016). 

Outro método primordial é a prática da cinesioterapia 

como aliada no atendimento da população geriátrica, tendo em 

vista os diversos benefícios desses exercícios (SANTOS; 

FERNANDES; WATANABE, 2016).  

A cinesioterapia envolve técnicas relacionadas com o  

movimento para execução de exercício/ treino como 

terapêutica, baseando-se em conhecimentos de anatomia, 

fisiologia e biomecânica, portanto, pode e deve ser aplicada na 

prevenção, adaptação ou reabilitação completa de problemas 

físicos (GOUVEIA; JARDIM; MARTINS, 2013).  

Em pessoas idosas, a cinesioterapia é utilizada com 

intuito de trabalhar as alterações decorrentes do 

envelhecimento, como, prevenir e minimizar as limitações 

músculo-esqueléticas e artrocinesiológicas, bem como, as 

alterações posturais, melhorar equilíbrio e flexibilidade 

potencializando sua funcionalidade e diminuindo os riscos de 

quedas (SANTOS; FERNANDES; WATANABE, 2016). 

O objetivo do presente trabalho consiste em apresentar 

a experiência vivenciada por discentes de fisioterapia em 

Instituições de Longa Permanência para Idosos através dos 

benefícios das abordagens terapêuticas utilizadas. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

  Trata-se de um relato de experiência resultante das 

atividades desenvolvidas por um grupo de acadêmicos do curso 

de Fisioterapia do Centro Universitário de João Pessoa - UNIPÊ 

em uma instituição de longa permanência para idosos no 

município de João Pessoa – PB. A abordagem aos idosos foi 

feita pelos alunos do oitavo período os quais estavam 

vivenciando o Estágio Supervisionado II, na área de saúde do 

idoso. 

  As atividades propostas eram planejadas com o objetivo 

de aumentar e manter a capacidade funcional dos idosos 

institucionalizados, bem como, melhorar a qualidade de vida e 

de envelhecimento dos mesmos através de estímulos físicos e 

cognitivos. 

  Para tal, os acadêmicos se direcionavam à Instituição 

duas vezes por semana, nas quartas e quintas-feiras a partir 

das 17:30h para a realização das atividades que tinham 

objetivos diferentes.  

  Às quartas-feiras os discentes faziam o atendimento 

fisioterapêutico de forma individual, realizados por duplas, 

apenas com os idosos que não eram atendidos em outro horário 

do mesmo dia. Já nas quintas-feiras os acadêmicos planejavam 

as atividades em grupo, as quais aconteciam no ginásio da 

instituição, bem como os jogos de bingo que também 

aconteciam toda quinta-feira, porém, eram realizados só após 

a prática dos exercícios coletivos. 

  Durante a assistência individual, eram atendidos idosos 

com diferentes quadros clínicos, tais como, demências, doença 

de Parkinson, depressão, sequelados de Acidente Vascular 

Encefálico (AVE) e com incontinência urinária. Visto isso, o 
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tratamento fisioterapêutico era realizado mediante as 

necessidades e individualidades de cada paciente. 

  Quanto as atividades em grupo, eram planejados 

exercícios de fácil execução e adaptados para que fossem 

acessíveis a todos os idosos que participavam desses 

momentos. Para estimular a cognição associada a prática dos 

exercícios, os discentes utilizavam alguns recursos, como 

músicas, figuras, formas geométricas e desenhos para cobrir e 

colorir, além da prática do próprio jogo de bingo, o qual sempre 

acontecia para finalizar as atividades. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 No primeiro dia de estágio, a instituição e suas 

repartições foram apresentadas aos alunos. Assim, os mesmos 

puderam conhecer os ambientes de vivência e convivência dos 

idosos, além de entender como era a rotina do lugar. Esse 

momento foi necessário para que os discentes pudessem 

planejar e organizar a abordagem fisioterapêutica na instituição. 

 Logo após, a professora supervisora do estágio passou 

a situação clínica de cada idoso e direcionou as duplas de 

alunos para os idosos que não eram assistidos pela prática 

fisioterapêutica de nenhuma outra instituição de ensino, tendo 

em vista que o local é assistido por outras faculdades em 

horários opostos. 

 Cada dupla ficou responsável por um idoso e conhecida 

a situação clínica, os alunos foram convidados a discutir sobre 

cada patologia em questão, na qual a mais prevalente foi a 

Demência. Essa discussão tinha por finalidade identificar as 

lacunas no conhecimento e saná-las para que no próximo 
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encontro a abordagem fosse direcionada à necessidade 

individual de cada idoso. 

  

Atendimento Individual 

 

  O primeiro dia de atendimento individual foi o momento 

de escuta qualificada. Os alunos ficaram incubidos de não 

realizar nenhuma abordagem motora, sem antes, entender o 

processo de institucionalização do idoso, de onde veio, se tem 

apoio da família, conhecer suas fragilidades, dificuldades, bem 

como o contexto social do mesmo. 

 A escuta qualificada possui potencial terapêutico e 

envolve segurança, respeito, singularidade, contribuindo 

diretamente para a melhora da atenção do indivíduo, mediante 

o início da criação do vínculo do paciente e terapeuta 

(MAYNART et al., 2014). 

A Política Nacional de Humanização do Sistema Único 

de Saúde, apresenta como principal objetivo o acolhimento e a 

escuta qualificada dos sujeitos envolvidos, sendo o acolhimento 

composto por uma atenção voltada ao indivíduo como um todo 

e não só à sua doença; e a escuta qualificada, uma ferramenta 

de gestão que culmina em uma estratégia de integralidade de 

tratamento centrado no usuário (RAIMUNDO; CADETE, 2012). 

Nesta conjectura, as duplas ouviram a história de seus 

respectivos pacientes,quando possível, tendo em vista que 

alguns encontravam-se em um nível de demência avançado e 

não foi possível colher todas as informações cabíveis sobre o 

processo de institucionalização. Mas, esse momento de escuta, 

foi imprescindível para que o idoso tivesse a oportunidade de 

conhecer, aproximar-se e se sentir mais a vontade com a dupla 

que iria lhe prestar assistência nos próximos dias. 
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Os próximos dias de atendimento individual, cada dupla 

apresentou um planejamento de condutas fisioterapêuticas com 

objetivos e tratamentos focados na situação clínica e 

necessidade de cada idoso. Esta, antes de ser aplicada, era 

avaliada pela professora supervisora do estágio, e, quando 

aprovada, os alunos seguiam para o quarto ou alojamento de 

seu respectivo paciente para a abordagem fisioterapêutica, 

assegurando desta forma, a qualidade da atenção à saúde da 

pessoa idosa (BRASIL, 2010). 

As condutas eram traçadas com cautela, tendo em vista 

o horário em que o estágio supervisionado acontecia. Os alunos 

iniciavam suas atividades após a janta dos idosos, desta forma, 

exigia-se atenção para que as atividades desenvolvidas não 

deixassem o idoso muito alerta e atrapalhasse o processo de 

sono pós atendimento, tendo em vista que o costume dos 

mesmos consistia em assistir à missa ou ao culto e dormir logo 

após. 

A patologia que mais se sobressaiu entre os idosos, foi a 

Demência. Esta, é caracterizada pela perda de memória 

progressiva ou transitória (inicialmente memória recente) com 

causas multifatoriais, intitulada como uma síndrome que 

promove o declínio cognitivo, gerando impactos nas atividades 

de vida diária e vida social. Incluem-se dentre as alterações 

cognitivas distúrbios de memória, de linguagem, de 

autocuidado, de fazer julgamentos, de pensamentos abstratos 

e alterações nas capacidades visoespaciais (MATA, 2014). 

A estimulação cognitiva é basal para o processo do 

envelhecimento ativo. Sabe-se que a musculatura do cérebro 

sofre uma redução do seu peso, volume e das sinapses, já que 

com o aumento da idade, ocorre a diminuição da produção dos 

neurotransmissores. A região do córtex é uma das mais 
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afetadas, gerando impactos nas atividades de planejamento e 

execução, podendo implicar em mudanças comportamentais 

(OLIVEIRA; SILVA; CONFORT, 2017). 

Desta forma, deve-se estimular as diversas áreas da 

cognição como: raciocínio, criatividade, memória, linguagem, 

senso crítico, atenção, dentre outras, pois o cérebro pode sofrer 

adaptações para suprir determinados déficits, através da 

neurogênese e neuroplasticidade, onde uma seria a capacidade 

de gerar novos neurônios e a outra novas conexões durante a 

vida (OLIVEIRA; SILVA; CONFORT, 2017). 

Em detrimento das manifestações clínicas das 

demências que podem acometer o idoso, as condutas eram 

traçadas de forma a estimulá-los, tornando-o mais ativo e 

minimizando a progressão da doença. Eram propostos 

alongamentos, exercício de reconhecimento de imagens, jogo 

dos sete erros, jogo de quebra cabeça, atividade cognitiva com 

exercícios matemáticos (Figura 1 e 2). 
 

Figura 1: Exercício para reconhecimento de formas e objetos 

 
Fonte: Arquivo Pessoal, 2019. 
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Figura 2: Estimulação cognitiva com o jogo quebra cabeça

 
Fonte: Arquivo Pessoal, 2019. 

Atendimento Coletivo 

 

O comprometimento dos idosos nas atividades em grupo 

aumenta as relações sociais, desenvolvendo a motivação frente 

aos desafios durante o tratamento. Torna-se um momento para 

partilhar emoções, dificuldades e evoluções, promovendo um 

atendimento humanizado e minimizando assim a solidão e 

riscos de depressão (HARTMANN JÚNIOR; GOMES , 2014). 

Pôde-se observar que não havia muita socialização entre 

os idosos, mesmo havendo espaço de convivência e momento 

de alimentação em que todos se reuniam para se alimentarem 

juntos, mas, os mesmos continuavam com sua introspecção, 

sem promover uma socialização com o idoso ao lado. Poucos 

eram os que mantinham contato com outras pessoas, tal 

situação, quando acontecia, se dava pelo motivo de um idoso 

mais saudável auxiliar na necessidade do outro, o que os 

aproximava mais. 

O atendimento em grupo visa trazer novas estratégias e 

perspectivas para superar as dificuldades causadas pela 

instação das patologias. Neste contexto, o desenvolvimento de 
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atividades físicas, lúdicas e educativas proporcionadas pelo 

atendimento em grupo, contribui tanto para a interação social 

dos idosos quanto para o aprimoramento de suas habilidades 

intelectuais, visando minimizar a progressão dos efeitos 

deletérios causados principalmente pela demência 

(SCHOFFEN; DOS SANTOS, 2018). 

Segundo Wichmann et al. (2013), as redes de relações 

são relevantes fontes de suporte social, associadas ao senso 

de bem-estar, nos grupos surge a chance de iniciarem novas 

amizades, afugentar a solidão e compartilhar experiências. 

 Nesta perspectiva, as quintas-feiras eram reservadas 

para os atendimentos em grupo, realizados na área de vivência 

do Instituto. Cada estagiário ficava responsável pela captação 

dos idosos sob sua responsabilidade em seus aposentos, e 

levá-los para a atividade. Este era um momento em que os 

mesmos apresentavam resistência, afirmando que não queriam 

realizar outras atividades. Como estratégia para uni-los em um 

mesmo local, era realizado um bingo com a premiação para os 

três primeiros colocados. 

 Antes do bingo, os alunos promoviam um momento de 

treino de marcha livre, partindo do aposento dos idosos até a 

área de convivência e logo após, era realizado um momento de 

alongamento e relaxamento muscular em conjunto (Figura 3). 
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Figura 3: Alongamento muscular em equipe 

 
Fonte: Arquivo Pessoal, 2019. 

 

O jogo de bingo é realizado no espaço de vivência, onde 

os idosos participam por livre e espontânea vontade divididos 

em mesas. Cada mesa é acompanhada por um estagiário, para 

que auxilie e confira as chamadas dos números, 

acompanhando principalmente os idosos com baixa visão e 

nível de demência mais avançado. 

Cada idoso recebe uma cartela e são postos grãos de 

feijão sobre a mesa, para que marquem os números chamados. 

Tal estratégia além de aguçar a socialização, estimula a 

concentração e a coordenação motora fina, tendo em vista que 

o próprio idoso é o responsável pela marcação de sua própria 

tabela. 

Moraes e Salvajolli (2006) trazem o bingo como uma 

atividade de simples acesso e realização, que proporciona 

divertimento e socialização entre os idosos, podendo participar  

os independentes e os fragilizados, com apoio de cuidadores. 

O estudo traz que o jogo é bem aceito pelos idosos de outra 

instituição, segundo as autoras citadas, outros estudos também 

identificaram o bingo como atividade comum nas ILPIs. 
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Figura 4: Atividade de bingo 

 
Fonte: Arquivo Pessoal, 2019. 

 
  O bingo era capaz de reunir os idosos de forma que 

nenhuma ativade outrora conseguiu. A forma como eram 

dispostas as mesas, fazendo com que sentassem em conjunto, 

juntando os idosos mais independentes com os que eram 

menos ativos, fazia com que um auxiliasse o outro no momento 

da marcação da cartela, estimulando a interação e gerando 

boas risadas, atingindo um dos principais objetivos da atividade 

do bingo: a socialização. 

 

 
CONCLUSÃO 
 

A partir desta vivência, foram proporcionados momentos 

de interação e discussão com todos os envolvidos, com vista à 

socialização, execução de exercícios cognitivos e de atividades 

motoras focadas na necessidade individual de cada idoso. Alé 

disso, contribuiu-se para formação do discente sob uma 

perspectiva de atuação profissional e da gestão do cuidado 

voltada à necessidade do paciente. 
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Em virtude da vulnerabilidade biopsicossocial que 

acompanha o processo de envelhecimento, o atendimento da 

fisioterapia em grupo tornou-se acolhedor, proporcionando a 

formação de um alicerce relacional entre os idosos, discentes e 

docentes responsáveis pelas atividades, assim, aguçando o 

relacionamento social e interpessoal. 

As atividades em grupo forneceram uma vivência 

acadêmica extraordinária, pois ampliou o olhar dos discentes, 

propiciando a gestão do cuidado desde cedo. Isso para os 

idosos é excepcional, já que os mesmos se sentiram acolhidos, 

incentivados e consequentemente refletiu em dedicação e co-

responsabilidade pelo progresso individual e coletivo do grupo. 

Esse momento de humanização foi ímpar no 

atendimento da fisioterapia, visto que colocar em prática, ações 

voltadas para a promoção da saúde e prevenção de agravos é 

uma forma de aprimorar a educação em saúde na média 

complexidade. 

Destacou-se o bingo como a atividade realizada em 

grupo, por ser uma atividade terapêutica de fácil utilização, 

baixo custo e ótimos resultados, tendo em vista as exigências 

mototras e cognitivas que a mesma proporciona ao idoso. O 

bingo exigiu dos idosos a atenção, audição e controle motor 

para poder marcar a tabela com os grãos de feijão e 

socialização ao se comunicar com os parceiros da mesa sobre 

o último número chamado, ou sobre quem estaria armado para 

bater. 

 Pôde-se observar a necessidade de atividades que 

promovam a socialização e recreação entre os idosos 

institucionalizados, assim como a realização de atividades que 

estimulem o cognitivo, bem como a motricidade. 
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Desta forma, nota-se que a intervenção da fisioterapia 

em Instituições de Longa Permanência para Idosos é 

imprescindível para proporcionar o aumento e manutenção da 

funcionalidade e consequentemente melhorar a qualidade de 

vida desses indivíduos. 
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RESUMO:  A população idosa mundial está envelhecendo e 
essa nova condição necessita mais atenção dos profissionais 
de saúde que trabalham com o processo de envelhecimento. O 
sistema estomatognático também envelhece e requer atenção 
específica para o desempenho funcional, principalmente para a 
mastigação. Objetivo: Descrever o caso de uma idosa com 
alteração mastigatória, relacionando achados da avaliação e 
conduta clínica fonoaudiologica com dados da literatura. Estudo 
de relato de caso com análise de diagnóstico e conduta 
fonoaudiologica baseada na literatura sobre mastigação da 
pessoa idosa. A idosa foi atendida no mês de agosto de 2019, 
na Clínica-Escola de Fonoaudiologia, da Universidade Federal 
da Paraíba e também avaliada pela equipe de odontologia para 
confecção de prótese parcial removível. Projeto aprovado em 
comitê de ética do CCS/UFPB sob parecer 2.140.408. 
Considerando que o tempo de atuação foi curto, a paciente 
dedicou-se e alcançou melhorias, coo para mobilidade da 
língua e tônus das bochechas. Ressalta-se a importância do 
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trabalho em equipe da Fonoaudiologia e Odontologia, para 
reabilitar e promover melhor desempenho funcional. 
Palavras-chave:Envelhecimento;Mastigação; Fonoaudiologia. 
 

INTRODUÇÃO 

   

O século XXI vem sendo marcado por transformações 

importantes na sua estrutura demográfica, socioeconômicas e 

de saúde da população mundial. Essas tranformações trazem 

repercussões tanto para a sociedade, quanto para o sistema de 

saúde, principalmente nos países em desenvolvimento, que 

muitas vezes não estão preparados para o atendimento frente 

a esse processo de envelhecimento (AMARAL, 2012).   

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE, a população de idosos acima de 60 anos 

correspondia a 6,07% da população total brasileira em 

1980 e, em 2010, já alcançava 10,79%, As estimativas apontam 

para um crescimento acelerado da proporção da população de 

idosos no Brasil, chegando a 14%, em 2020, e 

30% em 2050. O Brasil possui, hoje, mais de 20 

milhões de idosos (MENDES; SOARES; MASSI, 2015).  

O envelhecimento é um processo dinâmico e 

progressivo, no qual ocorrem modificações em diversos 

aspectos. Este processo é determinado por vários fatores que 

estão presentes desde o nascimento e vão se desenvolvendo 

ao longo da vida, e tem uma grande variação intraindividual e 

interindividual (REIS et al., 2015).  

O sistema estomatognático (SE), como outras partes do 

corpo, também passa por modificações ao longo dos anos. É 

um sistema composto por estruturas bastante inervadas e que 

necessitam de uma coordenação eficiente para que ocorra seu 
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adequado funcionamento. Este conjunto é formado por ossos, 

maxila e mandíbula, articulações, dentes, vários músculos, 

ligamentos, língua, lábios, mucosa, glândulas, cavidades, 

nervos e espaços orgânicos. Todas essas estruturas são 

controladas pelo sistema nervoso central que exerce grande 

influência sobre as funções estomatognáticas de sucção, 

mastigação, deglutição, respiração nasal e fala. Dessa maneira 

se faz importante ressaltar que o envelhecimento traz consigo 

dificuldades para exercer o funcionamento eficiente do SE 

devido as alterações na coordenação e na diminuição da força 

muscular (CARDOSO, 2007; CAMPOS, 2009). 

Diante  do processo de envelhecimento natural, dentre as 

alterações estruturais e fisiológicas gerais, as modificações 

surgidas no sistema estomatognático geralmente estão 

associadas a alterações dos ossos faciais, dos dentes, dos 

órgãos fonoarticulatórios e de todo o controle neurológico, 

especialmente das fibras musculares que pode determinar 

a diminuição sensório-motora e funcional dessas estruturas. 

(SILVA et al., 2017).  

O envelhecimento facial se dá pela combinação das 

alterações ósseas com os tecidos moles. Adelgaçamento da 

epiderme e derme, bem como as fibras de colágeno 

fragmentadas fazem parte das modificações estruturais na pele 

envelhecida e que está bastante aderida a musculatura facial. 

Além disso, ocorrem modificações esqueléticas com a 

progressão da idade, e algumas áreas mantêm contínuo 

crescimento (como a cartilagem da orelha e do nariz) enquanto 

outras apresentam reabsorção óssea, promovendo novos 

ângulos entre os ossos da face, especialmente os ossos da 

mandíbula e maxila  (SILVA et al., 2017). 
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Uma das maiores queixas relatadas pelos idosos, é com 

relação à motricidade orofacial, que está relacionada a funções 

como mastigação, deglutição, respiração nasal e fala.  Caso tais 

funções estejam alteradas poderão causar problemas 

importantes na vida do indivíduo, visto que a maioria delas está 

diretamente relacionada à manutenção da vida (SANTIAGO et 

al., 2016). 

  Uma das funções orais mais comumente alteradas nesse 

processo da senescência é a mastigação. Alguns dos motivos 

para ocorrer modificação desta função são a redução na 

qualidade neuromuscular e a perda de elementos dentários que 

inviabilizam a boa oclusão e a mastigação correta. Além disso, 

o uso de medicamentos é capaz de alterar os sentidos do olfato 

e paladar, podendo também comprometer a salivação, 

importante para o bom funcionamento mastigatório (SANTIAGO 

et al., 2016). Outras condições podem surgir em consequência 

das alterações mastigatórias, como dor na face (músculos e 

articulação temporomandibular - ATM), estalidos na ATM, 

dificuldades para deglutição, má formação do bolo alimentar, 

engasgos, e pela relação anatômica, zumbidos e sensação de 

ouvido “tampado” (AMARAL, 2012).  

Portanto, a fonoaudiologia, com relação à atenção ao 

idoso, busca estabelecer em seu ambito, condições que 

permitam ao mesmo assumir recursos comunicativos e de 

alimentação que sejam apropriados e melhor adaptados às 

suas necessidades. Além disso, foca a atenção e  

aperfeiçoamento da autonomia do idoso, preservando pelo 

maior tempo possível sua independência (MENDES; SOARES; 

MASSI, 2015). 

Desta forma, este trabalho teve como objetivo descrever 

o caso de uma idosa com alteração mastigatória, relacionando 
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achados da avaliação e conduta clínica fonoaudiológica com 

dados da literatura. Além de ressaltar a importância da atuação 

em equipe, da Fonoaudiologia – área de Motricidade Orofacial 

- com a Odontologia - área de Prótese. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Relato de caso com análise de diagnóstico e conduta 

fonoaudiológica baseada na literatura sobre mastigação na 

pessoa idosa. Este estudo faz parte de um projeto guarda-

chuva de iniciação científica intitulado “Classificação dos 

distúrbios miofuncionais orofaciais e cervicais de adultos e 

idosos através do software e-Myo”, aprovado em Comitê de 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Centro de Ciências 

da Saúde da Universidade Federal da Paraíba – 

CEP/CCS/UFPB, sob número de protocolo CAEE 

69938217.1.000.5188 e parecer 2.140.408.   

O software Emyo que é um dispositivo que busca auxiliar 

os profissionais da fonoaudiologia durante a avaliação na área 

de Motricidade Orofacial. Baseado no protocolo de Junqueira 

(2005), contém a avaliação detalhada das estruturas e funções 

do sistema estomatognático, o que facilita o diagnóstico e 

proporciona resultados mais fidedignos na prática clínica, 

classificando em graus os distúrbios miofuncionais orofaciais e 

cervicais.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Trata-se do caso clínico da idosa chamada D.M.L., 61 

anos que chegou para atendimento odontológico na clínica-

escola de Prótese da Universidade Federal da Paraíba, para 
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reabilitação com próteses dentárias. Foi atendida e 

encaminhada para atendimento fonoaudiológico na mesma 

instituição.  

Chegou para a equipe de fonoaudiologia em 16 de 

agosto de 2019, com queixa de dor na face (região do músculo 

masseter) e dificuldade para mastigar, engasgos e zumbidos no 

ouvido.  Durante a entrevista, a paciente relatou que, em 

relação aos aspectos respiratórios, possui rinite alérgica e 

resfriados constantes; apresenta briquismo como hábito oral e 

têm ainda dificuldades para se alimentar, relatando engasgos e 

preferindo alimentos de consistência mais macia, evitando 

aqueles mais “duros” como pipocas crocantes e carnes, além 

de perceber sua mastigação do tipo unilateral direita devido às 

coroas dentárias doloridas no lado oposto.  

O exame foi realizado através Sistema Eletrônico de 

Avaliação Oromiofuncional, o software e-Myo, e constatou-se 

para Morfologia e Postura: lábios fechados, sendo o inferior 

com discreta eversão; língua alargada, localizada na papila 

palatina e com frênulo normal; bochechas assimétricas, com a 

direita mais volumosa, sendo ambas caídas (Figura 1); 

Dentição permanente, contendo 10 dentes em mau estado de 

conservação; nariz de base alargada; olhos caídos e com 

presença de olheiras; palatos (duro e mole) normais. Hábito de 

colocar a língua para um lado, como se fizesse uma sucção 

lateral. 

No que se refere à tonicidade: lábios flácidos; bochecha 

esquerda flácida, língua e mentual se mostraram normais. 

Quanto à mobilidade: alterada para a língua, apresentando um 

discreto tremor; dificuldade para os lábios; mandíbula com 

desvio para a direita no movimento de abertura de boca.  
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Para as Funções: respiração nasal com saída de ar 

bilateral de acordo com o teste do espelho milimetrado; 

mastigação alterada com lábios fechados mas participação 

exagerada da musculatura perioral, realizando movimentos 

rotatórios e verticais de mandíbula, com preferência 

mastigatória à direita; deglutição alterada, com participação 

exagerada da musculatura perioral, projeção de cabeça e 

ruídos. 

 
Figura 1: Paciente DML em 16 de agosto, foto de frente e de 
perfil.  Note-se a diminuição de tônus nas estruras, além da 
assimetria entre as hemifaces. 

 

Considerando todos os aspectos acima mencionados o 

resultado da avaliação oromiofuncional pelo e-Myo está 

descrito no quadro 1. E o diagnóstico registrado foi de Distúrbio 

oromiofuncional facial e cervical com ênfase na mastigação.  
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Tabela 1: Grau geral de classificação do DMOC de D.M.L. na 
primeira avaliação (16/08/2019), através do software e-Myo. 
João Pessoa/PB, 2019. 

Aspectos avaliados  Graus de classificação 

Morfologia e de postura LEVE 

Tonicidade LEVE 

Mobilidade LEVE 

Funções LEVE 

Grau geral LEVE 

 

A partir destas análises, resultados e diagnóstico, foi 

definida a conduta para o caso:  exercícios isotônicos de lábios, 

língua e bochechas (duas vezes por dia), compressa morna e 

úmida sobre o masseter, observar e controlar a postura habitual 

adequada de língua, evitando o hábito de lateralizar a língua, 

postura adequada para dormir (decúbito dorsal). 

A paciente ficou sendo atendida pela equipe de odontologia 

para que fosse confeccionada a prótese que precisava, até 

voltar para a reavaliação fonoaudiológica. E, embora a 

Odontologia tenha evoluído no aprimoramento das técnicas e 

dos materiais odontológicos, as condições sócio-econômicas 

da população brasileira ainda refletem um número muito alto de 

indivíduos parcial ou totalmente desdentados, resultado da falta 

de acesso a procedimentos preventivos e restauradores. Desta 

forma, o acesso da população de classes sociais mais baixas à 

um tratamento odontológico com próteses removíveis (totais ou 

parciais) tem um grande impacto na saúde bucal e, 

consequentemente na saúde sistêmica, pois pode contribuir 

para o resgate da autoestima, melhora da performance 

mastigatória e da condição nutricional, além de reflexos na 

qualidade de vida. 
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As próteses dentárias são consideradas substitutos 

artificiais para os dentes que foram perdidos, devolvendo, além 

da função mastigatória, a estética e a fonética ao paciente 

(PIAGGE et al., 2018). Diante de uma situação de edentulismo, 

existem próteses dentais que substituem total ou parcialmente 

a quantidade de dentes ausentes, devendo a indicação do tipo 

de prótese ser precedida de anamnese, exame clínico e 

diagnóstico (PIAGGE et al., 2018). Uma prótese bem 

confeccionada proporciona estética, fonética, mastigação e de 

acordo com Costa, Rebollal e Braz (2017) devolve este 

indivíduo à sociedade, já que uma pessoa sem seus dentes 

sente-se socialmente excluída. A sequência clínica para 

confecção de próteses removíveis pode ser observada na 

Figura 2. 

  

Figura 2: Sequência clínica para confecção de Prótese Parcial 
Removível. João Pessoa, 2019. 
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Após os procedimentos clínicos e laboratoriais de execução 

das próteses o paciente retornou para o procedimento da 

segunda avaliação em Motricidade Orofacial com o software e-

Myo seguindo o protocolo previamente estabelecido.  

      No dia 30 de agosto de 2019, D.M.L., retornou para a equipe 

de fonoaudiologia e relatou que seguiu todas as orientações 

dadas pela equipe desde a primeira avaliação. Nesta segunda 

avaliação, os aspectos constatados no exame fonoaudiológico 

foram para Morfologia e postura dos órgãos fonoarticulatórios: 

lábios fechados, com discreta eversão do lábio inferior; língua 

alargada, com marcas nas laterais, localizada na papila palatina 

e frênulo normal; bochechas assimétricas com direita mais 

avolumada e esquerda caída (figura 2); dentição permanente 

contendo 15 dentes (já com a prótese parcial instalada) e em 

bom estado de conservação (procedimento odontológico 

realizado); nariz de base alargada; olhos caídos e com 

presença de olheiras; palatos (duro e mole) normais. 

 
Figura 2: Paciente DML em 30 de agosto, foto de frente e de 
perfil.  Note-se a diminuição da assimetria das bochechas. 
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No que se refere à tonicidade, a paciente apresentou lábio 

superior flácido, língua normal, bochecha esquerda menos 

flácida e mentual normal. Ao observar a mobilidade: normal 

para os lábios e língua; e para a mandíbula, um desvio para 

direita no momento de abertura de boca. 

No que diz respeito às funções, a respiração se apresentou 

normal, com saída de ar bilateral quando realizado o teste do 

espelho milimetrado; a mastigação se mostrou ainda alterada e 

lenta, com lábios fechados, com participação exagerada da 

musculatura perioral, mas nesse momento realizando 

movimentos verticais de mandíbula, macerando o alimento na 

região de incisivos e apresentando estalos na articulação 

temporomandibular no movimento de abertura de boca; a 

deglutição também alterada e com participação exagerada da 

musculatura oral e ruidosa, além de projeção de cabeça, sem 

ruidos; a fala também se encontrava alterada com movimento 

reduzido do lábio superior.  

Considerando este novo exame, o resultado da avaliação 

oromiofuncional foi descrito a seguir no Quadro 2.  

 
Quadro 2: Grau geral de classificação do DMOC de D.M.L. na 
segunda avaliação (30/08/2019), através do software e-Myo. 
João Pessoa/PB, 2019. 

Aspectos avaliados Graus de classificação 

Morfologia e de postura MODERADA BAIXA  

Tonicidade LEVE 

Mobilidade MODERADA BAIXA 

Funções LEVE 

Grau geral MODERADA BAIXA 
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Assim, o diagnóstico de Distúrbio oromiofuncional facial 

e cervical com ênfase na mastigação lançado na primeira 

avaliação foi mantido.  

O envelhecimento do sistema estomatognático é algo 

característico em idosos senescentes, as funções de 

mastigação, deglutição, fala e respiração sofrem significantes 

modificações tanto em estrutura como em funcionalidade. A 

perda de elementos dentários é uma característica marcante 

nesta população, bem como a presença de prótese, seja ela 

total ou parcial. Além disso, a falta de cuidados com a higiene 

bucal, também é frequente, bem como lábios encurtados, 

ressecados e com presença de vincos, língua alargada, com 

marcas nas laterais, saburrosa e com presença de sulcos no 

dorso, identificando-se também bochechas caídas e flácidas, 

presença de sulco nasolabiais e reabsorção óssea acentuada 

(VILANOVA; ALMEIDA; GOULART, 2015; SILVA et al., 2017). 

Devido a estas transformações a musculatura de língua, 

bochechas e lábios sofrem com hipotonicidade, tremores e 

incoordenação durante a efetivação de suas funções, causando 

nos idosos danos nas funções como dificuldades para a 

alimentação, disfagia, dores faciais e prejuízos na fala (PETRY; 

LOPES; CASSOL, 2019). Segundo Vilanova, Almeida e Goulart 

(2015) a alteração fonoaudiológica que apresenta maior 

incidência de acometimento na qualidade de vida pelos idosos 

(que utilizam prótese ou não), é a motricidade orofacial, na qual 

a dificuldade para a mastigação é destacada. Da mesma forma 

Santiago et al. (2016) também identifica a função de mastigação 

em destaque no que se refere a dificuldades apresentadas 

pelos idosos, e ressalta uma estreita relação entre a dificuldade 

de mastigar alimentos mais duros devido a falta de dentes e 

fazer a deglutição com adaptações para estes alimentos.   
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Porém mesmo com as diferentes alterações é possível 

perceber que acontecem adaptações que permitem os idosos 

efetivarem as funções de maneira eficiente concordando com 

os achados na literatura como em SILVA et al. (2017) e PETRY 

et al. (2019) que evidencia que as funções orais podem ser 

autocompensadas pelos idosos, mas que futuramente estes 

comprometimentos geram maiores fragilidades. Assim como 

MEDEIROS et al. (2014) que apresenta um estudo com 30 

idosos dos quais 80% que referem dificuldades e dores ao 

mastigar e todos afirmaram sentir cansaço, e ainda 90% 

classificaram sua capacidade de mastigação como satisfatória, 

mesmo com perda dentária acentuada, dificuldades para 

mastigar alimentos mais duros e próteses mal adaptadas.  

Outro estudo com 60 idosos constata que 72% dos 

idosos participantes não apresentam preferência alimentar, 

porém os mesmos possuem dores ao mastigar, dificuldades 

para deglutir e realizam adaptações durante a mastigação. 

Essas modificações podem passar despercebidas pelos idosos 

já que o simples fato de cortar a carne em pedaços menores 

para conseguir realizar a trituração, esmagar os alimentos para 

ingerir com maior facilidade e até mesmo fazer a incisão com 

os molares são adaptações realizadas por elese que em uma 

avaliação fonoaudiológica deve ser realizada para que ocorra o 

processo de sensibilização e mudança desse padrão (PETRY; 

LOPES; CASSOL, 2019). 

Desta forma o presente estudo se propôs a melhorar as 

condições de mobilidade da idosa, visando a melhora da 

coordenação das funções e consequentemente uma eficiente 

mastigação. Assim como destaca SILVA et al. (2017) apenas a 

implementação de prótese dentária não é suficiente para que o 

sistema estomatognático retome sua funcionalidade por 



ATUAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA JUNTO A IDOSA COM ALTERAÇÃO 

MASTIGATÓRIA: ESTUDO DE CASO 

149 
 

completo e pensando nisso, exercícios isotônicos foram 

orientados com o objetivo de possibilitar um adequado padrão 

muscular junto a utilização da prótese. É necessário possibilitar 

a capacidade de movimentação, para a função acontecer da 

melhor maneira possível. 

Todas essas alterações presentes no envelhecimento do 

sistema estomatognático afetam tanto as estruturas anatômicas 

quando o mecanismo fisiológico de contração muscular, para a 

reabilitação destas funções a terapia fonoaudiológica tem como 

base a Terapia miofuncional (TMF). A TMF tem o intuito de 

aumentar a força, mudar os padrões funcionais e prevenir os 

desvios no desenvolvimento craniofacial. Diante disso, se faz 

importante mencionar que existem três tipos de exercícios 

utilizados para melhorar a mobilidade, tonicidade e força das 

estruturas oromiofunionais, são eles: Isotônicos, isométricos e 

isocinéticos (BARRETIN-FELIX; ARAÚJO, 2011). 

O exercício isotônico está relacionado a movimentação 

(mobilidade) das estruturas fonoarticulatórias, proporcionando 

o aumento da oxigenação, coordenação dos movimentos e 

aumento da amplitude dos mesmos. Já para os exercícios 

isométricos a força muscular está diretamente envolvida com 

uma maior sobrecarga nas fibras do músculo e requer um 

aprimoramento do movimento. Por fim temos os exercícios 

isocinéticos que trabalham com os outros dois tipos de 

exercícios já mencionados acrescentando a eles uma carga 

maior de trabalho que envolve força e mobilidade (BARRETIN-

FELIX; ARAÚJO, 2011). 

Pensando nisso a aplicação de exercícios isotônicos com 

foco na musculatura do orbicular da boca, risório, masseter, 

bucinador e hipoglosso foram empregados para a idosa deste 

estudo, com o objetivo de alcançar o máximo de proximidade 
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com o padrão de normalidade da mobilidade e assim conseguir 

realizar a função de mastigação o maia adequada possível. Os 

dois outros tipos de exercícios  não foram realizados pois a 

melhora da mobilidade ocasionou também benefícios aos 

tônus, concordando com Rahal (2012) quando a mesma 

enfatiza que não é necessário diversos tipos de exercícios para 

apenas um tipo de músculo, pois a mudança de exercícios leva 

a uma resposta mais lenta das fibras e suas unidades motoras, 

além do risco de gerar fadiga. 

Para tanto deve-se lembrar que o efeito desses 

exercícios dependem da intensidade, duração e frequência com 

que são empregados, devendo ser efetuados de duas a três 

vezes ao dia durante um período de cerca de 3 meses, pois este 

é o tempo que o músculo leva para sofrer mudanças em seu 

estado. Importante ressaltar a forma com que o paciente adere 

a terapia, para isso instruções devem ser dadas com clareza e 

o exercício associado com atividades de vida diária para que 

para um efetivo resultado seja alcançado. (BARRETIN-FELIX; 

ARAÚJO, 2011; RAHAL, 2012). 

  

CONCLUSÕES  

 

Mesmo não tendo alcançado resultados mais 

satisfatórios para a mastigação da idosa, é importante ressaltar 

que a mesma precisa de um tempo de adaptação para a prótese 

recém confeccionada. O tempo de atuação foi curto. A 

musculatura facial se insere na mandíbula e tende a provocar 

seu deslocamento, o que requer trabalho contínuo e cuidadoso. 

Os tremores de língua diminuíram, demonstrando que a 

mobilidade está mais bem coordenada, bem como houve 

diminuição da assimetria entre bochechas. A paciente dedicou-
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se, e foi possível observar resultados em pouco tempo (15 dias). 

O grau geral de classificação piorou pois a idosa está numa fase 

de transição, se adaptando à nova estrutura protética na 

cavidade oral, e ainda reorganizando a funcionalidade. 

Ressalta-se a importância do trabalho conjunto 

Fonoaudiologia e Odontologia, pois sem a presença da prótese, 

não haveria possibilidade de iniciar reabilitação da mastigação. 

A presença das estruturas dentárias é crucial para o 

desempenho funcional, além do suporte para as estruturas 

musculares. 
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RESUMO: A fragilidade em idosos é uma condição clínica 
caracterizada por redução da força muscular, resistência e 
função fisiológica após ocorrência de eventos estressores que 
aumenta a vulnerabilidade ao declínio funcional e à 
dependência. Desse modo, torna-se importante a identificação 
da fragilidade no idoso com vistas a implementar ações de 
prevenção de agravos à saúde. O presente estudo objetiva 
avaliar a fragilidade em idosos atendidos em um Hospital 
Universitário. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo 
transversal, desenvolvido com 40 idosos frágeis hospitalizados. 
A coleta de dados foi realizada no periodo de agosto a 
dezembro de 2018, por intermédio de uma entrevista 
subsidiada por instrumento semiestruturado contemplando 
dados acerda da caracterização sociodemográfica e Edmonton 
Frail Scale (EFS), traduzida e validada para realidade brasileira. 
A análise dos dados foi efetivada numa abordagem quantitativa 
por meio da estatística descritiva. O projeto foi submetido ao 
comitê de ética e pesquisa do Hospital Universitário Lauro 
Wanderley e aprovado com número de CAAE: 
65609617.6.0000.5183. A partir da aplicação do instrumento, 
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nota-se que os idosos foram classificados nos três níveis de 
fragilidade. Diante do exposto, este estudo possibilitou a 
avaliação da fragilidade no idoso e fatores associados. Assim, 
conclui-se que é necessário a detecção da fragilidade em seu 
continuum, com vistas a elaboração de ações de saúde que 
previnam e/ou diminuíam a progressão da fragilização do idoso. 
 
Palavras-chave: Enfermagem. Fragilidade. Idoso. 
 

INTRODUÇÃO  

 

O aumento acentuado do quantitativo de idosos nas 

últimas décadas e o fato de grande parte deles permanecerem 

em atividade e com autonomia fizeram com que o interesse pelo 

estudo do envelhecimento fosse se dando progressivamente 

(COSTA et al., 2018). 

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua a população brasileira manteve a tendência de 

envelhecimento e ganhou cerca de 4,8 milhões de idosos desde 

o ano de 2012, superando a marca dos 30,2 milhões em 2017 

(IBGE, 2018). 

O envelhecimento é considerado um fenômeno 

fisiológico contínuo e progressivo experimentado pelas pessoas 

ao longo de suas vidas e caracteriza-se por mudanças 

psicológicas, sociais, genéticas e biológicas. Ainda mais, os 

sistemas que mais são afetados pelo processo de senecência 

é o muscular, articular e ósseo, os quais estão relacionados às 

capacidades de força e flexibilidade (BUSHATSKY et al., 2019). 

Com isso, é possível observar nesta população alta 

prevalência de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), 

limitações físicas, perdas cognitivas, sintomas depressivos, 

declínio sensorial, isolamento social e síndromes geriátricas, 
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dentre as quais destaca-se a fragilidade (AUGUSTI; 

FALSARELLA; COIMBRA, 2017). 

Nesse contexto, as síndromes geriátricas podem ser 

destacadas como resultados de mudanças dos mecanismos e 

sistemas orgânicos que colaboram para um rompimento do 

equilíbrio homeostático, contribuindo para um decréscimo na 

capacidade de tolerar fatores estressores, aumentando o risco 

de ocorrência de desfechos variados associados as síndromes, 

destacando-se a fragilidade (DUARTE, 2019). 

A fragilidade em idosos é uma condição clínica de 

desequilíbrio dos múltiplos sistemas que resulta em declínio 

global na habilidade do organismo em tolerar estressores, 

aumentando, assim, o risco de ocorrência de desfechos 

adversos à saúde (LINS et al., 2019; DUARTE et al., 2019). 

Neste contexto, é caracterizada por diminuição dos niveis de 

atividade física, perda de peso não intencional e sarcopenia que 

levam à diminuição da força muscular, fadiga, redução da 

velocidade da marcha, aumentando o risco para uma evolução 

desfavorável diante das agressões externas e das doenças 

agudas (LINS et al., 2019). 

O termo idoso frágil surgiu pela primeira vez na literatura 

em 1970, como sendo uma condição não ótima associada a 

saúde do idoso. Ao longo das ultimas décadas, surgiram 

diversos conceitos sobre fragilidade, de maneira que, nos dias 

atuais ainda não existe concordância para sua definição. 

Entretanto, é uniforme a compreensão que a fragilidade atinge 

as dimensões física, psicológica e social, aumentando a 

vulnerabilidade a estressores, que culmina em uma maior 

deterioração da saúde (FREITAS; PY, 2017).     

A complexidade de se alcançar um consenso a dispeito 

desta definição é resultante da associação entre o declínio 
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fisiológico inerente ao processo de senescência e a ocorrência 

de comorbidades, frequentes nesta fase da vida. Soma-se a isto 

os aspectos inerentes ao curso de vida próprio de cada idoso 

que envolvem fatores sociodemográficos, ambientais e 

comportamentais (LANA; SCHNEIDER, 2014).  

Considerando isso, ressalta-se as duas definições 

operacionais mais referenciadas na literatura, a abordagem do 

fenótipo de fragilidade, devenvolvida por um grupo dos EUA, e 

a abordagem do acúmulo de déficits, fomentada por 

pesquisadores do Canadá. O fenótipo de fragilidade destaca os 

aspectos físicos, proveniente do declínio de energia global que 

resulta no desequilíbrio das reservas homeostáticas, e 

consequente declínio fisiológico. A perspectiva desenvolvida no 

Canadá discute a fragilidade enquanto síndrome multifatorial, 

proveniente do acúmulo de déficits secundários a patologias, 

disfunções e incapacidades (FREITAS; PY, 2017). 

Sendo assim, fragilidade envolve, aspectos físicos, 

sociais e psicológicos tais como os evidenciados na Edmonton 

Frail Scale (EFS). A EFS é apontada como uma escala 

abrangente, pois contempla onze questionamentos que 

envolvem nove domínios: cognição, estado geral de saúde, 

independência funcional, suporte social, uso de medicamentos, 

nutrição, humor, continência e desempenho funcional. A EFS é 

conhecida por permitir a estratificação da fragilidade do idoso 

em: não frágil, suscetíveis à fragilidade, fragilidade leve, 

fragilidade moderada e fragilidade severa (AGUIAR et al, 2019). 

Considerando as ponderações ora expostas, o presente 

estudo objetiva avaliar a fragilidade em idosos atendidos em um 

Hospital Universitário. Para tanto, utilizou-se a EFS, traduzida e 

validada para realidade brasileira (FABRÍCIO-WEHBE et.al., 

2009).  
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Trata-se de um estudo descritivo, do tipo transversal 

realizado com idosos atendidos nas clínicas médicas de um 

hospital universitário localizado em João Pessoa/PB, parte da 

tese de doutorado¹, desenvolvida entre os anos de 2016 – 2019. 

 A amostra do estudo contou com um total de 40 idosos, 

escolhidos por conveniência e internados nas clinicas médicas 

A e B do referido hospital, no momento da coleta dos dados. 

Foram incluídos indivíduos com 60 anos ou mais; de ambos os 

sexos; que após a aplicação da EFS, traduzida e validada para 

realidade brasileira (FABRÍCIO-WEHBE et al., 2009), 

classificados como frágeis; e que concordaram em participar do 

estudo.  

Não compuseram a amostra aqueles idosos que não 

estavam em condições de conceder participar do referido 

estudo, que estavam sozinhos no leito no momento da coleta 

ou que não aceitaram participar do estudo mediante a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). 

A coleta de dados foi efetuada entre agosto e dezembro 

de 2018, por intermédio de uma entrevista subsidiada por 

instrumento semiestruturado contemplando dados acerda da 

caracterização sociodemográfica e EFS. A escala citada aborda 

a fragilidade de maneira holística, a partir de nove domínios - 

cognição, estado geral de saúde, independência funcional, 

suporte social, uso de medicamentos, nutrição, humor, 

continência e desempenho funcional.  

Para classificação final, a referida escala possui 

estratificação, de modo que quanto maior sua pontuação, 
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proporcional a isto será o nível de fragilidade do 

indivíduo.Partindo desse pressuposto, o idoso que apresenta 

escore final de 7-8 é classificado com fragilidade leve; aquele 

que apresenta de 9-10 pontos, como fragilidade moderada; e os 

que atingirem 11 pontos ou mais, possuem fragilidade severa.  

Para que os dados pudessem ser analisados, foram 

diretamente digitados e organizados em banco de dados 

informatizado, utilizando-se o Statistical Package for Social 

Science (SPSS), versão 20.0, para facilitar o tratamento 

estatístico. Com isso, a análise de dados foi efetivada em uma 

abordagem quantitativa conforme estatística descritiva de 

natureza univariada para todas as variáveis, adquirindo 

distribuições de frequências para as variáveis categóricas 

analisadas e medidas descritivas para as variáveis numéricas.  

Vale ressaltar que durante todas as etapas da pesquisa, 

especialmente na fase da coleta de dados empíricos, foram 

respeitados os aspectos éticos que normatizam a pesquisa 

envolvendo seres humanos conforme Resolução 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde, Ministério da Saúde, BRASIL, 

sobretudo a confidencialidade das informações.  

Para isso, foi fornecido o TCLE a todos os participantes da 

pesquisa. O referido termo foi lido para os participantes, e 

concomitantemente, os pesquisadores explicavam que a 

retirada da anuência poderia ser dada a qualquer momento, 

sem prejuízos para sua assistência de saúde. Nos casos em 

que o idoso estava inabilitado física ou psicologicamente de 

conceder a participação, o TCLE foi assinado por seu 

representante legal.  

Assim, o projeto foi aprovado pelo comitê de ética e 

pesquisa do Hospital Universitário Lauro Wanderley, localizado 
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no município de João Pessoa – PB, com número de CAAE: 

65609617.6.0000.5183 e de protocolo: 3.328.306. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dentre os 40 idosos estudados 70% eram do sexo 

feminino e 30% do sexo masculino. Quanto a faixa etária 15% 

tinham de 60-64 anos, 20% de 65-69, 22,5% de 70-74, 15% de 

75-79 e 27,5% possuiam 80 anos ou mais. 

Predominaram os idosos do sexo feminino, o que se 

assemelha a estudo realizado em Pelotas, Rio Grande do Sul, 

com 820 idosos sendo 56,1% da amostra constituída por 

mulheres (LLANO et al., 2017). Corroborando isso, no estudo 

realizado por Junior et al., (2019) foi observada maior 

prevalência também de mulheres, o que reflete a maior 

longevidade feminina, fenômeno conhecido como feminização 

da velhice.  

Isso ocorre devido à menor exposição a determinados 

fatores de risco ocupacionais, à maior procura feminina aos 

serviços de saúde devido ao cuidado com sua própria saúde. 

Além disso, há menor prevalência de tabagismo e etilismo entre 

as mulheres e menor exposição à mortalidade por causas 

externas de condições de trabalho quando comparadas aos 

homens (BARBOSA et al., 2018). 

Os mais idosos prevaleceram somando 27,5% da 

amostra, isso se dá devido a idade avançada está associada 

com um elevado índice de comorbidades e outros déficit 

próprios do processo de envelhecimento, o que resulta em 

maiores pontuação nas escalas de avaliação da fragilidade para 

aqueles com 80 anos ou mais (FREIRE et al., 2017). 

 



AVALIAÇÃO DA FRAGILIDADE EM IDOSOS ATENDIDOS EM UM HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO  

161 
 

Quadro 1. Distribuição dos idoso, segundo a EFS. João 

Pessoa, Paraíba, 2018 (n = 40). 

 

Variável N % 

Teste do relógio 

Reprovado com erros 
mínimos 

1 2,5 

Reprovado com erros 
significantes 

39 97,5 

   

Quantas vezes foi internado nos últimos meses 

Nenhuma 1 2,5 

1 - 2 vezes 30 75 

> 2 vezes 9 22,5 

   

De modo geral, como descreveria a saúde 

Excelente, muito boa, 
boa 

11 27,5 

Razoável 16 40 

Ruim 13 32,5 

   

Em quantas atividades precisa de ajuda 

0 – 1 2 5 

2 – 4 8 20 

5 – 8 30 75 

   

Quando precisa de ajuda tem sempre alguém 

Sempre 38 95 

Algumas vezes 2 5 
   

Recentemente tem perdido peso 

Não 33 82,5 
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Sim 7 17,5 
   

Se sente triste ou deprimido 

Não 23 57,5 

Sim 17 42,5 
   

Usa cinco ou mais medicamentos diferentes 

Não 32 80 

Sim 8 20 
   

Esquece de tomar os remédios 

Não 24 60 

Sim 16 40 
   

Perde urina sem querer 

Não 18 45  
Sim 22 55 
   

Teste levante e ande  

0 - 10s 2 5 

11 - 20s 12 30 

> 20s 26 65 
   

ESCORE DA ESCALA DE EDMONTON  

Fragilidade leve 4 10 

Fragilidade moderada 15 37,5 

Fragilidade severa 21 52,5 

Total 40 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
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Considerando a avaliação da fragilidade nos idosos 

investigados,  no que diz respeito ao teste do relógio que avalia 

cognição, 97,5% foram reprovados com erros significantes. O 

estudo de Felippe e Campos (2017), assemelham-se com 

esses achados  tendo por 83,3% dos idosos estudados também 

reprovados com erros significantes, o que revela um 

comprometimento cognitivo significativo nos idosos com 

fragilidade.  

A função cognitiva é determinante para a manutenção de 

uma vida independente, sendo a sua perda considerada um 

marcador de declínio e fragilidade física e funcional, interferindo 

na realização de atividades cotidianas do idoso  (CHAVES et 

al., 2015). 

Sabe-se também que idosos com comprometimento 

cognitivo, apresentam maior diminuição da massa muscular, 

força, mobilidade e alterações da composição corporal levando 

esses idosos a um quadro de maior fragilidade (FERNANDES 

et al., 2015). 

No que concerne ao número de internações nos últimos 

meses 75% foram internados de uma a duas vezes vezes. 

Estes dados são semelhantes ao encontrado em estudo 

realizado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

Botucatu – Unesp com 99 idosos, encontrou 60% com 

reinternações hospitalares (CARVALHO et al., 2018). 

Isto pode estar ligado ao maior número de morbidades, 

que favorece complicações e dificulta o processo de 

recuperação, as internações, ainda que curtas, causam um 

impacto negativo devido a complexidade dos serviços e  

tendem a interferir bastante na rotina dos idosos, precipitando 

alterações que os tornam mais frágeis (CARVALHO et al., 

2018). 
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Assim, os profissionais envolvidos devem estabelecer 

maior aproximação com esses indivíduos, propiciando vínculo, 

rápida recuperação e evitando situações de agravamento à sua 

saúde, diminuindo os impactos causados pela hospitalização 

(CARNEIRO et al., 2019; FHON et al., 2017).  

Quanto à descrição da sua saúde, 70% referiram a saúde 

como razoável ou ruim. Pesquisa realizada por Melo et al., 

(2018) com 214 idosos, observou que 79% da amostra referiu o 

mesmo resultado. Isto se dá devido a diversidade de fatores 

que estão diretamente relacionados à fragilidade e os diferentes 

aspectos, tanto do cotidiano como do próprio processo 

fisiológico do envelhecimento. 

Tais fatores são responsáveis por influenciarem na 

autonomia e qualidade de vida dos idosos, deixando-o mais 

insatisfeitos com a sua condição atual de saúde. O idoso que 

tem autopercepção ruim da sua saúde, geralmente tem menos 

força de enfrentamento das situações adversas o que predispõe 

a fragilização (MELO et al., 2018). 

Em relação à quantas atividades precisa de ajuda 75% 

necessitam de ajuda para realizar de cinco a oito, 

demonstrando alta dependência de outras pessoas para 

realizar suas atividades diárias, o que diminui sua capacidade 

funcional que pode ser definida como o potencial que os idosos 

apresentam para decidir e atuar em suas vidas de forma 

independente, no seu cotidiano (BARBOSA et al., 2014). 

De acordo com Freitas et al. (2016)  a incapacidade 

funcional, que se desvela pela necessidade de auxilio para 

atividades básicas, instrumentais e avançadas de vida diária, 

causa um efeito negativo nos idosos, pois os remetem a 

sentimentos de dependência e perca da autonomia, que 
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realimentam a deterioração de sua capacidade funcional, 

tornando-os mais frágeis.  

No tocante ao apoio familiar ou de cuidadores, sempre 

que precisam 95% dos idosos entrevistados, apresentam essa 

rede de apoio. Estudo realizado em Minas Gerais por Chacon 

et al. (2016) relata que o suporte social é necessário porque 

justamente o idoso frágil precisa de mais cuidados.  

Sendo assim, esse suporte diminui consideravelmente 

desgastes físico/emocional e sobrecarga aos idosos, além de 

minimizar o comprometimento psicológico, garantindo bem-

estar emocional (CHACON et al., 2016). 

No que refere-se a perda de peso, 17,5% da amostra do 

estudo apontou passar por esse processo. Percebe-se assim, 

que a perda de peso não intencional é um estado 

frequentemente observado em idosos frágeis e isso se dar por 

inúmeros fatores que acompanham o processo de 

envelhecimento (FILIPPIN et al., 2016). 

Os fatores ora mencionados podem ser observados 

desde aspectos físicos como o efeito de medicamentos, perda 

significativa do paladar, visão e olfato, até fatores sociais, a 

exemplo das dificuldades financeiras e o fato de morar só, que 

irão repercurtir diretamente no padrão alimentar do idoso 

(FILIPPIN et al., 2016). 

Quanto ao sentir-se triste ou depremido, 42,5% dos 

investigados encontram-se nesse estado. Corroborando isso, 

pesquisa realizada com 3.665 idosos norte-americanos, 

observou que a fragilidade e a depressão caracterizam 

populações altamente sobrepostas (LOHMAN; DUMENCI; 

MEZUK, 2014). Isto porque existe uma relação bdidirecional 

entre a síndrome da fragilidade e a depressão, de maneira que 

referida síndrome é considerada um fator de risco para o 
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desenvolvimento de sintomas de tristeza e depressão, ao passo 

a depressão acarreta em maior fragilização do indivíduo 

(TORQUETI; SOARES, 2018).  

Nesta perspectiva, a identificação dos sintomas de 

tristeza ou depressão na pessoa idosa é de grande importância 

devido aos cuidados de prevenção e reabilitação que podem 

ser desenvolvidos, no intuito de reduzir o risco de 

desenvolvimento da fragilidade (FERREIRA et al., 2017).   

No que tange ao consumo de medicamentos 80% da 

amostra faz uso de menos de cinco fármacos, o que vai contra 

ao encontrado na literatura, uma vez que o uso de diversos 

medicamentos, por ser um indicador de multimorbidades e 

pelos efeitos adversos da suas interações, contribuindo  para o 

aumento da fragilização no público-alvo (PAGNO et al., 2018). 

Isto pode ser atrelado ao fato de ser uma variável que depende 

da memorização dos entrevistados, o que pode gerar um viés 

de memória.  

 Sobre a perda involuntária da urina 55% dos 

investigados perdem urina sem querer. Os achados desse 

estudo, corroboram com os resultados de outro estudo de base 

populacional realizado sobre incontinência urinária associados 

no escopo da síndrome da fragilidade em idosos comunitários. 

Isto se dá em decorrência do ciclo central da vida em que ocorre 

a redução da massa muscular culminando em declínio da força 

e cotração muscular, e assim a incontinência urinária é um 

aspecto da fragilidade em idosos (BRITO, 2015).  

 Em relação ao teste do levante e ande, que avalia 

mobilidade funcional, 65% da amostra realizou o teste em um 

tempo maior que 20 segundos. O aumento do tempo velocidade 

da marcha é uma das características mais observadas na 

fragilidade. Resultados que associam-se como estes, está 
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diretamente ligado a diminuição da velocidade da marcha com 

as quedas, destacando a sarcopenia e a diminuição da força 

muscular aspectos observados na fragilidade (BETIOLLE, 

2016).  

Fortalecendo isto, e diante dos dados da pesquisa, pode-

se destacar que a maior parte dos idosos estudados (52,55%), 

apresentaram fragilidade severa. O estudo realizado por Araújo 

Júnior et al. (2019)  classificou 45,8% dos idosos participantes 

da pesquisa com fragilidade, sendo 10,4% com fragilidade 

severa. Outra pesquisa realizada com 339 idosos atendidos na 

atenção primaria de saúde encontrou que 35,7% apresentavam 

fragilidade, sendo 14,9% severa (CRUZ et al., 2017).  

Ampla variação de prevalências são encontradas na 

literatura, desde 4,0% a 59,1%, de acordo com as diferentes 

abordagens teóricas utilizadas, as discrepantes ferramentas 

empregadas para medir o fenômeno, e o cenário no qual se 

recruta esses idosos (CRUZ et al., 2017).  

Os estudos devenvolvidos em ambiente domiciliar 

tendem a apresentar prevalência elevada da fragilidade leve, 

enquanto que aqueles realizados em âmbito hospitalar, a 

exemplo do presente estudo, identificam maior proporção de 

idosos com fragilidade moderada a servera, pela maior declínio 

biológico e psicológico inerente ao idoso hospitalizado. 

Dados como esses evidenciam que diante da não 

concordância conceitual acerca da temática, é importante 

compreender que os instrumentos de verificação disponíveis 

não são mutuamente excludentes, mas sim complementares 

(CRUZ et al., 2017). Desvelam ainda, a necessidade da 

implementação de ações, bem como maior atenção voltada à 

essa população, uma vez que o cuidado à pessoa idosa frágil 

requer um olhar integral, abordando todos os aspectos de vida 
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dessa pessoa, detectando todas as suas fragilidades para que 

posteriormente sejam traçados os cuidados que objetivam sua 

autonomia e melhoria da qualidade de vida (PEREIRA,  2017).  

Por entender a necessidade da atividade de reabilitação 

para esses idosos se faz necessário estimula-los, além disto, o 

atendimento na rede de saúde através da classificação de risco, 

uma vez que estes precisam de prioridade. Para tanto, idosos 

que buscam e tem o pensamento voltado a sua melhora pode 

determinar diminuição do nível de fragilidade (SOUZA et al., 

2017; AUGUSTI; FALSARELLA; COIMBRA, 2017). 

Esse resultado remete a fundamentação do cuidado ao 

idoso frágil, levando em consideração o impacto que essa 

condição pode gerar na vida dos idosos, de seus familiares e 

cuidadores, destacando a necessidade da promoção do 

envelhecimento ativo como meio de atenuar o declínio funcional 

e dependência em idosos (SOUSA et al., 2018). 

 

CONCLUSÕES 

 

O presente estudo alcançou o objetivo proposto de 

avaliar a fragilidade em idosos atendidos em um Hospital 

Universitário. Diante disso, foi constatado através do teste do 

relógio que grande parte das pessoas idosas apresenta 

debilidade cognitiva. Além disso, verificou-se que mesmo a 

maioria descrevendo sua saúde como razoável, ainda precisam 

de ajuda para realizar atividades, e foram internados de uma à 

duas vezes nos últimos meses. No que diz respeito ao uso de 

fármacos, 80% relatam não fazerem uso de cinco ou mais 

medicamentos e 60% não esquecem de tomar os remédios.  

Constatou-se ainda que, 82% revelam não ter perdido 

peso recentemente, e que 55% perdem urina sem querer. Em 
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relação ao estado emocional, 57,5% relatam não sentirem-se 

tristes ou deprimidos. Quanto ao teste do levante e ande, 65% 

realizaram em tempo maior que 20 segundos. Por fim, foi 

averiguado que 52,5% dos idosos participantes do estudo foram 

classificados com fragilidade severa.  

Ressaltam-se as limitações do presente estudo, como  

amostra por conveniência que pode gerar um viés de seleção, 

assim como, seu desenho transversal, que não permite relação 

de causa e efeito. Com isso, enfatiza-se a importância da 

realização contínua de novos estudos acerca da temática, 

sobretudo aqueles de abordagem prospectiva. 

Diante do exposto, este estudo tem a incumbência de 

alertar profissionais da saúde, além de familiares e cuidadores 

acerca dos aspectos relacionados à fragilidade da pessoa 

idosa, e espera-se que o mesmo subsidie ações de saúde 

voltadas a essa população. Considerando isso, faz-se 

necessária a capacitação dos profissionais para que prestem 

uma assistência de qualidade, e orientem a família em relação 

ao cuidado, visto que muitos não sabem como manejar o 

processo de fragilização do idoso. 
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RESUMO: A dengue é uma infecção causada por um arbovírus 
e sua elevada incidência contribui para considerável impacto na 
Saúde Pública. É inserida no contexto das doenças tropicais 
negligenciadas. Dessa forma, a investigação epidemiológica da 
Dengue no Brasil assume importância no intuito de conhecer a 
dinâmica dessa infecção. O objetivo do estudo consiste em 
descrever a caracterização e as notificações da infecção pelo 
vírus da Dengue no Brasil em idosos nos últimos anos e 
determinar a prevalência segundo ano de notificação, região 
geográfica, sexo, raça, evolução, sorotipo e zona de residência 
dos indivíduos acometidos. Trata-se de um estudo ecológico, 
observacional e descritivo, com abordagem quantitativa. Sendo 
utilizados os dados secundários produzidos pelo sistema de 
Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde e indicadores 
epidemiológicos de morbidade no período de 2007 a 2017, 
sendo estes coletados no mês de julho de 2019.Com base nos 
resultados, observou-se aumento dos casos de dengue em 
2015, o sexo feminino foi o mais atingido, a maioria evoluiu para 
a cura após tratamento e o DEN 1 foi o sorotipo de maior 
infecção. Conclui-se que aprática da notificação constitui uma 
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atitude fundamental para melhoria da prestação da assistência 
em saúde e os estudos mostram que a dengue em idoso é bem 
mais perigosa do que em outra faixa etária. 
Palavras-chave:Dengue. Idoso. Epidemiologia. 
 
INTRODUÇÃO 

 

As doenças causadas por arbovírus são consideradas 

um grande problema de saúde pública em todo o mundo, sendo 

a principal causa das mesmas seus vetores que costumam 

viralizar com mais frequência em Países de clima tropical ou 

subtropical e até mesmo em regiões temperadas, 

características tropicais do Brasil, onde os principais vetores 

dos arbovírus nos últimos anos transportam vírus da família 

Flaviviridae, composto com o genoma de ácido ribonucleico 

(RNA) de cadeia linear simples, retido por um capsídeo de 

simetria icosaédrica envolto por uma bicamada lipídica 

formando o envelope viral (MURRAY et al., 2014). 

Dentre essas doenças encontra-se a dengue, uma 

Infecção febril aguda associada a quatro sorotipos de vírus 

RNA, transmitidos por mosquito do gênero Aedes que leva com 

frequência o comprometimento geral. Tende a associar-se a 

exantemas e, é em geral, de evolução benigna, mas pode 

evoluir ao óbito, geralmente por choque com hemorragia. Nos 

casos leves e moderados, a febre diminui com sudorese 

profusa. Podem ser observadas pequenas alterações na 

frequência do pulso e pressão arterial, com extremidades frias 

e edema. Os pacientes recuperam-se espontaneamente ou 

após terapia de reposição de fluidos e eletrólitos. Nos casos 

graves, pode haver um agravamento súbito após alguns 

dias(BRASIL, 2015). 
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É considerada uma das principais doenças infecciosas 

presente em países tropicais, onde as condições ambientais 

favorecem a proliferação do mosquito vetor. Essa infecção vem 

causando grande transtorno para a população brasileira e 

autoridades sanitárias. Tornou-se uma epidemia bastante grave 

nesses últimos três anos e tem sido uma temática bastante 

estudada e debatida nos diversos espaços de saúde e estudos 

científicos em busca da conscientização, prevenção dos riscos 

e promoção à saúde(BRASIL, 2015). 

É a arbovirose mais difundida no mundo, com exceção 

da Europa, isto se deve ao fato de que o desenvolvimento do 

seu vetor ocorre com maior facilidade em continentes tropicais 

(Viana et al. ,2018). 

Existem quatro sorotipos de dengue 1, 2, 3 e 4. E todos 

podem produzir formas assintomáticas, brandas e graves, 

incluindo fatais. Observa-se que a segunda infecção por 

qualquer sorotipo da dengue é predominantemente mais grave 

que a primeira, independentemente dos sorotipos. No entanto, 

os sorotipos 2 e 3 são considerados mais virulentos (BRASIL, 

2015). 

O surto de arbovírus nos últimos anos tem desafiado 

profissionais da saúde e pesquisadores, principalmente pelo 

desequilíbrio que causa no organismo do idoso. Isso chama a 

atenção para a necessidade de investigações ativas e 

contínuas acerca de tais patologias, investindo em técnicas que 

possam diagnosticar de maneira assertiva sintomas, sorologia 

específica, vetores e agentes etiológicos, além de fatores 

ambientais e sociais que possam estar associados a epidemias 

e a expansão das mesmas no País (LIMA, 2016). 

A população mundial está em constante envelhecimento. 

Segundo o relatório de 2015 da United 

NationsPopulationDivision, o número de pessoas com mais de 
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60 anos deverá atingir o total de 2,1 bilhões até 2050. Essa 

mudança no cenário social traz consigo necessidades 

específicas dessa população. Visto isso, a área de saúde deve 

estar preparada não apenas para o impacto das doenças 

crônicas, bastante comuns em idosos, mas também para as 

infecções reemergentes, que vêm ganhando destaque na 

última década (VIANA et al,. 2018). 

E dentre os agravos que acometem a saúde da 

população idosa brasileira, destaca-se a dengue, uma doença 

infecciosa cujo espectro clínico pode variar de infecções 

assintomáticas até quadros graves e fatais. A transmissão do 

vírus da dengue ocorre por intermédio do inseto vetor, os 

mosquitos hematófagos do gênero Aedes com destaque para o 

Aedes aegypti (VIANA IGNOTTI, 2013).  

Os sinais e sintomas da dengue são caracterizados por 

febre alta de início súbito variando entre 39° a 40°C, com dores 

de cabeça, dores musculares, prostração, artralgia, falta de 

apetite, astenia, dor nos olhos, náuseas, vômitos e manchas 

vermelhas na pele, podendo ser acompanhado ou não de 

prurido. No período de 3 a 7 dias a temperatura começa a se 

estabilizar, assim como os sintomas, permanecendo um quadro 

de astenia durante alguns dias (CHAVES et al, 2015). 

Todas as pessoas estão susceptíveis a contrair dengue, 

porém segundo o ministério da saúde, em pessoas com mais 

de 60 anos, tem doze vezes mais risco de vir a óbito, do que 

pessoas com outras faixas etárias. O vírus da dengue pode 

interagir com doenças pré-existentes e levar ao quadro grave 

ou gerar maiores complicações nas condições clínicas de 

saúde da pessoa. Por isso, a dengue em idosos é muito mais 

perigosa (BRASIL, 2015). 

No que se refere à mortalidade, os coeficientes são 

expressivos. Isso porque diferenciar a dengue em idosos de 
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outras doenças febris comuns antes de desenvolver 

complicações é difícil (JAENISCH, 2016).  

O idoso tem uma menor reserva fisiológica que diante de 

uma doença como a dengue é mais fácil que ele não suporte a 

sintomatologia.  Ela causa desidratação e o idoso mesmo nessa 

situação, não tem sede, dificultando a hidratação. A partir disso, 

passa a desencadear mais sintomas e complicações 

recorrentes em que leva a prostração. Embora as populações 

mais idosas estão expostas ao risco de contrair dengue, as 

peculiaridades clínicas da doença nesta faixa etária não são 

bem conhecidos(Schaffner e Mathis, 2014). 

Devido a grande importância para a saúde pública, pelo 

número de idosos atingidos e do potencial de infeção, a Dengue 

é hoje um dos principais problemas de saúde no Brasil. Com 

base nesses dados, é possível realizar o seguinte 

questionamento: qual o perfil epidemiológico dos casos de 

Dengue em idosos notificados nos Sistemas de Notificação de 

Agravos (SINAN) no Brasil nos últimos anos?   

No intuito de encontrar respostas ao questionamento 

anterior, o presente estudo teve como objetivo: descrever a 

caracterização e as notificações da infecção pelo vírus da 

Dengue no Brasil em idosos nos últimos anos e determinar a 

prevalência segundo ano de notificação, região geográfica, 

sexo, raça, evolução, sorotipo e zona de residência dos 

indivíduos acometidos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo ecológico, observacional e 

descritivo, com abordagem quantitativa. Sendo utilizados os 

dados secundários produzidos pelo sistema de vigilância, 

utilizando os dados dos indicadores epidemiológicos e de 
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morbidade, da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério 

da Saúde, a partir do Sistema de Informação Nacional de 

Agravos e Notificação (SINAN) e DATASUS. 

Os dados correspondem a todos os casos de Dengue em 

pessoas com mais de 60 anos no Brasil, confirmados e 

notificados no período de 2007 a 2017, sendo estes coletados 

no mês de julho de 2019. Os anos estudados correspondem 

aos últimos apresentados pelo DATASUS.  

Para o recorte temporal desta investigação considerou-

se o período de 2007 a 2017, com base no ano de início de 

operacionalização do SINAN (Sinan NET 4.0/patch 4.2) que 

ocorreu em 2007 e os últimos dados apresentados online pelo 

DATASUS, que correspondem ao ano de 2017. 

A análise iniciou-se a partir da revisão do banco de dados 

do SINAN e DATASUS, utilizando as seguintes variáveis: ano 

de notificação, região geográfica, sexo, raça, evolução, sorotipo 

e zona de residência. Os anos incluídos no estudo foram 

selecionados com base no ano de início de operacionalização 

do Sinan. 

A partir das análises procedeu-se a construção dos 

resultados e discussão dos dados. 

Por trabalhar com dados secundários de domínio público 

disponíveis na rede de internet através do SINAN e por não 

haver variáveis que possibilitem a identificação dos sujeitos da 

pesquisa não foi necessária submissão do presente estudo 

para apreciação por um Comitê de Ética em Pesquisa 

envolvendo seres humanos. Entretanto, todas as prerrogativas 

éticas oriundas das normativas vigentes no Brasil e no mundo 

foram seguidas rigorosamente para construção deste estudo. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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No presente estudo foram avaliados os casos 

confirmados de Dengue no idoso, do ano de 2007 a 2017 no 

Brasil, com um total de 423.873 casos.  

Observada a distribuição para cada um dos anos 

analisados, a maior ocorrência se deu em 2015, com (43%; 

n=182.652) casos notificados, seguido do ano de 2016 com 

(38%; n=164.940) casos (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Distribuição dos casos de Dengue em idosos no 
Brasil, de acordo com a Região de Notificação. 

 

Ano notificação Casos_Prováveis 

2013 114 

2014 54.713 

2015 182.652 

2016 164.940 

2017 21.454 

Total 423.873 
Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). 

 

Este resultado, com maior prevalência no ano de 2015, 

também foi encontrado em outros estudos apontando que o 

clima mais quente segue tendência observada nos últimos anos 

e causada pelas mudanças climáticas, mas em 2015 foi 

particularmente intensificado pela presença de forte El Niño. 

Estudos que relacionem o aquecimento global a uma maior 

dispersão de doenças transmitidas por vetores ainda são pouco 

conclusivos, mas a teoria é defendida por vários estudiosos do 

assunto(MERÊNCIO; TASCA; VIEIRA, 2018).  

Um exemplo da influência das alterações do tempo e do 

clima na proliferação dos vetores de doenças transmissíveis, 

como a dengue e malária, é o fenômeno El Nino. A intensidade 
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e o regime pluviométrico e térmico observados no biênio 1997 

e 1998, por exemplo, incidiram diretamente na ocorrência de 

epidemias de dengue na Ásia e de malária no Quênia, país que 

tinha relatado seu último caso da doença em 1952. O El Nino 

de 1982 e 1983 já havia desencadeado epidemias de malária 

na Bolívia, Equador e Peru e o aumento dos casos na Colômbia. 

Novamente esse evento climático desencadeou as epidemias 

de malária, no Paraguai e na Argentina em 1991 e 1992 e 

tornou cinco vezes maior a incidência da doença em Punjab, no 

Paquistão (MARTINS et al., 2014). 

Já no tocante ao gênero, a maior frequência dos casos 

de dengue ocorreu em indivíduos do gênero feminino, com 

(58%; n= 248.002) casos. Enquanto que o gênero masculino foi 

representado por (41%; n=175.041) dos casos.   

Para SILVA et al (2014) Uma possível explicação é o fato 

de as mulheres procurarem os serviços de saúde com maior 

frequência. Em contrapartida, outros autores não encontraram 

diferença e indicam transmissão similar entre os sexos (HINO, 

et al., 2010). 

Com relação à distribuição dos casos de Dengue nas 

regiões brasileira (Tabela 2), nota-se que os casos confirmados 

têm alta concentração nas regiões Sudeste com (60%; 

n=254.733) e Nordeste com (19%; n=84.113) seguidos da 

região Centro-oeste, Sul e Norte.  
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Tabela 2. Distribuição dos casos de Dengue em idosos no 

Brasil, de acordo com a Região de Notificação. 

Região de notificação Casos Notificados 

Região Norte 9.901 

Região Nordeste 84.113 

Região Sudeste 254.733 

Região Sul 18.235 

Região Centro-Oeste 56.891 

Total 423.873 
Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). 

 

Esses dados podem denotar problemas de cobertura da 

Vigilância Epidemiológica nas demais regiões, uma suposição, 

não tendo como elucidar se é por causa da subnotificação dos 

casos nas outras regiões ou se é o grande número de idosos 

infectados na região Sudeste. Outro ponto estão os principais 

pólosatratores que favorecem a disseminação do vírus e do 

vetor para o país. Esta região atrae trabalhadores, turistas e 

visitantes que aí se expõe à infecção e levam o vírus para seus 

locais de origem ao retornarem. Também, as numerosas rotas 

de tráfego que irradiam destes pólos concorrem para a rápida 

disseminação do vírus e do vetor. Colocando aqui também, que 

a dengue está estreitamente relacionada ao clima de regiões 

mais tropicais (CÂMARA et al., 2017). 

Como também, para Brasil (2015) essa distribuição com 

aumento nas regiões Sudeste poderárefletir que medidas de 

vigilância sejam mais efetivas nessa área. Como também, 

poderá refletir maior disponibilidade de recursos e investimento 
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na epidemiologia dessas regiões do País. Outro fator poderá 

ser a grande concentração populacional nessas áreas. 

Segundo Martins et al, (2014), o Brasil é um país de 

proporções continentais e, portanto, com grandes variações 

demográficas, sociais e culturais entre as diferentes regiões. 

Por esse motivo, os estudos que avaliam a prevalência da 

Dengue no Brasil são escassos e pouco precisos, englobando, 

no geral, áreas geográficas restritas ou populações específicas, 

sendo necessários mais estudos para melhor elucidação dos 

dados. 

O progresso da dengue depende de condições 

ecológicas e sócio-ambientais que facilitam a dispersão do 

vetor em determinadas regiões do país. Na ausência de uma 

vacina eficaz, o controle da transmissão do vírus da dengue 

requer o esforço conjunto de toda a sociedade no combate ao 

vetor, limpando suas casas, não deixando vasilhas com água 

parada por muito tempo e cobrindo caixas de água. Dada a 

extraordinária capacidade de adaptação do Ae aegypti ao 

ambiente, esta tarefa nem sempre produz resultados 

previsíveis(CÂMARA et al., 2017). 

Percebe-se o grande predomínio da raça Branca em 

nossa pesquisa, com (33%; n= 141240) dos casos (Figura 1). 

Poucas são as informações disponíveis na literatura quanto à 

distribuição racial dos idosos infectados com a Dengue. A 

predominância da dengue em indivíduos da raça branca já foi 

descrita em outras pesquisas e pode estar associada a 

resistência genética da raça negra ao vírus da dengue 

(ALFONSO,  et al., 2010). 
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Figura 1. Distribuição dos casos de Dengue no Brasil, de 
acordo com a raça. 

 

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). 

 

A maioria dos casos de dengue no estudo, conforme 

Tabela 3, evoluiu para a cura com (73%; n= 310.938), porém o 

número de óbito ainda é significante, 1077 casos. 

Observa-se, também, uma semelhança em um estudo 

realizado no serviço público de São Paulo. Onde foi verificado 

uma alta porcentagem da evolução de dengue, para cura. A 

evolução para óbito representou um percentual pequeno, com 

(0,3%; n= 1.577) (HINO et al.,2010). 

Um estudo indiano avaliou o impacto da dengue em 

grupos de idosos. Cinquenta pacientes idosos foram incluídos 

no estudo, dos quais 87% pertenciam ao grupo etário dos 60-

70 anos, 11% estavam na faixa etária 70-80 e 2% dos pacientes 

eram 80 anos de idade. Apenas quatro pacientes (7,5%) destes 

pacientes apresentaram manifestações hemorrágicas abertas e 

141.240

13.391

3.017

97.526

711

Branca Preta Amarela Parda Indigena
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apenas um paciente apresentou em um estado de delírio, e 

nenhum óbito foi relatado nestes pacientes. As comorbidades 

mais comuns encontradas nesses pacientes foram hipertensão 

arterial sistêmica (60,4%) e diabetes mellitus tipo 2 (39,6%) 

(UNNIKRISHNAN, 2015). 

A constatação de um número maior de casos de Dengue 

no estudo verifica-se em idosos residentes na zona 

urbana(85%; n= 360.835), seguida da zona rural (4,5%; n= 

19.234) e periurbana (4,5%; n= 1.234) (Tabela 3). 

A urbanização acentuada, a falta de saneamento básico 

e a precária infraestrutura expõem a população a um maior risco 

de infecção, pois possibilitam a ampliação do habitat dos 

vetores em locais densamente povoados. Diversas 

características contribuem para a proliferação do Aedes aegypti 

nessas regiões. O processo de urbanização desordenado 

produzindo regiões com alta densidade demográfica com 

graves deficiências no abastecimento de água e na limpeza 

urbana, o intenso trânsito de pessoas entre as áreas urbanas e, 

fundamentalmente, a ineficiência no combate ao vetor tornam o 

controle da dengue uma árdua tarefa (LIMA et al., 2016). 

Observa-se, também, uma semelhança em um estudo 

realizado entra em Santa Catarina por Merêncio, Tasca e Vieira 

(2018) que entra em concordância, no que diz respeito a zona 

de residência em seu estudo. O que reforça a caracterização da 

dengue como uma doença urbana, visto que o Aedes aegypti é 

um mosquito que gosta de se reproduzir em criadouros 

artificiais urbanos com água limpa e parada. A maioria do 

criaduro encontra-se nas cidades. 
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Tabela 3. Distribuição dos casos de Dengue em idosos no 
Brasil, de acordo com a Evolução e zona de Residência. 

 Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). 
 

Em relação ao sorotipo (Figura 2), a maioria foi anotada 

como ignorada com (99%; n= 422.401),seguidos do sorotipo 

DEN 1 com (0,3%; n= 1329). Esse grande número de 

informações ignoradas significa que inúmeros casos de dengue 

não foram encerrados e, possivelmente, esta variável foi 

preenchida não agregando os sorotipos.  

Foi constatado no estudo de Costa e Calado (2013) que 

a maioria dos casos de dengue não teve identificação de 

sorotipos virais, evidenciando a necessidade de melhoria na 

investigação sorológica oportuna. 

 
  

Evolução Urbana Rural Periurbana Total 
Ign/Branco 85434 7473 334 111358 

 
Cura 273990 11692 896 310938 

 
Óbito pelo 
agravo 
notificado 

962 43 4 1077 
 
 
 

Óbito por 
outra causa 

261 12 - 292 
 
 

Óbito em 
investigação 

188 14 - 208 
 
 

Total 360835 19234 1234 423873 
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Figura 2. Distribuição dos casos de Dengue no Brasil, de 
acordo com o sorotipo. 

 
Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). 

 

Vale ressaltar a quantidade de dados ignorados que 

foram observados nas fichas de notificação compulsória. Isso 

pode estar relacionado ao fato de os profissionais responsáveis 

pelo preenchimento das fichas não estarem conscientes da 

importância desses dados, os quais devem ser utilizados pela 

epidemiologia com segurança.  

Estudos questionam a qualidade da informação, 

especialmente no que se refere à classificação e evolução dos 

casos de dengue. Os sistemas de informação são essenciais 

para a modernização dos serviços de saúde. É necessário o 

controle da informação ignorada e da validade dos dados 

coletados para se avaliar de forma mais adequada o perfil de 

morbidade da doença ( SANTOS et al., 2018). 

Ign/Branco DEN 1 DEN 2 DEN 3 DEN 4

422.401

1.329 47 11 85
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Conhecer os aspectos epidemiológicos e clínicos da 

doença em áreas endêmicas é essencial para a implementação 

de intervenções para o equacionamento da transmissão.O 

aumento do número e da gravidade dos casos de dengue no 

Brasil, e no mundo, estimula a necessidade de conduzir 

investigações para identificar padrões de ocorrência em 

cidades com características semelhantes. O estudo da dengue 

e sua relação com os vetores e variáveis climáticas pode ser útil 

para identificar áreas de risco para ocorrência de infecções por 

ZIKV e CHIKV. Isso porque Ae. aegypti é vetor também desses 

vírus, o que torna possível traçar estratégias de vigilância e 

controle comuns (AUGUSTO, 2016). 

Por tudo, é de suma importância o conhecimento sobre 

os vários aspectos da dengue revelado pela população exposta 

para melhoria dos coeficientes de morbimortalidade. Contudo, 

o conhecimento da população alvo é na maioria das vezes 

incompleto e às vezes equivocado, fragmentado, com baixo 

grau de integração entre as partes: identifica-se que a dengue 

tem a ver com recipientes, água, mosquitos, larvas, ovos, vírus, 

lixo, trabalho integrado entre poder público e população, mas é 

fraca ou quase nula a consciência da adequada relação entre 

esses elementos (UNNIKRISHNAN, 2015). 

 

CONCLUSÕES  

 

A dengue em idoso é bem mais perigosa do que em outra 

faixa etária e no Brasil continuam como importante agravo de 

saúde, como mostra os resultados alcançados através deste 

trabalho, no qual um grande predomínio de dengue em idosos 

do sexo feminino é evidenciado, como também, percebe-se um 

aumento significativo nos últimos anos, sendo a região sudeste 

e nordeste com maior número de casos. 
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Neste cenário, os profissionais da saúde precisam estar 

mais atentos quanto às notificações da dengue, uma vez que 

as subnotificações causam grande prejuízo para a saúde como 

um todo. Como também é de extrema relevância o treinamento 

com a educação continuada em saúde de membros da equipe 

multidisciplinar. 

São estes trabalhadores os principais contribuintes para 

a notificação desses casos de dengue. A prática da notificação 

constitui uma atitude fundamental para melhoria da prestação 

da assistência em saúde. 

Estratégias simples e baratas são urgentemente 

necessárias para apoiar o diagnóstico precoce e preciso, bem 

como para identificar pacientes com alto risco de desenvolver 

complicações, tanto para melhorar a gestão de processos e 

para facilitar o uso adequado dos recursos limitados. 

Uma limitação deste estudo refere-se ao fato de 

incompletude de algumas variáveis analisadas devido a não 

notificação de alguns dados. 
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RESUMO:  O envelhecimento é marcado por mudanças em 
todos os aspectos na vida. O sistema estomatognático perde 
eficiência e com isso surgem prejuízos nas funções de 
mastigação, deglutição, respiração e fala. Objetivo: Identificar a 
classificação geral dos distúrbios miofuncionais orofaciais e 
cervicais em idosos senescentes através do software e-Myo. 
Estudo transversal, observacional, realizado de agosto de 2018 
a julho de 2019, com amostra de idosos por conveniência, na 
Clínica-Escola de Fonoaudiologia, da Universidade Federal da 
Paraíba. O software e-Myo foi produzido a partir da Avaliação 
Miofuncional de Junqueira (2005) para avaliação das estruturas 
do sistema estomatognático e suas funções. Para avaliar 
mastigação e deglutição foi utilizado ¼ de uma fatia de pão de 
forma, bem como um copo com 200ml de água. Projeto 
aprovado em comitê de ética do CCS/UFPB sob parecer 
2.140.408. Amostra composta por 82 idosos com 
predominância do sexo feminino (80,48%) e que se encontram 
na terceira idade (91,46%). O grau geral dos distúrbios 
miofuncionais encontrado foi ALTO, o que se reflete no grau 
ALTO encontrado para tonicidade. O grau geral de classificação 
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dos distúrbios em idosos senescentes encontrado foi ALTO, 
constatado pelo aspecto de tonicidade que foi mais prevalente. 
Apesar disso, os idosos conseguem se adaptar, gerando 
desempenho das funções orais de classificação LEVE, com 
poucas alterações, entretanto com vários ajustes. 
Palavras-Chave: Avaliação. Idoso. Sistema estomatognático.  
 

INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, são consideradas idosas aquelas pessoas 

com mais de 60 anos. Esse parâmetro de idade também é 

usado pela Organização Mundial da Saúde (OMS, 2005), como 

classificador. Além disso, o Brasil está entre os países com 

maior número de população idosa, saindo de 24,8 milhões de 

pessoas com mais de 60 anos em 2012, para o número de 30,2 

milhões em 2017, caracterizando um aumento de 18%, e tendo 

uma média de vida 75,8 anos (IBGE, 2018).  

O fenômeno do envelhecimento populacional e da 

longevidade é uma condição humana complexa, que sofre 

influência de diversos fatores, entre eles fatores genéticos, 

psicossociais, emocionais, alimentares, culturais e das próprias 

escolhas e condições de vida de cada indivíduo. Esse processo 

inerente a vida humana, está entrelaçado com diversas 

mudanças fisiológicas e estruturais do corpo (CARDOSO, 2007; 

AMARAL 2012).  

Essas mudanças ocorrem de maneira significativa e 

natural ao longo do tempo e se iniciam a partir dos 30 anos de 

idade, tendo um aumento acentuado após os 40 anos. É nesta 

faixa que as modificações nas funções como a audição, visão, 

funcionamento sexual, olfato, tato, gustação e do próprio 

sistema estomatognático tem um declínio na sua eficiência 

funcional, além de, surgirem concomitantes ao processo 
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fisiológico de envelhecimento, outras alterações decorrentes de 

doenças crônicas, comumente manifestadas nas pessoas com 

idade superior a 60 anos caracterizando a senilidade (LUSA, 

2017; CARDOSO, 2007; AMARAL 2012). 

As alterações que acometem o indivíduo durante o 

desgaste de todo seu sistema são derivadas de muitas 

características, dentre elas o enfraquecimento de seu sistema 

de defesa e de variações ambientais (CAMPOS, 2009). Com o 

envelhecimento senil ou senescente, várias alterações podem 

ocorrer, assim como modificações na acuidade auditiva, no 

processamento auditivo e na voz humana (GUERRA, et al., 

2010; SIRACUSA et al., 2011). 

A presbiacusia é o termo utilizado para o envelhecimento 

natural do ouvido humano, ou seja, associado à degeneração 

da cóclea, prejudicando o bom desempenho da audição no 

decorrer da idade. A presbifonia é a modificação vocal 

decorrente do envelhecimento natural da voz, que depende da 

saúde física, psíquica e da história de vida do indivíduo, além 

de envolver fatores constitucionais, raciais, hereditários, 

alimentares, sociais e ambientais individuais (GUERRA, et al., 

2010; SIRACUSA et al., 2011).  

Alterações dos órgãos fonoarticulatórios também podem 

ocorrer devido às características específicas e frequentes 

devido ao envelhecimento como: a perda de elementos 

dentários, alteração da gustação, flacidez da musculatura 

intrínseca e extrínseca da face. Refletem também em 

alterações nas funções neurovegetativas que são 

extremamente importantes para o adequado funcionamento de 

todos os sistemas, tais como a redução do tônus da língua que 

aliada à flacidez da musculatura e a perda de elementos 

dentários, dificulta o processo da mastigação de alimentos mais 
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sólidos, levando o idoso a preferir alimentos mais macios e/ou 

úmidos e, consequentemente, de deglutição mais fácil, 

resultando em possíveis manifestações de presbifagia 

decorrente da redução do tônus muscular e de certa 

incoordenação muscular, própria do processo de 

envelhecimento (BIGAL, 2007; CAMPOS, 2009; AMARAL, 

REGIS, 2011). 

O sistema estomatognático (SE) é composto por 

estruturas fortemente inervadas e que necessitam de uma 

coordenação eficiente para que ocorra seu adequado 

funcionamento, este conjunto é formado por ossos, maxila e 

mandíbula, articulações, dentes, vários músculos, ligamentos, 

língua, lábios, mucosa, glândulas, cavidades, nervos e espaços 

orgânicos. Todas essas estruturas são controladas pelo 

sistema nervoso central que exerce grande influência sobre as 

funções estomatognáticas de sucção, mastigação, deglutição, 

respiração e fala (CARDOSO, 2007; CAMPOS, 2009; AMARAL, 

2012). 

Dessa maneira, se faz importante ressaltar que o 

envelhecimento traz consigo dificuldades para exercer o 

funcionamento eficiente do SE devido as alterações na 

coordenação e na diminuição da força muscular (CARDOSO, 

2007; CAMPOS, 2009). 

Partindo da premissa de que o homem tem conseguido 

ampliar os limites de seu tempo de vida, gerando novas 

demandas sociais, políticas e econômicas, estudiosos de 

diversas áreas têm demonstrado interesse crescente de buscar 

novos conceitos e respostas perante o processo natural, mas 

que às vezes pode gerar perdas de funções, medos e 

fragilidade (CARDOSO, 2007; AMARAL, 2012).  
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Diante disso, visto todas as alterações que surgem na 

pessoa idosa durante seu processo de envelhecimento, a 

Fonoaudiologia constatou a possibilidade de atuação junto a 

Gerontologia, iniciando seus estudos na área em meados dos 

anos 90 e desde então vem ocupando seu espaço e 

proporcionando o suporte para pessoas idosas no âmbito de 

transtornos de fala, de audição, de voz, alterações da memória 

e do processo da alimentação. Nesse ínterim, a Fonoaudiologia 

tem como objetivo principal a prevenção e promoção de saúde, 

melhorando com isso a qualidade de vida e a longevidade 

(PINTO, 2005; CARDOSO, 2007). 

A Motricidade Orofacial (MO) é a área da Fonoaudiologia 

responsável pela prevenção, avaliação, diagnóstico e 

tratamento do sistema estomatognático. Esta especificidade 

possibilita a reestruturação, habilitação e aperfeiçoamento 

deste sistema. Para que ocorram estes processos, os 

profissionais contam com inúmeros protocolos que os auxiliam 

durante a avaliação e todo o plano de intervenção. No entanto 

poucos protocolos são específicos para idosos e isso limita a 

identificação de características específicas apresentadas neste 

público alvo (JUNQUEIRA, 2005; CUNHA, SILVA, 

PERNAMBUCO, 2012; SILVA et al., 2017). 

Neste contexto, o software e-Myo é um dispositivo que 

auxilia os profissionais durante a avaliação em MO, facilitando 

o diagnóstico e favorecendo o tratamento, proporcionando 

assim uma maior fidedignidade nos resultados obtidos 

(SANTOS et al., 2016).  

Este software tem como base o protocolo de Junqueira 

(2005), que contém a avaliação completa de estruturas e 

funções do SE, tendo como diferencial o curto espaço de 

tempo, armazenamento de dados que ficam alocados no 
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próprio programa e a classificação das alterações apresentadas 

pelos indivíduos avaliados, além de propor uma escala da 

intensidade do Distúrbio miofuncional orofacial e cervical 

(DMOC). Ou seja, um grau de classificação, facilitando a 

definição da conduta, a intervenção e planejamento terapêutico, 

além das reavaliações e melhor qualidade de serviço e 

resultados mais satisfatórios (JUNQUEIRA, 2005; OLIVEIRA, 

AMARAL, AQUINO, 2016; SANTOS et al., 2016). 

O procedimento de avaliação em MO com o software é 

simples. É feito o cadastro do fonoaudiólogo, do paciente com 

uma breve anamnese, a partir desse momento se inicia o 

exame clínico do paciente, sendo possível salvar esses dados 

em arquivo pdf, além de imprimir gráfico dos resultados. O 

cadastro do paciente é realizado inserindo diretamente no 

software os seus dados pessoais básicos. (SANTOS, AMARAL, 

SOARES, 2016). 

No exame em si, através do software e-Myo, são 

observadas e assinaladas as alterações em cada aspecto, 

sendo cada estrutura avaliada e marcada, caso tenha influência 

em possíveis alterações, contribuindo para o distúrbio 

(SANTOS, AMARAL, SOARES, 2016).  

O e-Myo conta “um ponto” para cada item marcado, 

fazendo somatório ao final de cada aspecto observado. O 

software só contabiliza para a soma final, e por consequência, 

a aferição do grau, os itens que contribuem para o DMOC. Os 

itens marcados que não contribuem para o distúrbio, como as 

informações marcadas como “normal”, não pontuam para a 

aferição do grau e classificação, apenas são citadas em um 

relatório final disponibilizado também em pdf e que pode 

posteriormente ser impresso. O grau de classificação proposto 

pelos criadores do software são: 0 a 20: padrão de normalidade, 
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21 a 40: leve, 41 a 60: moderado baixo, 61 a 80: moderado alto 

e acima de 80: grau alto (SANTOS, AMARAL, SOARES, 2016). 

 Portanto, ao decorrer desde capítulo, serão classificados 

os distúrbios miofuncionais orofaciais e cervicais de idosos 

senescentes, utilizando o software e-Myo, verificando quais dos 

aspectos da avaliação em MO apresentam maior prevalência 

neste grupo etário. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Estudo transversal, observacional, realizado de agosto 

de 2018 a julho de 2019, com amostra de idosos por 

conveniência, na Clínica-Escola de Fonoaudiologia, do 

Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal da 

Paraíba. O software e-Myo tem como base a Avaliação 

Miofuncional de Junqueira (2005) para avaliação das estruturas 

do sistema estomatognático bem como as funções orais de 

mastigação, deglutição, fala e respiração.  

Este trabalho faz parte de um projeto guarda-chuva de 

iniciação científica intitulado “Classificação dos distúrbios 

miofuncionais orofaciais e cervicais de adultos e idosos através 

do software E-myo”, sendo aprovado em Comitê de Ética em 

Pesquisa com  Seres Humanos do Centro de Ciências da 

Saúde da Universidade Federal da Paraíba (CEP / CCS / 

UFPB), com o protocolo CAAE: 69938217.1.0000.5188 e 

parecer: 2.140.408. 

A amostra foi composta por idosos, todos senescentes, 

de ambos os sexos. Todos os indivíduos participantes são 

voluntários que ao sentir interesse em participar da pesquisa 
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fizeram contato com as pesquisadoras e marcaram horário para 

comparecer a clínica de Fonoaudiologia da UFPB e efetivar a 

avaliação ou foram encaminhados pela Clínica de Prótese da 

Clínica-Escola de Odontologia da mesma instituição.  

Foram adotados os seguintes critérios de inclusão: não 

terem histórico de trauma de face, doenças neurológicas, 

câncer de cabeça e pescoço, ou que possuíssem 

intolerância/alergia a glúten (substância presente no pão de 

forma utilizado para avaliar a mastigação). Após a explicação 

do protocolo de avaliação os voluntários eram convidados a 

assinar um Termo de Consentimento livre e esclarecido (TCLE).  

Em entrevista inicial, os voluntários eram questionados 

sobre possíveis reações alérgicas, e demais questões de saúde 

geral (aspectos respiratórios, hábitos orais e aspectos 

alimentares), além dos dados pessoais, e todos esses dados 

ficaram armazenados no programa. Logo após a entrevista era 

solicitado ao idoso que se sentasse em posição confortável, 

com cabeça ereta para registro de fotografia em perfil e de 

frente para que então começasse a avaliação propriamente 

dita.   

As etapas incluem: aspectos morfológicos e de postura, 

tonicidade, mobilidade, funções orais. No primeiro momento 

eram avaliados: Lábios (quanto ao posicionamento, e 

espessura), língua e frênulo lingual, bochechas (simetria, tônus 

e posição), dentição (número de dentes, próteses e oclusão 

quando possível), palato duro, nariz, olhos, palato mole e 

presença/ausência de amígdalas palatinas.  

Para avaliar o tônus das estruturas orais, foi realizada 

palpação (com mãos enluvadas) dos lábios, língua, bochechas 

e região do mento, verificando a tonicidade dessas regiões, se 

apresentaram flacidez, rigidez ou normalidade da musculatura. 



CLASSIFICAÇÃO DOS DISTÚRBIOS MIOFUNCIONAIS OROFACIAIS E CERVICAIS 

DE IDOSOS SENESCENTES ATRAVÉS DO SOFTWARE e-Myo 

199 
 

Para avaliar a mobilidade das estruturas orais, eram 

demonstrados movimentos de lábios, língua e bochechas e 

solicitava-se que o idoso fizesse imitação, a fim de observar a 

simetria e efetividade do movimento das estruturas.  

Somente após avaliação completa é que o diagnóstico, 

orientações e encaminhamentos eram concedidos aos 

indivíduos participantes. Para a avaliação das funções de 

mastigação e deglutição um padrão foi oferecido ao voluntário 

¼ de uma fatia de pão de forma tradicional da marca Plus Vita® 

sem casca, e em seguida, um copo com 200 ml de água mineral 

Indaiá®. Durante o processo de avaliação foi explicado ao 

voluntário que realizasse a mastigação e deglutição de forma 

habitual. Todo este procedimento foi filmado. 

As funções de respiração e fala também foram 

registradas em filmagem e aconteceram da seguinte forma: 

com espelho milimetrado foi aferida a respiração do participante 

através da saída de ar (aeração) e modo respiratório. A fala foi 

avaliada através da prancha de fala do protocolo MBGR (2009). 

Os dados obtidos durante a avaliação foram 

armazenados no próprio software e-Myo, que gera um relatório 

e exame em formato pdf para cada voluntário e todos eles foram 

impressos. Vale destacar que o próprio software cria uma 

pontuação para cada item da avaliação que é marcado e a partir 

disso, gera um gráfico com os níveis: normal, leve, moderado 

baixo, moderado alto e alto, para melhor compreensão do 

quadro geral do voluntário. Quanto mais alto o grau de 

classificação, pior o quadro estrutural e funcional do voluntário 

avaliado.  

Em seguida os dados foram tabulados em um banco de 

dados no software Excel® do OFFICE 2013, e a partir disso, 
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foram analisados os resultados por estatística descritiva, 

através de gráficos e/ou tabelas fornecidos pelo programa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A presente pesquisa foi realizada com 82 idosos (idade 

média de 68,6 anos), todos senescentes, sendo 66 mulheres e 

16 homens. A amostra está apresentada na tabela 1.  

 

Tabela 1: Distribuição da amostra quanto ao sexo e idade. 

João Pessoa, 2019. 

 

 N % 

SEXO   

Feminino 66 80,48 

Masculino 16 19,52 

IDADE   

Terceira idade 75 91,46 

Quarta idade 07 8,54 

Total  82 100 

N: Número absoluto; % percentual. 

Terceira idade: pessoas com idade entre 60 e 79 anos;  

Quarta idade: pessoas com 80 anos e mais. 

 

Como apresentado na tabela 1, a amostra se caracteriza 

por idosos senescentes na terceira idade que compõem 91,46% 

dos voluntários, bem como o sexo feminino predominante com 

80,48%.  

Não é surpresa que os dados pertencentes a esta 

pesquisa se configurem desta forma, pois a busca do serviço 
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de saúde por mulheres é bem mais frequente do que por 

homens, e isso se dá não só pela cultura enraizada em nosso 

país, mas também porque mulheres idosas são muito mais 

susceptíveis a aceitar participar de pesquisas e colaborar com 

o serviço de saúde (LUZA et al., 2017; SILVA et al., 2017).  

São elas que mais se preocupam com a promoção e 

prevenção de saúde de si mesmas, ficando evidente sua 

superioridade em relação aos homens nas amostras 

encontradas em outras pesquisas (LUZA et al., 2017; SILVA et 

al., 2017). 

Outro fato importante para destacar é que o 

envelhecimento também é uma questão de gênero: como 

consequência da sobremortalidade masculina as mulheres 

maioria entre essa faixa etária. No ano 2000, no Brasil, 55% da 

população idosa correspondia a mulheres (JORDÃO NETO, 

1999; CALDAS JUNIOR, 2005; AMARAL, 2012). Em estudo 

desenvolvido no Ceará, 66% dos idosos eram mulheres, 

refletindo maior longevidade das mesmas, principalmente por 

não se exporem a determinados fatores de risco e por maiores 

cuidados preventivos em saúde (COELHO FILHO, RAMOS, 

1999).  

A tabela 2 apresenta os graus de classificação quanto à 

morfologia e postura, tonicidade, mobilidade, funções e o grau 

geral.  

No que se refere à morfologia e postura (GRAU LEVE), 

a perda dos elementos dentários em idosos é de alta 

prevalência e se caracteriza como um fator desencadeante para 

que ocorram alterações em todos os aspectos que envolvem o 

SE, isso ocorre porque os dentes são essenciais para uma 

sustentação e postura de outras estruturas orofaciais, além de 

proporcionar uma boa mastigação.  
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Tabela 2: Distribuição da amostra quanto aos graus de 

classificação de morfologia e postura, tonicidade, mobilidade e 

funções. João Pessoa, 2019. 

 N % 

MORFOLOGIA E POSTURA 

Normal 

Leve 

Moderado baixo 

Moderado alto 

Alto 

 

02 

56 

23 

01 

00 

 

2,49 

68,29 

28,04 

1,21 

00 

TONICIDADE 

Normal 

Leve 

Moderado baixo 

Moderado alto 

Alto 

 

03 

03 

05 

05 

66 

 

3,66 

3,66 

6,10 

6,10 

80,49 

MOBILIDADE 

Normal 

Leve 

Moderado baixo 

Moderado alto 

Alto 

 

18 

17 

30 

08 

09 

 

21,95 

20,73 

36,58 

9,76 

10,97 

FUNÇÕES 

Normal 

Leve 

Moderado baixo 

Moderado alto 

Alto 

 

07 

67 

08 

00 

00 

 

8,54 

81,70 

9,75 

00 

00 

Total  82 100 

N: Número absoluto; % percentual 

 

A situação de saúde bucal dos idosos brasileiros é 

bastante precária, sendo possível observá-la tanto pelo quadro 

epidemiológico quanto pela ausência de programas voltados 
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para este grupo populacional (SILVA, CASTELLANOS, 

FERNANDES, 2001). 

A saúde bucal ainda tem sido esquecida quando são 

discutidas as condições de saúde da população idosa. Estudos 

brasileiros relatam como principais alterações bucais 

encontradas em idosos, a cárie dentária, as doenças 

periodontais, as abrasões, o câncer bucal, a perda de grande 

número de dentes e o edentulismo (que pode ser parcial ou 

total) (SHINKAI, CURY, 2000; CALDAS JUNIOR, 2002; 

RODRIGUES, VARGAS, MOREIRA, 2004; CARNEIRO et al., 

2005). 

A prevalência do edentulismo no Brasil corresponde a 

uma das mais elevadas do mundo. Em estudo realizado no Rio 

de Janeiro, em 2002, esta prevalência alcançou 68%, sendo 

que em geral, o aumento da idade foi acompanhado pela 

redução do número de dentes, aumento do índice CPOD (que 

expressa a média de dentes cariados, perdidos – extraídos – e 

obturados em um grupo de indivíduos) e do percentual de 

dentes perdidos por cárie (COLUSSI, FREITAS, 2002).  

Infelizmente, a perda de muitos dentes (edentulismo) 

ainda é vista pela sociedade em geral como algo natural ou 

consequente ao processo de envelhecimento, e não como o 

reflexo de falta de políticas preventivas de saúde, voltadas 

especialmente à população adulta, para que mantenha seus 

elementos dentários até a idade acima dos 60 anos (COLUSSI, 

FREITAS, 2002; PUCCA JÚNIOR, 2002; SANCHES, SUZUKI, 

2003; CARNEIRO et al., 2005; REIS et al., 2005). 

Quanto à tonicidade, verifica-se como o aspecto de maior 

alteração (ALTO). Isso acontece devido ao processo natural de 

envelhecimento que acomete o sistema estomatognático (SE), 

principalmente por falta de estruturas como dentes, ossos, 
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controle neuromuscular, tônus e força, acometendo também 

outras funções do SE (AYRES, 2013).   

Achados na literatura relatam que, pessoas com 50 anos 

ou mais apresentam chances maiores de problemas 

associados à tonicidade, concomitante a mobilidade dos órgãos 

fonoarticulatórios, justamente porque quando os tônus de todas 

as estruturas estão muito alterados, a funcionalidade das 

mesmas acaba por ser ineficiente, acarretando em 

consequências na alimentação, movimentação e funções 

miofuncionais e orofaciais do idoso senescente (LUZA et al., 

2017). 

Quando os dentes são eliminados ocorrem alterações 

intensas nos tecidos duros e moles tanto na maxila como na 

mandíbula. Os alvéolos dentários perdem a sua função e 

passam a ser reabsorvidos gradativamente, favorecendo 

alterações substanciais na face. As alterações começam no 

esqueleto facial e refletem na musculatura, paredes da boca, e 

por fim, atingem de forma mais ou menos grave a articulação 

temporomandibular (SICHER, DUBRUL, 1977; PICOSSE, 

1990; FÍGUN, GARINO, 1994). 

A proporção e a quantidade de osso reabsorvido variam 

entre os indivíduos. As maiores alterações ósseas ocorrem nos 

primeiros anos após os dentes terem sido removidos, mas as 

mudanças continuam ocorrendo por toda a vida. A perda do 

osso mandibular é geralmente quatro vezes maior que a do 

osso maxilar, e, por causa das alterações orais geralmente é 

indicado o uso de próteses reembasadas ou refeitas em 

intervalos, devido às alterações da dimensão vertical (FÍGUN, 

GARINO, 1994; WILKINS, 2004). 

Portanto, como consequência das perdas dentárias, o 

indivíduo edêntulo passa a apresentar um desequilíbrio 
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dinâmico das estruturas musculares e ósseas (FÍGUN; 

GARINO, 1994; CUNHA; ZUCCOLOTTO, 1999; RICCI, 2002).  

Em decorrência disto, podem surgir dificuldades para 

realizar movimentos isolados e funcionais com os órgãos 

fonoarticulatórios, que podem, inclusive, também interferir na 

adaptação das próteses dentárias pelo indivíduo (FÍGUN; 

GARINO, 1994; CUNHA; ZUCCOLOTTO, 1999; RICCI, 2002).  

Durante o processo de intervenção junto à amostra foi 

observado como maiores características nos idosos: lábios 

encurtados, finos e com presença de vincos, língua alargada, 

com marcas, sulcos e saburrosa, bochechas assimétricas, 

caídas e flácidas, falta de muitos elementos dentários, próteses 

mal adaptadas e reabsorção óssea acentuada de maxila e 

mandíbula. Essas características durante os movimentos de 

lateralização, protrusão e retração de lábios e língua 

apresentavam irregularidades e na maioria das vezes os idosos 

não conseguiam efetivar os movimentos solicitados de maneira 

adequada, ocasionando a prevalência de grau moderado baixo 

para a mobilidade dos órgãos fonoarticulatórios (OFAs) 

(AMARAL; REGIS, 2011).  

Todas essas características apresentadas, de 

degeneração muscular e óssea são comuns a senescência, 

bem como a diminuição de sensibilidade gustativa e olfativa, 

diminuição de saliva e atrofia de alvéolos dentários (AMARAL; 

REGIS, 2011, AMARAL, 2012).  

Devido a estas alterações nos órgãos fonoarticulatórios 

(OFAs) os indivíduos idosos acabam por optar por alimentos 

mais macios e úmidos para que dessa maneira consigam 

mastigar e deglutir sem dificuldade, ou com menor dificuldade 

(CUNHA; ZUCCOLOTTO, 1999; RICCI, 2002).  
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Isto acontece principalmente para os idosos edêntulos 

totais que por não apresentarem estruturas básicas apresentam 

trânsito oral lento com dificuldades para uma correta 

mastigação e posicionamento do bolo alimentar, e acabam por 

utilizar a musculatura de língua empurrando o bolo alimentar 

contra o palato duro, realizando dessa forma a maceração dos 

alimentos (AMARAL; REGIS, 2011; REIS et al., 2015).  

 A mobilidade dos OFAs (lábios, língua e mandíbula) 

apresentou-se com a característica mais frequente de grau 

MODERADO BAIXO, indicando uma adaptação nessa função e 

corroborando com estudos como o de SILVA et al (2017) que 

apontam que as alterações quando presentes prevalecem em 

língua e bochechas, justamente pela falta de tônus e força, e 

ainda tendo o tremor como algo característico.  

  O grau LEVE das funções orais presente na tabela 2 

indica que os idosos passam por adaptações durante o 

processo de envelhecimento, a fim de conseguir realizar 

movimentos que os ajudem no processo de mastigação, 

deglutição, respiração, sucção e fala. Este acontecimento se faz 

importante devido a principal queixa dos idosos se apresentar 

na mastigação, principalmente devido à má adaptação de 

próteses (CARDOSO, 2010). 

Os autores REIS et al. (2015) enfatizam que as 

transformações no SE mantêm a funcionalidade através de 

adaptações principalmente quando se trata da função 

mastigatória.  

Em outro estudo com 44 idosos Vilanova, Almeida e 

Goulart (2015), apontam que as queixas apresentadas por 

idosos senescentes se concentram com maior frequência na 

motricidade orofacial sendo que maior nas funções orais com 
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prejuízos significantes na alimentação pela incoordenação das 

funções de respiração-deglutição-fala.  

Outro achado que corrobora com o presente estudo foi 

de que essas mudanças acometem principalmente sujeitos com 

próteses dentárias mal adaptadas e mesmo para aqueles que 

não utilizam prótese foi destacada a má conservação dentária 

o que prejudica a estabilidade e posicionamento dos OFAs 

(VILANOVA, ALMEIDA E GOULART, 2015). 

 Segundo a pesquisa de Santiago et al. (2016), com uma 

amostra de 75 idosos e predominância do sexo feminino 

(53,3%), relatou que 83,6% da amostra relatou mastigar 

alimentos sem dificuldade e 25% apresentou grande dificuldade 

na função de mastigação no geral.  

Nos casos que apresentam dificuldades as principais 

causas são redução na qualidade neuromuscular dos 

indivíduos e perda de elementos dentários, e o uso de 

medicações que causam a falta de sensibilidade no paladar e 

olfato bem como causam redução na saliva prejudicando a 

formação adequada do bolo alimentar (SANTIAGO et al., 2016).    

Importante salientar que neste estudo mesmo o público 

alvo apresentando alterações em diversas funções como a 

mastigação, deglutição, fala, respiração e sucção, apenas 8 

sujeitos foram encaminhados para atendimento 

fonoaudiológico, e isso pode indicar um aumento no percentual 

de alterações das funções após consulta fonoaudiológica 

especialmente porque 98,6% da amostra utiliza prótese 

dentária (SANTIAGO et al., 2016).  

 O grau geral de classificação dos distúrbios 

miofuncionais orofaciais e cervicais se apresentou ALTO, pois 

o software extrai o grau de maior alteração dos aspectos 

avaliados. Como a tonicidade apresentou maior grau de 
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alteração, o índice de distúrbio gerado pelo software se 

apresentou como ALTO (Figura 1).  

É valido ressaltar que todos os DMOC encontrados 

nesse estudo, sofrem adaptação constante durante os anos, e 

que tanto a morfologia e postura, quanto mobilidade, tonicidade 

e funções estão predispostas a maiores ou menores alterações 

a depender do quadro clínico de cada indivíduo, e este fato 

acontece porque todas essas estruturas se adaptam ao longo 

do tempo, pois suas perdas acontecem de forma gradual. 

 

Figura 1: Grau geral de classificação dos distúrbios 

miofuncionais orofaciais e cervicais de idosos senescentes. 

João Pessoa, 2019. 

 

 
  

Cabe destacar que o fonoaudiólogo é o profissional 

responsável por diagnosticar e intervir para que o impacto 

gerado pelo mau funcionamento de tais estruturas não afetem 

na adequada finalidade das funções de mastigação como em 

outras também essenciais como a sucção, a respiração, a 
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deglutição e a fala e de forma objetiva, poder contribuir com 

qualidade de vida para os idosos.  

 

CONCLUSÕES 

 

Tendo em vista que algumas alterações são esperadas 

e fazem parte do processo de envelhecimento, o grau geral de 

classificação dos distúrbios miofuncionais orofaciais e cervicais 

em idosos senescentes encontrado foi ALTO, extraído do 

aspecto de tonicidade que foi mais prevalente, e apesar disso, 

os voluntários conseguem se adaptar com o passar dos anos, 

gerando o desempenho das funções orais de classificação 

LEVE, com poucas modificações, e várias adaptações.  

Este resultado se justifica pela redução da qualidade 

neuromuscular do indivíduo, que altera a tonicidade e 

juntamente com a perda de elementos dentários, inviabiliza a 

boa oclusão, e prejudica o bom desenvolvimento das funções 

orais. Daí a importância do trabalho conjunto com a 

Odontologia, preparando a prótese mais adequada para cada 

indivíduo. 

A compreensão geral da classificação geral dos DMOC 

dos idosos senescentes permite a conduta fonoaudiológica 

mais adequada visando melhor desempenho funcional 

individualizado e maximizado, mesmo diante de perdas 

estruturais. 
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RESUMO: A transição epidemiológica e nutricional no Brasil 
vem transformando a pirâmide etária e a expectativa de vida da 
população está cada vez maior. Porém, junto com o avançar da 
idade muitas doenças cônicas surgem e torna a qualidade a 
saúde do idoso comprometida, principalmente quando os 
mesmos se encontram em vulnerabilidade social. Nesse 
sentido, esse trabalho teve como objetivo descrever uma 
atividade educativa sobre alimentação para promoção de 
saúde. A ação aconteceu em um Centro de Referência de 
Assistência Social no interior do Rio Grande do Norte no mês 
de junho, período em que acontece a festa junina. Logo, a 
mesma contou com dinâmica de apresentação, roda de 
conversa com perguntas sobre comida de milho e seus 
benefícios, quadrilha junina e degustação de pipoca e bolo de 
milho com receita adaptada. Foi possível observar a interação 
dos participantes, mostrando interesse e troca de 
conhecimentos para a construção de hábitos alimentares mais 
saudáveis, no intuito de promover saúde, prevenir e reduzir o 
risco de complicações provenientes de doenças cônicas não 
transmissíveis. Além disso, destaca-se a importância de 
adequar ações educativas às necessidades do público alvo e à 
cultura local, instigando o interesse dos participantes. Fica 
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evidente a importância da disseminação da informação sobre 
alimentação de forma clara e dinâmica, respeitando a cultura, 
de modo que a mudança seja efetiva.  
Palavras-chave: Educação Alimentar e Nutricional. Melhor 
idade. Festa junina.  
 

INTRODUÇÃO 

 

A Política Nacional do Idoso (1994), define população 

idosa como aquela que possui 60 anos ou mais, e esta vem 

crescendo mundial e no Brasil, de forma acelerada. As 

Estatísticas da Organização Mundial de Saúde (OMS) (2015), 

indicam que o número de pessoas idosas, na população 

brasileira é de 12%, correspondendo a cerca de 18 milhões de 

habitantes. Além disso, aponta-se que para 2025 haverá um 

contingente de 32 milhões de idosos, dado que torna o Brasil a 

sexta maior população de idosos do mundo (MIRANDA; 

MENDES; SILVA, 2016).   

 A população brasileira vem passando por uma rápida 

mudança em sua estrutura etária, como consequência de 

mudanças em sua dinâmica demográfica. Nesse contexto, 

observa-se uma redução na proporção de crianças e jovens, 

rapidez no processo de envelhecimento populacional e 

aumentos tanto na expectativa de vida ao nascer quanto na 

longevidade da população. O crescimento da população idosa 

é um reflexo da transição demográfica, processo que é 

caracterizado pelas quedas nas taxas de fecundidade e de 

mortalidade e por aumento na expectativa de vida (KALACHE, 

1987), provocando significativas alterações na estrutura etária 

da população (MIRANDA; MENDES; SILVA, 2016).   

O envelhecimento promove inúmeras mudanças no 

individuo, e associado a isso, o estilo de vida que é seguido pela 
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população durante toda a vida, pode contribuir para o 

aparecimento precoce de declínios fisiológicos, biológicos e 

psicológico (ALMEIDA; REIS, 2016). Essas mudanças, 

geralmente, aumenta a prevalência de diversas doenças, 

principalmente as de natureza crônica. Neste cenário, devemos 

dar atenção especial aos fatores de risco, sintomatologia e 

prevenção das doenças mais comuns na terceira idade 

(CARLOS; PEREIRA, 2015). Com o envelhecimento a pessoa 

idosa, gasta mais serviços de saúde, tem internações 

hospitalares com maior frequência e o tempo de ocupação do 

leito é maior quando comparado a outras faixas etárias 

(VERAS; OLIVEIRA, 2016). 

 A doenças mais comuns que acometem os idosos, são 

as doenças cardiocirculatórias, dentre elas a hipertensão 

arterial, os infartos, anginas, insuficiência cardíaca e Acidente 

Vascular Cerebral (AVC); as doenças neurodegenerativas 

como o Alzheimer; osteoporose e osteoartrose; doenças 

pulmonares como pneumonias, enfisema, bronquites, e ainda 

os diversos tipos de câncer, diabetes e infecções (BARRETO; 

CARREIRA; MARCON, 2015; FERREIRA et al, 2017). Logo, o 

aumento do número de idosos, promove uma maior utilização 

dos serviços de saúde, sendo, portanto, um dos maiores 

desafios para área da saúde.  

 Diante disso, uma das formas de auxiliar na melhora da 

qualidade de vida dos idosos e na prevenção de doenças, é por 

meio da alimentação. Os cuidados com a alimentação sob a 

perspectiva nutricional têm se tornado cada vez mais presentes, 

à medida que os idosos são submetidos aos discursos de 

saúde, que devem ocorrer por meio de planejamento e 

desenvolvimento de ações educativas para esta população 

(KUWAE et al. 2014; MARTINS et al. 2016).  
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Segundo Carlos e Pereira (2015), a promoção e a 

educação em saúde, a prevenção e o retardamento de doenças 

e fragilidades, a manutenção da independência e da autonomia 

são iniciativas de devem ser ampliadas, para assegurar mais 

qualidade de vida aos idosos e bem-estar da população. Além 

disso, desde a década de 90, há leis, portarias, decretos, 

órgãos e entidades públicas que visam garantir ao idoso toda a 

assistência à saúde nos diversos níveis de atendimento do 

Sistema Único de Saúde (BRASIL, 1994).   

 A promoção da saúde tem sido uma das abordagens 

mais utilizadas para melhoria da qualidade de vida dos idosos, 

nelas são englobadas ações de educação em saúde, 

favorecendo o envelhecimento saudável da população 

(BRASIL, 2002). Nas ações de promoções em saúde podemos 

destacar a educação em saúde sendo um dos principais fatores 

de ajuda para a proteção e prevenção de agravos de doenças 

em idosos (MALLMANN et al, 2015).  

 As atividades educativas de promoção a saúde 

estimulam os idosos a refletirem sobre sua condição de vida, 

saúde e as exercidas em relação ao autocuidado, e favorecem 

também a sua interação entre condição de saúde, o meio o qual 

está inserido e o contexto familiar. As ações educativas ajudam 

no cuidado da saúde do idoso, estabelece mudanças no 

cotidiano, propicia a reflexão entre o saber popular e o cientifico, 

possibilita novos saberes que influenciam as atitudes e práticas, 

ocasionando o desenvolvimento de cuidados diários com a 

saúde, além fomento a interação social, situação que 

potencializa a independência, autoestima e autoconfiança, 

contribuindo para o resgate dos valores pessoais, familiares e 

sociais, desenvolvendo assim, a adoção de comportamento 

saudáveis (PITZA; MATSUCHITABC, 2015; SOUZA et al, 

2014).  
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 Diante desse contexto, a destacasse o papel da 

Extensão Universitária, por promover interação entre os 

saberes do meio acadêmico, científico e da comunidade, 

contribuindo para a formação de cidadãos com novas formas 

de pensar e agir na saúde. Além disso, propicia o saber 

recíproco, com destaque em uma comunicação dialógica, 

colaborando conhecer as necessidades e potencialidades dos 

indivíduos, das famílias, induzindo a presença efetiva dos 

envolvidos (SILVA, RIBEIRO e SILVA, 2013).  
 Portanto, o presente estudo teve como objetivo 

descrever um relato de experiência sobre uma ação educativa 

com um grupo de idosos usurários do Sistema Único de Saúde 

(SUS), residentes do município de Santa Cruz/RN.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A intervenção educativa teve como tema, Festa Junina, 

que acontece tipicamente no Nordeste brasileiro. Realizada 

com o grupo de idosos usuários do Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS) na cidade de Santa Cruz - RN.  

A ação educativa ocorreu em 5 etapas, como descritas a 

seguir: dinâmica de apresentação, roda de conversa sobre 

comidas típicas, apresentação de um mural com os benefícios 

do milho, quadrilha com dança típica da época junina e 

degustação de pipoca e bolo de milho com receitas adaptadas 

e elaboradas pela equipe do projeto de extensão. 

A primeira etapa foi a dinâmica de apresentação, 

caracterizada pela atividade do “passa o chapéu” com o objetivo 

de promover a apresentação dos componentes do grupo de 

idosos. A mesma consistia em passar o chapéu de palha de um 

para o outro à medida que os mesmos se apresentavam falando 
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nome, idade e algo a mais que desejassem compartilhar com o 

grupo.  

A segunda etapa foi a roda de conversa, realizada por 

meio da dinâmica “tira o chapéu”. Para a essa fase da ação 

educativa foram elaboradas sete perguntas norteadoras sobre 

comidas de milho, levando em consideração os seguintes 

aspectos: modo de preparo, consumo, benefícios, necessidade 

de adição de ingredientes como sal e açúcar, como 

apresentado no quadro 1.  

 

Quadro 1. Perguntas norteadores sobre comidas de milho. 

PERGUNTAS NORTEADORAS 

1 - Como vocês preparam o milho cozido? 

2 - Quantas espigas de milho vocês costumam comer? 

3 - O que podemos fazer com o milho? 

4 - O que vocês adicionam no milho? 

5 - Quais os benefícios nutricionais do milho?  

6 - Precisa adicionar açúcar nas comidas de milho? 

Fonte: Autoria própria. 

 

Essas perguntas foram impressas e coladas 

individualmente dentro de chapéus de palha e com isso foi 

realizada a dinâmica. Os chapéus foram espalhados em uma 

mesa de modo que a pergunta ficasse escondida e os 

participantes eram convidados, um por vez, para tirar o chapéu 

e responder. A cada pergunta, os outros participantes 

contribuíam com a resposta, não havendo respostas corretas 

ou erradas, dessa forma a informação foi construída. 
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Na terceira etapa, ocorreu uma roda de conversa, onde 

aconteceu a apresentação do painel com os benefícios 

nutricionais do milho, conforme a Figura 1. Nele foi incluído um 

mural com fotos e os benefícios nutricionais do milho no 

controle do colesterol, prevenção da cegueira, como fonte de 

energia e fibras, e seus efeitos na saúde intestinal. Ademais, 

como os fitoquímicos podem atuar na prevenção do câncer de 

cólon. Uma vez que essas condições clínicas frequentemente 

acometem idosos. 

 

Figura 1. Painel informativo sobre os benefícios do milho. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Em seguida, foi realizada a quarta etapa, com uma 

quadrilha de dança típica, onde os participantes dançaram 

celebrando a época junina. Ao passo que tocavam músicas de 



COMIDA E FESTA JUNINA NA MELHOR IDADE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

221 
 

forró, uma das responsáveis pela intervenção conduzia a 

quadrilha e ditava os passos tradicionais como “com seu par 

segue o passeio”, “balancê”, “olha a chuva, “é mentira”, e “passe 

o serrote”. Ao final, foi discutido com eles sobre os benefícios 

dessa atividade física na qualidade de vida.  

Na quinta e última etapa foi organizada uma mesa com 

um lanche (Figura 2) para realização da degustação de um bolo 

de milho, com receita adaptada, feito com leite desnatado e 

adoçante culinário, além de pipoca feita com água no 

microondas e sem sal. Os detalhes das preparações, só foram 

repassadas depois que eles comeram e opinaram sobre o 

sabor. 

 

Figura 2. Mesa com comidas de milho para degustação. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 



COMIDA E FESTA JUNINA NA MELHOR IDADE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

222 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Participaram da intervenção 48 usuários, de ambos os 

sexos, que frequentam o grupo de idosos do Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS). Esse ambiente 

acolhe indivíduos em vulnerabilidade, e de acordo com Andrew 

(2015) essa vulnerabilidade perpassa diferentes aspectos 

sociais e a atenção e a assistência devem ocorrer de forma 

ampla, buscando promoção de saúde e qualidade de vida.  

A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, aprovada 

pela portaria Nº 2.528, de 19 de outubro de 2006, preconiza 

dentre as diretrizes que deve haver promoção do 

envelhecimento saudável de forma ativa, e para promover 

saúde e qualidade de vida nessa fase da vida as ações 

educativas com temática sobre nutrição, podem auxiliar. Nesse 

sentido a intervenção realizada no grupo de idosos, do presente 

estudo, se mostrou importante por estimular a prática de 

atividade física por meio da dança e uma alimentação mais 

saudável, respeitando a cultura e os hábitos alimentares locais, 

de acordo com a recomendação do Marco de Referência de 

Educação Alimentar e Nutricional (BRASIL, 2006; BRASIL, 

2012). 

Na primeira etapa da atividade educativa, ficou 

evidenciada a receptividade e a participação de forma ativa, 

pois muitos dos usuários eram desinibidos e foram até o centro 

se apresentar utilizando o microfone. Ademais, a apresentação 

não se resumiu ao convencional e foi marcada por falas que 

mostravam acolhimento, receptividade, alegria e empolgação; 

incluindo relatos sobre suas vidas, gostos, preferências e 

sentimentos. 
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Segundo BERZINS; GIACOMIN; CAMARANO, 2016, é 

comum que os idosos apresentarem um comportamento que 

indique necessidade de atenção, seja pelo abandono da família, 

seja pelo fato de os familiares precisarem trabalhar ou mesmo 

pela negligência e pouca atenção, que eles recebem. Além 

disso, há necessidade de amparar os grupos em 

vulnerabilidade social, e o CRAS é a porta de entrada da 

assistência social básica e proporciona apoio amplo ao idoso 

por contar com assistência social e trabalhar com demandas de 

outros profissionais, a exemplo do nutricionista (BERZINS; 

GIACOMIN; CAMARANO, 2016). 

O profissional nutricionista dentro da área de Saúde 

Coletiva e no CRAS deve promover saúde às coletividades de 

forma ampla, sem distinção de idade, gênero e de caráter 

cultural, econômico ou social. Nesse cenário, a Educação 

Alimentar e Nutricional (EAN), como forma de promoção de 

alimentação adequada e saudável, é uma estratégia 

interessante para realizar com o público idoso com o propósito 

de promover qualidade de vida (CFN, 2018; CFN, 2018). 

Na segunda etapa da ação educativa pôde-se perceber 

também participação ativa dos idosos na dinâmica do “tira o 

chapéu”. Durante a sua execução, foram questionados sobre 

como preparavam o milho, e os mesmo afirmaram que 

cozinhavam em panela de pressão com água e sal e em 

seguida adicionavam margarina ao milho cozido.  

A justificativa para este método de preparo, 

principalmente em relação a adição de sal e margarina, era que 

esses produtos agregavam sabor ao milho cozido, sem eles a 

preparação não tinha gosto agradável. Isso pode ser explicado 

pelas mudanças fisiológicas intrínsecas desse ciclo da vida, em 

que há redução das papilas gustativas e com isso uma menor 

percepção de sabor, o que leva ao consumo de alimentos com 
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maior concentração de condimentos e ingredientes realçadores 

de sabor (NEUMANN; SHAUREN; ADAMI, 2016).  

O uso em excesso destes produtos se mostra uma 

prática recorrente entre o público idoso, uma vez que os 

mesmos buscam agregar o sabor que não conseguem detectar 

como antigamente. Com isso, esse hábito se repete e torna a 

alimentação repleta de produtos ricos em sódio e gordura. Em 

estudo realizado com idosos usuários das Unidades Básicas de 

Saúde do município de Santa Cruz, Oliveira et al. (2017) 

detectaram alto consumo de temperos industrializados, carne 

de sol, embutidos, enlatados e margarina, o que reflete o hábito 

alimentar dos indivíduos.  

Além disso, esses hábitos contribuem para o 

desenvolvimento ou agravamento de Doenças Cônicas não 

Transmissíveis (DCNT) como hipertensão e dislipidemia, 

sendo, portanto necessário ações educativas que orientem os 

usuários do CRAS sobre o uso em excesso de sódio e 

margarina. A margarina, em especial, é um produto 

industrializado fonte de gorduras trans que está diretamente 

relacionado com o maior risco de desenvolver aterosclerose e 

complicações coronarianas na população idosa (FALUDI et al., 

2017).  

Reforçando ainda mais a relação entre consumo de 

alimentos ricos em gordura e sódio, Brasil (2014), por meio do 

Guia Alimentar para a População Brasileira, recomenda o uso 

moderado de sal em preparações e a redução no uso de 

produtos industrializados, tendo em vista a estreita relação com 

as DCNT. Sendo assim, é recomendado que uma alimentação 

baseada em alimentos in natura e minimamente processados, 

respeitando os hábitos alimentares e a regionalidade, devendo 

fazer parte do dia a dia.  
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Ainda na segunda etapa da ação educativa, os idosos 

relataram sobre a quantidade consumida, e a maioria comentou 

que comia duas ou mais espigas de milho por vez. Acredita-se 

que esse consumo pode ser influenciado pela época do ano 

marcada pela tradição junina, além da maior facilidade de 

acesso, uma vez que o preço do milho torna-se mais acessível 

a esta população. No entanto, foi alertado sobre a importância 

do controle da quantidade consumida, uma vez que o consumo 

excessivo das espigas de milho com adição de sal e margarina, 

podem promover efeitos adversos nos idosos com hipertensão 

arterial sistêmica e diabetes mellitus, que participam do grupo. 

Essa é a realidade de muitos brasileiros pois segundo Francisco 

et al (2018) a prevalência da ocorrência das doenças de forma 

simultânea é de 15%. 

Outro hábito alimentar identificado entre os idosos, foi o 

uso de açúcar para adoçar preparações como canjica e 

pamonha. Quando informados sobre a possível substituição por 

adoçante nessas preparações culinárias os mesmos não 

receberam bem a orientação nutricional. É comum o uso de 

açúcar em excesso entre os idosos, principalmente pela 

redução da percepção de sabor (NEUMANN; SHAUREN; 

ADAMI, 2016). 

Assim como a orientação sobre o consumo de sal e 

margarina, é necessária uma maior orientação acerca do uso 

em excesso de açúcar, tendo em vista a prevalência de 

diabetes mellitus nos usuários do CRAS, do município de Santa 

Cruz/RN. Segundo Oliveira et al. (2017), 36% dos idosos 

acompanhados pelo programa Hiperdia no município de Santa 

Cruz possuem diabetes mellitus tipo 2. De acordo com Brasil 

(2014) e Golbert et al. (2017), o uso de açúcar deve ser 

moderado e permitido desde que componha uma alimentação 



COMIDA E FESTA JUNINA NA MELHOR IDADE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

226 
 

balanceada ao longo do dia, associado com alimentos fontes de 

fibras, verduras, frutas e carboidratos complexos. 

Com relação ao baixo consumo de edulcorantes, pode 

ser explicada pelo sabor residual que esses produtos possuem 

e também pelo não conhecimento sobre os adoçantes 

culinários, relatado pelos participantes da ação educativa. De 

acordo com Zanini; Araújo; Martínez-Mesa (2011) os adoçantes 

mais utilizados são os que possuem sódio na composição, 

como a sacarina sódica e o ciclamato monossódico, e esses 

produtos tendem a ser financeiramente mais acessíveis e são 

a escolha de indivíduos com menor poder aquisitivo. Porém, o 

uso dos mesmos deve ser desencorajado, uma vez que em 

excesso podem contribuir para o aumento da pressão arterial. 

Diante desses hábitos alimentares, de acordo com a 

Organização Mundial de Saúde, há um aumento considerável 

da prevalência de doenças crônicas não transmissíveis como 

hipertensão e diabetes e essas estão entre os cinco principais 

riscos globais para a mortalidade no mundo faz. Porém essas 

mortes podem ser evitadas, uma vez que mudanças no estilo 

de vida trazem benefícios e reduzem o risco de mortalidade 

(WHO, 2014). Por isso é importante alertar a população sobre 

o consumo de produtos que estão relacionados a esses 

agravos, como também sobre os benefícios nutricionais de 

alimentos de fácil acesso a exemplo do milho. 

Quando a pergunta “quais os benefícios do milho” foi 

escolhida e com a apresentação do painel com fotos de milho e 

comida típicas, além de frases sobre os compostos bioativos 

com benefícios no controle do colesterol, prevenção da 

cegueira, fonte de energia e fibras com benefícios na saúde 

intestinal fitoquímicos que atuam na prevenção do câncer de 

cólon, todos estavam muito atentos e foi possível perceber que 

comentavam entre si sobre o que estava sendo explicado. 
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O milho apresenta carotenoides ligados à prevenção de 

doenças degenerativas da visão, como a zeaxantina e a luteína, 

os carotenoides são fundamentais para a prevenção de 

doenças degenerativas, além de estimularem o sistema 

imunológico e agirem como antioxidantes. A presença de 

fitoquímicos com ação antioxidante, principalmente o ácido 

fenólico, o ácido ferúlico e os flavonoides estão relacionado à 

diminuição dos danos em células neuronais e à redução da 

lesão pré-cancerosa de câncer de cólon (MENEGALDO, 2011). 

Além disso o milho apresenta boa fonte de fibras, e 

segundo Brandão et al. (2015), o consumo adequado de fibras 

na dieta usual parece reduzir o risco de desenvolvimento de 

algumas doenças crônicas como: doença arterial coronariana, 

acidente vascular cerebral, hipertensão arterial, diabetes melito 

e algumas desordens gastrointestinais. Sendo a população 

idosa a que tem maior prevalência dessas doenças, é de 

extrema importância incentivar o consumo de fibras.  

Com a realização da quadrilha pôde-se perceber que a 

dança é uma atividade prazerosa para eles, pois até mesmo 

algumas idosas com a mobilidade mais reduzida estavam 

participando e dançando muito felizes. Camboim et al. (2017) 

enfatizam que a atividade física entra como uma estratégia para 

a melhora da qualidade de vida nas condições orgânicas e 

retardo da degeneração física nesse grupo populacional. O 

hábito da prática de atividade física proporciona ao idoso estilo 

de vida saudável, garantindo autonomia e liberdade para 

tarefas cotidianas, resultando em independência prolongada. 

Todos os usuários gostaram do bolo e quando 

descobriram os ingredientes diferenciados ficaram surpresos, 

pois já haviam relatado que comidas feitas com adoçante não 

ficam saborosas. O mesmo aconteceu com a pipoca feita sem 

óleo e sal, mas alguns ainda falaram que preferiam a forma 
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tradicional com sal e manteiga por ser mais saborosa. Segundo 

Brasil (2012) os hábitos alimentares devem ser respeitados ao 

realizar ações de EAN, mas formas de preparo diferentes e que 

reduzam o uso de sal, gordura e açúcares devem ser 

trabalhadas para conscientizar e gerar hábitos mais saudáveis.  

Além disso, Menezes et al. (2015) e França; Carvalho 

(2017) afirmam que essa mudança deve ser permanente e 

considerar não só os aspectos biológicos, como também as 

dimensões sociais e culturais. Logo, é de extrema importância 

pensar no acesso à alimentação adequada, na relação com a 

comida, gerando reflexão e autocuidado por parte dos idosos 

que pode ser despertado em ações educativas lúdicas a nível 

de atenção primária e assistencial. 

Nesse sentido, essa intervenção foi importante por criar 

o elo entre o conhecimento científico e o cotidiano de idosos em 

vulnerabilidade social, proporcionando informação de forma 

acessível e ampla, na intenção de orientar e não proibir o uso 

de determinados alimentos. A proximidade e comunicação com 

esse público estimula soluções realistas para o dia a dia dos 

mesmos, sem comprometer o acesso à outras necessidades 

básicas. 

Em contrapartida, algumas informações sobre os 

compostos bioativos presentes no milho dificultou um pouco o 

entendimento. Logo, seria necessária a adaptação do conteúdo 

presente no painel ou a dinâmica na apresentação dessas 

informações. Mas a explicação dos benefícios na saúde foi 

compreensível. 

 

CONCLUSÕES  

 

 Com isso a realização de encontros dos grupos de 

idosos, atinge bons resultados, garantindo a alegria dos 
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mesmos em um espaço social voltado exclusivamente para 

aquela faixa etária, proporcionando assim maior valorização 

dos mesmos, ao mesmo tempo em que trabalha a autoestima, 

vivências do dia-a-dia, fortalece laços, possibilitando o incentivo 

aos hábitos saudáveis de alimentação, contribuindo para 

melhoria da qualidade de vida, autocuidado e promoção da 

saúde desses idosos atendido pelo grupo. 
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RESUMO: As quedas em idosos vem crescendo de maneira 
progressiva na população brasileira, sendo considerada um 
problema de saúde pública e acabam tornando-se propulsoras 
da fragilidade e da vulnerabilidade entre os mesmos. Com isso 
questiona-se: quais as consequências mais frequentes da 
queda na pessoa idosa e como essas consequências podem 
afetar a qualidade de vida desses indivíduos. Com o objetivo de 
avaliar as consequências da queda na pessoa idosa, propôs-se 
uma revisão integrativa para analisar os estudos dessa temática 
nos últimos cinco anos. As consequências da queda 
encontradas foram: hospitalizações, dor muscular, fraturas, 
óbito, ferimentos graves, risco de aparecimento de novas 
lesões após fraturas, medo de cair novamente, reorganização 
do sistema familiar após o episódio de queda, prejuízo na 
capacidade funcional, no autocuidado e na qualidade de vida. 
Dessa forma, entende-se que a queda no idoso não é um 
evento natural, e portanto, pode suscitar consequências graves 
na capacidade funcional, autonomia, mobilidade para interação 
social e qualidade de vida dos idosos. A queda é um indicador 
de que algo não esta bem com a saúde do idoso ou com o 
ambiente onde este está inserido. Tal evento pode mudar a 
rotina e a qualidade de vida da pessoa acometida, gerando 
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inclusive reorganização no âmbito familiar para atender a 
demanda de cuidados. 
Palavras-chave: Idoso. Acidentes por queda. Consequência. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento populacional vem crescendo 

demasiadamente no mundo e principalmente nos países em 

desenvolvimento, resultando no aumento da população idosa. 

No Brasil, a transição demográfica da pirâmide populacional de 

base larga (rejuvenescida) para a pirâmide de base estreita e 

de topo ampliado (envelhecida) vem aumentando 

progressivamente e de forma veloz nos últimos anos, 

determinando uma nova realidade social, que implica grandes 

necessidades de investigações no sentido de contribuir para 

uma melhor qualidade de vida do idoso (LUZARDO et al., 

2017).  

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, no ano de 2018, foram constatados 28 milhões de 

idosos no Brasil, tendo a projeção para o ano de 2031 o 

quantitativo de 43,3 milhões de idosos no país, caracterizando-

se assim, uma alta proporção de pessoas idosas (IBGE, 2018). 

O aumento da longevidade da população suscita riscos e 

vulnerabilidades de ordem biológica, socioeconômica, 

sociocultural e psicossocial. Como um desses adventos, a 

queda surge como um importante agravo à saúde do idoso e 

ameaça à manutenção de sua capacidade funcional, pois está 

associada a restrição na mobilidade, fraturas, hospitalização, 

depressão, perda de autonomia, institucionalização, declínio da 

condição de saúde e morte. Assim, a presença de elementos 

de vulnerabilidade influencia fortemente na qualidade de vida 

dos indivíduos pertententes a essa faixa etária, sobretudo 
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quando mais de um desses elementos estão presentes, 

atingindo as diferentes áreas da vida do idoso (LUZARDO et al., 

2017). 

As quedas em idosos vem crescendo de maneira 

progressiva na população brasileira, sendo estas propulsoras 

da fragilidade e da vulnerabilidade entre os mesmos. Essa 

condição decorrente das quedas possivelmente se refletirá na 

diminuição da capacidade funcional, autonomia, mobilidade 

para interação social e na qualidade de vida dos idosos. 

Portanto, pode-se dizer que as quedas vem se destacando nos 

últimos anos diante da população idosa, sendo considerada um 

dos principais problemas clínicos e de saúde pública (PAULA 

JÚNIOR; SANTOS, 2015). 

A queda é definida como uma mudança de posição 

inesperada, não intencional, que faz com que o indivíduo 

permaneça em um nível inferior, por exemplo, sobre o mobiliário 

ou no chão. Esse evento não é consequência de paralisia 

súbita, ataque epilético ou força externa (SILVA ; SANTOS, 

2018). 

Por esses motivos, a queda constitui um problema de 

saúde pública, pois, além de representar a sexta causa de 

óbitos em idosos, apresenta alta morbidade e está entre as 

principais causas de hospitalização das pessoas com 60 anos 

de idade ou mais. Além de as quedas causarem fraturas, geram 

outras consequências, como diminuição da qualidade de vida, 

medo de andar e perda da capacidade de realização de tarefas 

do dia a dia (SILVA; SANTOS, 2018). 

Posto isso, questiona-se: quais as consequências mais 

frequentes da queda na pessoa idosa e como essas 

consequências podem afetar a qualidade de vida desses 

indivíduos. 
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Assim, tem-se como objetivo descrever as 

consequências da queda na pessoa idosa.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo qualititativo, exploratório a partir 

da revisão integrativa da literatura. A revisão integrativa é um 

tipo de revisão bibliográfica sistemática, em que objetiva-se 

traçar uma análise de um tema já estudado anteriormente, 

através de uma síntese de estudos já publicados sobre este 

tema permitindo a geração de novos conhecimentos 

(BOTELHO; CUNHA; MACEDO, 2011).   

Para o seu desenvolvimento foram empregadas as 

seguintes etapas: identificação da questão norteadora; 

definição dos critérios de inclusão e exclusão do aporte teórico; 

categorização e análise dos estudos; extração e interpretação 

dos resultados e síntese do conhecimento (MENDES; 

SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

Seguindo as etapas de desenvolvimento da pesquisa, 

temos como questão norteadora: Quais as consequências da 

queda no idoso e como essas consequências podem afetar a 

qualidade de vida desses indivíduos. A busca dos estudos 

ocorreu no período de agosto e setembro de 2019. Os critérios 

de inclusão do estudo foram: artigos na íntegra em português, 

inglês e/ou espanhol, disponíveis eletronicamente, publicados 

nos últimos cinco anos, devendo os artigos tratar sobre as 

consequências advindas da queda na pessoa idosa e/ou 

qualidade de vida no pós-queda, indexados nas bases de dados 

LILACS, MEDLINE, PubMed, BDENF - Enfermagem e Scielo. 

 Para realização da busca foram usadas combinações 

entre as seguintes palavras-chaves consideradas descritores 

no DeCS (Descritores em Ciências de Saúde) e MeSH (Medical 
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Subject Headings): idoso/aged, acidentes por queda/accidental 

falls, consequências de acidentes/ accident consequences e 

qualidade de vida/quality of life. Os termos foram usados como 

descritores e também como palavra de título e do resumo. 

 Na busca da literatura, foram inicialmente encontrados 

30 artigos científicos na base de dados PubMed; 27 no LILACS, 

17 no BDENF – Enfermagem; 2 no Medline; 16 no Scielo, 

totalizando 92 estudos para leitura exploratória dos títulos e 

resumos e, então selecionados 23 artigos que foram lidos 

integralmente. Depois da leitura minuciosa desses artigos, 11 

foram selecionados como objeto do estudo por apresentarem 

aspectos que correspondiam à questão norteadora dessa 

revisão. A figura 1 apresenta, resumidamente, o processo de 

seleção dos artigos. Os total de estudos selecionados na tabela 

é superior a 23, pois 4 artigos apareciam indexados em 

repetidamente. 
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Figura 1 - Fluxograma de identificação dos estudos da revisão 
integrativa. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 Após o processo e a busca na base de dados, 

selecionou-se o total de 11 publicações. Os achados foram 

organizados na forma de quadro para melhor identificação de 

cada publicação selecionada com as seguintes informações: 

identificação alfanumérica, iniciando em A1 até A11; nome do 

artigo, periódico, ano de publicação e local; objetivo e método; 

e resultados (Quadro 1). 

Bases de dados: 

LILACS 27

BDENF 17

MEDLINE 2

PubMed: 30

Scielo: 16

Estudos 
selecionados:

27

Estudos indexados 
em repetidamente:

4

Selecionados para 
análise:

11

Excluídos após 
leitura na íntegra: 

12

Excluídos após 
leitura do 

título/resumo:

65
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QUADRO 1. Síntese das características dos estudos incluídos 
na revisão integrativa. 

Código Artigo/Periódico/A

no da 

Publicação/Local 

Objetivo/Método Resultados 

A1 Caracterização das 

quedas referidas 

por idosos 

 

Revista Baiana de 

Enfermagem 

(2014) 

 

João Pessoa-PB 

Brasil 

Caracterizar os 

episódios de 

queda e suas 

consequências 

em idosos 

atendidos em 

ambulatório de 

geriatria. 

 

Descritivo, 

transversal 

 As consequências 

foram: dores 

musculares (27,2%) 

e medo de cair 

novamente (25,8%) 

A2 Diferenças 

sazonais de 

quedas e fraturas 

em idosos gaúchos 

 

Ciência & Saude 

coletiva (2015) 

 

 

Investigar quedas 

e fraturas em 

idosos, residentes 

em municípios da 

região 

metropolitana e 

serra gaúcha do 

Rio Grande do 

Sul, analisando 

A amostra foi de 

6.556 idosos 

atendidos por queda, 

dos quais 71% eram 

mulheres, 30% dos 

que caíram 

fraturaram, sendo 

32% em mulheres 

contra 28% em 
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Porto Alegre-RS 

Brasil 

fatores 

associados, 

sazonalidade e 

gravidade. 

 

Estudo 

transversal 

retrospectivo, 

descritivo-

analítico, 

quantitativo 

homens (p < 0,0001). 

O inverno foi a 

estação do ano com 

34% de fraturas 

confirmadas (p = 

0,0002), sendo 

26,3% com 

gravidade severa. 

A3 Mortalidade por 

queda em idosos: 

estudo de série 

temporal 

 

Rev. Bras. Geriatr. 

Gerontol. (2015) 

 

 

 

Florianópolis-SC 

Brasil 

Verificar a 

tendência de 

mortalidade por 

quedas no 

município de 

Florianópolis, no 

Estado de Santa 

Catarina e no 

Brasil. 

 

Estudo de séries 

temporais 

 

 

 

Observou-se que as 

taxas de mortalidade 

por queda 

aumentaram com o 

avançar da idade. 

Ações de prevenção 

de quedas para a 

população idosa 

devem visar, 

principalmente, ao 

grupo etário de 80 

anos ou mais, faixa 

etária na qual a 

queda resulta em 

maior taxa de óbitos. 

A4 Long-term 

Consequences of 

Noninjurious and 

Investigar as 

conseqüências a 

longo prazo de 

Ao longo de 12 anos, 

houve 30,1% de 

queda prejudicial. 
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Injurious Falls on 

Well-being in Older 

Women 

 

Journals of 

Gerontology: 

Medical Sciences  

(2015) 

 

Queensland, 

Australia 

 

danos não-

prejudiciais e 

quedas 

prejudiciais no 

bem-estar de 

mulheres idosas 

durante 12 anos. 

Estudo 

longitudinal 

 

 

 

Diferenças 

significativas eram 

aparentes 12 anos 

antes da queda 

prejudicial para o 

papel das 

subescalas: físico, 

corporal, dor e saúde 

geral. Foi observada 

uma queda nas 

pontuações após a 

queda prejudicial 

relatada para o papel 

físico, dor corporal e 

funcionamento 

social. 

A5 Epidemiologia do 

evento queda em 

idoso: traçado 

histórico entre os 

anos de 2003 e 

2012. 

 

Revista Mineira de 

Enfermagem 

(2015) 

 

 

Florianópolis-SC 

Conhecer estudos 

científicos acerca 

da epidemiologia 

do evento queda 

em idosos, no 

período de 2003-

2012. 

 

Revisão 

integrativa 

 

A incidência e 

prevalência de 

doenças crônicas 

não transmissíveis e 

degenerativas, 

somadas às 

manifestações do 

próprio 

envelhecimento, 

aumentam a 

probabilidade de 

quedas e 

agravamento das 
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Brasil lesões. As quedas 

comprometem a 

capacidade 

funcional, autonomia 

e percepção de 

qualidade de vida 

dos idosos. 

A6 Ocorrência de 

quedas entre 

idosos 

institucionalizados: 

prevalência, causas 

e consequências 

 

Revista de 

Pesquisa: Cuidado 

é Fundamental 

online 

(2016) 

 

 

João Pessoa-PB 

Brasil 

Investigar  a 

prevalência, 

causas e 

consequências 

relacionadas à 

ocorrência de 

quedas entre 

idosos 

institucionalizados

. 

 

Estudo descritivo, 

com abordagem 

quantitativa 

 

 

Dos idosos 80%(12) 

tinham sofrido três 

ou mais quedas, a 

principal causa de 

queda (46,7%) 

fraqueza/distúrbios 

de equilíbrio e 

marcha; 60% 

apresentaram 

ferimentos graves, 

40% fraturas e 

93,3% estavam 

sozinhos no 

momento da queda.  

A7 Characteristics and 

consequences of 

falls among older 

adult trauma 

patients: 

Comparar 

características e 

consequências 

das quedas em 

idosos 

traumatizados em 

As seguintes 

porcentagens de 

admissão de trauma 

relacionadas a queda 

foram: 55-64 anos de 

idade 40,5%, 65 a 74 
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Considerations for 

injury prevention 

programs 

 

Australian 

Occupational 

Therapy Journal 

(2017) 

 

New York City-NYC 

EUA 

diferentes faixas 

etárias a fim de 

direcionar os 

programas de 

prevenção de 

lesões 

 

Estudo 

retrospectivo 

 

 

 

 

anos: 60,5%, 75 a 84 

anos: 76,7% e mais 

de 85 anos: 100%. 

No geral, havia mais 

mulheres do que 

homens admitidos 

para o tratamento de 

trauma devido a 

queda. Associações 

entre faixa etária e 

altura da queda, 

localização da queda 

e uso de álcool no 

momento da queda 

foram 

estatisticamente 

significante. 

A8 Repercussões da 

hospitalização por 

queda de idosos: 

cuidado e 

prevenção em 

saúde. 

 

Rev. bras. Enferm.  

(2018) 

 

Florianópolis-SC 

Brasil 

Conhecer as 

repercussões da 

queda relatadas 

pelo idoso e seu 

cuidador, durante 

internação em um 

hospital público 

de Florianópolis, 

no período de 

outubro a 

dezembro de 

2014. 

As repercussões da 

queda foram 

evidenciadas no 

prejuízo à condição 

de saúde, ao 

autocuidado e à 

capacidade 

funcional. Observou-

se a naturalização do 

fenômeno e a 

passividade com as 
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Pesquisa 

exploratória com 

abordagem 

qualitativa 

consequências 

danosas do evento. 

A9 Quedas da pessoa 

idosa – 

Repercussão para 

o cuidar no 

ambiente familiar-

domiciliar 

 

Revista Kairós-

Gerontologia (PUC-

SP)  

 

2018 

 

 

 

Jequié-BA 

Brasil 

Conhecer como a  

família  se  

reorganiza  para  

o 

processo de 

cuidar e viver com 

o ente parental, 

pessoa idosa, em 

estado de 

fragilidade por 

queda  no  

ambiente  

domiciliar;  e,  

verificar  o  grau  

de  conhecimento  

da  família  sobre  

o 

processo  de  

cuidar  da  

pessoa  idosa  

fragilizada  por  

quedas. 

 

Evidenciou-se o 

medo de uma nova 

queda, atrelado a 

isso a compreensão 

de estar 

envelhecendo. Outro 

ponto importante foi 

a auto-organização 

do sistema familiar, 

de forma a atender 

as demandas de 

dependência da 

pessoa idosa pós-

episódio de queda. 
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crítico-

interpretativo,  no  

enlace  da  

pesquisa-ação 

A10 What Doesn’t Kill 

You Doesn’t Make 

You Stronger: The 

Long-Term 

Consequences of 

Nonfatal Injury for 

Older 

Adults 

 

 

The Gerontologist  

(2018) 

 

United States-USA 

Examinar se os 

adultos mais 

velhos que 

sofreram uma 

lesão não fatal 

(grave ou menor) 

tem maior risco a 

longo prazo de 

morbidade e 

mortalidade em 

comparação com 

idosos não 

feridos. 

 

Estudo 

Transversal 

Em relação a 

nenhuma lesão, a 

lesão não fatal grave 

foi significativamente 

associada ao 

aumento do risco de 

outra lesão, 

hospitalização e 

mortalidade. Lesões 

menores foram 

significativamente 

relacionadas ao 

maior risco de lesões 

e mortalidade 

posteriores. 

A11 Involvement of 

Family Members 

and Professionals 

in Older Women’s 

Post-Fall 

Decision Making 

 

 

Examinar o 

envolvimento de 

familiares e 

profissionais 

cuidadores de 

mulheres idosas 

na tomada de 

decisão pós-

queda. 

Desenvolver e 

implementar 

estratégias práticas 

para ajudar os 

familiares e 

profissionais a iniciar 

um diálogo sobre 

quedas e suas 

consequências 
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Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

 

Quanto á fonte, os artigos foram publicados nos 
seguintes periódicos: Revista Baiana de Enfermagem, Ciência 
& Saude coletiva, Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, 
Journals of Gerontology: Medical Sciences, Revista Mineira de 
Enfermagem, Revista de Pesquisa: Cuidado é Fundamental 
online, Australian Occupational Therapy Journal, Revista 
Brasileira de Enfermagem, Revista Kairós: Gerontologia, The 
Journals of Gerontology, Health Communication – Taylor & 
Francis Oline. Em relação ao idioma, seis foram publicados em 
inglês e cinco em português.  

No que se refere ao ano de publicação dos artigos, 2015 
e 2018 apresentaram maior número de publicação com quatro 
publicações cada, seguidos dos anos 2014, 2016 e 2017 com 
uma publicação cada. Quanto ao local de realização dos 
estudos, a maior parte deles foi realizada no Brasil com oito 
estudos, em seguida vem os Estados Unidos com três e por 
último a Austrália com um artigo. 

Os resultados das consequências da queda no idoso 
foram: hospitalizações, dor muscular, fraturas, óbito, ferimentos 
graves, risco de aparecimento de novas lesões após fraturas, 
medo de cair novamente, reorganização do sistema familiar 
após o episódio de queda, prejuízo na capacidade funcional, no 
autocuidado e na qualidade de vida. 

Dados do IBGE (2018) mostram que a população idosa 

tem tornado cada vez mais representativa no Brasil e as 

mulheres são maioria expressiva nesse grupo, com 16,9 

Health 

Communication  

(2018) 

 

United States-USA 

 

Estudo 

exploratório 

descritivo 

podem levar a uma 

tomada de decisão 

mais acertiva e 

melhorar a qualidade 

de vida das mulheres 

idosas no pós-queda. 

https://www.tandfonline.com/loi/hhth20
https://www.tandfonline.com/loi/hhth20
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milhões (56%), enquanto os homens idosos são 13,3 milhões 

(44%). Pode ser devido a esse motivo que como mostram os 

artigos A2 e A7 há uma prevalência significativa de mulheres no 

episódio queda. 

De acordo com o protocolo de prevenção de quedas, do 

Ministério da Saúde (2013), pacientes em situação de 

hospitalização tem maior risco de queda, pois se encontram em 

ambientes que não lhes são familiares, muitas vezes são 

portadores de doenças que predispõem à queda (demência e 

osteoporose) e muitos dos procedimentos terapêuticos, como 

as múltiplas prescrições de medicamentos, podem aumentar 

esse risco.  

Já, nos artigos A5, A8 e A9 constatou-se que os idosos 

acometidos por queda compreenderam o envelhecimento e os 

riscos de uma recidiva, bem como, a correlação das quedas 

com as doenças crônicas não transmissíveis e degenerativas. 

Nos artigos A1, A2 e A6 a fratura foi citada como uma 

das consequências apresentadas. Entre as consequências das 

quedas, a fratura de fêmur é uma das mais graves nas pessoas 

com 60 anos ou mais de idade, pois devido as características 

fisiológicas próprias dessa faixa etária e das doenças 

associadas, o tempo de internação é maior, às vezes em 

unidades de terapia intensiva devido  as  complicações, e  o  

período  de  reabilitação  além  de  ser  mais  prolongado,  muitos  

não  retomam  a sua  independência  nas  atividades  de  rotinas 

gerando  um  custo  econômico  e  social  elevado (HUNGRIA 

NETO et al., 2011). 

Nos artigos A3 e A11, evidenciou-se um aumento 

significativo na taxa de mortalidade em pacientes da faixa etária 

acima de 80 anos e a necessidade do desenvolvimento de 

estratégias práticas a fim de facilitar e melhorar a qualidade de 

vida dos idosos acometidos por queda, especificamente em sua 
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maioria, do sexo feminino. De acordo com Balonezi (2019), na 

pessoa idosa, uma queda pode representar um problema grave, 

levando inclusive a limitações funcionais que antes não 

existiam. Assim, um idoso que era ativo passa a depender de 

cuidados de outras pessoas.  

Nos artigos A1 e A9 observou-se a presença do medo de 

cair como consequência da queda. Segundo Macedo et al 

(2019), há evidências de que o medo de quedas produz 

sintomas de ansiedade e depressão, gerando uma piora no 

relacionamento familiar, piora do nível de autocuidado e um 

aumento da mortalidade.  

 A naturalização do fenômeno queda foi evidenciado no 

artigo A8 e Silva e Santos (2018), afirmam que é preciso 

entender que as quedas em pessoas idosas não são uma 

situação normal. Elas podem sinalizar que algo não está bem 

na saúde dos idosos, ou no ambiente em que eles vivem. Em 

decorrência disso, é importante à atenção por parte de 

gestores, profissionais de saúde, familiares, pessoas idosas e 

sociedade em geral, para o assunto. 

 

CONCLUSÕES 

 

Dessa forma, entende-se que a queda no idoso não é um 

evento natural, e portanto, pode suscitar consequências graves 

na capacidade funcional, autonomia, mobilidade para interação 

social e qualidade de vida dos idosos. A queda é um indicador 

de que algo não esta bem com a saúde do idoso ou com o 

ambiente onde este está inserido. Tal evento pode mudar a 

rotina e a qualidade de vida da pessoa acometida, gerando 

inclusive reorganização no âmbito familiar para atender a 

demanda de cuidados. 
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Diante da crescente população idosa, em todo o mundo, 
a queda é considerada um dos principais problemas clínicos e 
de saúde pública. Requerendo atenção por parte dos gestores, 
profissionais de saúde, familiares, pessoas idosas e sociedade 
em geral, para elaboração de medidas preventivas e de 
reabilitação. Pois, além de, gerar importante alteração na vida 
dos idosos e de suas famílias, drenam montantes expressivos 
de recursos econômicos no tratamento de suas conseqüências, 
como no caso das fraturas. 
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RESUMO: A Educação Alimentar e Nutricional é uma 
importante ferramenta na prevenção e promoção a saúde. 
Neste sentido, o presente estudo teve por objetivo discorrer 
quanto às ações de Educação Alimentar e Nutricional 
desenvolvidas em um grupo de idosos, no interior do estado do 
Rio Grande do Norte. A ação aconteceu em parceria com a 
nutricionista da Secretária Municipal de Saúde local e alunos 
extensionistas da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi-
UFRN, tendo como público alvo um grupo de idosos no centro 
de convivência do Bairro Paraíso, na cidade de Santa Cruz/RN. 
A ação se deu em seis etapas, onde foram trabalhados a 
quantidade de sódio e açúcar dos alimentos, bem como a 
possibilidade de utilização do sal de ervas na rotina alimentar 
familiar, incentivada pela participação de voluntárias idosas 
durante a elaboração do tempero natural. Foi observado entre 
os idosos que estes por muitos anos possuíam em sua rotina 
alimentar o consumo regular de alimentos ricos em sódio e 
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açúcar, o que contribui para o desenvolvimento de doenças 
crônicas não transmissíveis. Após a realização da ação, os 
idosos sentiram-se como protagonistas no processo de 
mudança, observando ainda a importância do nutricionista no 
desenvolvimento da autonomia e do autocuidado neste ciclo da 
vida. 
Palavras-chave: Educação Alimentar e Nutricional. Saúde do 
idoso. Consumo Alimentar. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Influenciado por fatores biopsicossociais, compreende-

se por envelhecimento saudável como o processo de 

desenvolvimento e manutenção da capacidade funcional, que 

por sua vez contribui para o bem-estar na terceira idade 

(VIEIRA, 2019; TAVARES, et al., 2017).  

Neste contexto, tem-se observado um crescente 

aumento no número da população idosa nos últimos anos. Na 

realidade atual do Brasil, atualmente a população idosa 

corresponde, em média, a 13,7% da população total, sendo, 

segundo estimativas, capaz de ultrapassar as populações de 

crianças (até 14 anos) até 2030 e de jovens (até 29 anos) em 

2055 (DARDENGO; MAFRA, 2018). 

Isso merece atenção, uma vez que o envelhecimento é 

um processo particular, de pessoa para pessoa, influenciado 

por fatores biopsicossociais e que se associa a mudanças 

orgânicas, morfológicas e funcionais (PEREIRA; ROSA, 2018; 

FECHINE; TROMPIERI, 2012). Por conseguinte, com as 

alterações em geral, naturais do envelhecimento, aumenta 

também a predisposição para o surgimento de doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT), como diabetes mellitus, 

hipertensão arterial sistêmica (HAS), dislipidemias, obesidade e 
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doenças cardiovasculares (DCV), entre outras (RIBEIRO, et al., 

2018; SIEBRA, et al., 2019). 

Em particular, as DCNT são ainda influenciadas 

diretamente pelo estilo de vida dos indivíduos, incluindo os 

hábitos alimentares. No tocante a este importante fator de risco, 

no contexto brasileiro, a região Nordeste apresentou um menor 

consumo de alimentos prontos quando comparada às demais 

regiões do país, segundo a última Pesquisa de Orçamentos 

Familiares – POF 2008 – 2009 (IBGE, 2010).  

A relevância de tal redução de consumo está no fato de 

que o consumo habitual destes alimentos está 

significativamente relacionado ao aumento da ingestão de 

açúcares, sódio, gorduras e demais substâncias que 

contribuem para o surgimento das DCNT (SOARES, et al., 

2016). Neste contexto, o incentivo a mudança de estilo de vida 

tem se tornando uma importante estratégia visando evitar o 

surgimento de novas doenças e o controle das já existentes 

(SIEBRA, et al., 2019). 

Deste modo, têm-se a importância da Educação 

Alimentar e Nutricional – EAN como incentivo a novos hábitos 

alimentares saudáveis, onde, no contexto do Direito Humano à 

Alimentação Adequada e da garantia da Segurança Alimentar 

e Nutricional, a EAN visa a promoção da prática autônoma e 

voluntária de hábitos alimentares saudáveis para todo e 

qualquer indivíduo, em qualquer ciclo da vida, respeitando 

aspectos culturais e éticos envolvidos (BRASIL, 2012). 

Compreende-se ainda que por meio do uso de 

estratégias educacionais, é possível garantir a promoção do 

conhecimento e aprendizado contínuo e permanente, sendo 

ainda uma importante ferramenta na eficácia das políticas 
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públicas em alimentação e nutrição (FRANÇA; CARVALHO, 

2017). 

Com isso, ao pensar na promoção a saúde ao público 

idoso na visão da EAN, alguns princípios podem ser destacados 

como o Principio III, V e VI que juntos promovem o respeito à 

cultura alimentar local, bem como à religião e aos saberes de 

naturezas distintas, levando ainda o autocuidado e autonomia 

a públicos mais vulneráveis e susceptíveis a agravos 

nutricionais como os idosos, por meio da geração de 

conhecimento e habilidades, de forma permanente por todo 

curso da vida (BRASIL, 2012). 

Portanto, o presente estudo teve por objetivo discorrer 

quanto às ações de Educação Alimentar e Nutricional 

desenvolvidas em um grupo de idosos residentes no interior do 

estado do Rio Grande do Norte, de modo a contribuir para a 

promoção à saúde e para a qualidade de vida no público alvo.  

 

MATERIAL E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de 

experiência, realizado com idosos de ambos os sexos, 

participantes ativos do grupo de idosos e usuários das 

Unidades Básicas de Saúde do bairro Paraíso, do município de 

Santa Cruz, região do Traíri do interior do Rio Grande do Norte.  

Os encontros ocorreram em um centro de convivência do 

referido bairro, com frequência semanal, conduzidos por uma 

Assistente social do município. Todavia, a nutricionista da 

Secretária Municipal de Saúde (SMS) também teve participação 

ativa no grupo, desenvolvendo rotineiramente ações de 

Educação Alimentar e Nutricional com estes.  
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Ademais, em parceria, uma equipe de extensão da 

Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi – FACISA, campi da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (FACISA-UFRN), 

cujo projeto é intitulado “Sabor e saúde à mesa do idoso: 

orientações nutricionais e qualidade de vida na terceira idade” 

também contribuiu com o desenvolvimento de tais ações, 

trabalhando temáticas comuns no cotidiano do público alvo. A 

equipe em questão é formada por alunos de diferentes 

períodos, bem como por professores e técnicos do curso de 

graduação em Nutrição.  

Anteriormente à concretização da ação com o grupo de 

idosos, a equipe de extensão e a nutricionista da SMS, 

realizaram reuniões de planejamento das atividades, bem como 

para definição da temática e do título da referida ação, então 

intitulada: “Sobrepeso x Diabetes X Hipertensão: Como 

melhorar minha alimentação?”, assim como, o agendamento da 

intervenção.  

Logo após, no Laboratório de Técnica Dietética da 

Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi – FACISA/UFRN, o 

material educativo a ser utilizado no dia da ação foi 

confeccionado, constando entre eles: rosas de papel, varal de 

barbante com imagens impressas de alimentos de uso cotidiano 

do público alvo, saquinhos contendo a quantidades de sal e de 

açúcar dos alimentos expostos no varal, além de kits com sal 

de ervas e imã de geladeira.   

Além do que foi confeccionado pela equipe de extensão, 

foram utilizados ainda outros instrumentos educativos 

disponibilizados pela SMS, como o painel com imagens de 

diversos alimentos contendo suas respectivas quantidades de 

sal e de açúcares e os imãs de geladeira utilizados no kit de sal 
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de ervas que continha também o modo de preparo do tempero 

natural.  

Posteriormente, no dia da ação, a equipe formada para 

execução das atividades contou com as presenças de quatro 

alunos do curso de nutrição, da nutricionista da SMS, e de três 

estagiárias que também contribuíram no decorrer da 

intervenção. O fluxograma a seguir apresenta resumidamente 

as etapas de execução de toda ação desenvolvida: 

Tendo em vista que a ação aconteceu após o último 

feriado da semana santa, a ação iniciou-se com uma breve e 

leve conversa conduzida pela nutricionista da SMS, discutindo-

se a respeito dos hábitos alimentares do nosso cotidiano, além 

dos alimentos consumidos pelos idosos ao longo do feriado, 

sendo estes questionamentos de grande importância para 

provocar reflexões ao grupo de idosos, e ainda deixá-los 

descontraídos com o momento, possibilitando também à equipe 

de extensão uma visão geral dos hábitos do grupo de idosos 

em questão.  
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Figura 1. Etapas de planejamento e execução da ação de 
intervenção. 
 

 
Fonte: Autoria própria. 

 
Logo após, realizou-se uma breve apresentação da 

equipe de extensão ao grupo de idosos, relatando o nome de 

cada componente, o curso de graduação e a faculdade à qual 

são vinculados, bem como a cidade de origem de cada 

integrante, incluindo alunos extensionistas e estagiárias, visto 
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que por ser a primeira intervenção, não havia vínculos 

anteriores entre a equipe e os participantes do grupo de idosos. 

Após este momento, deram-se início às demais atividades 

planejadas, começando pela dinâmica “quebra-gelo” de 

apresentação.  

A dinâmica escolhida foi a “Rosinha do passa passa”, 

iniciada a partir da apresentação de uma das componentes da 

equipe de extensão que, posteriormente presenteou um dos 

idosos com uma rosa de papel. Ao receber a rosa, o idoso 

presenteado deveria, então, apresentar-se em seguida e 

presentear outro idoso. A atividade prosseguiu até que todos 

fossem apresentados e presenteados. 

Após a dinâmica supracitada, a segunda etapa da ação 

ocorreu com a exposição de um painel contendo alimentos com 

suas respectivas quantidades de açúcar e sal. Estes alimentos 

foram apresentados, a partir da troca de experiências com o 

grupo, quanto ao que habitualmente comemos, bem como 

quanto aos temperos comumente utilizados no dia a dia dos 

participantes. 

Em seguida, as imagens com os alimentos comuns do 

cotidiano dos idosos foram sendo penduradas em um varal 

usado para impulsionar uma discussão quanto à quantidade de 

sal e de açúcar presente nos alimentos colocados em destaque. 

Enquanto alguns participantes conduziam as falas, outros 

integrantes iam passando próximo a cada idoso com os 

saquinhos contendo as respectivas quantidades de sal e açúcar 

do alimento discutido.  

No terceiro e último momento da ação, o qual se tratava 

da elaboração e utilização do sal de ervas, a introdução da 

temática se deu com a abordagem quanto ao uso de temperos 

naturais como estratégia de substituição aos temperos 
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industrializados. Neste momento, foram usados copos 

descartáveis contendo ervas como orégano, alecrim, 

manjericão, entre outras, sem que estas estivessem 

identificadas previamente, de modo a permitir que os idosos 

pudessem identificar os respectivos temperos a partir do 

aspecto visual e olfativo.  

Com isso, após introdução da temática do sal de ervas, 

duas idosas foram convidadas de forma voluntária para ajudar 

na preparação do tempero natural. Ao final do preparo 

demonstrativo do sal de ervas, cada idoso recebeu um kit 

contendo um imã de geladeira e uma amostra do sal de ervas 

que havia sido anteriormente preparado no laboratório de 

Técnica Dietética da FACISA/UFRN. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A ação promovida aconteceu com um público de idosos 

composto por mais de 60 participantes que, em sua maioria, 

apresentava nível de escolaridade incompleta, sendo alguns 

não alfabetizados ou com ensino fundamental incompleto. 

Também foi observada a predominância de uma renda baseada 

na agricultura local usada para o sustento próprio e da 

respectiva família. Outra característica importante identificada 

no grupo foram limitações auditivas apresentadas por alguns 

idosos, as quais requereram a utilização de instrumentos como 

microfone e caixa de som no momento da reunião, de modo a 

facilitar a comunicação entre os envolvidos.  

Pelos motivos apresentados, as metodologias e 

ferramentas escolhidas e desenvolvidas com o grupo 

priorizaram o contato direto com os materiais elaborados, bem 

como a escuta ativa buscando repassar as informações de 
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forma lúdica e clara para melhor compreensão da temática 

abordada. Vale enfatizar que as atividades repassadas de 

forma lúdica para idosos apresentam efeitos positivos, tendo 

em vista que além de proporcionar aprendizagem e aprimorar 

os conhecimentos que eles já sabem, possibilitam assim uma 

oportunidade de distração entre eles (COUTINHO, et al., 2016). 

Neste contexto, conforme preconizado pela Política 

Nacional do Idoso, de lei n° 8.842, de janeiro de 1994, os 

centros de convivência são ambientes criados para 

atendimento ao idoso, funcionando como um ponto de apoio. 

Os idosos buscam neste ambiente oportunidade de 

acolhimento onde podem estar inseridos em atividades que 

possam auxiliar no bem-estar físico e mental. Tais como 

atividades físicas como a dança, jogos e viagens contribuindo 

assim para a interação com outros idosos (WICHMANN, et al, 

2013). 

No respectivo centro frequentado pelo grupo, as ações 

desenvolvidas buscam ofertar aos idosos momentos de lazer 

com conversas entre amigos, jogos de seu cotidiano, danças, e 

momentos de ações educativas, levando a estes informações 

para promoção à saúde, e melhora da qualidade de vida destes. 

Um exemplo dessas atividades foi o encontro realizado com a 

nutricionista da SMS e os alunos extensionistas da 

FACISA/UFRN. 

Ressalta-se que a ação desenvolvida encontra-se em 

acordo a Estatuto do Idoso, de lei nº 10.741, de 1º de outubro 

de 2003, o qual assegura a atenção integral à saúde do idoso, 

com o intuito de garantir a prevenção, a promoção e a 

recuperação da saúde, com atenção especial às doenças que 

afetam a respectiva população. Na ação em questão, as 
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doenças mais prevalentes foram: Diabetes Mellitus, 

Dislipidemias e Hipertensão Arterial Sistêmica.  

Diante disso, como descrito na metodologia, o primeiro 

momento com o grupo se deu a partir da dinâmica da “Rosinha 

do passa passa”. Durante a dinâmica, muitas histórias foram 

contadas, conhecendo-se um pouco do passado do grupo, 

quando muitos relataram a agricultura como seu sustento de 

vida, falando ainda sobre seus filhos, netos e namoros antigos 

e atuais.  

Em meio a uma conversa descontraída e embalada por 

gargalhadas, brincadeiras e acolhimento, a presença da equipe 

de extensão despertou, além do genuíno interesse e 

curiosidade por parte do grupo de idosos, também muita 

alegria, pois eles demonstraram estar contentes com a criação 

dos novos visitantes. 

Tais reações mostram-se características de quem 

frequenta centros de convivência, pelo fato do mesmo 

proporcionar momentos de interações e trocas com outras 

pessoas de gerações distintas, promovendo a troca de saberes 

e conhecimentos entre as diferentes idades. Cabe destacar que 

isso facilita a aceitação do grupo de idosos ao receber novas 

pessoas, visto que é possível através da realização de 

momentos de partilha e escuta, promover a integração entre os 

participantes dos grupos possibilitando assim a criação de 

novos vínculos (SCHOFFEN; SANTOS, 2018). 

Especificamente no tocante às atividades desenvolvidas, 

com a realização da exposição do painel, os idosos 

identificaram os alimentos mais consumidos de sua rotina 

alimentar atual ou do passado que acabaram sendo restritas 

por alguma condição comprometedora de saúde. Entre os 

alimentos citados pelos participantes do grupo, foi possível 
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observar que aqueles considerados ricos em sódio e açúcar 

fizeram, por muitas vezes, parte de sua rotina alimentar até 

obterem o diagnóstico de alguma DCNT atual.   

Segundo dados da POF 2007–2008, indivíduos de faixa 

etária superior a 60 anos apresentaram o menor consumo de 

açúcar diário total quando comparado às demais faixas etárias 

da pesquisa, todavia, o consumo de sódio encontrou-se acima 

dos níveis seguros de ingestão (IBGE, 2010). 

Também foi relatado pelos idosos que estes hábitos 

continuam presentes atualmente na vida de seus netos, 

chamando atenção para alimentos como pipocas, 

achocolatados e macarrão instantâneo. Dentro do contexto de 

vida dos participantes do grupo de idosos contemplados neste 

trabalho, a partir dos relatos apresentados durante a 

intervenção, as baixas condições socioeconômicas ainda 

parecem exercer influência sobre as escolhas alimentares da 

família, sabendo-se que alimentos de baixo valor nutricional 

costumam ser mais baratos (MEDINA, et al., 2019). Contudo, 

sabe-se que a alta ingestão de alimentos ricos em sódio e 

açúcar está diretamente relacionada ao desenvolvimento de 

doenças como Diabetes e Hipertensão, sendo capazes de 

agravar a saúde e comprometer a qualidade de vida dessas 

pessoas (PASA, et al., 2016).  

Em um estudo realizado com idosos em Viçosa, Minas 

Gerais, foi observado que idosos, em sua maioria do sexo 

feminino, apresentavam elevada ingestão de alimentos fontes 

de açúcares e gorduras, situação essa que pode acarretar o 

desenvolvimento de DCNT, que podem ainda estar associadas 

com o baixo consumo de frutas, diminuindo assim   a oferta de 

alimentos ricos em vitaminas e minerais importantes para o 
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organismo, como também tornando a alimentação monótona 

(SOUZA, et al., 2016). 

Quanto às etapas seguintes da ação, juntamente com a 

exposição do painel, durante a construção do varal com os 

alimentos presentes em seus cotidianos, muitos se mostraram 

surpresos com a quantidade de sal e açúcar presentes em 

alguns alimentos, como o sal nos biscoitos doces ou o açúcar 

nos biscoitos salgados. Todos puderam visualizar em suas 

próprias mãos as quantidades de sal e açúcar nos alimentos; o 

que lhes despertava o interesse em relação às quantidades 

consumidas no seu dia a dia. 

Nesse cenário, outro fator que pode estar relacionado ao 

consumo elevado de produtos açucarados e ricos em sódio, são 

as alterações naturais do envelhecimento, as quais provocam 

modificações em sua capacidade gustativa e olfativa, por 

exemplo, diminuindo a percepção de sabor dos alimentos. 

Assim, alimentos com as características anteriormente citadas 

poderiam ser mais facilmente apreciados por esta população 

(SOUZA, et al., 2016). 

Por fim, no último momento da ação, foi abordado de 

forma lúdica e prática, o consumo e a utilização de temperos 

naturais como estratégia de substituição aos temperos 

industrializados, adotando-se copos descartáveis com as ervas 

que comumente são utilizadas na elaboração do sal de ervas, 

como manjericão e orégano, por exemplo. O objetivo foi fazer 

com que os idosos identificassem quais temperos ali estavam, 

estimulando os seus sentidos e as suas memórias. Ademais, 

também se objetivou despertar o interesse pelas diversas 

formas de uso dos temperos naturais visando diminuir a 

ingestão de temperos ultra processados.  
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Neste momento, foi possível perceber que os idosos 

tiveram dificuldades para identificação das ervas, trocando os 

nomes dos temperos, e apenas depois de descobrirem de qual 

erva se tratava, passaram a associá-las com seus respectivos 

aromas. Como as ervas trabalhadas fazem parte do cotidiano 

dos idosos do grupo, acredita-se que assim como as 

modificações gustativas que diminuem a percepção do sabor, a 

dificuldade para identificação das ervas pode justificar-se 

também devido às alterações olfativas, também comuns na 

terceira idade (SOUZA, et al., 2016). 

Para finalização da ação, após a apresentação das 

ervas, introduziu-se a temática do sal de ervas abordando seus 

benefícios formas de preparo e aplicações na culinária. De 

modo a melhor fixar o conteúdo abordado e promover a 

participação ainda mais ativa do grupo, duas idosas voluntárias, 

ajudaram na preparação do sal de ervas. Todo o processo foi 

explicado pela nutricionista e preparado pelas idosas que se 

divertiram com o momento descontraído e enriquecedor em 

conhecimentos. 

Ao final, o grupo de extensão distribuiu um kit contendo 

uma amostra de sal de ervas igual ao preparado pelas idosas, 

e mais um imã de geladeira com toda a etapa de preparo e 

armazenado do sal de ervas, conforme apresentado na figura 

2. Para aqueles idosos não alfabetizados, todas as etapas e 

dúvidas foram explicadas e esclarecidas sempre que 

necessário, orientando-se ainda que o cuidador, o neto, o filho 

ou outra pessoa pudesse ajudá-lo em caso de dúvidas no 

momento de preparo do sal em suas casas. 
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Figura 2. Kit de sal de ervas confeccionado pelos alunos 

extensionistas. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Diante disso, visto que o sal de ervas apresenta baixo 

custo benefício, bem como possui uma quantidade inferior de 

sódio quando comparado ao sal branco de cozinha, sua 

utilização torna-se uma boa estratégia na reeducação quanto 

ao uso do sal, sendo uma alternativa de controle em grupos de 

indivíduos hipertensos e sadios (SANTOS, 2017). Em acordo, 

Nascimento e Guimarães (2017), também utilizaram em seu 

estudo, o sal de ervas como estratégia no controle da 

hipertensão arterial, tendo seus participantes uma boa 

aceitação do mesmo. 

Portanto, foi possível perceber que as ações realizadas 

neste primeiro momento, podem classificar-se como métodos 

de prevenção primária, onde se têm o intuito de promover 

mudanças no estilo de vida de indivíduos, atuando nos fatores 
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de risco que predispõem o desenvolvimento ou agravo de 

alguma comorbidade (PEREIRA; ROSA, 2018), tendo ainda o 

efeito positivo do uso de ações pedagógicas e terapêuticas 

como ferramenta de promoção da saúde, conscientizando e 

influenciando a mudanças de hábitos e atitudes diante do 

processo saúde-doença no qual se encontram (SCHOFFEN; 

SANTOS, 2018).  

Com isso, nota-se que o uso de ações de Educação 

Alimentar e Nutricional são de suma importância na promoção 

de mudanças de hábitos de vida, contribuindo para a melhora 

da alimentação e escolhas alimentares, respeitando as 

individualidades, cultura, religião, conhecimento, bem como 

promovendo autonomia e autocuidado em particular de públicos 

mais fragilizados como os idosos, tornando estes protagonistas 

do processo de mudança, reforçando também a importância de 

ações contínuas e ao longo dos ciclos da vida (ALMEIDA; 

SOUZA; RIBEIRO, 2018; BRASIL, 2012).  

 

CONCLUSÕES  

 

Por muitas vezes a mudança de hábitos alimentares na 

terceira idade é condicionada por algum processo de doença, o 

qual pode limitar a variedade de alimentos deste público, em 

particular pela falta de conhecimento de novas alternativas a 

serem inseridas em seu novo contexto alimentar. Deste modo, 

levar novas possibilidades e novos conhecimentos quanto ao 

que se come, bem como novas estratégias de mudanças, pode 

repercutir positivamente nas escolhas alimentares.  

Neste contexto, as ações de Educação Alimentar e 

Nutricional são ferramentas eficazes na promoção à saúde, o 

que foi possível perceber na ação de intervenção realizada com 
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o grupo de idosos, onde estes se sentiram empoderados 

durante o processo, bem como mostraram interesse na 

mudança de seus hábitos, desde a buscar o conhecimento do 

que se compra, assim como na produção e utilização do sal de 

ervas em sua rotina alimentar e da família, tornando-se um 

canal de disseminação de informação para novas gerações de 

sua família ou amigos. 

Foi possível perceber ainda a importância dos centros de 

convivência como ambiente provedor de informações, em 

especial ainda, a importância do profissional nutricionista em 

meio a este processo de informações e promoção a saúde, 

reforçando que novas ações são de grande valia para 

continuidade deste processo, de modo a assegurar tais 

mudanças no estilo de vida do público alvo.   
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RESUMO: Uma das consequências do aumento da expectativa 
de vida foi o crescimento das demandas por atenção e cuidado, 
uma vez que os idosos apresentam uma maior incidência de 
doenças crônico-degenerativas e estas exigem o uso contínuo 
de medicamentos, além da diminuição da capacidade funcional 
e menor autonomia. A polifarmácia traz consequências no 
contexto clínico e repercute na segurança do idoso. Diante 
desta realidade, este estudo tem por objetivo descrever a 
construção de um guia terapêutico para idosos de uma 
instituição de longa permanência no município de João Pessoa-
PB. Trata-se de um estudo documental, descritivo, transversal 
e quantitativo, o qual foi realizado em 2016. Para construção do 
guia foi realizado um levantamento dos medicamentos contidos 
nos prontuários dos idosos e uma pesquisa em bases de dados, 
bulas, artigos e livros, de forma a elencar as principais 
informações sobre esses medicamentos. Ao final do 
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levantamento, foi elaborado um guia contendo informações de 
30 princípios ativos. Essas informações estão distribuídas nos 
seguintes tópicos: denominação comum brasileira, classe 
terapêutica, indicação, apresentação, forma farmacêutica, 
posologia, mecanismo de ação, contraindicações e interações 
medicamentosas. Espera-se que a utilização desse guia exerça 
um impacto positivo na prática dos profissionais da instituição, 
uma vez que, servirá de subsídio para o conhecimento dos 
principais medicamentos utilizados de forma contínua pelos 
idosos. 
Palavras-chave: Instituição de longa permanência. Idosos. 
Guia farmacoterapêutico. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial 

e tem sido consequência do aumento da expectativa de vida da 

população, aliada a queda nos índices de mortalidade e baixas 

taxas de fecundidade (FONTINELE, 2019). O envelhecimento é 

caracterizado como um processo dinâmico e progressivo, que 

abrange fatores biológicos, psíquicos e sociais (SARAIVA et al., 

2017). 

O processo de envelhecimento compreende a 

senescência e senilidade. A senescência é caracterizada por 

um conjunto de alterações associadas à sequência natural de 

envelhecimento, levando à redução funcional e progressiva dos 

tecidos, atribuídas aos efeitos do passar dos anos sobre o 

organismo. Já a senilidade, é resultado dos efeitos prejudiciais 

à saúde, atribuídos a ação do tempo, mas também, 

ocasionados por doenças crônicas ou adoção de hábitos e 

estilo de vida não saudável (SARAIVA et al., 2017). 
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Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), o Brasil será a sexta maior população idosa do mundo 

e estima-se que em meados do ano de 2025 existirá 

aproximadamente 32 milhões de idosos no território brasileiro 

(IBGE, 2010). 

Em virtude do aumento da expectativa de vida têm 

crescido o número de idosos acometidos por doenças crônicas 

não transmissíveis (DCNTs). Essas doenças, na maioria das 

vezes apresentam uma evolução lenta e de longa duração, 

como o diabetes mellitus, a hipertensão arterial, os distúrbios 

cardiovasculares, o câncer, as afecções respiratórias crônicas, 

os problemas osteoarticulares como a osteoporose e 

osteoartrose, as doenças neurológicas, as sequelas de 

acidente vascular encefálico, a incontinência urinária, entre 

outras (SCORALICK-LEMPKE et al., 2018).  

A maioria dos idosos apresenta mais de uma doença 

crônica e estas também podem exercer influência na 

capacidade funcional e mental desses indivíduos, gerando 

limitações para a execução de suas atividades cotidianas, o que 

pode comprometer de maneira significativa a qualidade de vida 

desse grupo etário (CRUZ et al., 2017). 

O aumento da expectativa de vida foi acompanhado por 

mudanças no estilo de vida, que incluem hábitos alimentares 

pouco saudáveis, altas taxas de inatividade física e estresse, 

que consistem em fatores de risco para o desenvolvimento de 

DCNTs. Assim, o desenvolvimento das DCNTs é complexo, 

tornando necessárias ações que não apenas foquem no 

indivíduo, mas que também levem em consideração os 

aspectos sociais, econômicos e culturais do problema 

(FONTINELE, 2019).  
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Na velhice concentram-se as maiores ocorrências de 

DCNTs. Essas doenças são responsáveis por cerca de 68 % 

dos casos de óbitos no mundo, principalmente em idosos, tendo 

em vista que estes são mais susceptíveis a adquirir doenças 

(VENTURINI et al., 2015). 

O envelhecimento é acompanhado do aumento da 

utilização de medicamentos, devido as DCNTs que podem ser 

desencadeadas durante esse período da vida. Com o avançar 

da idade e o agravamento das DCNTs, o número de 

medicamentos utilizados pelos idosos tende a aumentar, 

podendo alcançar diariamente cinco ou mais agentes 

farmacoterapêuticos diferentes (polifarmácia) (NOGUEIRA et 

al., 2016). 

A complexidade do regime terapêutico como muitos 

medicamentos diferentes por dia, em diferentes horários de 

tomadas (várias vezes ao dia), as instruções adequadas para 

cada administração, à dificuldade na interpretação das bulas, a 

falta de clareza das prescrições, o elevado número de doenças, 

além de outros fatores, como baixo nível de escolaridade e 

renda per capita, representam dificuldade para adesão da 

farmacoterapia dos idosos. O elevado número de 

medicamentos utilizados por essa população pode levar a 

ocorrência de reações adversas e interações medicamentosas, 

acarretando problemas na eficácia terapêutica, aumento de 

internações nos serviços de saúde e impacto na qualidade de 

vida desses indivíduos (SILVEIRA; DALASTRA; PAGOTTO, 

2014). 

Dessa forma, sabendo-se da gravidade da polifarmácia, 

é importante que se dê uma atenção especial a esta prática, já 

que medicamentos são substâncias químicas que podem 

interagir entre si, com nutrientes ou agentes químicos 
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ambientais e desencadear respostas indesejadas (LIMA et al., 

2017).  

Nesse sentido, a família exerce um papel fundamental no 

apoio e na manutenção do bem-estar do idoso, participando 

ativamente do cuidado daqueles que possuem alguma 

dependência ou incapacidade. No entanto, nem todos os idosos 

possuem esse suporte familiar quando necessitam de 

assistência para a execução das atividades do dia-a-dia, muitas 

vezes, sendo encaminhados para as instituições de longa 

permanência para idosos (ILPI) (GUIMARÃES et al., 2019). 

As ILPIs são definidas, pela RDC nº 283, de 26 de 

setembro de 2005, como instituições governamentais ou não 

governamentais, de caráter residencial, destinadas ao domicílio 

coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com 

ou sem suporte familiar, em condição de liberdade e dignidade 

e cidadania (BRASIL, 2005).  

Essas instituições têm como objetivo prestar assistência 

integral às pessoas idosas que não dispõe de um espaço 

habitacional próprio. Entretanto, enfrentam o desafio de, 

efetivamente, cumprirem as diretrizes mundiais voltadas à 

atenção à saúde do idoso, bem como de saber lidar com as 

limitações de cada idoso institucionalizado (OLIVEIRA et al., 

2013). 

Entretanto, muitas ILPIs enfrentam dificuldades 

relacionadas a recursos humanos, físicos e financeiros para 

proporcionar a prática de exercícios físicos, atividades 

recreativas e/ou ocupacionais. Essas limitações podem refletir 

na baixa interação entre os idosos, falta de motivação e 

estímulo ao idoso no espaço institucional (OLIVEIRA et al., 

2013). 
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Diante dessas dificuldades, têm-se buscado traçar 

estratégias, com o objetivo de melhor amparar a equipe de 

profissionais e cuidadores dessas instituições, visando a 

utilização segura e racional de medicamentos e resultando 

numa melhor qualidade de vida para esse grupo de idosos.  

Uma dessas estratégias consiste na construção de um 

guia de medicamentos, que tem por finalidade facilitar as 

atividades diárias dos profissionais da área da saúde, 

apresentando informações técnicas sobre o elenco de 

medicamentos existentes no serviço (MANSUR et al., 2017).  

Nessa perspectiva, este trabalho tem como objetivo 

descrever a elaboração de um guia de medicamentos para o 

uso de profissionais e cuidadores de uma instituição de longa 

permanência do estado da Paraíba.  

  

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo, de caráter documental, 

transversal e quantitativo, realizado a partir das prescrições dos 

medicamentos presentes nos prontuários dos idosos residentes 

na Instituição de Longa Permanência Vila Vicentina Júlia Freire. 

Esse trabalho é um recorte do Projeto de Extensão “Saúde do 

Idoso: Vivência do processo saúde-doença dos residentes da 

Vila Vicentina Júlia Freire”, inscrito no Fluxo Contínuo de 

Extensão (FLUEX) no ano de 2016, desenvolvido pelos 

integrantes do Programa de Educação Tutorial (PET-Farmácia) 

da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e uma participante 

voluntária acadêmica do curso de Farmácia da mesma 

instituição, sob a supervisão da professora tutora. 
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Local do estudo: 

 

Esse trabalho foi realizado na Vila Vicentina Júlia Freire, 

Instituição de Longa Permanência, para idosos, beneficente, 

filantrópica e sem fins lucrativos, onde residem atualmente 60 

idosos de ambos os sexos, dos quais 29 são homens e 31 

mulheres, sendo considerada a segunda maior instituição de 

longa permanência do estado. 

A instituição foi fundada no ano de 1944 e está localizada 

no Bairro Torre, no município de João Pessoa-PB.  

 

Descrição da metodologia: 

 

 Para o desenvolvimento desse estudo foram necessárias 

algumas etapas. Inicialmente foram levantados, junto aos 

prontuários dos residentes da instituição, os medicamentos 

utilizados pelos idosos, a partir das prescrições médicas. 

Com base nessa informação, foram selecionados os 

medicamentos de uso oral, na forma farmacêutica sólida e 

líquida, que compõem o elenco de medicamentos mais 

utilizados na referida instituição, seja para o tratamento de 

condições crônicas ou de problemas de saúde autolimitados. 

Não foram incluídos no guia medicamentos específicos, 

(segundo a RDC N° 24, de 14 de junho de 2011) como: 

soluções para reposição volêmica (soluções de grande e de 

pequeno volume, tais como, água para injeção, soluções de 

glicose, cloreto de sódio, demais compostos eletrolíticos ou 

açúcares e poli álcoois), drogas vasoativas, nutrição parenteral, 

prescrição de hemoderivados, vacinas, transfusão de oxigênio, 

medicamentos à base de vitaminas e/ou minerais de uso tópico 

ou injetável, medicamentos à base de vitaminas e/ou minerais 
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e/ou aminoácidos e/ou proteínas isolados ou associados entre 

si, para uso oral, além de itens como soluções otológicas, 

oftálmicas, nasais, géis, pomadas, sprays e outros. 

Ao final do levantamento, estes medicamentos foram 

divididos em ordem alfabética por princípios ativos segundo a 

Denominação Comum Brasileira (DCB) e categorizados nas 

diferentes classes terapêuticas de acordo com a classificação 

Anatomical-therapeutic-chemical classification index (ATC), 

que é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS). 

Esse sistema de classificação subdivide os medicamentos 

segundo o seu local de ação e sua característica terapêutica e 

química.  

Em seguida, foi realizado um levantamento bibliográfico, 

utilizando como fontes de informação o Bulário Eletrônico da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), livros de 

farmacologia básica e artigos científicos disponíveis on-line nas 

bases de dados (Scielo e Pubmed), usando como palavras 

chave o nome do princípio ativo dos medicamentos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

• Identificação dos Medicamentos 

 

A primeira etapa desse trabalho foi realizar um 

levantamento dos principais medicamentos utilizados pelos 

idosos da instituição. Por meio da análise individual do 

prontuário de cada idoso e do levantamento dos medicamentos 

existentes na farmácia da instituição, chegamos a uma lista 

contendo 30 medicamentos (Tabela 1). 
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Diversas pesquisas apontam que traçar o perfil de 

medicamentos utilizados por uma determinada população é 

essencial para desenvolver estratégias e instrumentos que 

auxiliem na promoção e otimização da farmacoterapia 

preestabelecida para esses indivíduos, contribuindo com o uso 

correto e racional dos medicamentos (ANDRADE et al., 2019), 

como é preconizado pela Política Nacional de Medicamentos. 

Nesse sentido, o cuidado com o uso de medicamentos é 

de grande importância na esfera das instituições de longa 

permanência para idosos, as quais são tidas como unidades de 

saúde de baixa complexidade e que desenvolvem as atividades 

de prevenção e manutenção da saúde do idoso carente e, 

portanto, incapaz de administrar sua própria vida (BRASIL, 

2005). 

 

Tabela 1. Medicamentos que compõem o Guia de 

Medicamentos da Instituição de Longa permanência Júlia 

Freire, João Pessoa, Brasil, 2017. 

Classificação Medicamento Indicação 

A - Aparelho 

digestivo e 

metabolismo 

  

A02 - Antiácidos, 

medicamentos 

para tratamento da 

úlcera péptica e da 

flatulência 

Omeprazol Úlceras pépticas 

benignas, 

erradicação do 

Helycobacterpylori 

A10 - 

Medicamentos 

usados na diabetes 

Glibenclamida Diabetes mellitus 

não insulino-

dependente 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
https://pt.wikipedia.org/wiki/Diabetes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Diabetes
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 Metformina Diabetes tipo 2, 

diabetes tipo 1 em 

complementação à 

insulinoterapia 

A06 – Laxativos Lactulose  

B - Sangue e 

orgãos 

hematopoiéticos 

  

B01 - 

Medicamentos 

antitrombóticos 

AAS Antiagregante 

plaquetário 

 Cilostazol Doença vascular 

periférica 

B03 - Preparados 

antianêmicos 

Noripurum Anemias e 

deficiências de ferro 

C - Aparelho 

cardiovascular 

  

C02 - Anti-

hipertensores 

Losartana Hipertensão arterial 

C03 – Diuréticos Espironolactona Hipertensão 

essencial, distúrbios 

edematosos 

relacionados à ICC, 

cirrose hepática, 

síndrome nefrótica e 

prevenção da 

hipopotassemia e 

hipomagnesemia 

 Furosemida Hipertensão arterial 

leve a moderada e 

edema 
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 Hidroclorotiazida Hipertensão arterial 

leve a moderada e 

edema 

C07 – 

Betabloqueadores 

Atenolol Hipertensão arterial, 

angina pectoris e 

arritmias cardíacas 

C08 - 

Bloqueadores dos 

canais de cálcio 

Anlodipino Hipertensão e 

angina estável 

crônica 

 Nimodipino Alterações 

orgânicas cerebrais 

decorrentes do 

envelhecimento 

C09 - Agentes que 

atuam sobre o 

sistema renina-

angiotensina 

Captopril Hipertensão, 

insuficiência 

cardíaca, infarto do 

miocárdio e 

nefropatia diabética 

 Enalapril Hipertensão, 

insuficuência 

cardíaca e 

prevenção de 

eventos 

coronarianos 

isquêmicos 

C10 – 

Hipolipemiantes 

Sinvastatina Reduzir os níveis de 

colesterol no 

sangue, DAC 

M - Sistema 

músculo-

esquelético 
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M01 - Anti-

inflamatórios e 

anti-reumáticos 

Dipirona Antitérmico e 

analgésico 

N - Sistema 

nervoso 

  

N03 - 

Antiepilépticos 

Fenitoína Crises convulsivas e 

estado de mal 

epiléptico 

N04 - 

Antiparkinsônicos 

Benzerazida Doença de 

Parkinson 

 Levodopa Doença de 

Parkinson 

 Biperideno Doença de 

Parkinson 

N05 – 

Psicolépticos 

Clonazepam Distúrbio epiléptico, 

Transtornos de 

ansiedade, 

Transtornos do 

humor e síndromes 

psicóticas 

 Diazepam Síndrome da 

ansiedade 

 Quetiapina Esquizofrenia e 

episódios de mania 

associados ao 

transtorno afetivo 

bipolar 

 Risperidona Esquizofrenia e 

transtornos do 

comportamento em 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Antiepil%C3%A9ptico
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Antiparkins%C3%B3nico&action=edit&redlink=1
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pacientes com 

demência 

N06 – 

Psicoanalépticos 

Amitriptilina Tratamento da 

depressão em suas 

diversas formas 

 Fluoxetina Depressão 

associada ou não 

com ansiedade, 

transtorno 

obsessivo-

compulsivo (TOC) 

irritabilidade e 

disforia 

 Sertralina Depressão 

acompanhada por 

sintomas de 

ansiedade, 

transtorno 

obsessivo 

compulsivo 

transtorno do pânico 

e transtorno da 

ansiedade social 

N07 - Outros 

medicamentos do 

sistema nervoso 

Memantina Doença de 

alzheimer moderada 

a grave 

Fonte: Pesquisa direta. 2017 
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• Elaboração do Guia de Medicamentos 

 

O guia é composto por 44 páginas e estruturado da 

seguinte maneira: capa, contracapa, sumário, apresentação e 

as informações básicas acerca dos medicamentos elencados 

na lista. 

A descrição das informações para cada princípio ativo 

presente no guia foram abordadas por meio de tópicos: 1) 

denominação comum brasileira (DCB); 2) classe terapêutica 

(ATC); 3) indicação; 4) apresentação; 5) forma farmacêutica; 6) 

posologia; 7) mecanismo de ação; 8) contraindicações e 9) 

interações medicamentosas. 

Esse material está disponível apenas na forma impressa 

para utilização pelos profissionais de saúde, técnicos e 

cuidadores de idosos da referida instituição. Para isso, foi 

realizado um treinamento para o uso do guia por meio de 

oficinas de capacitação e atualização promovidas pelo grupo de 

extensionistas, sob a supervisão da professora tutora.  

 

• Instruções para utilização do guia 

 

Um guia de medicamentos é um documento que 

condensa informações científicas, extraídas de fontes seguras 

e atuais, acerca dos medicamentos selecionados e que tem 

como objetivo principal subsidiar os profissionais de saúde na 

prescrição e na dispensação dos medicamentos, contribuindo 

com o seu uso racional. Não possui um formato padrão, mas 

sua estrutura e tamanho devem ser planejados e adaptados à 

realidade e as necessidades de cada instituição, tornando-o 

aplicável (STORPIRTIS; PORTA, 2008). 
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O uso de documentos formais de caráter educativos e 

instrutivos, no contexto dos cuidados em saúde, auxilia os 

profissionais em suas dúvidas e facilitam suas práticas, 

colaborando assim com a promoção da saúde e qualidade de 

vida dos usuários (MANSUR et al., 2017). 

A literatura evidencia que guias e manuais podem ser 

utilizados como uma fonte de informação confiável, clara, 

objetiva, rápida e acessível à interpretação de orientações 

(MANSUR et al., 2017). 

Dessa forma, esse guia de medicamentos foi criado com 

o intuito de subsidiar os profissionais de saúde, técnicos e 

cuidadores de idosos da referida instituição no exercício de sua 

prática, especialmente, em relação ao conhecimento dos 

medicamentos utilizados pelos idosos, de forma a minimizar a 

ocorrência de erros de medicação na terapêutica desses 

indivíduos. 

Entende-se por erro de medicação todo e qualquer 

evento que pode ser evitado em uma das fases do processo da 

terapêutica medicamentosa (seleção, prescrição, preparação, 

dispensação, administração e monitoramento), podendo ou não 

causar dano ao usuário do medicamento (BOHOMOL; 

OLIVEIRA, 2018). 

O estudo de Forte, Machado e Pires (2016) revela que a 

maior prevalência de erros de medicação está relacionada com 

o processo de administração dos medicamentos. Esses erros 

podem resultar em vários desfechos que vão desde a falha 

terapêutica até o óbito do indivíduo. Os autores ainda ressaltam 

que o erro está diretamente ligado a falta de conhecimento 

acerca dos medicamentos, principalmente da indicação e dose. 

Esse fato se torna bastante preocupante, especialmente 

quando se trata de idosos institucionalizados, uma vez que, 
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com o envelhecimento surgem múltiplas doenças que 

acarretam uma demanda maior de medicamentos de uso 

contínuo, muitas vezes de forma concomitante, o que favorece 

o uso incorreto dos medicamentos, a ocorrência de erros na 

indicação e de duplicidade terapêutica, colocando em risco a 

saúde do idoso (GUISELLI et al., 2016). 

Nesse guia não foram utilizadas abreviaturas, para não 

incentivar seu uso, pois abreviaturas, siglas e letra ilegível 

favorecem a leitura e compreensão errada da prescrição, 

levando a omissão ou excesso de doses da medicação, bem 

como a troca de medicamentos (ROCHA et al., 2015). 

Além disso, o guia também apresenta informações 

acerca da apresentação, forma farmacêutica e condições de 

administração dos medicamentos, informando quando devem 

ser ingeridos em jejum ou junto com a alimentação. 

Os idosos que apresentam alguma limitação, 

incapacidade ou dependência precisam que seus cuidadores 

realizem a administração dos medicamentos em diversas doses 

durante o dia (FIGUEIREDO; LIMA; SOUSA, 2012). 

A via de administração do medicamento é definida pela 

sua forma farmacêutica, sendo as principais: 1- sólidas: 

comprimido, cápsula, supositório e pastilhas; 2- líquidas: 

solução, elixir e emulsão; 3- semissólidas: pomadas e géis 

(SILVA; SANTANA, 2018). Assim, os profissionais de saúde e 

os cuidadores de idosos devem ter o conhecimento da 

utilização correta quanto à forma farmacêutica e em relação à 

via de administração, se é interna ou externa. 

Um estudo realizado com base na avaliação de 1500 

prescrições manuais e eletrônicas, arquivadas na farmácia da 

Unidade Básica de Saúde da Região de Saúde Oeste de 

Brasília (DF), no período de julho a setembro de 2017, mostrou 



ELABORAÇÃO DE UM GUIA DE MEDICAMENTOS PARA IDOSOS EM UMA 

INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

286 
 

que entre as prescrições eletrônicas, 216 (49,4 %) 

apresentavam a forma farmacêutica, já entre as prescrições 

manuais, sua maioria 612 (57,6 %) não continham essa 

informação. A ausência da forma farmacêutica, que pode 

auxiliar na identificação da via de administração da medicação, 

está relacionada com o aumento de até 2,36 vezes no risco de 

erro de medicação (SANTOS et al., 2019). 

Nem sempre os profissionais de saúde, técnicos ou 

cuidadores de idosos tem acesso a manuais e/ou educação 

continuada, podendo levar a falhas e prejuízos no exercício de 

sua atividade, especialmente na administração dos 

medicamentos (FAUSTINO; MARTINS; JACOB-FILHO, 2011). 

A administração de medicamentos constitui uma prática 

diária que, no cuidado do idoso dependente e/ou com 

incapacidades, é realizada pelos cuidadores (GALIZA et al., 

2014). Sobretudo no paciente polimedicado, é importante o 

apoio de profissionais de saúde por meio de atividades de 

educação em saúde, de forma a qualificar a assistência à saúde 

do idoso oferecida pelos respectivos cuidadores. 

A administração de medicamentos requer habilidades 

que incluem o conhecimento do medicamento acerca da classe, 

mecanismo de ação, via de administração e efeitos adversos 

(GALIZA et al., 2014). 

Reação adversa a medicamento é qualquer efeito 

prejudicial ou indesejável, não intencional, que aparece após a 

administração de um medicamento em doses normalmente 

utilizadas no homem para a profilaxia, o diagnóstico e o 

tratamento de uma enfermidade (LIMA et al., 2017). 

Cerca de 4,9 a 7,7 % de admissões em urgências 

hospitalares são devido a reações adversas de medicamentos 

e metade destas internações podem ser evitáveis (GUTHRIE et 
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al., 2015). Os indivíduos de todas as faixas etárias estão 

propensos a apresentarem reações adversas, entretanto, os 

idosos estão mais susceptíveis por apresentarem alterações 

farmacocinéticas e farmacodinâmicas, além da fragilidade 

própria da idade, os tornando mais vulneráveis à toxicidade dos 

medicamentos (LIMA et al., 2017). 

Por fim, foram descritas as principais interações 

medicamentosas, principalmente as que produzem reações 

adversas mais intensas, a fim de desenvolver alternativas de 

prevenção e controle, quando possível. 

Uma interação medicamentosa (IM) ocorre quando os 

efeitos de um medicamento são alterados pela presença de 

outro medicamento, alimento ou substância química, podendo 

ser benéfica ou maléfica (LIMA et al., 2017).  

A ocorrência de interações medicamentosas configura-

se como um dos principais riscos envolvidos no uso de 

medicamentos por idosos e, muitas vezes não são 

identificadas, por serem mascaradas pelas próprias alterações 

fisiológicas oriundas do envelhecimento, comorbidades 

associadas, e ao grande número de medicamentos utilizados 

por esses indivíduos, sendo confundidas com os efeitos 

adversos dos próprios medicamentos, um agravamento do 

estado de saúde, um curso normal das comorbidades ou a 

ineficácia do tratamento (GARSKE et al., 2016). 

Estima-se que a prevalência destas interações é de 35 

% a 60 % entre idosos, podendo chegar aos 100 % com a 

utilização conjunta de 8 ou mais medicamentos (SHAH; 

HAJJAR, 2012). 

Um estudo realizado com idosos residentes de uma ILPI 

situada em um município de Minas Gerais observou que o 

captopril foi o medicamento que apresentou um maior número 
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de interações medicamentosas, interagindo com os seguintes 

medicamentos: hidroclorotiazida, ácido acetilsalisílico, 

amitriptilina, risperidona, espirolactona e furosemida. Os 

principais manejos clínicos propostos para essas interações 

foram o ajuste da dose, monitoramento de eletrólitos e de 

pressão arterial (FERREIRA-JR et al., 2016). 

 

• Classes terapêuticas 

 

A partir da classificação dos medicamentos identificamos 

que os agentes terapêuticos mais utilizados pelos idosos 

institucionalizados são aqueles que atuam no sistema 

cardiovascular (ex.: antiarrítmicos, beta bloqueadores e 

antitrombóticos), sistema nervoso central (ex.: 

benzodiazepínicos, barbitúricos e antiepiléticos), sistema 

digestivo (como os antiácidos e laxantes) e metabolismo 

(hipoglicemiantes orais), isso pode estar relacionado ao fato da 

maior incidência de doenças crônicas não transmissíveis 

ocorrerem nessa fase da vida (ALVES-CONCEIÇÃO et al., 

2017). 

As doenças do sistema cardiovascular, a exemplo da 

hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, acidente vascular 

cerebral, doença coronariana e fibrilação atrial são 

frequentemente relatadas na população idosa. Dessa forma, os 

medicamentos que atuam no sistema cardiovascular têm sido 

amplamente prescritos nesse grupo etário, representando um 

dos itens mais importantes da atenção à saúde do idoso 

(AZEVEDO et al., 2017). 

Estas informações corroboram com os dados de Ramos 

et al. (2016), que retratou a hipertensão arterial sistêmica (HAS) 

como sendo uma das doenças mais prevalentes (59 %) no 
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idosos brasileiros, entre os anos de 2013 e 2014. O estudo 

ainda mostra que a prevalência de HAS aumentou com a idade 

(66 % no grupo com ≥ 80), assim como a prevalência de 

doenças cardíacas, que variou de 11 % no grupo com 60 a 69 

anos a 22 % no grupo com ≥ 80 anos. 

Os medicamentos com ação no sistema nervoso central 

como os antidepressivos, merecem um destaque devido sua 

vasta utilização em meio aos idosos. O quadro depressivo 

muitas vezes pode até levar ao suicídio, além de afetar a 

capacidade de executar atividades cotidianas, do autocuidado 

e as relações interpessoais e com a sociedade (FABER; 

SCHEICHER; SOARES, 2017). 

Além disso, a utilização de medicamentos antipsicóticos 

por idosos também ocorre com frequência, sobretudo, naqueles 

que apresentam um maior comprometimento cognitivo. Esses 

agentes terapêuticos são utilizados, em geral, para tratamento 

e controle de alterações comportamentais como agitação, 

alucinações e insônia (GREENBLATT; GREENBLATT, 2016). 

Alguns estudos mostram um percentual elevado de 

idosos, especialmente aqueles institucionalizados, que fazem 

uso de medicamentos psicotrópicos, sobretudo os 

antidepressivos e neurolépticos. Esse fenômeno pode ser 

atribuído a diversos motivos, que vão desde a grande parcela 

de indivíduos com problemas psiquiátricos que são acolhidos 

nessas instituições até aos sentimentos de tristeza e solidão 

que surgem com o envelhecimento e a realidade social a qual 

esses idosos vivenciam (NÓBREGA et al., 2015). 

Estudo conduzido por Garbin et al. (2017) em 4 ILPIs no 

estado de SP, identificou que dos 1452 medicamentos 

prescritos aos idosos que fizeram parte do estudo, 36 % desses 

exerciam ação sobre o Sistema Nervoso Central (SNC). 



ELABORAÇÃO DE UM GUIA DE MEDICAMENTOS PARA IDOSOS EM UMA 

INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

290 
 

 Assim, é importante o desenvolvimento de ações que 

tenham o cuidador como sujeito principal, a fim de promover 

qualificação profissional e educação continuada, objetivando a 

melhoria na qualidade de vida da população idosa. 

 

CONCLUSÕES 

 

Diante disso, espera-se que a utilização deste guia de 

medicamentos exerça um impacto positivo na prática dos 

profissionais da ILPI Vila Vicentina Júlia Freire, uma vez que, 

servirá de subsidio para o conhecimento dos principais 

medicamentos utilizados de forma contínua pelos idosos 

institucionalizados, poderá ainda auxiliar na administração e 

acompanhamento do uso desses medicamentos, diminuindo a 

probabilidade de ocorrência de erros de medicação, assim 

como do aparecimento de efeitos adversos e interações 

medicamentosas. 
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RESUMO: O ritmo do processo do envelhecimento humano nos 
países em desenvolvimento é mais acelerado, e está associado 
ao surgimento de limitações físicas e sociais, que influenciam o 
desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. Estas 
doenças, correspondem às principais causas de mortalidade e 
incapacidade em todo o mundo.  A depressão, por sua vez, pode 
ser desencadeada a partir do diagnóstico de tais patologias e das 
dificuldades de enfrentamento. Dessa forma,  o referido trabalho 
objetiva identificar as evidências científicas acerca dos fatores 
relacionados à depressão em idosos com doenças crônicas não 
transmissíveis. Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, 
baseada na estratégia PICOS para elaboração do título e pergunta 
norteadora e no PRISMA para a escrita do relatório de revisão. 
Realizou-se buscas e pré-seleção nas bases de dados PubMed, 
Scopus, Web of Science e CINAHL. As buscas resgatou 129 
estudos. Após leitura de título e resumo foram excluídos 111 
trabalhos, pois não se encaixaram nos critérios de inclusão. Dessa 



FATORES RELACIONADOS À DEPRESSÃO EM IDOSOS COM DOENÇAS 

CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS: REVISÃO INTEGRATIVA 

295 
 

forma, resultaram 18 estudos que foram lidos na íntegra e, a partir 
da análise destes, a amostra resultante foi constituída por 08 
artigos. Essa revisão mostrou que os fatores relacionados à 
depressão em idosos com doenças crônicas não transmissíveis 
centraram-se na ocorrência de multimorbidades, status 
socioeconômico e demográfico, autocuidado diminuído e piora do 
quadro clínico, comprometimento cognitivo-funcional e 
polifarmácia. 
Palavras-chave: Depressão. Idosos. Doenças crônicas. 
 

INTRODUÇÃO 

 

 De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

em 2025 o Brasil ocupará o sexto lugar quanto ao contingente de 

idosos no mundo. O ritmo do processo do envelhecimento humano 

nos países em desenvolvimento é mais acelerado, por isso 

acredita-se que a população da referida faixa etária aumente 

quatro vezes mais nos próximos 50 anos (BRITO; BRITO; 

OLIVEIRA, 2015). Esse processo é caracterizado pela redução 

das taxas de mortalidade e fecundidade que representa as 

alterações no padrão de vida populacional. Nesse sentido, essa 

mudança contribui para o aumento da longevidade, visto que 

houve adoção de hábitos saudáveis de vida (PAULA; OLIVEIRA; 

DE SOUZA, 2015). 

No entanto, o processo natural da senescência humana 

está associado ao surgimento de limitações físicas e sociais, que 

culminam para o desenvolvimento de doenças crônicas não 

transmissíveis (OLIVEIRA, 2016).  

O diagnóstico de uma doença crônica não transmissível 

pode ser encarado de várias formas. Algumas pessoas vivem sem 

compreender a patologia e quais os riscos que trazem à saúde 
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(FREITAS et al., 2018). Para outras pessoas a doença torna-se 

internalizada e, consequentemente, banalizada em seu cuidado. 

No entanto, vale ressaltar que, o tratamento não será efetivo 

enquanto não houver o entendimento correto (FLEISCHER; 

FRANCH, 2015). 

O aumento da prevalência de doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT) concomitante ao envelhecimento 

populacional, correspondem às principais causas de mortalidade 

e incapacidade em todo o mundo, sendo responsáveis por 38 

milhões de mortes por ano (WHO, 2015). Ademais, nos países de 

média e baixa renda ocorre o maior percentual de mortalidade, em 

razão da precariedade ao acesso à saúde preventiva e tratamento 

das patologias, o que resulta em menor expectativa de vida (WHO, 

2015). 

Além disso, a depressão também pode ser desencadeada 

a partir do diagnóstico de uma doença crônica não transmissível, 

visto que, trata-se de um transtorno mental, causado por fatores 

orgânicos, psicológicos, ambientais e espirituais, caracterizado por 

angústia, rebaixamento do humor e pela perda de interesse, 

prazer e energia diante da vida. Pesquisas epidemiológicas no 

Brasil, revelam que há prevalência de sintomas depressivos em 

cerca de 18 a 27,5% dos idosos, e ocorre o aumento para 52% 

quando se refere a idosos que são assistidos pelas atenções 

primária e secundária (LAMPERT; SCORTEGAGNA, 2017). 

Na pessoa idosa, os sintomas mais comuns dos quadros 

depressivos incluem anedonia, ausência de afeto positivo, 

irritabilidade, ansiedade e maior preocupação com a incapacidade 

cognitiva e sintomas somáticos; o humor depressivo é menos 

evidente (LAMPERT; SCORTEGAGNA, 2017). Neste contexto, a 

depressão em idosos inclui fatores genéticos, neurológicos, 
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biológicos, cognitivos, afetivos e sociodemográficos (MARTINS et 

al., 2018). 

Portanto, o presente estudo é necessário para aprofundar e 

disseminar o conhecimento acerca da temática abordada, visto 

que o país está passando por um processo de envelhecimento e, 

por consequência, há necessidade de ofertar um cuidado integral 

centrado no indivíduo, com a finalidade de garantir a promoção da 

saúde, prevenção de doenças e tratamento eficaz. Além disso, é 

importante conhecer a relação existente entre o transtorno 

depressivo e as características naturais do envelhecimento, para 

que os profissionais da área da saúde ofereçam a assistência 

qualificada em prol da melhoria da qualidade de vida desses 

indivíduos. Para mais, irá contribuir na diminuição de paradigmas 

nos âmbitos científico e social e minimização da negligência no 

cuidado.  

Dessa forma, o referido trabalho objetiva identificar as 

evidências científicas acerca dos fatores relacionados à depressão 

em idosos com doenças crônicas não transmissíveis. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Consiste em uma revisão integrativa de literatura, que 

baseou-se na estratégia PICOS (UNIVERSITY OF YORK, 2009) 

para elaboração do título e pergunta norteadora. Desta forma, a 

primeira etapa consistiu na elaboração da seguinte pergunta 

norteadora: Quais as evidências científicas acerca dos fatores 

relacionados à depressão em idosos com doenças crônicas não 

transmissíveis? 

Em seguida, na segunda etapa, elencou-se os critérios de 

inclusão da amostra: artigos científicos de dados primários, que 

abordaram a temática. Dentre os critérios de exclusão utilizou-se: 
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teses, dissertações, trabalhos científicos apresentados em 

congressos, artigos duplicados. 

Na terceira etapa houve buscas nas bases de dados 

PubMed, Scopus, CINHAL e Web of Science a partir da utilização 

dos descritores indexados no Mesh Terms e seus cruzamentos: 

chronic disease, depressive disorder, depression e aging, com uso 

dos operadores booleanos OR e AND. Foi utilizado limitador de 

tempo para cinco anos. 

Nesse contexto, avaliou-se os títulos e resumos dos artigos 

para seleção dos estudos potencialmente elegíveis. 

Posteriormente, foram selecionados trabalhos completos para 

leitura na íntegra, e, excluídos aqueles que não atenderam aos 

critérios de inclusão dessa revisão. A quarta etapa ocorreu por 

meio da leitura dos artigos selecionados e preenchimento do 

quadro de caracterização.  

Na quinta etapa realizou-se a discussão de acordo com 

dados científicos da literatura e elaboração do relatório de revisão 

de acordo com o diagrama PRISMA, que consiste em diretrizes 

metodológicas e estratégia de busca e resultados obtidos 

(LIBERATI et al., 2009). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

As buscas nas bases de dados de acordo com as 

estratégias descritas no presente estudo, resgatou-se 129 

estudos. Após leitura de título e resumo foram excluídos 111 

trabalhos, pois não se encaixaram nos critérios de inclusão. Dessa 

forma, resultaram 18 estudos que foram lidos na íntegra e, a partir 

da análise destes, a amostra resultante foi constituída por 08 

artigos, que contemplaram os fatores relacionados à depressão 
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em idosos com doenças crônicas não transmissíveis (Quadros 1 e 

2).  

 

Quadro 1. Quadro de caracterização dos artigos que compuseram 

a amostra final. 

 

N

° 

Título Autor/ Ano/ 

Jornal 

Desenho 

do estudo 

Amostra 

0

1 

The impact of 

multimorbidity 

on adult 

physical and 

mental health in 

low- and 

middle-income 

countries: What 

does the study 

on global 

ageing and 

adult health 

(SAGE) reveal? 

AROKIASA

MY, 

Perianayaga

m et al. 

2015 

BMC 

Medicine  

Pesquisa 

transversal 

de base 

populacion

al. 

42.236 

participant

es. 

0

2 

The Prevalence 

of Depression 

and Its 

Association 

with Self-

Management 

Behaviors in 

Chronic 

DANIA, S. et 

al. 

2019 

Iranian 

Journal of 

Psychiatry 

and 

Estudo 

transversal

. 

483 

respondent

es 

elegíveis. 
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Disease 

Patients 

Behavioral 

Sciences  

0

3 

Relationship of 

depression, 

chronic 

disease, self-

rated health, 

and gender with 

health care 

utilization 

among 

community-

living elderly 

HAN, Kyu-

Man et al. 

2018 

Journal of 

affective 

disorders  

Estudo 

transversal

. 

 5223 

idosos 

0

4 

Prevalence and 

Severity of 

Depression in a 

Pakistani 

Population with 

at least One 

Major Chronic 

Disease 

GODIL, 

AnSAb et al.  

2017 

Journal of 

clinical and 

diagnostic 

research: 

JCDR.  

Estudo 

transversal

. 

515 

pacientes. 

0

5 

The role of 

socioeconomic 

status in 

depression: 

results from the 

COURAGE 

FREEMAN, 

Aislinne et 

al. 

2016 

BMC public 

health 

Estudo 

transversal

. 

10.800 

indivíduos 

com idade 

≥ 18 anos 
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study (aging in 

Europe)  

0

6 

Increased risk 

of chronic liver 

disease in 

patients with 

major 

depressive 

disorder: A 

population-

based study. 

HSU, Jer-

Hwa; 

CHIEN, I.-

Chia; LIN, 

Ching-Heng. 

2019 

Journal of 

Affective 

Disorders  

Estudo 

transversal

. 

766.427 

indivíduos 

adultos 

com idade 

≥ 18 anos.  

0

7 

.The 

Relationship 

between 

Depression and 

Metabolic 

Syndrome in 

the Elderly 

Population: The 

Cohort Aging 

Study  

BAKHTIARI, 

Afsaneh et 

al. 

2018 

Iranian 

journal of 

psychiatry 

Estudo 

transversal

.  

1560 

idosos com 

mais de 60 

anos de 

idade  

0

8 

Doenças 

crônicas não 

transmissíveis 

e fatores 

sociodemográfi

cos associados 

a sintomas de 

SILVA, 

Amanda 

Ramalho et 

al.  

2017 

J Bras 

Psiquiatr  

Estudo 

transversal

.  

 1.391 

idosos 
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depressão em 

idosos 

 

Quadro 2. Quadro de caracterização conforme instrumento 

utilizado na pesquisa, análise de dados e os resultados. 

Nº Instrumento Análise de 

dados 

Resultados 

01 A depressão foi 

avaliada 

através de um 

conjunto de 

perguntas 

sintomáticas 

baseadas na 

versão do 

World Mental 

Health Survey 

da Composite 

International 

Diagnostic 

Interview 

STATA 12.0. A prevalência de 

limitação de 1 + AVD, 

saúde autoavaliada e 

depressão 

aumentaram, 

enquanto a qualidade 

de vida diminuiu 

acentuadamente com 

o aumento do número 

de doenças. 

02 “Questionário 

de autogestão 

de Stanford” e 

o questionário 

de saúde do 

paciente (PHQ-

9) 

SPSS 17. A prevalência de 

depressão nos 

participantes foi de 

14,7%. Houve relação 

significativa entre 

comportamentos de 

autogestão, como 
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atividade física (P <0. 

05) e adesão à 

medicação (P <0,001) 

e depressão.  O risco 

de depressão foi 

maior em pacientes 

com artrite 

reumatóide e 

pacientes com 

doença esquelética 

03 Escala Center 

for 

Epidemiologic 

Studies 

Depression 

(CES-D-11) 

Análises de 

regressão 

hierárquica e o 

método de 

análise de 

mediação de 

Hayes e 

Preacher. 

Foi encontrado um 

efeito interativo 

significativo do escore 

CES-D-11 e doença 

crônica. 

04 O Inventário de 

Depressão 

Beck II-II, um 

instrumento de 

autorrelato de 

21 itens, foi 

utilizado para 

avaliar a 

gravidade da 

depressão. As 

variáveis 

SPSS Statistics, 

versão 17.0 

 A maioria dos 

pacientes que tiveram 

uma doença crônica 

estava levemente 

deprimida (n = 53, 

32,9%), enquanto a 

maioria dos pacientes 

que tiveram duas (n = 

106, 43,4%) ou três (n 

= 33, 47,8%) doenças 

crônicas estava 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/cohort-effect
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/cohort-effect
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categóricas 

foram 

comparadas 

pelo teste do 

qui-quadrado, 

enquanto as 

comparações 

intergrupos 

foram 

realizadas pelo 

teste ANOVA 

de uma via. A 

regressão 

logística foi 

empregada 

para estimar as 

chances de 

depressão da 

Categoria B 

(níveis 

moderado e 

grave de 

depressão) em 

doenças 

crônicas. 

categorizados sob a 

classificação mínima 

da escala BDI. Os 

pacientes que tiveram 

todas as quatro 

doenças crônicas 

estavam 

principalmente 

gravemente 

deprimidos (n = 7, 

46,7%) 

05 Composite 

International 

Diagnostic 

Interview foi 

O software 

SPSS, versão 

19. 

Os resultados 

revelam uma 

associação 

significativa entre 
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usada para 

identificar a 

presença de 

depressão.  

depressão e baixo 

status 

socioeconômico ( p  ≤ 

0,001). Além disso, o 

ensino superior 

diminuiu 

significativamente as 

chances de 

depressão em cada 

país, mas a renda não 

06 Foi utilizado um 

banco de 

dados 

estabelecido 

pelo National 

Health 

Research 

Institute 

(NHRI).  

Análises de 

regressão 

logística. 

A prevalência de 

doença hepática 

crônica em pacientes 

com TDM foi 2,27 

vezes maior que a da 

população geral em 

2005 (12,4% vs. 

5,8%; odds ratio (OR) 

= 2,27; intervalo de 

confiança de 95% (IC) 

= 2,07-2,48) . A 

incidência média 

anual de doença 

hepática crônica em 

pacientes com TDM 

durante o período de 

2006 a 2010 também 

foi maior que a da 

população geral 
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(2,6% vs. 1,7%; razão 

de risco (RR) = 1,52; 

IC95% = 1,37–1,7).  

07 Escala de 

Depressão 

Geriátrica 

(GDS). 

 

 

 

 

 

 

 

  

SPSS 20 

software.  

Sintomas depressivos 

foram observados em 

28,7% dos homens e 

46,2% das 

mulheres.Observou-

se associação 

significativa entre os 

componentes da SM 

(circunferência da 

cintura, HDL-C, 

glicemia de jejum, 

triglicerídeos) e 

sintomas 

depressivos, mas 

essa associação não 

existia mais após o 

ajuste de idade e 

sexo. A pressão 

arterial elevada 

revelou uma relação 

significativa com os 

sintomas depressivos 

apenas nos homens.  

08  Escala de 

Depressão 

Os resultados 

foram tabulados 

pelo programa 

Aproximadamente 

81% referiram ao 

menos uma doença 
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Geriátrica 

(EDG-15). 

de digitalização 

e leitura de 

dados TeleForm 

(Cardiff, Version 

10.5.1, Chicago, 

USA) e, 

posteriormente, 

analisados pelo 

programa 

estatístico SPSS 

versão 17.  

crônica não 

transmissível. Os 

sintomas depressivos 

foram associados 

com sexo feminino, 

doença coronariana, 

insuficiência cardíaca 

e acidente vascular 

cerebral; ≥ 8 anos de 

estudo e ter 

companheiro foram 

protetores. Dentre as 

doenças crônicas não 

transmissíveis, as 

cardiovasculares e as 

cerebrovasculares 

têm associação 

independente com 

sintomas de 

depressão. 

 

A análise dos artigos selecionados para a amostra final 

mostrou elevada incidência de depressão em idosos com doenças 

crônicas não transmissíveis. Dentre os fatores relacionados à 

depressão destacam-se na revisão de literatura: as 

multimorbidades, status socioeconômico e sociodemográfico, 

autocuidado diminuído, piora do quadro clínico, comprometimento 

cognitivo-funcional e polifarmácia. 

A multimorbidade trata-se de um problema de saúde 

pública, ao considerar a sua prevalência, gravidade e seu impacto 
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na qualidade de vida (NUNES; THUMÉ; FACCHINI, 2015). A 

literatura aponta a prevalência da anemia, hipertensão, diabetes e 

asma entre a faixa etária estudada (AROKIASAMY, et al., 2015).  

Segundo Perianayagam et al., (2015), a anemia foi a 

doença crônica não transmissível de maior prevalência, e com 

predomínio no sexo feminino. A maioria dos idosos acometidos por 

anemia e hipertensão desenvolveu depressão menor. O estudo 

também revelou que a maioria dos diabéticos teve depressão 

menor. A asma, por sua vez, foi a patologia menos prevalente e 

relacionou-se com depressão menor. 

Pacientes que vivem com apenas uma doença crônica não 

transmissível possuem sintomas depressivos leves, já aqueles 

que possuem duas ou três doenças crônicas não transmissíveis 

são acometidos por depressão menor. Os que possuem quatro ou 

mais doenças crônicas não transmissíveis podem tornar-se 

gravemente deprimidos (AROKIASAMY, et al., 2015). 

Em consequência da presença de multimorbidade, muitos 

idosos fazem uso de muitos medicamentos, caracterizando uma 

situação de polifarmácia. Portanto, os profissionais da área da 

saúde devem manter-se atentos às possíveis alterações que se 

encaixam dentro da normalidade ou anormalidade da senescência 

para providenciar um tratamento correto. 

No que tange os aspectos socioeconômicos, a literatura 

aponta que a prevalência da depressão também está associada 

ao baixo status socioeconômico. Onde percebeu-se que as 

chances de depressão diminuíram significativamente para cada 

aumento de unidade no índice do status socioeconômico 

(FERMAN et al., 2016). 

 Na europa houve aumento da incidência de sintomas 

depressivos em pessoas em situação de dificuldade financeira 
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(PORTELLANOORTIZ et al., 2018), além de associação à alta 

morbidade, incapacidade e falta de acesso à saúde. 

Quanto aos fatores sociodemográficos, o sexo feminino 

apresenta-se associado a sintomas depressivos com maior 

frequência (SILVA et al., 2017), uma vez que estas sofrem 

sobrecarga de funções familiares, sofrem influência de fatores 

hormonais e biológicos, isolamento social, dentre outros. No 

entanto, a religião e espiritualidade são consideradas formas 

preventivas de depressão, visto que promovem interação social e 

atividades coletivas (GULLICH; DURO; CESAR, 2016). 

Além disso, a baixa escolaridade e o analfabetismo estão 

relacionados aos sintomas depressivos. No entanto, morar com o 

cônjuge ou ter um companheiro pode ser considerado um fator de 

proteção psicossocial (DO NASCIMENTO et al., 2017). Vale 

ressaltar que é de extrema importância ter conhecimento prévio e 

bem estabelecido acerca dos sinais e sintomas depressivos para 

que estes possam ser associados às características 

sociodemográficas (DO NASCIMENTO et al., 2017). 

Em relação ao autocuidado diminuído e consequente piora 

do quadro clínico, os estudos apontam uma associação negativa 

entre depressão e o autocuidado dos pacientes que possuem 

doenças crônicas não transmissíveis. E enfatizam a importância 

de acompanhamento psicológico como uma alternativa de 

melhorar o prognóstico das doenças crônicas, tendo em vista que 

estas se agravam na presença de quadros depressivos (DANIA, 

S. et al., 2019). 

O comprometimento cognitivo esteve relacionado à 

incapacidade de realizar atividades cotidianas, o que colabora 

para o prejuízo do tratamento das patologias (SANTOS, 2015). 

Além disso, o comprometimento físico piora os processos 

patológicos e fatores externos relacionados à pessoa idosa, uma 
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vez que tornam-se mais susceptíveis à quedas, perda de 

mobilidade e agravamento dos quadros depressivos, visto que 

todos os fatores colaboram para diminuição das atividades, 

isolamento social e declínio da saúde (COSTA et al., 2017).   

 

CONCLUSÕES 

 Essa revisão mostrou que os fatores relacionados à 

depressão em idosos com doenças crônicas não transmissíveis 

centraram-se na ocorrência de multimorbidades, status 

socioeconômico e demográfico, autocuidado diminuído, piora do 

quadro clínico, comprometimento cognitivo-funcional e 

polifarmácia, os quais sofreram variações de acordo com as 

diferentes características populacionais de cada país investigado. 

O predomínio de estudos internacionais mostra uma lacuna 

científica para o contexto brasileiro. 

Dessa maneira, recomendam-se investimentos em 

estudos, pesquisa e ensino para promover debates sobre a 

temática no intuito do aprimoramento da assistência à saúde 

integral da pessoa idosa. 
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RESUMO: A fratura transtrocantérica é uma lesão grave e 
comum que ocorre predominantemente em idosos. Devido às 
diversas comorbidades encontradas nesta população, como 
hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e câncer, os 
índices de morbidade e mortalidade tendem a ser elevados. O 
objetivo deste trabalho foi realizar pesquisa bibliográfica sobre 
tais fraturas nas bases eletrônicas de dados (PUBMED, 
SCIELO, Google Acadêmico e LILACS), assim como em livros 
renomados, destacando os temas e abordagens mais 
pertinentes na área. Foi evidenciada a relevância do assunto, 
visto que as fraturas do fêmur proximal, especialmente as 
transtrocantéricas, ocupam grande percentual dos leitos 
hospitalares, determinando alto custo social. O diagnóstico 
dessas fraturas é realizado através da anamnese, exame físico 
e exames complementares de imagem. Seu tratamento é 
eminentemente cirúrgico, sendo a intervenção precoce um fator 
que melhora o prognóstico. Diversos dispositivos de fixação são 
utilizados para correção desta fratura, destacando-se a haste 
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céfalo-medular, o Dynamic Condylar Screw e o Dynamic Hip 
Screw. Este último é considerado padrão-ouro para o 
tratamento de fraturas transtrocantéricas estáveis, entretanto, 
as abordagens cirúrgicas para osteossíntese com este implante 
são muito traumatizantes. Isso resulta em permanência elevada 
do paciente no leito, bem como reduzida recuperação funcional 
e elevadas taxas de complicações pós-operatórias.  
Palavras-chave: Fêmur proximal. Fratura transtrocantérica. 
Idosos.  
 

INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento da população brasileira é uma 

realidade que causa preocupação. Em 1991, o total de pessoas 

com 60 anos ou mais era de 10,7 milhões (7,2% do total); já em 

2011, esse grupo somou 23,5 milhões, o que correspondia a 

12,1% dos brasileiros. É nessa população que há maior 

incidência de diversas doenças, dentre as quais pode-se 

destacar as fraturas do terço proximal do fêmur (DANIACHI et 

al., 2015).  

Dentre as fraturas do fêmur proximal, as 

transtrocantéricas representam um importante grupo 

(PETROS; FERREIRA; PETROS, 2017). Estas fraturas podem 

ser consideradas um grave problema médico, econômico e 

social, pois a má condução do caso pode condenar o paciente 

a morte ou deixá-lo permanentemente incapacitado, tornando 

sua vida e de seus familiares algo penoso e desagradável 

(MUNHOZ; PASCOTINI, 2018). 

A fratura transtrocantérica acomete a região entre o 

trocânter maior e o menor do fêmur proximal, sendo uma lesão 

grave e comum, que ocorre predominantemente em idosos e 

tem como principal causa a queda da própria altura. Tais 
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quedas são comuns na população idosa devido a fatores como: 

maior uso de medicamentos que causam sonolência, alteração 

do equilíbrio e hipotensão, alta prevalência de doenças 

crônicas, deficiência cognitiva, perda de massa e força 

muscular, sedentarismo, deficiência nutricional, diminuição da 

acuidade visual, residência e/ou calçado inadequado 

(GUERRA; VIANA; FEIL, 2017; MUNHOZ; PASCOTINI, 2018). 

Essas lesões são causa de elevadas taxas de morbidade e 

mortalidade; muitos desses idosos jamais recuperam a 

qualidade de vida anterior ao trauma. Sua incidência está 

relacionada a presença de osteoporose, sendo a taxa de 

mortalidade de 15 a 30% (DANIACHI et al., 2015).  

A presença de comorbidades, a realização de 

transfusões sanguíneas durante o internamento e o tempo de 

internação aumentam a chance de óbito desses pacientes. 

Além disso, fatores como: ser institucionalizado, ter mais de 80 

anos de idade, ser do sexo masculino e possuir rebaixamento 

mental também são associados ao aumento da mortalidade e 

complicações pós-operatórias graves (BAGGIO; OLIVEIRA; 

LOCKS, 2019). 

As comorbidades mais facilmente encontradas nestes 

casos são hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, 

acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio e câncer 

(ABREU; SENA; RODRIGUES FILHO, 2016).  

A taxa de mortalidade associada a esses tipos de 

fraturas é acrescida devido à presença dessas comorbidades, 

sendo elevado o risco de complicações pré e pós-operatórias. 

Dentre as complicações pós-cirúrgicas mais comuns estão a 

broncopneumonia, os problemas cardíacos, a trombose venosa 

profunda e o tromboembolismo pulmonar. Quanto à incidência 
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de infecção profunda, os valores podem variar de 0,15 a 15% 

(SAUL et al., 2019). 

O tratamento deste tipo de fratura é cirúrgico, com o 

objetivo de mobilizar e retirar precocemente o paciente do leito 

e reduzir os riscos de complicações clínicas. O período de 24 a 

48 horas após a fratura é considerado ideal para o 

procedimento cirúrgico, levando-se em consideração o estado 

geral de saúde do paciente (ZELENKA et al., 2018). 

Em estudo realizado por Fu et al. (2017), a incidência de 

complicações respiratórias, readmissões e períodos de 

internação superiores a seis dias foi maior no grupo que 

realizou a correção cirúrgica 24 horas ou mais após a admissão 

no hospital, em comparação com aqueles que a realizam em 

um período menor que 24 horas.  

O tipo de implante utilizado para reparação de fraturas 

transtrocantéricas é determinado pelo tipo de fratura.  A fixação 

por Dynamic Hip Screw (DHS) é amplamente utilizada para 

tratar cirurgicamente as fraturas transtrocantéricas, por meio da 

fixação extramedular. Este dispositivo é considerado o padrão-

ouro para osteossíntese dessas fraturas, embora não seja 

indicado para tratamento de fraturas instáveis e 

oblíquas/reversas (CAI; WANG; DI, 2016).  

As abordagens cirúrgicas utilizadas para implantação do 

DHS costumam ser muito traumatizantes, com grandes 

incisões. A descarga de peso parcial, com auxílio de muletas ou 

andador, costuma ocorrer em média no final da primeira 

semana após a cirurgia e a consolidação da fratura se dá após 

seis meses, com ausência de dor ou dor leve. A recuperação 

funcional do membro, entretanto, permanece reduzida em dois 

pontos durante o mesmo período (segundo o escore de 
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mobilidade de Parker e Palmer) (ABREU; SENA; RODRIGUES 

FILHO, 2016). 

Levando-se em consideração que grande parte dos 

pacientes acometidos por fraturas transtrocantéricas é idosa e 

normalmente apresenta comorbidades, os procedimentos 

adotados para o tratamento deste tipo de fratura geram 

agressão severa. Devido ao trauma cirúrgico exacerbado, o 

pós-operatório costuma ser doloroso, com dificuldade de 

mobilização e marcha precoce. Consequentemente, a 

imobilidade no leito favorece a evolução de complicações pós-

operatórias. Além disso, grandes incisões aumentam a chance 

de infecção cirúrgica, o dano muscular leva à impotência 

funcional do membro operado e o sangramento elevado torna a 

hemotransfusão uma rotina nestas cirurgias. Neste sentido, os 

fatores que influenciam a qualidade de vida (funcionalidade, 

independência, bem-estar e humor) são comprometidos nesses 

pacientes (PETROS; FERREIRA; PETROS, 2017). 

O objetivo desse estudo foi realizar revisão bibliográfica 

nos bancos de dados eletrônicos, assim como em livros 

renomados, com o intuito de compreender melhor a definição, 

fatores de risco, diagnóstico, classificação, tratamento, 

complicações pré e pós-operatórias e prognóstico das fraturas 

transtrocantéricas em idosos.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foi realizada consulta à literatura científica através de 

pesquisas nas bases de dados eletrônicos PUBMED, SCIELO, 

Google Acadêmico e LILACS, assim como em livros renomados 

de ortopedia, durante os meses de janeiro a outubro de 2019. 

Nas pesquisas online foram utilizados os descritores 
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“transtrochanteric fractures”, “proximal femur”, “elderly” e 

“treatment”, assim como suas traduções para a língua 

portuguesa e espanhola. Foram lidos os primeiros títulos de 

cada base, sendo avaliados os resumos dos títulos 

considerados adequados à temática. Ao final, 16 artigos e 1 

livro foram selecionados, com grande número de evidências 

quanto à temática, no intuito de produzir um texto com 

informações consolidadas na área, grande arcabouço teórico e 

de elevado impacto na prática de pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

FRATURA TRANSTROCANTÉRICA 

 

As fraturas transtrocantéricas, geralmente, têm a queda 

da própria altura como mecanismo que facilita seu 

acometimento. Um idoso, ao cair da própria altura, produz uma 

energia cinética 10 vezes maior do que a necessária para 

produzir uma fratura nesta região do fêmur. Seu diagnóstico 

clínico é feito através da visualização de encurtamento e 

rotação externa do membro acometido, assim como pela 

presença de equimose na região do trocânter maior. Exames 

complementares, como radiografias em perfil e antero-

posterior, facilitam o diagnóstico. A observação da localização 

e extensão da fratura permite ao médico classificar o tipo de 

fratura e analisar a melhor correção possível (MACEDO et al., 

2019). 

 

PERFIL DOS PACIENTES 
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Diversos estudos tentam traçar o perfil epidemiológico 

dos pacientes acompeditos por fraturas do fêmur proximal. 

Daniachi et al. (2015), em seu estudo, evidencia predominância 

de mulheres, com razão de 3:1; média de idade de 79 anos; 

sendo a queda da própria altura o mecanismo de fratura em 

92,9% dos casos. 76,9% dessas quedas ocorreram dentro da 

residência do idoso, principalmente no banheiro. Apenas 15,2% 

desses idosos não apresentavam comorbidades associadas 

(hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, etc.). Quanto 

à presença de osteoporose, a análise das radiografias em 

incidência antero-posterior do quadril evidenciou ossos 

osteoporóticos em 94,7% dos pacientes.  

 

CLASSIFICAÇÃO DA FRATURA  

 

No intuito de facilitar a diferenciação dos diversos tipos 

de fraturas transtrocantéricas, várias formas de classificação 

foram criadas, dentre as quais destacam-se a 

Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen (AO) (1990) e a 

Tronzo (1974). O método de classificação das fraturas deve ser 

reprodutível entre pessoas de diferentes locais e formações 

acadêmicas e pelo mesmo profissional em momentos distintos. 

A principal característica de um sistema de classificação é 

conter informação válida que ajude a descrever as 

características da fratura (como topografia, configuração da 

fratura, grau de estabilidade e gravidade) (MATTOS; JESUS; 

FLOTER, 2015; MÜLLER et al., 1990; TRONZO, 1974).  

O método de classificação das fraturas deve, ainda, ser 

clinicamente relevante, confiável, reprodutível e válido. Deverá 

padronizar uma linguagem de comunicação confiável, oferecer 

diretrizes para o tratamento, indicar a possibilidade de 
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complicações e estabilidade da fratura e permitir que se 

obtenha um prognóstico razoável em relação a cada fratura. 

Contudo, diversas pesquisas têm mostrado que, apesar de 

serem amplamente utilizados, os métodos de classificação 

supracitados possuem baixa reprodutibilidade, sendo a 

concordância maior entre especialistas com cinco ou mais anos 

de experiência (MATTOS; JESUS; FLOTER, 2015; MUNHOZ; 

PASCOTINI, 2018).  

 

Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen (AO) 

 

A classificação AO trata-se de um sistema de localização 

do osso e do tipo de acometimento por ele apresentado. Dessa 

maneira, é possível aos profissionais ortopédicos se 

comunicarem de forma facilitada em diferentes locais do 

mundo, através de um código alfanumérico. Neste sistema, as 

fraturas transtrocantéricas são representadas pelo código 31-A, 

sendo subdivididas em três grupos e nove subgrupos, segundo 

a obliquidade da linha de fratura e o grau de fragmentação 

óssea (Figura 1) (MÜLLER et al., 1990; MATTOS; JESUS; 

FLOTER, 2015). 

● 31-A1.1 Fratura se estende ao longo da linha 

intertrocantérica; 

● 31-A1.2 Fratura se localiza no trocanter maior (podendo 

ou não ser compactada); 

● 31-A1.3 Fratura se localiza abaixo do trocanter menor 

(podendo ser de variedade alta ou baixa); 

● 31-A2.1 Fratura transtrocantérica multifragmentada com 

um fragmento intermediário; 
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● 31-A2.2 Fratura transtrocantérica multifragmentada com 

vários fragmentos intermediários; 

● 31-A2.3 Fratura transtrocantérica multifragmentada, 

estendendo-se mais de um centímetro abaixo do trocanter 

menor; 

● 31-A3.1 Fratura da área intertrocantérica e trocantérica 

simples oblíqua; 

● 31-A3.2 Fratura da área intertrocantérica e trocantérica 

simples transversa; 

● 31-A3.3 Fratura da área intertrocantérica e trocantérica 

multifragmentária (podendo se estender até o trocanter maior 

ou até o colo). 

As fraturas 31-A1.1, 31-A1.2, 31-A1.3 e 31-A2.1 são 

tipicamente estáveis, enquanto as fraturas 31-A2.2, 31-A2.3, 

31-A3.1, 31-A3.2 e 31-A3.3, que possuem mais de um 

fragmento intermediário, são usualmente classificadas como 

instáveis. Nas fraturas estáveis o suporte do próprio peso seria 

possível no pós-operatório imediato (SOCCI et al., 2018). 
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Figura 1. Representação gráfica da classificação AO das 

fraturas transtrocantéricas.  

 

 Fonte: MATTOS; JESUS; FLOTER, 2015. 

 

Tronzo 

 

Em 1949, Boyd e Griffin propuseram que as fraturas 

transtrocantéricas fossem classificadas em quatro tipos (I, II, III 

e IV). Algumas décadas depois, Tronzo adaptou esta 

classificação, acrescentado um tipo III variante e um tipo V 

(Figura 2) (MATTOS; JESUS; FLOTER, 2015; TRONZO, 1974). 

● I - Fratura incompleta no trocânter maior. O trocânter 

menor está intacto; 



FRATURAS TRANSTROCANTÉRICAS: O QUE HÁ DE IMPORTANTE NA 

LITERATURA? 

323 
 

● II - Parede posterior intacta, fratura em ambos 

trocânteres. Fratura do trocânter menor é pequena; 

● III - Parede posterior fraturada em pequenos pedaços 

com grande fragmento do trocânter menor e telescopado do 

colo na diáfise femoral; 

● III variante - Semelhante ao tipo III, porém, nessa fratura, 

o trocânter maior se desprende por completo; 

● IV - Parede posterior fraturada em pequenos pedaços, 

sem telescopado dos fragmentos principais; 

● V - Fratura trocantérica oblíqua inversa. Nessa fratura o 

trocânter menor está intacto, há fragmentação do osso, porém 

não há deslocamento. É uma fratura incomum. 

As fraturas tipo I e II são consideradas estáveis, 

enquanto as tipo III, III variante, IV e V são consideradas 

instáveis (MUNHOZ; PASCOTINI, 2018). 
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Figura 2. Representação gráfica da classificação de Tronzo das 
fraturas transtrocantéricas. 

 

Fonte: TRONZO, 1974. 

INTERVENÇÃO CIRÚRGICA 

 

Fixação extramedular deslizante (parafuso/placa 

deslizante): DHS – 135° 

 

Os sistemas extramedulares deslizantes foram 

desenvolvidos por suportarem maior resistência à falência. 

Estes sistemas possuem em comum um parafuso que se fixa à 
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cabeça femoral e que desliza dentro de um tubo prolongado por 

uma placa lateral, com um ângulo variável, geralmente 135°.  

Sua ação mecânica é baseada no princípio do tirante de 

tração. Seu mecanismo de deslizamento permite acomodação 

por deslocamento do componente proximal, fixado em conjunto 

com o parafuso, para uma posição de maior estabilidade pela 

impactação progressiva entre os fragmentos. No plano frontal 

está sujeito ao carregamento, obtendo uma resultante que atua 

no centro de rotação da cabeça femoral, com inclinação 

aproximada de 159°, impondo não só o deslizamento do 

parafuso como também um momento fletor que, além de 

restringir a migração do parafuso, concentra tensões na região 

lateral da placa (SOCCI et al., 2018). 

A força resultante, quando decomposta em um 

componente vertical, tende a fletir o implante, e outra na direção 

do parafuso tende a promover seu deslizamento. A relação 

entre estes dois componentes é fortemente influenciada pelo 

ângulo do implante. Implantes de maior ângulo (140° ou 150°) 

tendem a deslizar mais e sofrer menor momento fletor. O 

inverso também é observado. O exemplo mais característico do 

parafuso/placa deslizante (PPED) é o Dynamic Hip Screw 

(DHS) (SOCCI et al., 2018). 

 

Fixação extramedular deslizante (parafuso/placa 

deslizante): DCS – 95° 

 

Placas anguladas de 95° são defendidas por alguns 

autores, devido algumas fraturas apresentarem traço paralelo 

ao parafuso do sistema deslizante extramedular, o que 

compromete assim a estabilidade da fratura em relação aos 

esforços de cisalhamento, como ocorre na fratura com 
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obliquidade reversa. Mecanicamente, este sistema deverá ser 

rígido para promover compressão a partir dos parafusos 

implantados nos fragmentos da fratura. Não apresenta 

deslizamento do parafuso e provoca aumento do momento 

fletor de elevada magnitude, não só pela sua direção 

perpendicular aos esforços fletores, como também pelo grande 

braço de momento resultante da sua situação lateral em relação 

ao centro de rotação (HAN et al., 2018; SOCCI et al., 2018). 

Por apresentar uma angulação levemente oblíqua, pode 

haver fadiga do material, principalmente na junção entre o 

parafuso e a placa, local onde ocorre a falência do implante. 

Estes implantes ainda são considerados como alternativa para 

o tratamento das fraturas de obliquidade reversa (HAN et al., 

2018; SOCCI et al., 2018). 

 

Implantes intramedulares (parafusos/haste intramedular 

bloqueada) 

 

Os sistemas intramedulares (PHIB) possuem o objetivo 

de promover maior estabilidade da fratura em situações de 

grande instabilidade, onde os sistemas extramedulares (PPED) 

são sobrecarregados. As principais vantagens do sistema 

intramedular, quando comparado ao extramedular são: 1- 

menor braço de momento das forças deformantes, pela sua 

posição intramedular; 2 - redução do momento fletor; 3 - maior 

resistência ao varismo do fragmento proximal; 4 - manutenção 

do deslizamento entre os fragmentos; 5 - efeito de sustentação, 

dado pelo (s) parafuso (s) de bloqueio distal, aumentando sua 

eficiência na correção e sua manutenção em caso de desvios 

longitudinais (maior estabilidade longitudinal); 6 - facilidade 
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técnica; 7 – menor tempo cirúrgico e agressividade do ato 

operatório; este último sendo questionável.  

Os primeiros sistemas possuíam complicações como 

fratura da região proximal durante a introdução da haste e na 

distal, abaixo dos parafusos de bloqueio. O componente 

cefálico pode ser dois parafusos, uma lâmina helicoidal ou um 

parafuso deslizante semelhante ao do DHS. Quando se usa 

dois parafusos cefálicos, o ambiente mecânico diferencial pode 

ocasionar a migração medial de um e a extrusão do outro. Esta 

complicação, denominada efeito em Z, foi descrita inicialmente 

para a ocorrência do deslizamento do parafuso mais distal, na 

circunstância de instabilidade póstero-medial, enquanto o 

parafuso proximal migra para o interior da cabeça femoral. O 

fenômeno oposto, de deslizamento do parafuso proximal e 

protrusão medial do parafuso distal, foi denominado efeito em Z 

reverso rotacional (HAN et al., 2018; SOCCI et al., 2018). 

Novos modelos têm sido utilizados, fundamentados no 

conceito de parafusos cefálicos convergentes, que objetivam 

promover maior rigidez e, assim, prevenir o colapso excessivo 

dos fragmentos em fraturas instáveis, nas quais se espera 

maior deslizamento dos implantes. Outro sistema preconiza o 

uso de parafusos integrados que possibilitam a compressão 

linear intraoperatória e maior estabilidade rotacional (HAN et al., 

2018; SOCCI et al., 2018). 

 

COMPLICAÇÕES CIRÚRGICAS  

 

As complicações médicas são processos patológicos 

que ocorrem durante a evolução de uma doença. Dentre os 

pacientes submetidos à cirurgia de quadril, a porcentagem de 

complicações varia de 12,5 a 57%, sendo elas associadas à 
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intervenção cirúrgica (infecção da ferida operatória e perda de 

redução) ou não (delirium, infecções de outros sistemas e 

úlceras de pressão). Em estudo realizado com 479 pacientes, 

as complicações mais frequentes foram: delirium (20%), 

complicações relacionadas à operação (13%), necessidade de 

nova intervenção cirúrgica (11%), pneumonia (10%) e 

insuficiência cardíaca congestiva (5%); 27% dos pacientes 

vieram a óbito no período de um ano (FLIKWEERT et al., 2017). 

Já no estudo de Cai; Wang; Di (2016), realizado com 92 

pessoas, o grupo da correção extramedular das fraturas 

transtrocantéricas apresentou como complicações mais 

prevalentes a hiponatremia (11,96%), o desequilíbrio 

hidroeletrolítico (10,87%) e as infecções pulmonares (5,4%). 

Houve também a presença infecção do trato urinário (5,4%), 

infecção superficial da ferida operatória (4,3%) e cut out (4,3%), 

sendo a porcentagem de mortalidade de 3,2%. 

Em estudo realizado por Fu et al. (2017), 16,9% dos 

pacientes que sofreram fratura de quadril apresentaram 

complicações, dentre as quais pode-se destacar: infecções 

urinárias (5,6%), complicações respiratórias (5,2%), 

complicações sépticas (2,1%) e trombose venosa profunda 

(1,8%); 5,5% dos pacientes vieram ao óbito. Os autores ainda 

comparam a incidência de complicações entre pacientes que 

foram operados em até 24 horas após sua admissão e os que 

foram operados com 24 horas ou mais, sendo observado que a 

incidência de complicações respiratórias, readmissões e 

períodos de internação superiores a seis dias foi maior no 

segundo grupo. Logo, fatores como o tempo entre a admissão 

e a intervenção cirúrgica podem influenciar o prognóstico do 

paciente. Outras complicações ainda são citadas na literatura, 
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como: necrose avascular, encurtamento do membro, 

claudicação de Trendelenburg e pseudo-artrose. 

 

CONCLUSÕES  

 

A fratura transtrocantérica acomete principalmente 

idosos e apresenta elevadas taxas de morbi-mortalidade. Tem 

relevância clínica e epidemiológica devido ao crescente 

envelhecimento da população. Seu diagnóstico é realizado 

através da anamnese e exame físico do membro, com o auxílio 

de exames de imagem. Diversos sistemas de classificação 

foram desenvolvidos, sendo Tronzo e AO os mais utilizadas 

atualmente, apesar da baixa reprodutibilidade. Seu tratamento 

é cirúrgico e o prognóstico do paciente operado antes de 24 

horas de internamento é mais favorável. Dentre os dispositivos 

utilizados para correção desta fratura, destacam-se a haste 

céfalo-medular, o Dynamic Condylar Screw e o Dynamic Hip 

Screw, sendo este último considerado padrão-ouro no 

tratamento de fraturas estáveis. A técnica de implantação do 

Dynamic Hip Screw, porém, não permite recuperação funcional 

imediata, causando muitas complicações em um organismo já 

fragilizado, com altas taxas de complicações pós-operatórias, 

como delirium, infecções e cut out.  

É notório o número de controvérsias e de altos 

percentuais de morbimortalidade na terapêutica dessas 

fraturas, o que reforça a ideia de que esse problema de saúde 

está muito aquém da resolutividade esperada. Os serviços de 

saúde não estão preparados para enfrentar de forma 

satisfatória a epidemia de fraturas transtrocantéricas em idosos 

que é vivenciada nos dias atuais, sendo assim necessária a 

renovação de conceitos, a adaptação das técnicas cirúrgicas 
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empregadas, a melhoria dos implantes/instrumentais utilizados 

e o compartilhamento maciço de conhecimentos nessa área. 
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RESUMO: A institucionalização de idosos no país vem se 
tornando uma prática crescente e embora represente uma 
alternativa de acolhimento integral a esse segmento 
populacional, constitui-se um desafio social, por proporcionar 
amplos impactos a saúde do idoso. O objetivo geral deste 
estudo é evidenciar como o processo de institucionalização 
influencia negativamente na saúde do idoso, tendo como 
objetivo específico denotar a importância do cuidado clínico do 
enfermeiro aos idosos institucionalizados. Trata-se de uma 
revisão integrativa da literatura dos últimos cinco anos, 
realizada por intermédio de uma abordagem quanti-qualitativa. 
Para tanto, utilizou-se as bases de dados eletrônicas: BVS e 
SCIELO. Inicialmente, foram encontrados 920 artigos, 
resultando pós critérios inclusivos e exclusivos, em uma 
amostra de 14 artigos. Os resultados demonstraram que os 
idosos institucionalizados são mais vulneráveis a adesão de 
declínios cognitivos, depressão, fragilidade e quedas, 
despertando a importância da atuação do enfermeiro no 
desenvolvimento de planos de cuidados específicos que visem 
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previr incapacidades funcionais nesse público e promover boa 
qualidade de vida. Contudo, pôde-se concluir que o cuidado 
individualizado e sistematizado do enfermeiro, direcionado a 
prevenção de agravos, promoção da saúde e envelhecimento 
saudável entre os idosos institucionalizados é de suma 
importância. 
Palavras-chave: Institucionalização. Idoso. Enfermeiro. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O segmento populacional de idosos no Brasil vem 

apresentando autêntico crescimento em decorrência da 

redução das taxas de mortalidade e fecundidade, somado ao 

aumento da expectativa de vida. Essa transição demográfica 

representa uma conquista do desenvolvimento humano e 

desperta a necessidade do aprimoramento de políticas públicas 

que garantam a efetivação dos direitos da pessoa idosa 

(MEDEIROS et al., 2015).  

De acordo com Melo et al., (2019), a modificação da 

pirâmide etária no país influencia em grande proporção a 

demanda por institucionalização de idosos, haja vista que, os 

desafios oriundos do processo de cuidar propiciam as famílias 

buscarem as Instituições de Longa Permanência para Idosos 

(ILPI’s) como alternativas de apoio a esse público. 

As ILPI’s representam instituições de cunho residencial, 

classificadas em governamentais ou não governamentais e 

direcionadas a assistência integral de idosos dependentes e 

independentes que apresentem ou não suporte familiar 

(BORGES et al., 2015).  

O processo de institucionalização proporciona amplos 

impactos na saúde do idoso, de modo a comprometer o bem-
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estar físico, mental e emocional, afetando negativamente a 

qualidade de vida dessa população (CORDEIRO et al., 2015; 

REIS; JESUS, 2015). 

O enfermeiro como membro da equipe interdisciplinar de 

saúde das ILPI’s apresenta suma importância na realização de 

cuidados assistenciais aos residentes desses serviços, visando 

reduzir a ocorrência de declínios funcionais e promover a 

manutenção da saúde dos idosos de forma individualizada 

conforme as necessidades apresentadas (MEDEIROS et al., 

2015).  

Nessa perspectiva, o objetivo geral do estudo é 

evidenciar como o processo de institucionalização influencia na 

saúde do idoso. Tendo como objetivo específico, denotar a 

importância do cuidado clínico do enfermeiro aos idosos 

institucionalizados. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O delineamento metodológico deste estudo constitui 

uma revisão integrativa da literatura com abordagem quanti-

qualitativa, método que resulta na sintetização de conhecimento 

sobre um tema em pauta para aplicabilidade dos resultados 

obtidos na prática (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).  

O processo de elaboração dessa revisão foi constituído 

por seis etapas: 1) identificação do tema e seleção da questão 

de pesquisa; 2) estabelecimento de critérios para inclusão e 

exclusão de estudos/amostragem ou busca na literatura; 3) 

definição das informações a serem extraídas dos estudos 

selecionados/categorização dos estudos; 4) avaliação dos 

estudos incluídos na revisão; 5) interpretação dos resultados; 6) 

apresentação da revisão/síntese do conhecimento.  
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A busca na literatura ocorreu no período de maio a 

setembro de 2019 e foi norteada pelo seguinte questionamento: 

qual o conhecimento disponível na literatura sobre a atuação 

assistencial do enfermeiro frente aos impactos da 

institucionalização na saúde do idoso? 

O levantamento bibliográfico foi realizado por meio de 

artigos científicos indexados nas bases de dados: Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS) e Scientific Electronic Library Online 

(SCIELO).  

A pesquisa dos artigos se evidenciou através do 

cruzamento dos seguintes Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS): idoso and institucionalização and enfermagem; 

institucionalização and depressão; institucionalização and 

fragilidade. 

Para compor a amostra, os critérios de inclusão foram 

artigos disponíveis online, publicados no período de 2015 a 

2019, com versão completa disponível em português, inglês ou 

espanhol e que considerassem o objeto de estudo da pesquisa. 

Já o critério de exclusão adotado foram publicações duplicadas 

na base de dados.  

Foram identificados 850 artigos na BVS e 70 na SCIELO. 

Na etapa de triagem, 140 artigos foram analisados, onde 50 

foram excluídos com base na leitura do título e resumo e 35 

foram removidos por se apresentarem duplicados, restando 55 

artigos. Estes, por sua vez, foram submetidos à etapa de 

elegibilidade, na qual a leitura na íntegra foi determinante, 

sendo possível selecionar 14 artigos para compor a amostra 

(Figura 1).  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A maioria dos artigos, oito (57,1%) foram extraídos da 

base de dados BVS e seis (42,9%) da SCIELO (Tabela 1). No 

tocante aos idiomas, dois (14,3%) estudos foram publicados em 

língua inglesa e doze (85,7%) em português (Tabela 2). 

 

Tabela 1. Quantitativo das bases de dados mais evidenciadas 

nos estudos.  

Base de dados Nº % 

BVS 8 57,1 

SCIELO 6 42,9 

TOTAL 14 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Tabela 2. Quantitativo de estudos de acordo com o idioma de 

publicação.  

Idioma Nº % 

Português 12 85,7 

Inglês 2 14,3 

TOTAL 14 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

  

A partir dos estudos selecionados, a caracterização da 

amostra conforme o ano de publicação com o quantitativo 

correspondente dos estudos, apresenta-se na Tabela 3, 

demostrando que o ano com maior número de publicações 

foi 2015.  

 

Tabela 3. Distribuição da amostra por ano de publicação.  
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Ano de publicação N°  % 

2015 5 35,71% 

2016 3 21,42% 

2017 3 21,42% 

2018 2 14,30% 

2019 1 7,14% 

Total 14 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

O Quadro 1 mostra sumariamente os estudos que compõem essa revisão 

integrativa no que se refere ao título, autores, periódico e o ano por ordem 

crescente de publicação. 

 

Quadro 1. Síntese das publicações que compuseram o estudo.  

N° Título Autores Periódico Ano 

 

01 Características 

sociodemográficas e 

clínicas de idosos 

institucionalizados: 

contribuições para o 

cuidado de enfermagem. 

BORGES, Cíntia 

Lira et al. 

Revista 

Enfermagem 

UERJ. 

2015 

02 Qualidade de vida do idoso 

fragilizado e 

institucionalizado.   

CORDEIRO, 

Lucélia Malaquias et 

al. 

Acta Paulista de 

Enfermagem. 

2015 

03 Depressão no idoso: 

sintomas em indivíduos 

institucionalizados e não-

institucionalizados.  

FRADE, João et al. Revista de 

Enfermagem 

Referência.  

2015 

04 O cuidar de pessoas 

idosas institucionalizadas 

na percepção da equipe de 

enfermagem.   

MEDEIROS, 

Fabíola de Araújo 

Leite et al. 

Revista Gaúcha 

de Enfermagem. 

2015 

05 Cohort study of 

institutionalized elderly 

people: fall risk factors from 

the nursing diagnosis. 

REIS, Karine 

Marques Costa dos; 

JESUS, Cristine 

Alves Costa de.  

Revista Latino 

Americana de 

Enfermagem. 

2015 
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06 Descrição dos sintomas de 

Ansiedade e Depressão 

em idosos 

institucionalizados no 

interior da Bahia, Brasil. 

GOMES, Jamília 

Brito; REIS, Luciana 

Araújo. 

Revista Kairós: 

Gerontologia.  

2016 

07 Avaliação funcional de 

idosos institucionalizados e 

não institucionalizados 

independentes para a 

marcha.  

RODRIGUES, 

Natalia Camargo; 

MOLNAR, Patricia; 

ABREU, Daniela 

Cristina Carvalho 

de. 

Estudos 

Interdisciplinares 

sobre o 

Envelhecimento. 

2016 

08 O papel do enfermeiro na 

recuperação de idosos 

depressivos. 

TREVISAN, Mauro 

et al. 

Revista 

Eletrônica 

Gestão e Saúde. 

2016 

09 O comportamento suicida 

de idosos 

institucionalizados: 

histórias de vida.  

MINAYO, Maria 

Cecília de Souza; 

FIGUEIREDO, Ana 

Elisa Bastos; 

MANGAS, 

Raimunda Matilde 

do Nascimento. 

Physis: Revista 

de Saúde 

Coletiva.  

2017 

10 Estimulação em idosos 

institucionalizados: efeitos 

da prática de atividades 

cognitivas.   

 

NETO, Alcides 

Viana de Lima et al. 

Revista de 

Pesquisa 

Cuidado é 

Fundamental 

Online. 

2017 

11 Depressão, Declínio 

Cognitivo e Polimedicação 

em idosos 

institucionalizados.   

FABER, Livia 

Marcondes; 

SCHEICHER, 

Marcos Eduardo; 

SOARES, Edvaldo. 

Revista Kairós: 

Gerontologia 

2017 

12 Factors associated with 

frailty in older adults: a 

longitudinal study.  

FHON, Jack 

Roberto Silva et al. 

Revista de 

Saúde Pública 

2018 
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Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Pesquisas enfatizam que o gênero feminino e a idade 

avançada constituem características de prevalência entre os 

idosos institucionalizados tanto a nível nacional, como 

internacional. A literatura aborda que tal evidência se explica 

pelo fato de as mulheres permanecerem sozinhas quando se 

tornam viúvas e pelo fato de os homens morrerem mais jovens 

mediante a maior exposição a um estilo de vida menos 

saudável (MELO et al., 2018). 

Segundo Frade et al., (2015) a ocorrência da depressão 

entre os idosos residentes nas ILPI’s apresenta elevada 

prevalência comparada aos idosos não institucionalizados, 

contribuindo para o maior risco de mortalidade, suicídio, déficit 

de autocuidado e quedas nessa população.  

Corrobando com essa tese, pesquisa realizada em São 

Paulo com 20 idosos da comunidade e 29 institucionalizados, 

evidenciou que a maior frequência da depressão entre os 

participantes, foi acentuada entre os idosos institucionalizados, 

correspondendo a 85,71%, enquanto que apenas 14,29% do 

primeiro grupo apresentaram característica para a doença 

(RODRIGUES; MOLNAR; ABREU, 2016).  

Os fatores contribuintes para a adesão da depressão 

nesse público são multicausais, incluindo: privação afetiva com 

familiares, isolamento social, dificuldades de adaptação ao 

novo padrão de vida e escassez assistencial (CORDEIRO et al., 

2015; REIS; JESUS, 2015). 

Faber, Scheicher e Soares (2017) em pesquisa realizada 

com idosos institucionalizados, de ambos os sexos e com idade 

entre 60 e 100 anos, observaram que aqueles que não recebem 

visitas, possuem maior incidência de sintomatologia para a 
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depressão.  Dessa forma, nota-se que a rede familiar influencia 

significativamente na minimização da carência afetiva do idoso, 

contribuindo para a redução do risco de desenvolvimento da 

doença.    

Estudo posterior realizado com 122 residentes em uma 

ILPI no Rio de Janeiro, evidenciou que os determinantes de 

risco para a morte auto infligida nessa população, decorrente 

das ideações suicidas manifestadas pela doença são: perda de 

laços afetivos e inadequação à vida institucional (MINAYO; 

FIGUEIREDO; MANGAS, 2017).  

Nóbrega e colaboradores (2015) afirmam que os idosos 

institucionalizados portadores de doenças crônicas ou déficits 

visuais, são mais vulneráveis a adesão da depressão, devido a 

alterações na independência funcional e necessidade de 

assistência na realização das atividades básicas de vida. 

Ademais, a escassez habitual de instrumentos de 

detecção da depressão nestas instituições se apresenta como 

uma possível causa do elevado percentual de idosos 

depressivos. Nesse ínterim, a Escala de Depressão Geriátrica 

(EDG) constitui um instrumento assistencial de grande 

relevância no rastreio de sintomas depressivos em idosos 

institucionalizados. Sua aplicabilidade é de fácil execução e 

auxilia na caracterização do grau da doença. Apresenta-se 

disponibilizada na versão ampliada e simplificada, sendo capaz 

de possibilitar a identificação de idosos com o quadro patológico 

da doença (FRADE et al., 2015; TREVISAN et al., 2016). 

A literatura científica relata que a EDG-15 (Quadro 2) 

representa a versão simplificada desse instrumento, sendo 

considerada a mais utilizada pelos profissionais de saúde. É 

constituída por 15 perguntas objetivas e para a sua 

classificação os escores definidos são: a) 0 a 4 - idoso eutímico; 
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b) 5 a 10 - idoso com suspeita de depressão leve; c) 11 a 15 - 

idoso com depressão moderada/grave (TREVISAN et al., 

2016).  

 

 

Quadro 2. Escala de depressão geriátrica em sua versão 

simplificada (EDG- 15). 
PERGUNTAS RESPOSTAS 

1. Sente-se satisfeito com a vida? Sim Não 

2. Interrompeu muitas de suas atividades? Sim Não 

3. Acha sua vida vazia? Sim Não 

4.  Aborrece-se com frequência? Sim Não 

5.  Sente-se bem com a vida na maior parte do tempo? Sim Não 

6. Teme que algo ruim lhe aconteça? Sim Não 

7.  Sente-se alegre a maior parte do tempo? Sim Não 

8. Sente-se desamparado com frequência? Sim Não 

9. Prefere ficar em casa que sair e fazer coisas novas? Sim Não 

10. Acha que tem mais problemas na memória que 

outras pessoas? 

Sim Não 

11. Acha que é maravilhoso estar vivo agora? Sim Não 

12. Vale a pena viver como vive agora? Sim Não 

13. Sente-se cheio de energia? Sim Não 

14. Acha que sua situação tem solução? Sim Não 

15. Acha que tem muita gente em situação melhor? Sim Não 

Fonte: TREVISAN et a., (2016).  

 

Dessa forma, observa-se que utilização desse 

instrumento pelo enfermeiro na prática clínica é de suma 

importância, permitindo a triagem efetiva de muitos casos da 

doença e auxiliando no planejamento de intervenções que 
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contribuam para a qualidade de vida dos idosos 

institucionalizados (FRADE et al., 2015). 

Pesquisas também relatam que os idosos 

institucionalizados são três vezes mais susceptíveis a quedas 

do que os que vivem na comunidade, tal evidência é explicada 

pelo fato de que a deterioração do suporte familiar e o 

isolamento social tornam os mesmos mais sedentários e 

inativos, propiciando a redução da capacidade funcional e a 

maior probabilidade de adesão a lesões por fratura de quadril 

(REIS; JESUS, 2015).  

Ademais, a queda propicia o idoso a sofrer além de 

lesões físicas, modificações psicológicas que podem induzir o 

processo de hospitalização e morte. Nesse sentido, as 

intervenções de prevenção do agravo realizadas pelo 

enfermeiro nas ILPI’s são capazes de reduzir a incidência de 

incapacidades e promover a autonomia deste público (FHON et 

al., 2016). 

De acordo com Neto et al., (2017), a perda de autonomia 

também é um agravo comum entre os idosos institucionalizados 

e contribui significativamente para a vulnerabilidade do 

comprometido cognitivo. 

Confirmando com essa tese, estudo realizado com 46 

idosos institucionalizados na cidade de Marília - SP, após 

aplicação do Mini Exame do Estado Mental (MEEM) para 

avaliação da função cognitiva, mostrou que 58,7% dos 

participantes apresentavam indicativo de Declínio Cognitivo 

(DC). Além disso, foi identificado que o DC pode ocorrer de 

forma isolada ou conjunta, em função de algum transtorno de 

humor, preferencialmente a depressão (FABER; SCHEICHER, 

SOARES, 2017). 
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Desse modo, a literatura denota que o desenvolvimento 

de atividades de estimulação cognitiva nesta população faz-se 

crucial, para a manutenção da saúde mental desse público, 

bem como, na prevenção de seu declínio (PAROLA et al., 

2019). 

Pesquisa realizada em Natal-RN, com 8 idosos 

institucionalizados evidenciou que após após as atividades de 

estimulação cognitiva, 7 idosos conseguiram manter ou 

aumentar a pontuação no MEEM (Tabela 4). A nota de corte 

utilizada foi 13 e apenas um participante não conseguiu concluir 

a pesquisa por ter ido a óbito. Com isso, observa-se a 

relevância da utilização desse recurso na prática clínica. 

 

Tabela 4. Escore do MEEM, antes e depois da estimulação 

cognitiva.  
Idosos Escore do MEEM na Primeira 

Avaliação dos Idosos 

Escore do MEEM após as 

atividades de estimulação 

1 18 19 

2 15 - 

3 13 13 

4 19 20 

5 20 22 

6 15 20 

7 26 28 

8 18 26 

Fonte: Neto et al., (2017).  

 

Estudos apontam que essas atividades de estimulação 

cognitiva representam um recurso eficaz, podendo ser utilizado 

pelo enfermeiro no processo de prestação de cuidados aos 
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idosos institucionalizados com ou sem DC. Essas atividades 

visam estimular o raciocínio lógico, a memória, a atenção e a 

concentração, podendo incluir o uso de jogos de memória, 

bingo e quebra cabeça (NETO et al., 2017; PAROLA et al., 

2019).  

Outrossim, pesquisas enfatizam que a 

institucionalização contribui para o desenvolvimento da 

síndrome da fragilidade nos idosos. A fragilidade se apresenta 

como uma síndrome multifatorial que proporciona alterações no 

padrão de reserva funcional do indivíduo, bem como, 

caracteriza-se como um indicador de eventos adversos a saúde 

do idoso, capaz de estimular a vulnerabilidade de dependência 

e mortalidade neste público (CORDEIRO et al., 2015).  

Melo e colaboradores (2018), afirmam que a detecção 

precoce da fragilidade nos idosos institucionalizados é uma 

importante estratégia para prevenir e retardar o 

desenvolvimento de limitações funcionais, posto que, as 

dificuldades de adaptação impostas pelas ILPI’s a este público, 

os tornam susceptíveis a desfechos clínicos negativos que 

estimulam a eventualidade de fragilização. 

Essa síndrome pode ser identificada pelo enfermeiro 

nessas instituições, através da utilização da Escala de 

Fragilidade de Edmonton, propiciando tanto a identificação de 

idosos não frágeis, vulneráveis e portadores de fragilidade leve, 

moderada ou severa. A utilização desse instrumento é de suma 

importância para a tomada de decisões frente às necessidades 

do idoso institucionalizado (FHON et al., 2018).   

Pesquisa realizada em três ILPI’s de São Paulo, verificou 

que aproximadamente 57,1% dos participantes apresentavam 

algum tipo de fragilidade, despertando a necessidade do 

aprimoramento da identificação precoce de idosos fragilizados 
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nessas instituições, assim como, do planejamento de 

intervenções de saúde que possibilitem essa população a 

alcançar melhor qualidade de vida (MELO et al., 2018).  

Outros pesquisadores afirmam que a prevalência da 

fragilidade em idosos institucionalizados na Europa varia de 

34,9% a 68,8, enquanto que no Brasil esse percentual é de 

aproximadamente 45,8% a 49,3%. Ainda afirmam, que essa 

síndrome se apresenta associada a alguns fatores 

demográficos, tais quais: ser do sexo feminino, apresentar 

idade avançada ou algum comprometimento cognitivo 

(CORDEIRO et al., 2015).  

Corrobando com essa afirmação, estudo realizado em 

Ribeirão Preto, com idosos residentes em uma determinada 

ILPI, observou que entre os idosos fragilizados, a maioria eram 

do sexo feminino, com 80 anos ou mais, não possuíam 

companheiro e apresentavam baixo nível de escolaridade. 

Dessa forma, a determinação dos fatores de risco para a 

adesão da fragilidade é crucial para o desenvolvimento de 

linhas de atenção de saúde a população idosa 

institucionalizada, que na maioria das vezes é negligenciada 

(FHON et al., 2018). 

Medeiros e colaboradores (2015) enfatizam que a prática 

de envelhecimento ativo não é otimizada nas ILPI’s, 

favorecendo o desenvolvimento de diversos problemas de 

saúde nessa população, conforme determinam os achados da 

literatura. Afirmam ainda, que os cuidados assistenciais de 

enfermagem prestados aos idosos nessas instituições se 

limitam apenas a provisão de alimentação, cuidados com a 

higiene e administração de medicamentos.  
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CONCLUSÕES  

  

A partir desse estudo, pôde-se concluir a necessidade do 

cuidado individualizado e sistematizado do enfermeiro, 

direcionado a prevenção de agravos, promoção da saúde e 

envelhecimento saudável nessas instituições.  

É mister afirmar que o planejamento assistencial do 

enfermeiro aos idosos residentes em ILPI’s deve ser baseado 

em suas necessidades e nos fatores que proporcionam riscos 

de eventos adversos à sua saúde, visando o bem-estar físico, 

mental e social dessa população.  

Portanto, é de suma importância que esse profissional 

participe ativamente desse processo, minimizando os impactos 

da institucionalização na saúde do idoso e desenvolvendo 

planos de cuidados específicos que previnam incapacidades 

funcionais e promovam boa qualidade de vida a esse público. 

Contudo, a avaliação multidimensional do enfermeiro ao 

idoso institucionalizado é crucial, pois não contribui apenas para 

reabilitação, como também, interfere significativamente no 

processo de envelhecimento saudável.  

 

Nessa conjuntura, o trabalho oferecerá importantes 

contribuições na esfera da pesquisa, sendo de grande valia 

para a comunidade científica e acadêmica, demonstrando a 

importância do aprimoramento de mais estudos sobre o tema 

exibido, no intuito de contribuir para a assistência integral da 

saúde dos idosos institucionalizados. 
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RESUMO: O objetivo desse estudo foi analisar os impactos de 
um programa estruturado de fisioterapia aquática na dor no 
idoso. A pesquisa foi do tipo aplicada, descritiva, com 
abordagem quantitativa e delineamento quase experimental, 
com pré e pós-teste. A amostra foi composta pelas 24 idosas, 
com idade igual ou superior a 60 anos, que se dispuseram a 
participar e estiveram dentro dos critérios de inclusão. Foram 
utilizados questionários Biodemográfico, Antropométrico e 
Inventário da Dor, adaptado de Becker (2002). Para formação 
do banco de dados foi utilizado no Word e Excel. As idosas 
relataram sentir dor crônica representado por 87,5%, com 
intensidade alta no pré-teste de 86,3% e reduzindo para 63% 
no pós-teste, com maior predominância de dor na região lombar 
de 66,6% participantes no pré-teste passando essa dor para 
45,8%, em seguida dor no joelho 37,5% participantes no pré-
teste e 20,8% dessa dor no pós-teste, logo após dor na cabeça 
com representação de 29,1% no pré-teste, restando apenas 
4,2% com a presença de dor. Associadas a diminuição de peso 
das idosas, a fisioterapia aquática melhorou a dor e intensidade 
dessa nas participantes, proporcionando uma melhor saúde. 
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Contudo a fisioterapia aquática mostrou-se ser um tratamento 
eficaz na melhora de dores e consequentemente na qualidade 
de vida das participantes. 
Palavras-chave: Idoso. Dor. Fisioterapia Aquática. 
 
INTRODUÇÃO 

 

 Os idosos representam 12% da população mundial. O 

envelhecimento saudável é como um método de 

desenvolvimento e conservação da capacidade funcional que 

proporciona o bem-estar na idade avançada. O bem-estar é 

particular e permeado de anseios subjetivos, compreendendo 

sentimentos de realização, satisfação e felicidade (TAVARES, 

2017). 

O envelhecimento populacional trás desafios ao sistema 

de saúde, tendo em perspectiva a adaptação dos serviços e 

inserir o tema processo de envelhecimento populacional nas 

políticas públicas, com a implementação de ações de 

prevenção e cuidado direcionados as necessidades de cada 

idoso (MIRANDA, 2016). 

 Dessa forma, à oferta de estrutura física, economica, 

seguridade social e educação deve ser revista, possibilitando 

maiores informações a população, prevenção e acesso a 

saúde. Respeitando os principios e limitações de cada idoso 

correspondendo uma transformação  aos serviços de saúde 

(OLIVEIRA, 2016). 

Segundo Fechine (2015) e Barreto (2015) a definição do 

envelhecimento pode ser compreendida a partir de três 

subdivisões: envelhecimento primario, secundario e terciario. 

O envelhecimento primário, denominado como 

envelhecimento normal, abrangendo todos os humanos pós-

reprodutivos. Este tipo de envelhecimento atinge de forma 
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continua o organismo, possuindo efeito acumulativo. A pessoa 

está à influências de diversos fatores categóricos para o 

envelhecimento, como exemplo a estilo de vida, educação, 

informação e condições sociais (FECHINE, 2015). 

O envelhecimento secundário ou patológico, faz 

referência a manifestações clínicas que se distingue do 

processo normal de envelhecimento. Estas doenças aparecem 

de forma alterada de um individo para o outro, aparecendo 

como alterações cardiovasculares e cerebrais (BARRETO, 

2015). 

De acordo com Fechine (2015) o envelhecimento 

terciário denomina-se com o estagío final do processo do 

envelhecimento, caracterizando por perdas cognitivas e fisicas 

ao individuo e é casionada pelos efeitos patologicos e 

decorrente do processo de envelhecimento.  

No envelhecimento a qualidade de vida é muito 

importante e tem como reflexo dois fatores: subjetivos, como o 

amor, realização social, liberdade e objetivos, como 

alimentação, lazer, educação, saúde e habitação, que 

proporciona bem-estar, conforto, realização individual e 

coletiva.  Com o passar do tempo, essa qualidade de vida tende 

a diminuir, diminuindo as funções físicas, sociais e psico do 

idoso, o que os deixam muitas vezes insatisfeitos com sua 

saúde física (RODRIGUES,2019). 

O envelhecimento físico ou biológico reflete alterações 

que ocorrem no individuo ao longo do tempo, causados por 

alterações celulares e biologicas provenientes do próprio 

envelhecimento. Associados ainda ao processo de 

envelhecimento, ocorrem mudanças sociais, culturais, 

econômicas e comportamentais (MENEZES, 2018). 
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Com o envelhecimento, e as alterações biologicas 

decorre o surgimento de dores, que tornam o idoso muitas 

vezes dependente e limitado no seu dia a dia (LEAL, 2018). 

Conforme Miguel (2016) a dor pode estar atrelada a 

imagens negativas assim como incapacidades físicas, 

psicológicas e sociais com ausência de tratamento, 

proporcionando um problema para o idoso, as abordagens na 

ajuda educacional sobre a dor e pensamentos negativos, 

modificam a sua percepção melhorando a vida de quem a 

vivencia, ajudando a uma melhor qualidade de vida. 

Para a sobrevivência é importante sentir dor, ela é o 

primeiro indicador de alguma alteração tecidual ou fisiologica. 

Diferente de outros sistemas sensoriais, a dor é extremamente 

ampla e pode ter inicio em qualquer parte do corpo ou no próprio 

sistema nervoso central (SNC). A sua percepção é clara e varia 

tanto em qualidade quanto em intensidade (SILVA, 2011).  

O entendimento dos mecanismos desencadeantes dos 

processos dolorosos, sejam do próprio organismo ou 

simplesmente de uma doença, são importantes para um 

tratamento,  pois a síndrome dolorosa pode ser analisada como 

uma doença, gerando alterações na homeostasia orgânica que 

implicam em perda da qualidade de vida e bem-estar do 

paciente (KLAUMANN, 2008). 

Tavares (2018) ressalta que a origem de uma dor aguda 

é abrupta e repentina, acarretando um fator identificável que se 

refere ao período de existência dessa dor, encontra-se em uma 

simples lesão, onde responde a estímulos térmicos e 

mecânicos, tendo uma duração curta, de algumas semanas, 

acarretando inquietações, o costume da dor pode se 

transformar e se tornar crônica. 
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Associada a patologia instalada, podendo ser 

consecutiva ou periódica, com intensidade variavel que tem 

duração recorrente por um longo período, a dor crônica pode 

ser definida como conhecimento sensorial e emocional 

desagradável e ocasionada por potencial de um tecido. 

Observa que a dor crônica tem varios fatores envolvidos, não 

apenas a patologia diagnostica e sim aspectos socio emocional, 

como a depressão, inapacidade física, afastamento social, 

mudanças no humor e que afetam diretamente a qualidade de 

vida do individuo (VALERO, 2015). 

A dor no idoso é abragente  e não se abrevia à aparência 

ou carência de doença ou compliações e é considerada pelo 

nível de independência e autonomia, considerada de forma 

moderada e com impacto negativo na qualidade de vida, 

afetando na sua independencia diaria (CASTRO, 2019). 

A fisioterapia é baseada em um tratamento não invasivo, 

que age de forma prosperá, sendo necessária uma freqüência 

nos atendimentos, a fim de oferecer um programa aos 

tratamentos. Dessa maneira, A fisioterapia baseia-se na 

orientação e informação para cada conduta traçada para o 

atendimento, proporcionando melhora na recuperação e estado 

de saúde do individuo (VIEIRA, 2019). 

Barduzzi (2017) evidencia que a fisioterapia aquática 

(FA) é um recursos terapêuticos que funciona como uma forma 

de cinesioterapia em imersão na água que  permiti a melhora 

da funcionalidade, recuperando, prevenindo e conservando a 

saúde do indivíduo. A fisioterapia aquática é um recurso muito 

utilizado para tratamento de doenças reumáticas e de outras 

patologias.  

Como exemplo dos atributos físicos da água, pode 

mencionar o empuxo que diminui o peso atual do corpo na água 
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e o deslocamento que aumenta a resistência proporcionalmente 

ao aumento da velocidade do movimento (RUOTI, 2000). 

O resultado terapêutico mais demonstrado da execução 

na água é o alívio da dor. Este aspecto é explicado através do 

resultado benéfico adequado pela temperatura da água e 

através do empuxo que pode bloquear o impulso  doloroso 

operando nos receptores térmicos e mecânicos, 

respectivamente (OLIVEIRA, 2015). 

Segundo Rizzi (2017), a prática de atividade física 

oferece ao idoso uma melhor função física como muitos 

beneficios, melhora da condição cardiovascular, dos problemas 

músculo articulares, locomotores, equilíbrio, condicionamento 

respiratório assim como controle e melhora da pressão arterial.  

Muito das vezes a maioria dos ibdosos por alguns motivos ou 

outro, não podem conseguem ou não estão aptos para a 

maioria das atividades explosivas e de impacto no solo.  

A atividade aquática vem como uma oportunidade para 

a realização dessas atividades físicas, sendo um recurso 

terapêutico, a fisioterapia aquática que serve para o tratamento 

de diversas disfunções orgânicas associadas ao avanço da 

idade. É empregada para tratar, postergar, prevenir e oferecer 

aperfeiçoes nas condições físicas e psíquicas aos idosos 

(AMARAL, 2019). 

Nesse sentido, considerando todos os pontos apontados 

anteriormente, esse estudo teve a pretensão de analisar os 

impactos de um programa estruturado da fisioterapia aquática 

na dor em idosos. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Tratou-se de uma pesquisa realizada de modo 

aplicada, exploratória, descritiva e do tipo quase 

experimental com ressalto quantitativo. A pesquisa foi 

aprovada pelo Comitê de Ética e pesquisa da UNIFIP por 

meio do protocolo de número 2.819.341 e realizou-se em 

uma clínica escola de fisioterapia de instituição de ensino 

superior, na cidade de Patos no Estado da Paraíba, no 

período de agosto a dezembro de 2018. 

 A população foi composta por idosas, com idade 

superior ou igual a 60 anos, da cidade de Patos/PB e a 

amostragem foi não probabilística e intencional, formada 

por 24 voluntárias que se prontificaram a fazer parte da 

pesquisa.  

 Como critérios de inclusão das voluntárias ao 

estudo foi apresentar a idade igualitária ou maior que 60 

anos; que exibisse autonomia, sentimento de 

independência funcional e capacidade de se deslocar para 

o local; e responder “NÃO” a todos os questionamentos do 

Questionário de Disposição Para a Atividade Física - PAR-

Q, em caso de se responder “SIM” a uma ou mais das 

perguntas, teriam que apresentar uma autorização médica, 

com liberação para atividade física.  

  Os critérios de exclusão foram àquelas idosas que 

dispuseram restrição cognitiva; que apresentassem 

complicações cardíacas como angina instável ou infarto 

agudo do miocárdio em um momento recente, diabetes 

descontrolada, prevalência frequência cardíaca de repouso 

maior que 120 bpm, pressão arterial sistólica maior que 180 

mmHg, pressão diastólica maior que 100 mmHg e 
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exibissem limitações ortopédicas ou outra patologia 

considerada incapacitante no início do estudo. 

Foi considerado perda de pesquisa, as idosas que 

não compareceram o estudo por situações de saúde ou por 

qualquer outra razão, no período predeterminado para os 

testes e também a ocorrência de acidente ou outra 

enfermidade grave, bem como, possuísse quantidade de 

faltas maior que 25% nas atividades oferecidas.  

Um grupo de idosas foi submetida a uma intervenção 

de fisioterapia aquática a duas fases de avaliação: pré-teste 

e pós-teste: 

• Pré-Teste: avaliação antes de iniciar as atividades de 

fisioterapia aquática.  

• Pós-Teste: conseguido ao final do treino de três meses 

de aplicação do protocolo de exercícios.  

Integralmente, o estudo foi realizado duas vezes na 

semana, com duração de 45 minutos em cada conduta, 

sendo dividido em 5 minutos para aquecimento em meio 

aquático, 10 para alongamentos, 15 de fortalecimento e 15 

de relaxamento das participantes. As participantes do 

estudo enfrentaram duas baterias de testes de acordo com 

a necessidade de cada instrumento de avaliação.  

As práticas do estudo poderiam ser alcançadas com 

o auxílio ou resistência de matérias tais como bolas, 

bastões, arcos, espaguetes, flutuadores, halteres, dentre 

outros materiais. Não houve qualquer interferência no 

protocolo de treino para este estudo. Fizeram parte do 

estudo também exercícios de equilíbrio, mobilidade, 

coordenação e interação social. 
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As ferramentas e mecanismos de coleta de dados 

utilizados foram: Questionário Biodemográfico, dados 

antropométricos e o Inventário da Dor, adaptado de Becker 

(2002). Como suporte para formação do banco de dados foi 

utilizado o Word e Excel. Para os resultados do presente 

estudo foram utilizados recurso estatístico descritivo, 

mediante a análise das frequências e porcentagem. 

Caracterização Biodemográfica: Por meio de uma 

pesquisa específica, com questões objetivas que 

consideraram: Questões que permitiram uma 

caracterização da amostra quanto a idade, estado civil, 

nível de escolaridade, condições de moradia, profissão, 

renda familiar e acesso a saúde. 

Dados Antropométricos, é utilizado para saber o 

peso, altura e calcular o IMC das participantes que é 

reconhecido como padrão internacional para avaliar o grau 

de sobrepeso e obesidade. Sendo calculado pela divisão 

do peso (em kg) pela altura ao quadrado (em metros).   

O instrumento utilizado para mensurar a localização 

e o nível de dor foi o Inventário da Dor de Becker, que 

aborda as questões sobre a ocorrência de dor, frequência 

e localização. Este questionário foi aplicado em forma de 

formulário para que não houvesse problemas de 

interpretação quanto ao preenchimento das respostas. As 

idosas apontaram a ocorrência da dor e especificaram as 

partes do corpo que mais sentiam dores. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

AVALIAÇÕES BIODEMOGRÁFICAS DO GRUPO DE ESTUDO 

 

Com base na metodologia utilizada e na amostra 

determinada para este estudo, a presente pesquisa constou de 

24 participantes idosas que foram submetidas à intervenção da 

fisioterapia aquática. 

           Verificou-se que a idade média das idosas foi de 67,3 

(DP=5,1) anos variando de 60 a 79 anos. Segundo Inamuro 

(2018) o número de idosas tem crescido no Brasil, se 

comparando com o sexo masculino, isso explica-se pela 

diminuição da mortalidade da mulher, que procuram bem estar 

e promoção em saúde. E ainda outra razão é pela menor 

participação dos homens nos exercícios aquáticos e atividades 

relacionandas a saúde (Tabela 1). 

            O percentual da faixa etária das participantes concorda 

com o estudo de Silva (2016) realizado em Sarandi/ PR com 

65/69 anos, onde a pratica de hidroterapia em idosas 

proporciona boa qualidade de vida, bem-estar, resistência ao 

estresse e melhora a saúde (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Caracterização Biodemográfica das participantes 

(n=24)  

VARIÁVEIS 
 

N % 

Faixa Etária     

60-64 7 29,0 

65-69 11 46,0 

70-79 6 25,0 

Estado Civil     
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Solteiro 4 16,6 

Casado 5 21,0 

Viúvo 10 42,0 

Separado 1 4,0 

Divorciado                                      4 16,6 

Nível de Escolaridade     

Ens. Fundamental   8 37, 

Ens. Médio 6 25,2 

Ens. Superior 10 37,8 

Reside com     

Família 20 84,0 

Sozinho 4 16,0 

Profissão     

Aposentada 17 71,2 

Do lar 4 16,6 

Vendedora 2 8,4 

Pensionista 1 4,2 

 

 

Tabela 1. Caracterização Biodemográfica das participantes 

(n=24) (Conclusão) 

VARIÁVEIS 
 

n % 

Renda Familiar    

Até 1 salário mínimo 9 37,0 

2 a 3 salários mínimos 15 63,0 

Acesso a saúde    

Atenção primaria 10 42,0 

Atenção Especializada 14 58,0 

n: número de participantes; %: porcentagem  
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Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Com relação aos dados referentes ao estado civil das 

participantes, observou-se que, predominou o estado civil viúva 

com 42%. Algumas explicações podem estar relacionadas à 

persistência da viuvez entre as mulheres da terceira idade, 

enquanto os homens tendem a assumir novos casamentos, e à 

tendência masculina em buscar novas atividades após a 

aposentadoria e em encontrar-se em atividades de cunho 

cultural, educacional e lúdico (SANTOS, 2018). 

Na tabela 1 os dados referentes ao grau de escolaridade 

das participantes, ressalta que predominou o ensino superior 

com 37,8% mostrando ainda que a maioria das participantes 

(84%) residem com a familia. 

Em se tratando da escolaridade, a maioria apresentou 

nível superior completo o que condiz com os estudos de Annes 

(2017) que em relação ao grau de escolaridade das idosas 

indicou importante grau de instrução das participantes dos 

grupos estudados, a média do estudo foi superior à encontrada 

em âmbito regional (Tabela 1). 

As informações sobre a profissão das participantes, 

71,2% responderam ser aposentadas, sendo que 63% com 

renda familiar predominante de 1 a 3 salários mínimos e 58% 

com acesso a saúde de atenção especializada (Tabela 1). 

Nesse estudo, a predominância foi de aposentadas, o 

que discorda com o estudo de Neto (2018), em que os idosos 

estão voltando ao mercado de trabalho para complementar sua 

aposentadoria, já que muitos dos adultos e jovens da família 

estão sem emprego. Este dado é confirmado pela Pesquisa 

Nacional por Amostra em Domicilio (PNAD 2016), na qual 

verificou o aumento na proporção de idosos ocupados. 



IMPACTOS DE UM PROGRAMA ESTRUTURADO DE FISIOTERAPIA AQUÁTICA 

NA DOR EM IDOSO 

362 
 

Quanto aos valores dos rendimentos, a maior parte das 

idosas recebe entre um e três salários mínimos. Segundo 

Andrade (2018) a extensão do benefício de aposentadoria à 

mulher, em quaisquer condições (companheira ou cônjuge), foi 

responsável por um dos mais destacados avanços na agenda 

da equidade de gênero entre os trabalhadores. 

No arranjo domiciliar, a maioria das idosas entrevistadas 

residia acompanhada de um familiar, dado confirmado pelo 

estudo de Melo (2017) que a maioria do idosos tendem a viver 

acompanhados por algum membro familiar. 

Segundo Santana (2019), a presença de membro 

familiar, pode trazer uma melhor funcionalidade e saúde 

psicológica na vida do idoso, sendo mais positivo com cuidados 

adequados.  Por outro lado, a falta e/ou o distanciamento 

geográfico dessas pessoas traz tristeza e insatisfação ao idoso. 

 

CARACTERIZAÇÃO ANTROPOMÉTRICA 

           Analisando as variáveis quanto a caracterização do 

peso, altura e IMC das participantes, os resultados do pré-teste 

e pós-teste são expostos na (Tabela 2). 

          Com relação ao peso das participates no periodo pré-

teste, observou-se uma maior prevalência, de 37,9%, entre 82-

99 Kg. Relacionando com o pós-teste do mesmo semestre, 

verificou-se que houve uma diminuição para 29,4% com 82-

99Kg, representando uma diminuição de peso neste período de 

intervenção (Tabela 2). 

           Segundo Zaniboni (2018), o exercício na água apresenta 

uma melhora no gasto energético das participantes o que 

elimina o peso indesejavel (Tabela 2). 
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Tabela 2.Dados Antropométricos (n=24) 

VARIÁVEIS 
 PRÉ  PÓS 

n % n % 

PESO 

53-67 7 29,4 9 37,0 

68-80 8 33,6 8 33,6 

82-99 9 37,0 7 29,4 

ALTURA 

148-154 9 37,0 9 37,0 

155-159 11 46,2 11 46,2 

163-173 4 16,8 4 16,8 

IMC 

Normal           18 - 24,9 4 16,8 5 21,8 

Sobrepeso      25 - 29,9 6 24,4 6 24,4 

Obesidade I    30 - 34,9 7 29,4 9 37,0 

Obesidade II   35 - 42,0 7 29,4 4 16,8 

n: número de participantes; %: porcentagem  

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

  

 Segundo o estudo de Diniz (2019) a água ao nível do 

ombro, na prática da atividade física apresenta uma diminuição 

do peso corporal representado por cerca de 90%, eliminando o 

impacto muscular e das articulações, fazendo com que o 

praticante tenha uma sensação de redução no peso, deixando 

com uma sensação de mais leve na prática da atividade dentro 

da água o que reduz de maneira importante à tensão muscular. 

De acordo com Morais (2018) os exercícios na água 

proporcionam as táticas de perda de peso que maximizam a 

perda de gordura e minimizem a perda de massa magra 

proporcionando o maior benefício para a saúde nos idosos, 
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melhorando seu estado de saúde e proporcionando um bom 

condicionamento muscular, para sua velhice.  

 Na Tabela 2 mostra ainda o estado nutricional, onde 

observou-se no pré-teste que somados os percenctuais de 

obesidade do tipo I e II, temos 58,8% das idosas nessa 

condição, já no pós teste houve uma diminuição, para 53,8% 

desse percentual de idosas para obesidade tipo I e II,  

representando uma melhora dos valores do estado nutricional, 

no que tange a obesidade, das participante. 

  O que de acordo com Morais (2018) o cálculo do IMC é 

um cálculo que relaciona a altura e o peso e cujos resultados 

devem estar dentro de valores específicos que determinam se 

o idoso tem baixo peso, excesso de peso, obesidade ou se está 

no seu IMC ideal. Assim, um apropriado situação nutricional ao 

decorrer da vida pode ser avaliado como um dos fatores que 

definem a longevidade bem-sucedida. 

  Segundo o estudo de Viana (2015) a iniciação a prática 

de atividade física na água proporciona a perca de peso, com a 

queimação das calorias, contribuindo com a imagem corporal 

de idosos, promovendo saúde, bem-estar e qualidade de vida. 

 De acordo com Victor (2009) o percentual de 32,2% de 

idosos obesos encontrado neste estudo requer atenção, pois os 

riscos de morbidade aumentam progressivamente com os 

valores do IMC, além da associação com maior risco de 

doenças, agravos a saúde e consequencias na sua qualidade 

de vida. 

Segundo Oliveira (2019) o excesso de peso e obesidade 

pode proceder a presença de doenças como: diabetes mellitus 

tipo 2, cardiovasculares, câncer, artrite, incontinência urinária, 

depressão, entre outras, que prejudicam a saúde, função física 
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e na vida em idosos, influenciando no perfil de morbimortalidade 

das populações. 

Utilizando o peso do seu próprio corpo, a terapia na água 

vem como uma forma positiva para técnicas de diversas formas 

para os componentes da aptidão física, com menores riscos de 

lesões (devido à carga reduzida pela flutuação) ou de 

complicações traumáticas, uma vez que aplica menos estresse 

às articulações (SIMAS, 2017). 

Dessa forma, o resultado do nosso estudo concorda ao 

encontrado por Pereira (2016) que falam no seu estudo que 

quanto maior o nível de renda, maior o IMC do idoso e que o 

sobrepeso é mais prevalente entre as idosas. 

Deve-se considerar, no entanto, que o envelhecimento 

traz transformações que particularizam o uso da antropometria 

na análise da obesidade entre idosos. As transformações 

incluem perda progressiva de massa magra, com acréscimo da 

proporção de gordura corpórea, distúrbios psicológicos, sociais 

e o aumento de risco de doenças (CABRERA, 2001).  

 

 CARACTERIZAÇÃO DA DOR 

 

Com relação ao tempo sobre a presença de dor nas 

participantes a predominância foi do registro de dor por mais de 

seis meses, tanto no pré-teste quanto no pós-teste, com um 

percentual de 87,5%, caracterizado como uma dor crônica 

(Tabela 3).  

Segundo Ferretti (2018) a dor crônica é como uma 

experiência emocional, sensitiva desagradável e com duração 

maior do que três meses. A dor é considerada um dos mais 

importantes problemas de saúde que interferem no 
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desempenho e na autonomia dos idosos nas suas funções de 

vida diária. 

Segundo Alves (2019), a velhice comumente associa-se 

à alta incidência de doenças crônicas e degenerativas que 

podem danificar a independência. Muitos quadros são seguidos 

por dor, e a dor crônica é o tipo mais frequente de queixa do 

indivíduo. A doença crônica vem sendo acompanhante de 

processos patológicos e é uma frequente causa de limitações 

funcionais. 

 
Tabela 3. Análise de Tempo e Intensidade da dor (Invetário adaptado de dor Becker). 

VARIÁVEIS 
PRÉ PÓS 

n % n % 

Tempo 

Não sente 

dor 0 0,0 1 4,2 

3 a 6 meses 3 12,5 2 8,3 

Mais de 6 

meses 21 87,5 21 87,5 

Intensidade 

Nenhuma 

sensação 0 0,0 1 4,2 

1 a 5 4 16,2 15 63,0 

6 a 10 20 83,3 8 33,3 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

As ações que tendem a prevenir e reduzir a dor crônica 

são analisadas como importantes estratégias para a 

sustentação das atividades cotidianas. A prática regular de 

atividade física e as atividades em grupo, são ações que 

adéquam a socialização e lazer (BOBBO, 2018). 
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No que se refere a mensuração da intensidade da dor, 

foi utilizado uma classificação a partir do registro das 

participantes em:nenhuma dor, dor de 1 a 5 e de 6 a 10. Com 

nenhuma dor, no pré teste não houve qualquer participante, e 

apenas um no pós teste (Figura 3). 

A sensação de dor é importante para a vida. Sua 

percepção é consequência de experiências. Diante disso, os 

protocolos assistenciais têm sugerido a avaliação da dor pelos 

profissionais de saúde durante a assistência ao cuidado, a 

mensuração dela só pode ser obtida por meio indireto 

(OLIVEIRA, 2019). 

Na classificação de 1 a 5, houveram 16,2% no pré teste 

e 63% das idosas no pós teste, evidenciando uma melhora 

significativa de participates que relataram uma dor de menor 

intensidade. Pois na classificação de 6 e 10 o percentual de 

idosas no pré teste foi de 83,3% diminuindo para 33,3% no pós 

teste (Tabela 3). 

 Segundo Torre (2018) a terapia aquática tem como 

objetivo o fortalecimento da musculatura, promover equilibrio, 

flexibilidade, propriocepção, reabilitar e proporcionar 

relaxamento,favorecendo uma melhor saúde. 

Sobre a localização da dor, na figura 1, a região lombar 

foi a que apresentou maior predominância relatada entre as 

participantes com 66,6% no pré teste e uma dimuição para 

45,8% no pós teste. As dores lombares são as fundamentais 

causas de incapacidade, arremete igualmente homens e 

mulheres, com incidência entre 30 a 65 anos, sendo uma das 

principais causa de lincença no trabalho (AMORIM, 2018). 

De acordo com Cunha (2011) o movimento na água 

possibilita movimetos articulares sacroíliacas e quadril, 

permitindo movimento na lombar, o paciente sente facilidade 
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para efetivar os movimentos, tornando possível adicionar a 

extensão e flexão do tronco. Proporcionando tambem 

relaxamento muscular, aumento do fluxo sanguíneo e alivio da 

dor. 

 

Figura 1 . Localização da dor 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 

A dor no joelho foi a segunda mais relatada com 37,5% 

das participantes se  queixando no pré-teste, e uma diminuição 

do percentual de idosas para  20,8% no pós-teste (Figura 1). 

Em comum acordo com Souza (2017) que realizou um 

programa de hidroterapia em uma amostra de 15 idosos com 

problemas de joelho, com frequência de 3 vezes por semana, 

verificou-se que os idosos submetidos à fisioterapia aquática 

obtiveram melhora dessa dor. 

O joelho suporta grandes descargas de peso. Pode-se 

incluir a presença de vários fatores de risco como: obesidade, 

atividades ocupacionais repetitivas, períodos prolongados em 

posição agachada e ajoelhada, idade, entre outros. Tornando-

o propocio para muitos incomodos (FACCI, 2017). 
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Segundo o estudo de Souza (2017), o seu programa de 

intervenção com idosos de fisioterapia aquática proposto 

promoveu melhora na dor de idosos com complicações no 

joelho, a dor era um processo limitante para realização das 

atividades de vida diária, como caminhar, subir e descer 

escadas, e estava relacionada à fraqueza muscular, a melhora 

da dor teve um impacto positivo no bem estar dos idosos. 

A terceira região da dor mais relatada foi na cabeça, com 

29,1% das idosas relatando sentir dor no pré-teste e apenas 

4,2% permaneceu com a presença no pós-teste (Figura 1). 

Segundo Araujo (2019) a água aquecida e a prática de exercício 

podem ser capazes de ajudar a reduzir as contrações 

musculares e comorbidades, melhorando a qualidade de vida 

dos pacientes. 

A dor de cabeça, conhecida científicamente como 

cefaléias são do tipo tensional definida com as cefaléias 

primárias, podendo ser identificadas pelo estresse vivenciado. 

As cefaléias surgem no tempo atual, como um dos sintomas 

mais aparente, e limitante entre a sociedade, prejudicando a 

sua qualidade de vida e bem-estar (BERNARDI, 2017). 

Os exercícios realizados na fisioterapia aquática 

proporciona o relaxamento muscular instigando o metabolismo, 

que resulta em diminuição de espasmos musculares, 

arrefecimento de fadiga, analgesia, da dor como cefaléias. Além 

da melhora fisiológica, as atividades aquáticas apresentam 

momentos de lazer, descontração e interatividade social, 

significando assim um bem estar psíquico e social (COSTA, 

2017). 

Ainda na Figura 1 o quadril e a perna foram regiões 

analizados que obtiveram porcentagens iguais 16,6% no pré-
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teste e no pós-teste ocorreu uma diminuição para 12,5%, em 

ambas as regiões, no tocante a dor.  

Segundo Chechetti (2016) um dos sintomais mais 

presente nos paciente que apresentam alguma complicação na 

articulação do quadril são: déficit de sensibilidade, rigidez 

matinal, perda da força muscular, diminuição de amplitude de 

movimento, edema em partes moles das articulações, 

inflamação e instabilidade articular.  

Na região do pescoço, no pré-teste, observou-se que 

12,5% das pessoas que participaram do estudo relataram sentir 

dor e no pós-teste apenas 4,2% relataram sentir (Figura 1). De 

acordo com o estudo de Basto (2017), realizado em meio 

aquático, colocando as participantes com dor na cervical em 

flutuação e pés fixados na barra da piscina para facilitação das 

técnicas na região, foi positivo, possibilitando uma boa 

propriocepção para a terapia e melhorando a dor na cervical.  

Tornozelo e pé foram os menos relatados, com 8,3% de 

participantes informando a dor no pré-teste e dimimuindo para 

4,2% de participantes que ainda sentiam o sintoma no pós-teste 

(Figura 1). Conforme Mantey (2019), o exercício no meio 

aquático e a utilização das propriedades físicas da água como 

empuxo, pressão hidrostática, viscosidade, turbulência e 

refração permite aos idosos sua realização sem dificuldades 

beneficiandos na sua recuperação e manutenção da 

capacidade funcional. 

O impacto da hidroterapia e sua avaliação está 

relacionada principalmente aos aspectos de dor e função. A 

função, pode se tornar uma das principais obtenções durante a 

intervenção terapêutica, o que determina uma maior 

independência para a prática das tarefas do cotidiano, 
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fornecendo de forma direta para a melhora da qualidade de vida 

(ROCHA, 2019). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao analisar os impactos de um programa estruturado da 

fisioterapia aquática na dor em idosos, investigando a sua 

caracterização em tempo, intensidade e localização no pré e 

pós-teste. Com uma duração de três meses, observou-se uma 

resposta positiva na terapia aquática, melhorando o sobrepeso 

das participantes e consequentemente a intensidade e 

localização dessa dor. 

No estudo o tempo representou uma dor característica 

crônica, representada por mais de seis meses em todas as 

participantes, com melhora no grau da intensidade relata no 

pós-teste e nos valores relatados e a localização dos pontos 

apontados no questionário pelas participantes. 

Tornando eficaz o tratamento fisioterapêutico no meio 

aquático. Por possibilitar relaxamento, alívio das tensões, 

condicionamento e bem-estar as participantes. Apesar de 

muitas pesquisas relacionadas a idoso a dificuldades maior foi 

em busca de conteúdos atualizados em distintas área de dores 

e peso na fisioterapia aquática.  

A importância de aumentar as pesquisas nessa área é 

de grande ajuda para novos tratamentos e abordagem com 

idosos, para uma vida melhor e com mais qualidade. Ajudando 

também os profissionais da área, para um melhor 

conhecimento, experiência e aprimoramento com o tratamento 

em idosos. 
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RESUMO: A violência familiar é enfatizada nos estudos 
internacionais como a mais freqüente forma de abuso contra 
dos idosos. Para o Brasil essa afirmação é prematura, pois as 
pesquisas existentes não permitem explicitar a proporção em 
que incidem os abusos dos parentes próximos, os que ocorrem 
foram dos lares e dentro das instituições. O presente estudo 
objetivou realizar uma revisão de literatura sobre os tipos de 
maus tratos mais prevalente em idosos brasileiros no período 
de 2012 a 2017 na região Nordeste. Trata-se de um estudo de 
abordagem quantitativa, descritivo e transversal, obtida por 
meio dos dados oriundos do Departamento de Informática do 
Sistema Único de Saúde (DATASUS) através das Informações 
de Saúde disponibilizadas no Tabnet, referentes aos idosos, 
vítimas de violência física e psicológica, dos quais foram 
notificados na região Nordeste no período de 2012 a 2017. Os 
dados foram coletados em julho de 2019 e analisado. Neste 
período avaliado, foram registrado 14.211 notificações de 
violência contra os idosos no Estado do Nordeste. Com relação 
a violência física, o Estado de Pernambuco apresentou o maior 
índice (2.195), enquanto Sergipe tem o menor índice (143). 
Quanto a violência psicológica / moral, Pernambuco continua 
com o maior índice (815), e Sergipe o menor (82). Na violência 
física e psicológica/ moral, Pernambuco predomina com (402) 
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casos, enquanto Sergipe permanece com o menor índice (39). 
Portanto,após a nalise dos dados conclui-se que é necessário 
novos e contínuos estudos sobre o tema, e o desenvolvimento 
de medidas preventivas de combate à violência aos idosos 
pelos órgãos competentes, também ressalta-se a importância 
das denúncias por parte da sociedade, exigindo o cumprimento 
das leis, no intuito de preservar o bem estar físico e mental dos 
idosos. 
 
Palavras-chave: Maus tratos aos idosos. Violência física. 
Violência psicológica.  
 

1.INTRODUÇÃO 

 

A velhice é uma inerente redução das capacidades 

físicas e mentais que são perdidas, sendo entendida de forma 

errônea como um problema para a sociedade e um gasto extra 

para o sistema de saúde (BOLSONI et al., 2016). 

Já Garbin et al. (2016) explica que a violência é: “realizar 

ato único ou repetido, ou deixar de tomar determinadas 

providências necessárias, provocando dano ou angústia a uma 

pessoa de idade avançada”. 

Aproximadamente 200 milhões de indivíduos ao redor do 

mundo apresentam dependência significativa para o 

desempenho de atividades cotidianas, situação com tendência 

crescente, em virtude do envelhecimento populacional e do 

aumento da prevalência de doenças crônicas. A maior 

concentração de idosos dependentes ocorre entre aqueles com 

80 ou mais anos, grupo etário que mais cresce (LINO et al., 

2016). 

No Brasil, em 2008, a Pesquisa Nacional por Amostra de   

Domicílio (PNAD) revelou   a   existência   de   21.039 milhões 

de idosos, correspondendo a 11.1% do total da população.  Na 
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região do Nordeste brasileiro, registrou-se a existência de 5.441 

milhões de pessoas com idade acima   de   60   anos, ficando   

atrás   apenas   da   região Sudeste, que possui 9.922 milhões 

(SILVA et al., 2012). 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

considera como idoso, a pessoa com 60 anos ou mais. De 

acordo com Organização Mundial de Saúde (OMS), o 

envelhecimento da população atinge grande parte dos países e 

no ano de 2030 o Brasil terá a sexta população mundial em 

número de idosos (RIZZIERI; BARBOSA, 2017). 

Como o crescimento do número de pessoas com mais 

de 60 anos vem se tornando um acontecimento mundial, a 

violência na velhice apresenta-se com o mesmo avanço (LINO 

et al., 2019). Logo Araújo e Filho (2009)  relata que os maus 

tratos e a violência contra a pessoa idosa é um acontecimento 

antigo, mas com conceito recente tanto na realidade brasileira 

quanto mundial. 

Desta forma a Rede Internacional para a Prevenção dos 

Maus Tratos Contra o Idoso adotou  a  seguinte  definição,  em  

1995,  na  Inglaterra,  para a violência na velhice como um ato 

(único ou repetido), ou omissão que lhe cause danos ou aflição 

e que se produz em qualquer relação na qual exista expectativa 

de confiança (LINO et al., 2019). 

         A violência contra idosos, no Brasil, é muito mais séria e 

de proporções maiores do que se pode supor. Isso decorre do 

fato de que muitos tipos de violência (como os maus tratos sob 

a forma de negligência passiva e ativa, omissões, descuidos, 

isolamento ou o castigo pelo silêncio, entre outros) não se 

configuram, para a maioria das pessoas, como violência. No 

entanto, essas violações estão presentes, com frequência, na 

vida dos idosos (AMARAL et al., 2016). Estima-se que a cada 

mês 1 em 10 idosos são abusados, sendo que apenas 1 em 24 
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casos é notificado. A subnotificação está associada, na maioria 

das vezes, ao medo de denunciar o agressor, que geralmente 

é um ente familiar (RIBEIRO; SANTANA; REIS, 2017). 

As diversas formas de violência contra o idoso advêm do 

conflito de interesses entre as gerações jovens e idosas. O fato 

de o idoso, na sociedade, ser um sujeito improdutivo, 

dependente econômicamente,  familiar,  de  saúde,  e  

antiquado do  ponto  de  vista  cultural, torna-o  um  ser         

marginalizado, excluído  dos  acontecimentos,  desperta  nos   

mais  jovens  um  desejo  inconsciente  de  sua  morte 

(FLORÊNCIO; FILHA; SÁ, 2007). 

Todavia as causas do aumento da violência são 

diversas, vão desde conflitos interpessoais, pobreza de 

segmentos da população, mudanças na estrutura da família e 

suas novas configurações, consumo de álcool, uso de drogas  

e até mesmo impunidade oficial, omissão do poder público ao 

deixar de cumprir as leis concretizadoras dos direitos sociais ( 

SILVA; LACERDA, 2007). 

Conforme Silva (2018) esta violência tem como 

consequência, sofrimento desnecessário, lesões, dor, medo, 

incapacidade, dependência, comprometimento da qualidade de 

vida do idoso e até óbito. Mesmo com a alta prevalência da 

violência, os idosos não denunciam os abusos e agressões, 

devido ao constrangimento e medo de punição por parte de 

seus cuidadores, que assiduamente são os agressores, dentro 

ou fora do ambiente domiciliar (RODRIGO; ARMOND; 

GORIOS, 2015). 

A violência contra os idosos é frequentemente 

distinguida em sete categorias: abuso físico, psicológica, 

sexual, abandono, financeira , negligência e autonegligência 

(CASTRO; RISSARDO; CARREIRA, 2018) 
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Segundo Sampaio et al. (2017) a violência física é 

causada quando o agressor utiliza da força física, com o intuito 

de gerar dor, golpear e lesar, resultando em várias 

consequências para vida do idoso, como perda ou abuso dos 

direitos humanos, o medo, a depressão, sofrimento, angústia e 

redução na qualidade de vida desse idoso. As lesões em 

regiões escondidas do corpo como: queimaduras com cigarros, 

cortes, lacerações, feridas infectadas, fraturas inexplicáveis, 

hematomas na pele, a perda de peso  e alterações de 

comportamento são características da violência física em 

idosos. Já a violência psicológica é definida como agressões 

verbais ou gestuais com o propósito de aterrorizar, humilhar, 

isolar e restringir a liberdade do idoso (RODRIGUES et al., 

2017). 

Os abusos  ou espoliação financeiros são definidos como 

acomodações de rendimentos ou o uso ilegal de fundos, 

propriedades e outros ativos que pertençam ao idoso ( 

FONSECA; GONÇALVES, 2003).  

Conforme Silva et al. (2018) o abandono trata-se de uma 

forma de violência que se manifesta pela ausência ou abandono 

dos cuidadores ou familiares, os quais não oferecem socorro à 

pessoa idosa que necessita de proteção.  

Sousa et al. (2010) relata o abuso sexual como um ato 

ou jogo sexual de condição homo ou heterorrelacional que 

envolve a excitação, relação sexual ou práticas eróticas por 

meio de suborno, violência física ou ameaça. A negligência 

consiste na recusa ou fracasso em realizar obrigações ou 

deveres para com um idoso. 

 Segundo Sales et. al. (2014) a negligência pode ser 

classificada em negligência intencional, na qual há completa 

falta de prestação de cuidados; e negligência não intencional, 

na qual não há completa falta de prestação de cuidados. Com 
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relação a auto-negligência é caracterizada como o 

comportamento de um idoso que intimide sua própria saúde ou 

segurança (SANCHES; LEBRÃO; DUARTE, 2008). 

A violência doméstica, contra idosos também deve ser 

analisada em princípio como uma ocorrência que se dá em 

âmbito geracional e ganha maior visibilidade por efeito da maior 

nitidez social e política das relações de gênero, inclusive porque 

se exerce em maioria sobre as mulheres, devido, a uma 

esperada “fragilidade” feminina, física, afetiva e social. Sendo 

importante lembrar que existem também as violências 

institucionais ou públicas e que se as violências domésticas 

contra idosos e idosas são pouco mencionadas, publicamente 

subnotificadas, as violências públicas ou institucionais são 

ainda menos conhecidas e denunciadas (MOTTA, 2013). 

Atualmente um novo fenômeno surge na sociedade, 

decorrente do envelhecimento demográfico, sendo considerado 

o terceiro grande “ismo” da sociedade, depois do Racismo e do 

sexismo, o Ageism (VERGUEIRO; LIMA, 2010). 

De acordo com o autor supracitado, Ageism é um 

processo de estereotipagem e discriminação sistemáticos 

contra as pessoas, devido à sua idade, permitindo às gerações 

mais novas ver os idosos como diferentes deles mesmo. 

A violência está relacionada com o processo de 

envelhecimento-adoecimento.Assim, é necessário desenvolver 

uma cultura que inclua o processo de envelhecimento como 

uma fase normal e irreversível da existência humana, onde os 

idosos tenham a liberdade de viver com dignidade, respeito e 

com oportunidades de participação plena da vida social e sem 

violência (SILVIA et al., 2018). 

Diante do que foi exposto e com o propósito de identificar 

a violência contra o idoso, o objetivo deste trabalho é verificar 
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os tipos de maus tratos mais prevalente em idosos brasileiros 

no período de 2012 a 2017 na região Nordeste. 

 

 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de abordagem quantitativa, 

descritivo e transversal, obtida por meio dos dados oriundos do 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS) através das Informações de Saúde 

disponibilizadas no Tabnet, referentes aos idosos, vítimas de 

violência física e psicológica/ moral, dos quais foram notificados 

na região Nordeste no período de 2012 a 2017. 

Para a pesquisa foram executadas as seguintes etapas: 

acesso à página DATASUS Tabnet, através do site 

<tabnet.datasus.gov.br/>, classificando os itens: 

Epidemiológicas e Morbidade, especificando o grupo de opções 

de Doenças e Agravos de Notificação – de 2007 em diante 

(Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN), 

Violência doméstica, sexual e/ou outras violências. Na 

abrangência geográfica: Brasil por regiões, Unidades 

Federativas (UF) e Municípios. Na linha Regiões/UF de 

Notificações foram selecionados os Estados do Nordeste. Na 

coluna de faixa etária foram selecionados o item mais de 60 

anos. No período disponível foi restrito entre 2012 à 2017. E nos 

índices da seleção disponível foram requisitados: violência 

física, violência psicológica/moral e ambas. 

 

 

  



MAUS TRATOS FÍSICO E PSICOLOGICO EM IDOSOS NO NORDESTE 

383 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No período estudado, registraram-se 14.211 notificações 

de violência contra o idoso no Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação - Sinan Net, proveniente dos municípios 

da Região Nordeste.  

Através destes resultados apresentados pela pesquisa 

no Sinan Net, verifica-se que, entre os Estados do Nordeste, o 

que apresentou o maior índice de violência física, foi o de 

Pernambuco, com 2.195 ocorrências, seguido por Bahia com 

2.133 casos, enquanto Sergipe tem o menor índice com 143 

casos. Igualmente quando o tipo de violência é psicológica / 

moral, e Pernambuco continua sendo o Estado com o maior 

índice de ocorrências, com 815 casos, e Sergipe o menor, com 

82 casos. 

Quando se refere a  violência física e psicológica/ moral, 

Pernambuco prevalece com o maior índice de vítimas de maus 

tratos, 402 casos, enquanto Sergipe permanece com o menor 

índice, de 39 casos (Tabela 1). 

 

Tabela 1.Distribuição da violência fisica e psicologica no Nordeste. 

 

REGIÃO 

NORDESTE 

VIOLÊNCIA 

FÍSICA (1) 

VIOLÊNCIA 

PSICOLÓGICA / 

MORAL (2) 

(1) ∩  
(2)  

MARANHÃO 445 269 116 

PIAUÍ 618 158 117 

CEARÁ 794 357 214 

RIO GRANDE 

DO NORTE 
622 160 111 

PARAÍBA 618 339 143 

PERNAMBUCO 2.195 815 402 
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ALAGOAS 820 104 70 

SERGIPE 143 82 39 

BAHIA 2.133 543 372 

TOTAL 8.338 2.727 1.584 

 

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

- Sinan Net 

No mundo, a prevalência da violência contra a pessoa 

idosa varia entre 3% e 10% e sua incidência aumentou 150% 

em dez anos, tornando-se um fenômeno de grande 

expressividade (DUQUE et al., 2012; ABATH; LEAL; FILHO, 

2012).  

Diferentes tipos de violência podem ser praticados contra 

a população idosa (física, psicológica, financeira). No entanto, 

a violência mais visível é a física, uma vez que resulta em 

marcas ou lesões (fraturas, escoriações, hematomas). Assim 

como os resultados do presente estudo, a violência física e a 

negligência estão entre as mais frequentes. Sendo necessário 

não somente conscientizar os idosos para a existência de 

outras formas de violência, mas capacitar profissionais para que 

saibam identificá-las mesmo quando o(a) próprio(a) idoso(a) 

não a reconhece como violência (HOHENDORFF et al., 2018). 

Segundo Melo, Cunha e Neto (2006) o tipo de violência 

mais comum foi a psicológica com 62,1%, seguida da física com 

31,8%, incumbidas pelos próprios familiares dentro do próprio 

domicílio. 

Em outra pesquisa os dados apontaram que 22,2% dos 

idosos relataram ter sofrido violência, sendo exclusivamente do 

tipo psicológica e que o perfil dos idosos vítimas de violência 

eram: sexo feminino (26,32%), com idade entre 60 a 69 anos 

(28,57%), viúvos (16,67%), moravam com filho e neto (75,00%), 
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aposentados por tempo de serviço (20,00%) com renda de 1 à 

3 salários mínimos (40,00%) ( LIMA et al., 2019). 

De acordo com os dados da Pesquisa Nacional de Saúde 

em 2013, 1,6% de pessoas com mais de 60 anos referiram 

sofrer algum tipo de violência por pessoa desconhecida, 

enquanto que 1,1% referiu sofrer algum tipo de violência por 

pessoa conhecida. O fato de 87,3% dos entrevistados 

responderem não considerarem estar sofrendo algum tipo de 

violência, pode demonstrar o seu desconhecimento sobre os 

diferentes tipos de violência, ou ainda a sua naturalização 

dentro da sociedade, visto que esses mesmos idosos quando 

perguntados por tipos específicos de violências responderam 

positivamente à presença de violências, sendo a mais 

prevalente a violência psicológica (ANDRADE, 2015). 

Júnior e Moraes (2018) relatam em seu estudo que, os 

idosos na faixa de 60 a 69 anos de idade apresentaram maior 

prevalência de violência por pessoas desconhecidas, quando 

comparados àqueles com 80 ou mais anos. Na faixa de 60 a 69 

anos a vitimização por violência manifesta se com mais 

frequência. Uma provável explicação é o fato de os indivíduos 

com idade igual ou superior a 80 anos serem os que 

apresentam maior grau de dependência (psicológica, física e 

econômica) de sua família ou da instituição de seu abrigo, 

deixando pouco suas residências; e quando as deixam, 

geralmente são acompanhados de alguma pessoa ou cuidador, 

possível fator de proteção contra a violência. 

Outra pesquisa que corroboram com os dados já 

elencados neste texto, é baseado no artigo de Correia et al. 

(2012), intitulado Perfil dos idosos em situação de violência 

atendidos em serviço de emergência em Recife-PE, no qual 

foram analisados 72.232 prontuários. Destes, foram 

identificados 79 com registros de indivíduos com idade de 60 
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anos e mais, que sofreram violência e foram submetidos a 

exame clínico médico, no período determinado. Destes, 63,3% 

do sexo masculino. A faixa etária predominante foi 

compreendida entre 60-70 anos (72,2%). Em relação ao local 

de residência da vítima, a maioria (46,8%) residia em Recife-

PE. Quanto ao tipo de violência mais frequente foi a física 

(97,5%).  

Apesar dos altos índices de violência contra os idosos no 

estado de Pernambuco, o estudo desenvolvido no município de 

Aracaju, Sergipe, no Departamento de Atendimento a Grupos 

Vulneráveis (DAGV) da Polícia Civil de Sergipe, analisou 112 

inquéritos e notaram os seguintes dados: 96,4% dos casos de 

violência ocorreram em ambiente domicílio, onde a violência 

psicológica correspondeu a maior taxa, com 40,2%, seguida da 

associação física + psicológica 14,1% (RIZZIERI; BARBOSA, 

2017). 

A Secretaria de    Defesa    Social    de    Pernambuco 

(SDS/PE) contabilizou, através   da gerencia   de   análise 

criminal e estatística, no quesito violência contra pessoa idosa, 

na capital e na região metropolitana do Recife, o número de 

vítimas com idade igual ou superior a 60 anos, em diversas 

ocorrências.  De acordo com dados obtidos nas diversas 

delegacias de registro na capital e na região metropolitana do 

Recife, no período de 01 de janeiro de 2011 a 30 de abril de 

2013, no ano de 2011, houve 17597 agressões; em   2012   

aconteceram   15152; e   em   2013 ocorreram 4848 (nos 

primeiros quatro meses do ano de 2013), totalizando 37597 

atos de violência contra a pessoa idosa.   Embora   tenha   

havido   uma   mínima   diminuição, compreende-se que   as 

projeções   indicam uma maior incidência. Isto ocorre porque a 

violência contra a pessoa idosa ainda é um fenômeno 

subnotificado (SILVA; DIAS, 2015). 
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Souza e Freitas ( 2007) declarou no seu estudo que no 

Estado do Ceará, conforme dados da Secretaria da Ouvidoria 

Geral e do Meio Ambiente (SOMA), entre as denúncias feitas 

ao Serviço Especial de Defesa do Idoso (SEDI) e Alô-Idoso, em 

2004, 32% violência física, 20% abandono, 16% apropriação 

indébita de aposentadoria e 13% negligência. 

No Nordeste brasileiro, a negligência doméstico e 

institucional é a forma de violência mais presente, resultando 

em lesões e traumas físicos, emocionais e sociais para o idoso. 

Entre as denúncias feitas ao Disque-Idoso, na região Nordeste, 

em 2004, 32% foram por violência física, 20% por abandono, 

16% por apropriação indevida de aposentadoria e 13% por 

negligência (MOREIRA, 2017). 

Com base nisso, uma pesquisa realizada no Brasil, 

expões a prevalência da violência por parceiro íntimo (VPI) em 

mulheres e homens idosos de 5,9% para a violência física e de 

20,9% para o abuso psicológica, enquanto no Brasil e Colômbia 

pesquisa com idosos de 60-74 anos a VPI encontrou 

prevalência de violência psicológica em mulheres em proporção 

de 26,0% e 20,4%, respectivamente. Nos homens a prevalência 

foi de 11,1%, em ambos os países (WARMLING; LINDNER; 

COELHO, 2017). 

Lopes et al. (2018) afirmam que os principais tipos de 

violência encontradas foram: psicológica (28%), física (28%), 

financeira (12%), outros tipos de violência (12%) ou não 

descritos (20%).  

Santos et al. (2018) indentificaram que a violência física 

tem sido descrita como a forma mais frequentemente notificada 

em idosos do sexo masculino. Esta descoberta justificaria a 

predominância da violência física em relação às demais formas 

de agressão observada no estudo.  
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A violência física foi a forma mais relatada em ambos os 

sexos constituído por 12.491 homens e 12.019 mulheres, 

totalizando 24.510 agressões. A violência piscomoral 

predominou dentre as mulheres idosas (7.358 casos) em 

relação ao sexo masculino (2.961 notificações). As violências 

sexual e financeira/econômica no sexo feminino, 792 e 1.914, 

respectivamente.  A negligência foi a forma aplicada de abuso 

em 4.151 idosos e 6.110 idosas (MIZIARA et al., 2015). 

Estes resultados corroboram com a  pesquisa realizada 

em Pernambuco que encontrou uma prevalência de 20,9% em 

315 casos analisados, sendo os maus-tratos psicológicos os 

mais frequentes (IRIGARAY et al., 2016). 

Conforme a pesquisa realizada por Moraes; Júnior e 

Reichenheim (2008), foram entrevistados 322 indivíduos com 

60 anos ou mais no Município de Niterói, selecionados através 

de amostragem aleatória simples a partir do censo de idosos 

adstritos a seis equipes de saúde da família, para detecção de 

violência física contra idosos, A violência física de qualquer 

gravidade foi relatada por 10,1% dos entrevistados, enquanto 

que 7,9% referiram ter sido vítimas de violência física grave no 

ano anterior à entrevista. A violência esteve mais presente entre 

os mais novos, os que moram com maior número de indivíduos, 

os com história de diabetes e/ou doença articular. 

A prevalência da violência física e psicológica obtida na 

presente estudo foi semelhante em pesquisa nacional e 

superior à estudos internacionais. Nos Estados Unidos, entre 

5.777 idosos entrevistados, 11,4% sofreram algum tipo de 

violência, dos quais 4,6% relataram abuso psicológica e 1,6%, 

violência física (PAIVA; TAVARES, 2015). 

Outro achado, refere-se a prevalência da violência por 

parte de cuidadores, estimado em mais de 30%, taxa similar à 

identificada em familiares de idosos dementes no Reino Unido. 
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Nos Estados Unidos, calcula se que 11% dos idosos tenham 

sofrido algum tipo de violência nos anos anteriores, mas essa 

proporção quadruplica quando os idosos sofrem de demência 

(LINO et al., 2019). 

Por outro lado, Mascarenhas et al. (2012) relataram em 

uma estudo descritivo sobre a prevalência de maus-tratos na 

terceira idade, a prevalência de abuso físico na população idosa 

variando de 1,2% na Holanda e de 18% na Finlândia. 

Utilizando-se uma categorização diferente desta 

pesquisa, Minayo (2003) verificou em pesquisas canadense, 

como abusos mais frequentes, os de origem financeira (12,5%), 

a agressão verbal (1,4%) e as agressões físicas (0,5%). Neste 

sentido, os países com maior acumulação de conhecimento 

sobre o tema, como Estados Unidos e Canadá, revelam uma 

prevalência de maus tratos de 10% para toda a população 

idosa. 

Um estudo multicêntrico realizado no Canadá, Colômbia, 

Brasil e Albânia com 1.995 idosos com 65 anos ou mais 

concluiu que 0,63-0,85% dos participantes sofreram abuso 

físico, e 3,2-23, 5% sofreram abuso psicológico, executados por 

parentes e pelo companheiro, principalmente devido a conflitos 

intergeracionais (RODRIGUES et al., 2017). 

No Brasil, requer mais estudos para se conhecer a 

magnitude do problema das agressões contra o idoso em 

virtude do caráter velado da violência. Os maus-tratos a idosos 

tornam-se uma preocupação de saúde pública com importantes 

consequências individuais, como a redução da sobrevida e os 

custos sociais. Destaca-se que a literatura científica nacional e 

internacional tem descrito, como principais características das 

vítimas desse tipo de violência: sexo feminino, faixa etária entre 

60- 80 anos, ser casado e morar acompanhado. A adoção de 

comportamentos de promoção da saúde assim como 
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intervenções educacionais podem ser eficazes na prevenção do 

abuso de idosos (MORAES et al. 2019). 

Os serviços sociais e de saúde precisam ter uma 

expectativa de vida que mire na promoção de saúde, na 

prevenção de doenças e no acesso aos cuidados de qualidade 

para promover o envelhecimento ativo. Podendo identificar as 

determinante através das consultas médicas, assistência 

domiciliar, participação em grupos terapêuticos,fornecimento 

de medicamentos pela rede pública, vacinação, serviços 

curativos e de saúde mental (VICENTE; SANTOS, 2013) 

As intervenções educativas podem estar centradas na 

prática de atividades com os idosos, familiares e cuidadores, 

como a realização de palestras, selecionando temáticas 

convenientes para o cuidado com o perfil dos idosos 

trabalhados. Essas medidas contribuem para a prevenção de 

agravos, manutenção da integridade física e psíquica, e 

fortalecimento da autonomia e do autocuidado do idoso 

(ALMEIDA et al., 2019). 

 

4.CONCLUSÃO  

 

A partir dos resultados deste estudo, observou-se um 

crescimento nos casos de violência física, psicológica e 

física/psicológica no Município de Pernambuco, sequenciado 

pelo Estado da Bahia, que aparece em segundo lugar, como  os 

de maiores índices de maus tratos em idosos entre o período 

de 2012 à 2017.   

A violência contra a pessoa idosa é frequente, podendo 

levar a óbito, portanto é necessário novos e contínuos estudos 

sobre o abuso contra o  idoso, e o desenvolvimento de medidas 

preventivas de combate há qualquer tipo de violência aos 
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idosos pelos órgãos competentes. Portanto ressalta-se também 

a importância das denúncias por parte da sociedade, exigindo 

o cumprimento das leis, no intuíto de preservar o bem estar 

físico e mental dos idosos. 
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RESUMO: Este estudo discorre sobre a produção científica do 
cuidado de enfermagem e fatores de envelhecimento em 
idosos. Trata-se de uma revisão de literatura realizada por meio 
de busca online no mês de setembro de 2019, através do 
levantamento bibliográfico de produções científicas, disponíveis 
na base de dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Foram 
utilizados os seguintes descritores: “enfermagem”, “fatores de 
envelhecimento” e “idosos”. Com o cruzamento dos descritores, 
foram localizados 51 artigos científicos, publicados nos últimos 
cinco anos, redigidos em língua portuguesa, disponíveis no 
formato de texto completo.  Após a leitura detalhada dos textos 
na íntegra, foram selecionados 10 artigos. Buscou-se 
fundamentação, mediante  coleta de dados, a partir de 
informações obtidas através do site do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) com base na sobrevida. O 
crescimento acelerado do número de idosos, o despreparo de 
profissionais e gestores de saúde, bem como o nível de 
complexidade envolvida nesse processo, aponta para a 
gravidade da extensão dessa fase como um significativo 
problema de saúde pública no Brasil. Assim torna-se essencial 
uma maior atenção a esse grupo, pois o envelhecimento é 
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cercado por múltiplos fatores de risco, vulnerabilidades,  
dimensões e implicações peculiares a esta fase da vida. 
Ressalta-se a necessidade de ampliação de políticas públicas 
integradas de planejamento estratégico voltados a atenção dos 
idosos deste país.  
Palavras-chave: Enfermagem. Fatores de Envelhecimento. 
Idosos. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento é um processo gradativo, dinâmico e 

progressivo,  cercado por inúmeras alterações funcionais, 

bioquímicas e morfológicas que afetam o funcionamento do 

organismo. Representa a integração dos fenômenos biológicos, 

culturais e sociais que se tornam alvo de discussão, 

principalmente quando envolve as áreas da atenção à saúde do 

idoso e políticas públicas, evidenciando a necessidade do 

reconhecimento por pesquisadores e gestores sobre o impacto 

que essa fase acarreta (PIUVEZAM, et al. 2016).  

A população idosa está vulnerável a determinados 

problemas de saúde como doenças crônicas com alto grau de 

incapacitação implicando no aumento de gastos. O 

desenvolvimento de políticas públicas que promovam a saúde 

e o bem-estar dessas pessoas institucionalizadas, deve ocorrer 

de forma crescente uma vez que constitui uma importante 

resposta para esse grupo considerável da população 

(SANTINHA; MARQUES, 2015).  

De acordo com o Ministério da Saúde, 

os idosos representam 14,3% dos brasileiros, ou seja, 29,3 

milhões de pessoas.  E, em 2030, esse número pode superar o 

de crianças e adolescentes de 0 A 14 anos. Observa-se que 

houve um crescente aumento da expectativa de vida. Em sete 
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décadas, a média aumentou 30 anos, saindo de 45,4 anos, em 

1940, para 75,4 anos, em 2015. 

Entre os principais problemas decorrentes do processo 

de envelhecimento a hipertensão pode ser considerada uma 

das principais causas de morbimortalidade e complicações 

cardiovasculares, sendo muitas vezes relacionadas com algum 

tipo de incapacidade física. Dessa forma, cabe ao Estado 

melhorar a capacidade da atenção básica e considerar a 

necessidade de ampliar o acesso e ofertar serviços 

especializados para essa população (FERREIRA; MOREIRA; 

MAURÍCIO, 2017). 

 Cabe ressaltar que as discussões acerca do 

envelhecimento populacional  apontam para iniciativas, que  

sirvam de subsídio para formulação de políticas públicas para 

idosos, levando em consideração que essa população não é 

homogênea. Segundo a  Organização Mundial de Saúde (OMS) 

o número de pessoas com idade superior a 60 anos chegará a 

2 bilhões de pessoas até 2050;  isso representará um quinto da 

população mundial.  

 Conforme os dados do Ministério da Saúde, o Brasil, em 

2016, apresentava a quinta maior população idosa mundial, e, 

em 2030, ultrapassando o total de crianças e adolescentes. A 

respeito dessa informação, os gestores precisam pensar em 

políticas públicas voltadas a atender essa demanda.   

O processo de envelhecimento é irreversível. E todos 

nós estamos sujeitos a enfrentar essa etapa da vida. Contudo 

é necessário se preparar para essa fase tendo em vista as 

limitações e incapacidades. 

A fase de envelhecimento ou “velhice” é capturada diante 

da lógica do cuidado, pois esta retira a autonomia e parte da 

liberdade dos sujeitos, estabelecendo regras e padrões do 

mundo contemporâneo. Sobre essa proposição, Graeff (2014) 



O CUIDADO DE ENFERMAGEM E FATORES DE ENVELHECIMENTO EM IDOSOS 

398 
 

aborda a questão, mediante  seu entendimento informando que: 

“velhice não é sinônimo de doença, nem, aliás, de fragilidade. 

Existem distintas realidades vividas em idade mais avançada”. 

A promoção do cuidar em saúde e o atual bem-estar 

estão diretamente relacionados com a dignidade da pessoa 

humana e também são princípios fundamentais garantidos pela 

Constituição Federal através do art. 1º, III. Dessa forma, o 

Estado é responsável pela implementação de políticas públicas 

de saúde que venham promover uma assistência digna para 

atender aos milhões de brasileiros que precisam de 

atendimento (MENDONÇA; SILVA, 2014).  

As alterações enfrentadas nesse período de ocorrem em 

ritmos diferentes para cada pessoa. Alguns demonstram que do 

ponto de vista do “sujeito com mais idade” a saúde passa a 

representar uma das primeiras preocupações. Torna-se comum 

a ocorrência de quedas nesta faixa etária apresentando 

consequências lesões leves, moderadas e graves. Os fatores 

podem estar relacionados diretamente como o uso de 

medicamentos a longo prazo, distúrbios na caminhada, redução 

das atividades diárias, entre outros (GRAEFF, 2014). 

Na teoria a legislação brasileira tem se firmado através 

de diversas portarias, leis e documentos para respeitar os 

direitos humanos, porém, na prática essa medida é 

insatisfatória, já que existem inúmeras barreiras burocráticas e 

políticas que impedem o bom desenvolvimento das ações 

voltadas para os idosos (SCHMINSKI; VIEIRA, 2016).  

A equipe de saúde precisa apoderar-se de 

conhecimentos que zelem pela vida do idoso, estimulando este 

a valorizar a prática de hábitos sudáveis, no intuito de minimizar 

as possíveis limitações, bem como confortá-lo das angústias e 

debilidades da velhice. A Política Nacional de Saúde da Pessoa 

Idosa (PNSPI) estabelece a relevância para esse grupo de se 
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instituir uma assistência através de estratégias e ações de 

acordo com a necessidade e vivência do idoso inserido na 

comunidade, com o objetivo de resgatar a autonomia e 

autocuidado (BRASIL, 1996). 

 As diretrizes da referida Política propõe possibilidades de 

um envelhecimento ativo e saudável, mediante a manutenção 

de suas capacidades funcionais e autonomia, sendo crucial pro 

idoso, uma vez que o mesmo continuará a se sentir útil na 

sociedade.  Para que isso se torne realidade é imprescindível, 

que seja colocado em prática a atenção integral a pessoa idosa 

pelos os serviços de saúde como um todo, o que até o momento 

não tem sido prioridade pro Estado.  

Atualmente há uma verdadeira “crise da saúde pública”, 

traduzida pela carência gigante de profissionais qualificados, 

uso inadequado dos recursos financeiros, administrativos que 

pode ser provocada por falha de gestão ou planejamento 

ineficaz das Políticas Públicas que realmente proporcionem 

uma melhoria da qualidade do atendimento, ações e cuidados 

à população idosa (SANTOS et al., 2014). 

Entendendo que é possível envelhecer com saúde, 

apreende-se, que é necessário a adoção de hábitos saudáveis 

desde cedo, antes que se instale, de fato, o processo de 

envelhecimento.  A partir desta idéia, se deve incluir na rotina 

de todos os brasileiros, a adesão a prática de esportes, valorizar 

a preferência por alimentos saudáveis, além de preservar 

momentos de prazer  peculiar a cada indivíduo. A assistência à 

saúde do idoso deve está pautada na prevenção das 

incapacidades de forma a retardar esse processo (CÔRTE; 

KIMURA; XIMENES; TOLEDO, 2017).  

Frente a relevância já exposta, é crucial suscitar 

momentos de reflexão sobre essa temática, de maneira a 

responder a necessidade de compreensão do papel do poder 
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público, impulsinando a elaboração e implementação de 

políticas, que venham contribuir para a melhoria da qualidade 

do atendimento, conforto, bem como, qualidade de vida do 

idoso, o que justifica a realização do presente estudo. O qual se 

propõe a descrever a produção científica sobre a avaliação da 

enfermagem sobre os fatores de envelhecimento em idosos. 

Ademais as academias precisam abordar, de maneira 

mais enfática, desde a formação, a necessidade de cuidar 

melhor do idoso, tendo em vista que este envolve inúmeras 

peculiaridades, desde a maneira de se locomover até de 

realizar suas necessidades básicas fundamentais, dependendo 

do seu nível de incapacidade. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e não deve ser 

considerada como uma repetição sobre determinado assunto, 

mas sim, o exame de um determinado tema sob novo enfoque 

ou abordagem com conclusões inovadoras (LAKATOS E 

MARCONI, 2010).   

 A pesquisa foi realizada por meio de busca online no mês 

de setembro de 2019, através do levantamento bibliográfico de 

produções científicas, disponíveis nas bases de dados da 

Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e outras fontes como livros e 

revistas científicas. Foram utilizados os seguintes descritores: 

“enfermagem”, “fatores de envelhecimento” e “idosos”, 

cruzados através do moderador booleano “AND”, segundo a 

classificação dos descritores em ciências da saúde (DECS).  

 Para a elaboração do estudo, foram levantadas as 

seguintes questões de pesquisa: qual é a avaliação da 

enfermagem sobre os fatores de envelhecimento em idosos? 

  Com o cruzamento dos descritores, foram localizados 51 
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artigos. Para a seleção dos estudos pertinentes foram adotados 

os seguintes critérios de inclusão: artigos que abordassem a 

temática e contribuíssem para responder as às questões 

propostas neste estudo.  

Por tratar-se de uma análise nacional, foram recrutados 

artigos redigidos em língua portuguesa (Brasil), disponíveis no 

formato de texto completo. Foram estabelecidos como critérios 

de exclusão artigos duplicados nas bases pesquisadas e que 

não contribuíssem para elucidar o objeto de estudo. Após a 

leitura detalhada dos textos na íntegra, foram selecionados 10 

artigos. 

 Para a complementação da coleta de dados foram 

desenvolvidas as seguintes etapas: a busca por informações 

ocorreu no ambiente virtual através do site do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) com base na sobrevida de 

idosos.   

A seguir analisou-se de todos os artigos, seguindo as 

etapas que fazem parte do processo de revisão de literatura: 

levantamento bibliográfico; leitura; análise dos documentos, 

interpretação de dados e elaboração do texto apresentando os 

resultados (GIL, 2010). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Estamos vislumbrando que num futuro muito próximo 

teremos um grande quantitativo de idosos na população 

brasileira, com isso se faz necessário que os profissionais da 

saúde estejam atentos às demandas dessa nova realidade. O 

envelhecimento representa um processo irreversível, a qual 

todos estamos sujeitos, contudo é necessário se preparar para 

essa fase da vida, tendo em vista as limitações e incapacidades 

inerentes a ela. 
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A amostra compreende estudos realizados no ano de 

2014 a 2018 referente a questões inerentes ao processo de 

envelhecimento e diante dos princípios norteadores da saúde.  

 Dez artigos compuseram a amostra final da presente 

pesquisa. O quadro 01 representa a caracterização desses 

estudos. 

 

Quadro 01. Caracterização da amostra quanto a autoria, ano, 

periódico e tema do estudo. 

ID Autor/ano Revista Tema 

1 Graef (2014) Rev. Dir. Sanit. Envelhecimento, 

velhice e saúde 

2 Mendonça; Silva 

(2014) 

Ver.  Lusgentium Vida, dignidade e 

morte: cidadania e 

mistanásia 

3 Santos et al. 

(2014) 

Rev. Saúde Soc. Reflexões da 

bioética  

4 Santinha; 

Marques (2015) 

Rev. Saúde Soc.  Políticas públicas: 

perceções e 

experiências de 

idosos 

institucionalizados 

5 Miranda; 

Mendes (2016) 

Rev. Bras. Geriatr. 

Gerontol. 

Os desafios do 

envelhecimento 

populacional 

6 Piuvezam, et al., 

(2016) 

Rev. Port. Saúde Púb. 

 

Atenção primária à 

saúde e os idosos 

institucionalizados 

http://revistas.unaerp.br/cbpcc/article/view/258/265
http://revistas.unaerp.br/cbpcc/article/view/258/265
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7 Shminski; Vieira 

(2016) 

Rev. Dir. San. Saúde do idoso e 

execução da 

política nacional 

8 Côrte; Kimura; 

Ximenes; Toledo 

(2017) 

Rev. Articles Saúde 

Soc. 

Determinantes da 

atenção aos idosos 

9 Ferreira; 

Moreira; 

Maurício (2017) 

Rev. Enferm. UFPE Fatores de risco 

para doenças 

cardiovasculares 

em idosos 

10 Oliveira; Diniz; 

Falcão (2018) 

Rev. Enferm. UFPE Fatores extrínsecos 

para risco de 

quedas de idosos 

hospitalizados 

Fonte: elaborado pelos autores (2019) 

 

O envelhecimento deve ser visto como um fenômeno 

global, pois ocorre um aumento crescente do número de idosos 

em comparação com os outros grupos etários da população o 

que enfatiza a necessidade de planejamento estratégico. Ele 

não depende apenas da nossa condição genética, como 

também, consequência de hábitos e estilos de vida. Há 

imperiosa necessidade de mudanças em termos de 

reorganização dos serviços de modo a abranger capacitação 

profissional (SCHMINSKI; VIEIRA, 2016).  

O ambiente apresenta vários obstáculos que podem 

predispor o idoso à ocorrência de acidentes por queda. Nesses 

locais é possível localizar objetos pessoais espalhados, chão 

molhado ou outros tipos de obstáculos físicos caracterizando o 
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risco. Existem ainda os riscos como  sentar-se ou levantar-se 

de locais inadequados como camas, bancos e cadeiras.  

Dessa forma, essa faixa etária predominante sinaliza o 

risco constante de quedas a que os idosos estão expostos 

embora o aumento da idade reflita diretamente no número de 

internamentos. Essa informação não pode ser descaracterizada 

e, sim, utilizada como alerta já que os resultados apresentados 

reforçam a necessidade urgente de investigações contínuas 

sobre os riscos de quedas, bem como uso de medidas de 

prevenção (OLIVEIRA; DINIZ, FALCÃO, 2018). 

Atualmente observa-se que os centros urbanos não 

estão preparados tanto do ponto de vista habitacional quanto 

em termos de infraestrutura (abastecimento de água e 

saneamento), o que representa foco e disseminação de 

doenças e consequentemente  de baixa qualidade de vida 

(SANTINHA; MARQUES, 2015). 

Observa-se que apesar de serem causas ainda 

responsáveis por um grande número de morbidade no ambiente 

hospitalar entre os idosos, constatou-se que houve a a redução 

das internações por doenças do aparelho circulatório e 

respiratório, disfunções nutricionais e metabólicas. Essa 

diminuição possivelmente ocorreu em virtude da expansão dos 

serviços de melhoria na atenção básica e qualidade da 

assistência. Por outro lado, identificou-se uma tendência 

significativa das internações por neoplasias e causas externas 

(MIRANDA; MENDES; SILVA, 2016). 

A assistência à saúde do idoso deve está pautada, a 

priori, na prevenção das incapacidades, de forma a retardar 

esse processo.  

Os discursos que englobam características sociais em 

relação as expectativas para o ano de 2030, evidenciam a 

necessidade da criação de espaços coletivos e integrados para 
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atenção á saúde de maneira especializada ao idoso, com 

resposta às demandas impostas, proporcionando maior oferta 

de recursos humanos e profissionais qualificados.  

Destaca-se a importância de inserção de médicos 

geriatras nos serviços de saúde para que ocorra uma maior 

articulação entre as secretarias e serviços multidisciplinares no 

visando atender as necessidades desse grupo (CÔRTE; 

KIMURA; XIMENES; TOLEDO, 2017).  

  

Quadro 2. Probabilidade de uma pessoa de 60 anos de 
idade não atingir 90 anos de idade, por sexo, segundo as 
Unidades da Federação - 2000/2030 

Probabilidade de uma pessoa de 60 anos de idade não atingir 90 anos de idade (‰) 

2000 2010 2020 2030 

Unidades 

de 

Federação 

Total H M Total H M Total H M Total H M 

Rondônia 911,9 927,6 889,3 880,7 909,5 840,5 848,8 887,6 801,6 818,5 866,1 766,4 

Acre 891,7 914,4 861,2 827,1 868,4 776,1 768,1 826,4 707,7 731,3 797,8 666,9 

Amazonas 924,1 942,7 903,2 840,6 880,9 798,3 802,3 856,7 746,7 770,0 834,0 705,6 

Roraima 924,2 947,0 893,2 871,0 906,0 833,3 818,8 859,5 771,3 774,4 823,8 721,0 

Pará 897,1 919,3 873,5 833,2 874,2 790,1 801,1 859,5 739,8 772,8 843,6 700,8 

Amapá 881,7 913,0 845,6 800,9 841,8 759,0 754,0 797,2 712,1 724,6 771,2 677,4 

Tocantins 894,7 910,7 874,5 826,7 848,8 800,9 779,1 815,9 737,9 744,7 791,8 694,3 

Maranhão 878,5 923,5 821,8 824,5 878,7 830,5 788,1 853,8 724,4 753,2 826,8 685,3 

Piauí 911,5 938,0 881,8 864,5 906,0 824,4 833,8 895,0 777,6 803,9 880,4 735,7 

Ceará 866,6 904,0 827,0 809,5 856,6 767,1 771,3 833,4 718,1 739,3 809,9 678,8 

Rio Grande 

do Norte 
831,2 877,5 780,1 788,8 849,4 732,3 742,3 821,1 675,2 711,7 796,0 640,5 

Paraíba 886,2 909,6 863,3 827,8 859,4 800,9 776,5 827,2 734,6 735,6 898,1 683,7 

Pernambuc

o 
898,3 929,6 866,7 843,4 891,3 801,4 769,9 833,8 719,7 720,5 791,3 664,6 

Alagoas 902,2 926,5 876,9 844,1 890,8 801,3 790,2 859,9 729,8 744,3 825,4 674,7 

Sergipe 880,1 909,9 850,4 842,4 888,6 801,3 799,6 864,5 744,6 762,9 837,9 698,1 

Bahia 850,1 888,1 811,8 796,6 857,0 739,0 756,7 837,4 683,5 726,4 816,0 645,7 

Minas 

Gerais 
828,2 873,6 785,9 771,2 807,1 739,3 721,6 768,0 679,8 684,3 739,8 633,5 

Espírito 

Santo 
844,3 889,6 799,1 754,4 806,2 706,7 687,8 758,0 624,9 650,0 727,0 580,8 
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Fonte: IBGE, Projeção da População do Brasil e Unidades da Federação 
por Sexo e Idade para o Período 2000-2030. 

 

Avaliando o quadro apresentado acima, hoje há aumento 

das chances dos indivíduos atingirem idades bem mais 

avançadas, haja vista que houve uma redução das 

probabilidades de morte ao longo do período da projeção. 

 Esses dados servem como parâmetros para que os 

governos estaduais formulem políticas públicas voltadas a 

atender as necessidades da população para que ocorra a 

diminuição dos óbitos por causas violentas, de forma que não 

se concretizem no futuro.  

Também vale salientar que há declínio da mortalidade na 

faixa de 60 a 90 anos de idade em todas as Unidades da 

Federação no período compreendido entre 2000 e 2030.  

A crescente redução no índice de natalidade no Brasil, 

devido a vários fatores, tem favorecido ao aumento da 

população de idosos.  A aplicação das políticas de saúde 

voltadas a atenção à saúde do idoso, proporcionará a uma 

expectativa de vida cada vez maior.  

Rio de 

Janeiro 
846,8 908,1 794,0 800,4 861,0 752,3 742,1 806,2 692,4 698,9 765,6 645,4 

São Paulo 850,2 900,9 803,4 782,0 839,6 732,9 716,3 778,5 664,5 674,6 741,8 617,3 

Paraná 873,1 900,1 846,0 792,6 831,9 755,0 725,7 788,8 666,9 672,6 752,1 600,6 

Santa 

Catarina 
880,2 922,3 839,3 775,9 833,4 724,4 694,3 770,7 663,8 641,1 726,6 562,9 

Rio Grande 

do Sul 
852,8 910,8 801,6 784,4 843,7 736,0 722,3 792,8 680,8 673,4 751,6 605,4 

Mato 

Grosso do 

Sul 

853,9 884,2 817,4 793,2 838,4 743,8 741,3 802,1 680,8 701,8 773,0 635,3 

Mato 

Grosso 
874,5 895,0 848,5 829,7 855,3 798,3 783,3 821,7 740,0 743,8 792,8 691,7 

Goiás 846,2 866,0 825,5 811,4 842,0 779,9 780,8 823,8 738,4 751,5 805,5 700,2 

Distrito 

Federal 
839,5 904,0 783,5 773,2 845,3 711,5 707,9 794,0 634,9 662,9 758,0    588,4 
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Neste sentido, o acesso a saúde pública é um direito 

fundamental de todos, bem como, uma das premissas básicas 

no exercício da cidadania, com forte posição de destaque, 

direito este assegurado na Constituição Federal de 1988 

(MENDONÇA; SILVA, 2014).  

Gráfico 3. População de 80 anos ou mais por sexo entre 
1980-2050. 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2017 

 

A partir da metade do Século XX, o crescimento 

tecnológico desencadeou os constantes avanços na medicina, 

contribuindo assim para a melhoria nas condições de vida e 

saúde da população, proporcionando aumento considerável da 

taxa de expectativa de vida dos indivíduos, tanto para homens 

como para mulheres.  

Mesmo com os constantes aumentos da violência em 

nosso país, observa-se que os casos registrados de óbitos 

passaram a ocorrer em idades cada vez mais avançadas.  

A estimativa é que em 2025 cerca de 25% da população 

seja composta por idosos. Segundo os dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2012 o Brasil 
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tinha cerca de 21 milhões de pessoas com idade igual ou 

superior a 60 anos.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS), estima que o 

país seja o sexto em número de idosos em 2025 quando deve 

chegar a 32 milhões de pessoas nessa faixa etária. 

 Os dados informados reforçam a ideia de que os 

profissionais da saúde precisam estar devidamente preparados 

para atender essa população, haja vista que, para oferecer uma 

melhor qualidade no atendimento é necessário o que estejam 

envolvidos, ter paciência, respeito e carinho. A qualificação 

profissional precisa ser permanente.  

          A capacidade funcional dos idodos merece destaque uma 

vez que a demanda está aumentando constantemente. É 

necessário planejar ações mais eficazes e resoltivas voltadas a 

atender essa população estabelecendo prioridades nas ações 

de Promoção à saúde. As redes de atenção e os serviços de 

saúde são implementadas conforme os princípios do Sistema 

Único de Saúde (SUS): integralidade, universalidade e 

equidade. (FERREIRA; MOREIRA; MAURÍCIO, 2017).            

          Para atender às diretrizes da Política Nacional de Saúde 

da Pessoa Idosa (PNSPI) é necessário que haja algumas 

modificações no atendimento a saúde através de capacitações 

que tornem os profissionais mais sensíveis às demandas 

inerentes ao idoso, tendo em vista não existir centros 

especializados. 

As mudanças na comunidade, família e contexto das 

ações oferecidas nos serviços de saúde implicam num 

constante desafio.  Caso assumam diretamente que os idosos 

precisam manter-se envolvidos nas comunidades o maior 

tempo possível, as iniciativas podem negligenciar o papel das 

instituições que apóiam o grupo da terceira idade (SANTINHA; 

MARQUES, 2015).  
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CONCLUSÕES  

 

O envelhecimento é um processo natural e o fenômeno 

que mais se evidencia nas sociedades atuais. De fato, a 

conjugação do decréscimo progressivo das taxas de natalidade 

com o crescente aumento da expectativa média de vida, tem-

se traduzido no envelhecimento populacional.  

Ele não depende apenas da nossa condição genética, 

como também, consequência de hábitos e estilos de vida. Há 

imperiosa necessidade de mudanças em termos de 

reorganização dos serviços de modo a abranger capacitação 

profissional.  

Para tanto, o cenário existente reflete uma categoria 

social que não pode ser ignorada. Torna-se essencial uma 

maior atenção a esse grupo, pois é cercado por múltiplos 

fatores de risco, vulnerabilidades, dimensões e implicações. 

O despreparo de profissionais e gestores de saúde, bem 

como o nível de complexidade que envolve esse processo, 

aponta para a gravidade da extensão dessa fase como um 

significativo problema de saúde pública no Brasil.  Ressalta-

se a necessidade de ampliação de políticas públicas integradas 

de planejamento estratégico voltados a população de idosos em 

nosso país. 

Na contra mão do que está proposto na PNSPI, está o 

nosso modelo de saúde, sobretudo curativista, sendo 

totalmente centrado na doença, quebrando a atenção a saúde 

como um todo, com isso o idoso deixa de ser visto como um 

todo. Para corroborar com isto é substancial que ocorra uma 

mudança no modelo médico de atendimento, hoje, marcado 

pela fragmentação, em que o idoso agenda uma consulta para 

cada especialista, ao passo que se esse atendimento poderia 

ser integral.  
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Este estudo procurou fornecer subsídio literário sobre os 

fatores de envelhecimento humano. A eminência de dicussões 

acerca desse assunto, de maneira a se trocar experiências 

positivas, no que tange ao cuidado integral do idoso, tendo 

como ponto de partida a educação, reforçando os bons hábitos 

para a saúde.  

Ademais, possibilitar a reabilitação dos incapazes, 

reinserindo-os numa vida cotidiana, com capacidades mínimas, 

para autocuidado, melhorando sua autoestima, trazendo 

benefícios não só pro idoso, como também qualidade e 

sutentabilidade pro Sistema de Saúde, de um modo geral. 

Percebe-se portanto, a necessidade de desenvolver 

mais estudos referentes às intervenções específicas e 

estratégias relacionadas aos cuidados de enfermagem ao idoso 

nos serviços de saúde. Além disto, é necessário validar 

programas e protocolos de cuidados destinados a promover 

ações mais eficazes.  
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RESUMO: Introdução e Objetivos: Este estudo destaca a 
prevalência de enteroparasitoses em idosos em algumas 
regiões do país a partir de dados bibliográficos de trabalhos de 
enteroparasitoses. Métodos: Estudo comparativo do tipo 
transversal, com análises de dados de amostras parasitológicas 
de fezes de idosos coletadas a partir da literatura. Foram 
realizados levantamentos bibliográficos de artigos científicos e 
analisados estatisticamente, estes resultados mostraram que 
são significativos. Resultados: A taxa de detecção dos parasitos 
intestinais foi de 72,8 % no Estado do Amazonas, 55,1 % no 
Estado da Paraíba e no Estado do Rio Grande do Sul a 
prevalência foi bastantes baixa com valores abaixo de 9,2% 
tendo a somatória destes dados sendo significativos. 
Conclusão: Neste trabalho poderemos concluir que a alta 
prevalência encontrada nos estados do Norte e do Nordeste 
são pela menor porcentagem de saneamento básico e 
tratamento de esgoto menos eficiente ou não existente, 
enquanto que no Estado do Rio Grande do Sul, a prevalência 
foi muito menor pela quantidade de cidades com tratamento de 
esgoto e saneamento básico eficiente. Com isto podemos 
analisar que os resultados ainda fazem com que as 
prevalências de arasitoses intestinais são muito frequentes no 
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Brasil sendo um problema de saúde pública e devendo 
investimento pesado em construção de rede de esgoto e 
saneamento básico para toda população.  
Palavras-chave: Enteroparasitoses, Gerontologia Biomédica. 
Prevalência de Parasitoses. 
 
INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento e o aumento da expectativa de vida 

estão mudando a saúde da população brasileira, que ainda 

sofre seriamente com as doenças infectoparasitárias. Vários 

trabalhos têm evidenciado uma alta prevalência de infecções 

por enteroparasitos em pessoas de diferentes idades, 

principalmente crianças e idosos. Nas enteroparasitoses, o 

equilíbrio nutricional fica alterado, prejudicando a absorção de 

nutrientes (vitaminas e fontes de energia) podendo levar à 

morte do paciente (VERAS; OLIVEIRA, 2016.) As condições 

socioeconômicas da população têm influência na prevalência 

dos enteroparasitos, assim como as más condições de 

saneamento básico em algumas cidades e o grau de instrução 

da população. Diversos estudos epidemiológicos abrangendo a 

ocorrência de enteroparasitoses são realizados rotineiramente 

em crianças. Porém, pouco se sabe sobre a ocorrência dessas 

doenças em idosos. A ONU determina três fases específicas 

para o termo idoso: pré-idoso (55-64 anos), idoso jovem (65-79 

anos) e idoso avançado (> 80 anos) (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION,2019. BRASIL. DATA, S. U. S. 2015). No 

Brasil, de acordo com legislação específica, considera-se um 

cidadão idoso aquele que tenha atingido a faixa etária de 60 

anos. Normalmente, os idosos são divididos em dois grupos: 

idosos jovens (início da idade avançada, logo depois dos 59 

anos) e idosos longevos (adultos avançados). Pelos dados do 
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Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2012) , este 

período da vida costuma ser analisado sob uma perspectiva 

negativa, pelo fato de comumente estar associado a diversas 

doenças crônicas e complicações sistêmicas e imunológicas, 

bem descritas em vários trabalhos e responsáveis por um 

processo de declínio gradual de vários processos de 

manutenção da vida. Por isso, as pessoas dessa faixa etária 

precisam ser constantemente conscientizadas para controlar as 

parasitoses e, também, por uma questão de saúde pública. O 

Estatuto do Idoso, sancionado em 2003, reconhece a 

senilidade, citando importantes direitos da população que 

completa os 60 anos. Dados estatísticos da população idosa 

brasileira vêm registrando elevado ritmo de crescimento. O 

número de longevos passou de 3 milhões, em 1960, para 7 

milhões, em 1980; e alcançou 14 milhões, em 2000. Estima-se 

que chegará aos 32 milhões em 2020, ou seja, 25% da 

população total 18 do país (BRASIL. DATA, S. U. S. 2015). 

Alguns fatores mostraram-se decisivos para essa transição na 

dinâmica populacional: o aumento da expectativa de vida, 

resultante da redução da morbidade e da mortalidade, e os 

grandes avanços tecnológicos e científicos que alteraram, 

positivamente, muitas condutas humanas inadequadas. De 

acordo com o Censo Populacional de 2010, os brasileiros com 

idade igual ou superior a 60 anos já representam quase 10% da 

população total. Nas projeções da ORGANIZAÇÃO MUNDIAL 

DE SAÚDE, entre 2010 e 2035, a população de idosos no Brasil 

crescerá 16 vezes, contra cinco vezes a população total, o que 

fará do país, em termos absolutos, a sexta maior população de 

idosos do mundo (IBGE,2012) (Fig.1). 
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Fig. 1 – Porcentagem de idosos na população brasileira em 

2010 e previsão para 2035 (IBGE,2012). 

 
 

 

O envelhecimento biológico se inicia por volta dos 30-40 

anos de idade. Bastante complexo, este processo é 

caracterizado por mudanças moleculares e fisiológicas e está 

relacionado com a perda de função celular (teoria do 

envelhecimento celular), quando ocorre o encurtamento dos 

telômeros, que tem papel preponderante no envelhecimento 

tecidual. O envelhecimento celular começa já na concepção, 

porém a teoria do envelhecimento ocorre a partir da meia-idade 

(30-40 anos) (OLIVEIRA; VERAS; CORDEIRO; PASINATO. 

2016). O envelhecimento biológico abrange diversos 

parâmetros intimamente relacionados, como: taxa metabólica, 

ingestão calórica, genética, estilo de vida e fatores ambientais. 
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O envelhecimento do sistema imune/hematológico se dá com o 

avanço da idade. Na grande maioria das vezes, ocorre o 

desenvolvimento de várias patologias infecciosas, diversas 

alterações celulares e alguns tipos de câncer. Esses problemas 

podem estar associados tanto com a diminuição gradual das 

funções do sistema imunológico, quanto com a perda do 

controle dos mecanismos moleculares de ativação e 

desativação da resposta imunológica (FARIA; CALÁBRIA; 

ALVES.2016). A diminuição da função imunitária está 

associada ao processo de envelhecimento conhecido como 

imunossenescência, que contribui de maneira importante para 

infecções e inflamações comuns em adultos mais velhos (por 

exemplo, infecções do trato respiratório e urinário) 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE. 2017). O envelhecimento ativo e 

saudável consiste na busca pela qualidade de vida, por meio de 

alimentação adequada, prática regular de exercícios físicos, 

convivência social estimulante, realização de atividades 

prazerosas, eliminação ou diminuição do estresse, redução do 

consumo de álcool, abstenção do tabaco e fim da 

automedicação. Um idoso saudável deve ter suas autonomias 

– física e psíquica – preservadas. Um maior controle nos 

cuidados com a saúde e o meio ambiente, programas de 

vacinação, acesso a serviços de saúde e medidas de 

saneamento básico promovem a diminuição das doenças 

infecciosas e parasitárias na população, levando, naturalmente, 

a um aumento na longevidade (MINISTÉRIO DA SAÚDE. 

2017). A vulnerabilidade socioeconômica, a precariedade das 

habitações e, por conseguinte, as más condições de higiene 

continuam a afetar grande parte da população brasileira, em 

todas as suas fases demográficas, especialmente na velhice  

(MINISTÉRIO DA SAÚDE. 2017). A maioria da população idosa 
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apresenta um baixo nível socioeconômico e educacional e sofre 

de alta prevalência de doenças crônicas e infecciosas. Deste 

modo, a pesquisa de doenças em idosos tem grande 

importância e será fundamental para uma sobrevida maior 

dessa população. A grande maioria das enteroparasitoses, em 

vez de diminuir com o advento da tecnologia e o aprimoramento 

da área médica, continua aumentando e associadas cada vez 

mais à mortalidade e morbidade, principalmente nos países em 

desenvolvimento, como o Brasil (MINISTÉRIO DA SAÚDE. 

2017). Este aumento se deve a precárias condições de vida 

ainda reinantes, com falta de infraestrutura e saneamento 

básico. Algumas famílias vivem sem as mínimas condições e, 

com isso, surgem as infecções parasitárias. Estas costumam 

ser diagnosticadas principalmente pelo exame parasitológico 

de fezes (EPF), que é simples de ser realizado, rápido e de 

baixo custo; no entanto, a prática e a habilidade do observador 

são de suma importância para um diagnóstico correto e para 

não haver resultados falso-positivos (presença de fragmentos 

de alimentos ou artefatos, por exemplo) ou falso-negativos 

(influenciados pelo ciclo do parasito, pela realização incorreta 

das técnicas ou pela pouca habilidade do profissional). 

Segundo o IBGE 2012, a população servida pela rede de água 

é menor nas zonas rurais, em comparação com as urbanas, em 

todas as regiões do Brasil, apresentando uma diferença de 

91,9% para 25,2%, respectivamente. As zonas rurais também 

contam com uma menor cobertura das redes de esgoto 

sanitário. Como os dados a serem apresentados são raros na 

literatura, e considerando ainda a precariedade de saneamento 

básico no Nordeste, torna-se imprescindível à compreensão da 

real situação de infecções por enteroparasitos no município, 
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assim como das modificações que acarreta nos parâmetros 

hematológicos e imunológicos da população idosa. 

As enteroparasitoses representam um sério problema de saúde 

pública mundial. Elas costumam estar correlacionadas com 

níveis socioeconômicos mais baixos e condições precárias de 

saneamento básico; estudos relatam altas prevalências entre 

as populações mais pobres.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este estudo destaca a prevalência de enteroparasitoses em 

idosos em algumas regiões do país a partir de dados 

bibliográficos de trabalhos de enteroparasitoses. Foi realizado 

um estudo comparativo do tipo transversal, com análises de 

dados de amostras parasitológicas de fezes de idosos 

coletadas a partir da literatura. Foram realizados levantamentos 

bibliográficos de artigos científicos e analisados 

estatisticamente, estes resultados mostraram que são 

significativos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As enteroparasitoses, por apresentarem mecanismos de 

infecção fecal por via oral ou cutânea, distribuem-se em todo 

mundo, porém com possibilidade de variação na prevalência 

(AMARO, 2016). Os principais enteroparasitos, o estágio de 

diagnóstico, sua forma e tamanho podem ser encontradas na 

Tabela 01. ARAÚJO E CORREIA, em 1997, estudaram a 

prevalência de parasitos em idosos na cidade João Pessoa (JP-

PB). Neste estudo foram avaliados 365 idosos, que 

apresentaram taxas de infecção de 33,3% para Endolimax 
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nana, 25,0% para Entamoeba coli, 13,9% para Entamoeba 

histolytica/Entamoeba dispar e 2,8% para Giardia lamblia. Em 

estudo realizado na cidade de Nova Olinda do Norte (AM), em 

81 pacientes idosos, a prevalência foi de 43,2% de 

monoparasitismo, 23,5% de biparasitismo e 6,2% de 

poliparasitismo (HURTADOGUERREIRO et al., 2005). As 

enteroparasitoses apresentam uma elevada prevalência 

mundial e, no Brasil, assumem papel relevante por suas 

implicações clínicas e sociais nos dados dos resultados do Rio 

Grande do Sul podemos observar uma prevalência bem menor 

com prevalência menor que 15 %. Nosso país tem clima e 

situação socioeconômica favoráveis à ocorrência de doenças 

parasitárias. Soma-se a isso o hábito alimentar de consumir 

hortaliças in natura, o que expõe uma grande parcela da 

população às formas de transmissão de inúmeros parasitos. 

Helmintos, protozoários, bactérias e vírus podem estar 

presentes em legumes e verduras irrigados com água 

contaminada por dejetos fecais de animais e/ou humanos. Entre 

as formas de contaminação dos alimentos por enteroparasitos, 

destacam-se: irrigação com água contaminada por entulhos e 

esgotos; adubação com fezes de animais; práticas de lavagem 

em tanques de água parada; armazenamento impróprio em 

recipientes e equipamentos contaminados; falta de higiene 

pessoal dos manipuladores. A taxa de detecção dos parasitos 

intestinais foi de 72,8 % no Estado do Amazonas, 55,1 % no 

Estado da Paraíba e no Estado do Rio Grande do Sul a 

prevalência foi bastantes baixa com valores abaixo de 9,2% 

tendo a somatória destes dados sendo significativos 

A Tabela 1 mostra a prevalência de 

enteroparasitoses em idosos dos estados da Amazônia, 

Paraíba e Rio Grande do Sul, e a Tabela 2 compara as 
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prevalências de enteroparasitos encontradas nesses 

estudos.  

Helmintos, protozoários, bactérias e vírus podem estar 

presentes em legumes e verduras irrigados com água 

contaminada por dejetos fecais de animais e/ou do homem 

(SARMENTO, R.R.2014). 

Algumas enteroparasitoses, como a esquistossomose, 

podem provocar complicações que evoluem à falência do 

Fígado podendo levar à morte. Nesse caso, o verme se 

desenvolve durante anos no corpo e, sem a atenção 

necessária, o paciente passa a ter problemas sérios. Segundo 

dados sociodemográficos e laboratoriais, na cidade de JP-PB, 

cerca de 80% da população já apresentaram, em alguma época 

da vida, parasitoses intestinais, de acordo com o setor de 

epidemiologia da SES-JP-PB5. Aplicado à população da 

capital, isso equivale a cerca de 730 mil pessoas, ou: 1º lugar 

em número de idosos no Nordeste, e 14º em centenários no 

Brasil, considerando o censo demográfico do IBGE5. Tomando 

como referência a mesma fonte, em relação à Paraíba, a 

quantidade de pessoas com manifestações ocasionadas por 

parasitos chega a 2,913 milhões. Dados da SES-JP-PB5 

mostram que o fato é uma realidade. Em dados epidemiológicos 

existentes, existem registros de pacientes que apresentaram 

infecção pelo enteroparasito S. masoni, este provoca a doença 

Schistosomose ou Xistose, podendo apresentar alterações do 

fígado (parasito faz o ciclo parasitário passando pelo fígado) e 

mesmo em com os tratamentos realizados em alguns hospitais 

da capital Paraibana, acabam apresentando complicações e 

chegando ao óbito por esquistossomose, doença popularmente 

conhecida como “barriga d’água”( SARMENTO, R. R) 2014).  
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A frequência de enteroparasitoses em idosos, em 

diferentes áreas da periferia das cidades, está aumentando 

cada vez mais. Um estudo realizado em 1994-1996 demonstra 

a prevalência de enteroparasitos, o que é bastante comum 

nessas áreas carentes, principalmente no Nordeste. Em anos 

anteriores, foram relatadas complicações por infecção por S. 

mansoni, que vitimaram quatro pessoas, sendo duas em cada 

ano, apenas na capital. Mas a prevalência de enteroparasitoses 

pode ser bem maior, já que, de acordo com a SES-JP-PB, 

faltam dados nos relatórios. As condições sociais e a falta de 

saneamento básico, em áreas periféricas das grandes cidades, 

ou mesmo no interior, podem levar a patologias causadas por 

parasitos (SARMENTO, R.R. 2014).  

As mais frequentes são: amebose, giardose e 

ascaridiose. Embora sejam doenças de maior prevalência entre 

as populações mais pobres, basta um simples descuido para 

ocorrer a infecção, independentemente de classe social 

(SARMENTO, R.R. 2014).  

O presente estudo bibliográfico de levantamento de 

dados da literatura, identificou a prevalência elevada de 

parasitoses intestinais em idosos residentes em comunidades 

mais carentes e cidades com pouco saneamento básico, uma 

porcentagem alta foi encontrada nos Estados de Amazonas e 

no Estado da Paraíba corroborando com estudos nacionais, 

que também avaliaram populações residentes em comunidades 

carentes e também sem saneamento básico. A alta prevalência 

de parasitoses intestinais em idosos pode ser explicada pelas 

deficiências imunológicas que ocorrem com o envelhecimento, 

aumentando a susceptibilidade a tais doenças, aumento do 

descuido com a higiene pessoal, assim como o consumo de 

água sem tratamento e de alimentos contaminados, que  o 
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idoso ingere, acabando por acontecer a infecção intestinal, 

também o aumento desenfreado da população faz com que a 

população tenha que morar em locais sem infraentrutura básica 

e saneamento básico. Associado a tudo isso, existe o fato de 

muitos idosos apesar de sentirem os sintomas, não procurarem 

médicos para solicitação do exame parasitológico e diagnóstico 

da infecção clinicamente diagnostificada. Uma das maiores 

dificuldades dos idosos é o de desempenhar o autocuidado, o 

que pode prejudicar e muito a realização da higiene pessoal e 

dos alimentos e também como já citado um possível 

descomprometimento do idoso com sua saúde (R.R. 

Sarmento,2014).  

Nestes locais onde tiveram uma prevalência alta de 

parasitoses destacamos que muitos idosos podem 

desempenhar atividades como o contato com o solo, como 

cultivo de hortas, limpeza de quintais, entre outras, que facilitam 

a contaminação ao aumentar o risco de exposição às 

parasitoses, podendo provocar contaminação por penetração 

na pele, inalação de parasitos e infecção fecal-oral. Tais 

achados nestes trabalhos que foram analisados, podem 

explicar a alta prevalência de parasitoses nos municípios 

analisados do Norte e Nordeste comparados com a prevalência 

do Rio Grande do Sul, visto que por se tratar de municípios de 

sem infraestrutura de saneamento completa, com poucas 

opções econômicas de trabalho para os idosos e ainda muitos 

deles acabam exercendo atividades laborais sem uso de 

maneiras preventivas de parasitoses intestinais e até mesmo 

realização de atividades relacionadas à agricultura. A 

prevalência de parasitoses intestinais em idosos pode ser 

influenciada por várias situações como por exemplo: questões 

geográficas, culturais, étnicas e comportamentais, os locais em 
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que vivem e as condições de vida, saneamento precário ou 

mesmo inexistentes, abastecimento de água que não chega 

aos bairros, rede de esgoto incompleta e coleta de lixo não 

realizada direto. A população gerionte, também vive com renda 

menor que meio salário mínimo e com ensino fundamental 

incompleto, outro fator importante que pode levar ao aumento 

da prevalência de parasitos (R.R.Sarmento, 2014).  

Neste estudo, dos idosos infectados por parasitas 

intestinais vários apresentavam monoparasitismo (um só 

parasito encontrado), biparasitismo (dois parasitos) e alguns 

casos de poliparasitismo. Outros estudos, conduzidos tanto em 

bairros carentes com população geriátrica, nas comunidades, 

também têm verificado que muitos idosos apresentam o 

monoparasitismo é mais comum, sendo seguido pelo biparasito 

e poliparasitismo (R.R.Sarmento, 2014). Conforme outros 

estudos também têm evidenciado, além destes que fizemos, os 

parasitas não patogênicos como Entamoeba coli e Endolimax 

nana do grupo das amebas foram os mais prevalentes. Embora 

não representem problemas de saúde, revelam deficiência nas 

questões higiênicas, como a lavagem das mãos após evacuar 

e antes da refeições, contaminando alimentos e água com 

material fecal, deixando os idosos suscetíveis a agentes 

patogênicos (R.R.Sarmento, 2014). 

Cryptosporidium spp., Cyclospora cayetanensis e 

Cystoisospora belli são coccídeos intestinais, mas existem 

outras espécies de microsporídios que são consideradas 

atualmente como protozoários enteroparasitos oportunistas, 

encontrados mundialmente em populações de imunodeficientes 

ou com diminuição da resposta imunológica por alguma doença 

preexistente. A transmissão ocorre mais frequentemente pelo 

consumo de água, mas também pode ser pela ingesta de 
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alimentos, ocorrendo vários surtos de diarreia aguda 

(SARMENTO, R.R. 2014).  

Foi encontrado um caso positivo de Cystoisospora belli 

(0,9%), entre os idosos com EPF positivo; como já relatado, 

este enteroparasito é muito frequente em pacientes com 

imunidade baixa. Foram realizadas pesquisas para os oocistos 

de C. parvum, pela técnica de coloração de Ziehl Neelsen 

modificada, em todos os pacientes, apresentaram resultados 

negativos, devido aos idosos não serem imunodeprimidos 

(SARMENTO, R.R 2014).  

 

CONCLUSÃO:  

 

O exame parasitológico de fezes inclui a pesquisa 

principalmente de helmintos e protozoários nas fezes, em geral 

por várias técnicas já padronizadas e tem por propósito o 

diagnóstico das enteroparasitoses observando as várias formas 

de enteroparasitos, como: trofozoítos ou cistos de protozoários 

e os ovos e larvas de helmintos. 

A prevalência de enteroparasitoses em idosos em 

algumas regiões do país a partir de dados bibliográficos de 

trabalhos de enteroparasitoses se mostrou bastante diferente 

dependendo das regiões do país. Os resultados foram de taxa 

de detecção dos parasitos intestinais foi de 72,8 % no Estado 

do Amazonas, 55,1 % no Estado da Paraíba e no Estado do Rio 

Grande do Sul a prevalência foi bastantes baixa com valores 

abaixo de 9,2% tendo a somatória destes dados sendo 

significativos, com estes resultados significativos, poderemos 

concluir que a alta prevalência encontrada nos estados do Norte 

e do Nordeste  (BACELAR; SANTOS; MONTEIRO; CALEGAR; 

NASCIMENTO; CARVALHO-COSTA, F. A. 2018) são pela 
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menor porcentagem de saneamento básico e tratamento de 

esgoto menos eficiente ou não existente (ARAÚJO; SILVA 

FILHO; SILVA;  FILHA; NOGUEIRA. 2016). No Estado do Rio 

Grande do Sul, a prevalência foi muito menor pela 

QUANTIDADE de cidades com tratamento de esgoto e 

saneamento básico eficiente. Com isto podemos analisar que 

os resultados ainda fazem com que as prevalências de 

parasitoses intestinais são muito frequentes no Brasil sendo um 

problema de saúde pública e devendo investimento pesado em 

construção de rede de esgoto e saneamento básico para toda 

população. 
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RESUMO: O envelhecimento populacional é um processo 
natural da vida e que tem aumentado nos últimos anos, em 
decorrência da diminuição das taxas de fecundidade e 
mortalidade. No entanto, tal realidade, somada à nova 
conjuntura familiar, resulta na maior demanda por Instituições 
de Longa Permanência para Idosos (ILPI). A vivência em uma 
ILPI pode ocasionar em dependência, afastamento da vida em 
comunidade, predisposição ao isolamento, baixa auto-estima, 
mudanças no comportamento e identidade, entre outros 
agravos à saúde do idoso. O presente estudo objetivou relatar 
a experiência de acadêmicas de enfermagem na realização de 
atividades de extensão com idosas institucionalizadas. Esse 
projeto de extensão universitária é intitulado “Projeto Nazaré - 
Amor pela Futuridade” e tem como princípio melhorar a 
qualidade de vida de idosas institucionalizadas, por meio de 
intervenções e capacitações recreativas, educativas e 
terapêuticas. Como resultado das atividades realizadas, foi 
notório o aumento da autoestima, da cognição motora e 
psíquica e do bem estar dessas idosas. Além da formação de 
indivíduos capacitados a lidarem com a saúde do idoso e mais 
próximos a uma realidade por vezes esquecida pela sociedade. 
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Conclui-se que o projeto além de alcançar seus objetivos, 
também foi instrumento capaz de promover saúde, 
conscientização social e o exercício do cuidado humanizado. 
Palavras-chave: Idoso institucionalizado. Qualidade de vida. 
Envelhecimento ativo. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento é uma etapa inerente ao processo 

natural da vida de todos os indivíduos, sendo caracterizado por 

modificações de aspecto biológico, fisiológico, psicológico e 

social. Tal fase é considerada um privilégio, pois é carregada 

de experiências a serem repassadas pelas gerações futuras 

(MESQUITA; CAVALCANTE; SIQUEIRA, 2016). 

Esse processo faz parte de uma experiência complexa 

que envolve aprendizagem, desenvolvimento e 

amadurecimento, e varia conforme a organização da vida de 

cada indivíduo, considerando-se contextos histórico-culturais, 

existência de doenças e a relação entre fatores ambientais e 

genéticos (KREUZ; FRANCO, 2017; SOARES; BELEZA, 

2019).  

Com o passar do tempo o corpo sofre o impacto das 

degenerações e acaba envelhecendo, ocasionando na perda 

progressiva das reservas fisiológicas, maior vulnerabilidade 

para o desenvolvimento de doenças e agravos crônicos e 

limitação de algumas capacidades cognitivas como, memória e 

rapidez de aprendizagem (SCHNEIDER; IRIGARAY, 2008; 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2015; KREUZ; 

FRANCO, 2017). 

Além das alterações fisiológicas, o avançar da idade 

engloba mudanças na forma de moradia, aposentadoria e perda 
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de pessoas próximas (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA 

SAÚDE, 2018). 

Muitas vezes os termos envelhecimento e velhice são 

tidos como sinônimos (BRITO; CAMARGO; CASTRO, 2017), 

entretanto o processo de envelhecimento e a idade possuem 

diferentes significados que ultrapassam as dimensões da idade 

cronológica (SCHNEIDER; IRIGARAY, 2008). A pessoa mais 

velha, geralmente, é considerada idosa quando alcança certa 

faixa etária, independente do seu estado biológico, psicológico 

ou social (SCHNEIDER; IRIGARAY, 2008). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define idoso o 

indivíduo com 65 anos ou mais nos países desenvolvidos, e 

para os países em desenvolvimento a classificação é de 60 

anos ou mais, como é o caso do Brasil. Tais parâmetros são 

definidos devido a necessidade de garantir, legalmente, direitos 

que assegurem meios de sobrevivência neste período da vida 

(GIRALDI, 2014). 

Não obstante, o aumento da população idosa tem se 

destacado nos últimos tempos, advinda do avanço da medicina 

e da tecnologia, somado a diminuição das taxas de fecundidade 

e mortalidade (JEREZ-ROIG et al., 2016; MACENA; 

HERMANO; COSTA, 2018). De acordo com as estimativas da 

OMS, a população mundial com idade igual ou superior a 60 

anos, chegará a um total de 2 bilhões de pessoas até o ano de 

2050 (ONUBR, 2014). 

No Brasil, projeções e estimativas apresentadas pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) afirmam 

que a atual população com 60 anos ou mais constitui cerca de 

29 milhões e a expectativa é que este número chegue aos 73 

milhões até o ano de 2060 (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

GERIATRIA E GERONTOLOGIA, 2019). 
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Em consideração ao contínuo e acentuado processo de 

envelhecimento da população brasileira, a Portaria nº 2.528, de 

19 de outubro de 2006, aprova a Política Nacional de Saúde da 

Pessoa Idosa (PNSPI), que preconiza a atenção integral e 

sistematizada ao idoso, promoção de um envelhecimento ativo 

e saudável, fornecimento de recursos que assegurem a 

qualidade da assistência à saúde da pessoa idosa, independe 

de suas condições biopsicossociais (BRASIL, 2006). 

Além disso, a legislação brasileira atual estabelece que 

a responsabilidade pelo cuidado ao idoso é prioridade das 

famílias. Entretanto, é válido ressaltar que tal atribuição vem 

sendo dificultada pelas novas configurações familiares e papéis 

sociais, ficando a encargo do Estado e da sociedade a 

prestação do cuidado a esse idoso (SILVA et al., 2019). 

Nesse contexto, com o aumento gradativo da população 

idosa e dos problemas sociais, econômicos e culturais, 

associado aos problemas de saúde que surgem com o 

envelhecimento, ao longo do tempo houve um aumento na 

procura por Instituições de Longa Permanência para Idosos 

(ILPI) (GUIMARÃES et al., 2019). 

Segundo a Resolução da Diretoria Colegiada da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (RDC/ANVISA) nº 283, de 26 

de setembro de 2005, as ILPI configuram-se como instituições 

governamentais ou não, de caráter residencial com o objetivo 

de oferecer domicílio coletivo a pessoas com 60 anos de idade 

ou mais, independentemente do amparo familiar, visando a 

garantia dos seus direitos (BRASIL, 2005). 

Dentre suas responsabilidades, estão: a atenção ao 

idoso, a prática aos direitos humanos aos seus residentes, a 

promoção do acolhimento, o incentivo à elaboração de 

atividades em conjunto com pessoas de diferentes gerações, o 
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estímulo da autonomia do idoso, o condicionamento de 

atividades de lazer para o idoso, a coibição de qualquer ato de 

violência e a garantia de um ambiente digno e de respeito 

(BRASIL, 2005). 

Apesar disso, as ILPIs simbolizam um desafio, pois a 

inserção do idoso nesses ambientes podem piorar os agravos 

próprios do envelhecimento, gerando níveis de dependência 

(BORGES et al., 2015).  

Nesse novo contexto, o idoso deve seguir rotinas 

estabelecidas  e  vivenciar novos hábitos e relações sociais, 

sem ao menos poder participar  das decisões sobre as 

atividades que são realizadas  (FERRETTI et al., 2014; 

SANTOS et al., 2017). Esta vida sem autonomia, cercada de 

limites e regras pode tornar os idosos desinteressados e com 

poucas expectativas, devido a gradativa perda de sua 

individualidade e predisposição ao isolamento (FERRETTI et 

al., 2014; SANTOS et al., 2017). 

Outrossim, Ferretti et al. (2014) em seu estudo, afirmam 

que as regras internas das ILPI ajudam no afastamento dos 

idosos da vida em comunidade, propiciando um confinamento 

social. 

Dessa maneira, os problemas vivenciados pelo idoso 

institucionalizado pode comprometer de diversas formas sua 

qualidade de vida (SANTOS et al., 2017). Então, mesmo que a 

ILPI cumpra seu papel de abrigo, cuidado e auxílio, é 

fundamental que ela integre atividades que garantam maior 

autonomia e independência desse idoso (FERRETTI et al., 

2014). 

Diante dos problemas supracitados, faz-se necessário a 

criação de estratégias capazes de impactar positivamente o dia-

a-dia dos idosos institucionalizados como, a associação com 
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grupos, escolas e universidades de modo a incentivar a 

interação social por meio de atividades lúdicas e oficinas, 

estimulando e motivando os idosos (GUIMARÃES et al., 2019). 

Portanto, o objetivo do presente trabalho é relatar a 

experiência de acadêmicas de enfermagem na realização de 

atividades de extensão com idosas institucionalizadas. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um relato de experiência das atividades 

realizadas na 11ª edição do projeto de extensão universitária 

intitulado “Projeto Nazaré - Amor pela Futuridade”, 

proporcionado pelo comitê local da International Federation of 

Medical Students Associations (IFMSA) da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, executado por uma equipe 

multiprofissional, composta, especialmente, por estudantes de 

graduação em Medicina, Enfermagem, Odontologia, Nutrição, 

Fonoaudiologia, Ciências Biológicas, Letras e Direito. 

O projeto é realizado em uma Instituição de Longa 

Permanência para Idosos (ILPI), localizada no município de 

Natal/RN, a qual abriga 40 idosas. Consiste na prestação de 

assistência completa, abrangendo alimentação, 

acompanhamento médico, fisioterápico, nutricional, cuidados 

de enfermagem, terapia ocupacional, assistência social, entre 

outros. 

Esta instituição foi fundada em 1981 por uma associação 

espírita, que atualmente a administra, funcionando em caráter 

filantrópico. Assim, a instituição não tem fins lucrativos, os 

próprios participantes contribuíram com a compra de materiais 

necessários para as atividades desenvolvidas. 
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Além da doação de recursos, se faz importante a doação 

afetiva, de maneira que muitas das senhoras não recebem 

visitas de seus familiares. Nesse sentido, é possível que grupos 

e entidades agendem atividades com o objetivo de propiciar 

momentos de lazer e bem-estar. 

Frente a essa problemática, o Projeto Nazaré propõe-se 

a contribuir para uma melhor qualidade de vida dos idosos 

institucionalizados, através da realização de atividades 

recreativas e educativas. Colabora para a formação de 

indivíduos mais humanizados, e mais preocupados com o bem-

estar da terceira idade, por meio da aproximação de estudantes 

com esta parte da população, por vezes, ignorada pela 

sociedade. 

O projeto ocorreu entre os meses de março e junho de 

2019. Os encontros deram-se aos sábados à tarde, a cada duas 

semanas. Ao todo foram realizados nove encontros, sendo uma 

reunião de abertura, duas capacitações e seis intervenções. 

Inicialmente, foram selecionados vinte estudantes com 

ingresso em 2019.1, além de um total de cinco coordenadores 

responsáveis por planejar e organizar as ações do projeto. 

Com o intuito de viabilizar as intervenções com as 

senhoras, os estudantes foram divididos em dois grupos 

menores, no qual cada um ficou encarregado por executar três 

intervenções com as seguintes temáticas: “Dia da beleza e 

Massagem”, “Pintura e Jogos” e “Música e Palhaçoterapia”. Os 

estudantes também aproveitaram a oportunidade para associar 

as intervenções com datas comemorativas dos meses de maio 

e junho, sendo o Dia das Mães e o São João. 

Além disso, todos os componentes do projeto 

participaram de uma reunião de abertura e de duas 

capacitações que antecederam as intervenções. Nesses 
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encontros foram discutidos temas relevantes relacionados à 

saúde do idoso, tendo como propósito qualificar os estudantes 

quanto às atividades propostas. 

A reunião de abertura ocorreu na Instituição selecionada, 

sendo o dia de primeiro contato entre local,  participantes, 

coordenadores do projeto e uma das administradoras da 

instituição e criadora do projeto no Rio Grande do Norte. Na 

ocasião, esta  ministrou uma roda de conversa com o tema 

“Demências” e “Quem cuida do cuidador?”. 

As capacitações foram realizadas no Hospital 

Universitário Onofre Lopes (HUOL), localizado no município de 

Natal, e abordaram as temáticas, a saber: “A arte de dar más 

notícias”, “Técnicas de massagem e seus benefícios” e “Na 

busca do sorriso”. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As atividades realizadas durante o Projeto Nazaré 

encontram-se sumarizadas na Figura 1 conforme o cronograma 

estabelecido no edital de seleção. 
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Figura 1. Cronograma do Projeto Nazaré. Natal, Rio grande do 

Norte, Brasil, 2019. 

    Fonte: Autoria própria. 

 

O Projeto Nazaré iniciou-se com uma reunião de 

abertura que ocorreu no Lar da Vovozinha. Os discentes foram 

recebidos por uma das coordenadoras da instituição, que 

mostrou todas as dependências do local, e falou sobre a criação 

da Instituição e um pouco de sua experiência enquanto 

administradora. 

Ademais, ocorreu também a apresentação dos 

participantes e coordenadores do Projeto seguido de uma roda 

de conversa conduzida pela médica criadora do projeto no 

estado do Rio Grande do Norte, a qual discorreu sobre as 

consequências e características das demências que 

comumente acometem os idosos, englobando também outros 

assuntos e experiências relacionadas à população idosa. 

Dessa forma, a roda de conversa foi imprescindível para 

o acontecimento de intervenções mais qualificadas, tendo em 
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vista que segundo Amthauer e Falk (2014), para colocar em 

prática ações que promovam a saúde do idoso, primeiramente 

deve-se conhecer o processo de envelhecimento e ter 

conhecimento sobre suas consequências na vida do indivíduo 

e para a sociedade. 

Assim, os participantes além de ampliarem seus 

conhecimentos sobre a saúde mental dos idosos também 

estiveram mais preparados para lidar adequadamente com 

possíveis situações durante os encontros. 

A primeira capacitação foi ministrada pela médica 

especialista em Geriatria e Gerontologia coordenadora do 

projeto, e teve como tema “A arte de dar más notícias”. Seu 

principal objetivo foi capacitar os discentes enquanto futuros 

profissionais, para lidar com a necessidade de comunicar aos 

seus pacientes e familiares notícias sobre diagnósticos e 

prognósticos de doenças, que em sua maioria geram grande 

abalo emocional e preocupação. 

Das doenças crônicas não transmissíveis advindas da 

idade avançada, houve maior ênfase naquelas de origem 

neurológica, pois são predominantes no local da intervenção, 

sendo a demência, que segundo Andrade e Fernandes (2019) 

caracteriza-se como uma doença que afeta a cognição 

prejudicando a memória, a noção de tempo e espaço, a 

capacidade de julgamento e o raciocínio; e a Doença de 

Alzheimer que envolve a perda de algumas capacidades 

cognitivas e motoras (CAETANO; SILVA; SILVEIRA, 2017). 

Assim, a capacitação foi norteada pela apresentação do 

protocolo SPIKES, que de acordo com Cruz e Rieral (2016) é 

um mnemônico composto por seis passos que podem 

proporcionar mais confiança ao profissional no momento de 

comunicar a má notícia. Além disso, a todo momento a médica 
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especialista destacou a necessidade de uma assistência 

humanizada, com empatia e respeito ao ser humano, referindo-

se à técnica como somente um auxílio no momento da 

comunicação.  

Os estudantes relataram que essa capacitação foi 

importante para complementar e consolidar os conhecimentos 

sobre Geriatria e Gerontologia,  buscando a melhoria da 

qualidade de vida dos idosos que devido suas particularidades 

merecem um cuidado especializado, tanto em relação às 

técnicas quanto a uma assistência humanizada, já que em 

muitos cursos as temáticas sobre a terceira idade é pouco 

abordada ou até ausente, motivo que fez muitos estudantes 

optarem pela participação no projeto. 

Já a segunda capacitação foi proporcionada pelos 

próprios coordenadores a partir de sugestões feitas por ex-

participantes. Partindo do pressuposto de que as intervenções 

seriam melhor aproveitadas se os participantes tivessem maior 

afinidade, foi sugerido a criação de atividades entre os próprios 

estudantes, como uma maneira de diminuir a introspecção, 

vergonha e timidez, além de aproximar uns dos outros, já que 

em breve estariam intervindo juntos.  

Para isso, os coordenadores criaram dinâmicas que 

abrangeram as temáticas das intervenções, assim conseguiram 

uma maneira tanto de unir os participantes quanto de prepará-

los para as futuras intervenções na ILPI. 

Em outra perspectiva, essa capacitação também teve 

uma finalidade terapêutica para os discentes, considerando que 

por meio dela os participantes puderam vivenciar momentos de 

descontração, descanso e lazer, importantes ações para 

prevenir agravos à saúde, tendo em vista que segundo Carleto 
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et al. (2018), a vida universitária é responsável por diversas 

situações geradoras de estresse. 

Já durante as capacitações foi possível observar uma 

maior interação  entre os participantes e animação para as 

intervenções. 

Além disso, a capacitação incluiu as temáticas “Técnicas 

de massagem e seus benefícios” e “Na busca do sorriso”, 

também conduzidas pelos coordenadores, como um forma de 

atribuir aos participantes competências da área terapêutica a 

serem utilizadas nas intervenções. 

A massagem tem por objetivo melhorar a mobilidade 

articular que por conta do processo de envelhecimento tende a 

ser prejudicada, refletindo na redução das atividades do idoso. 

Por outro lado, é uma forma de exercitar a empatia dos 

participantes através do toque, do carinho e da atenção, 

objetivando também amenizar a solidão consequente da 

institucionalização. 

Para a temática “Na busca do sorriso” foi proposto a 

utilização da palhaçoterapia, caracterizada por ações que 

destinam-se a restaurar valores como afetividade, 

solidariedade, valorização, respeito e cuidado com o próximo 

(ROSSI; BATIGÁLIA; JÚNIOR, 2016). Os alunos se 

apropriaram da arte circense para realizar apresentações 

improvisadas com o objetivo de fazer todos os outros alunos 

darem risadas.  

 A baixo auto-estima de algumas das idosas do Lar da 

Vovozinha pôde ser evidenciada através de falas pejorativas e 

depreciativas referentes a si mesmas, a exemplo, a utilização 

do termo “velha” como atribuição para “algo ruim”. Este fato se 

relaciona com a predisposição que os idosos possuem em ter a 

autoestima diminuída, em razão às mudança da aparência, dos 
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papéis sociais, perdas pessoais e interrupção do trabalho 

(SPADONI-PACHECO; CARVALHO, 2018). 

A auto-estima pode ser definida como a admiração, o 

sentimento e a importância que uma pessoa sente por si 

mesma, em outras palavras, é como o indivíduo se enxerga e o 

que pensar sobre si (DURIDAN; SANTOS; GATTI, 2014). 

Nesse sentido, a auto-estima torna-se fundamental para 

satisfação pessoal na vida de todo indivíduo, podendo afetar de 

forma positiva ou negativa a sua qualidade de vida.  

Não obstante, em nossa sociedade, é esperado que as 

mulheres estejam sempre belas dentro dos padrões exigidos, 

sem considerar a passagem do tempo (DURIDAN; SANTOS; 

GATTI, 2014). Este fato contribui para a existência de auto-

desvalorização das idosas, por acreditarem que não se 

enquadram nos padrões. 

Deste modo, o “Dia da Beleza e Massagem” foi uma 

intervenção essencial e de extrema importância, pois elevou a 

auto-estima das senhoras, que em  decorrência da construção 

social acerca do envelhecimento e da imagem que criaram de 

si mesmas, podem rejeitar a própria aparência. 

Foi possível observar que as idosas mostraram-se 

preocupadas com a aparência e relataram gostar dos cuidados 

proporcionados pela intervenção, como pintar as unhas, 

arrumar o cabelo e usar maquiagem. Devido o engajamento 

delas, o “Dia da Beleza e Massagem” não limitou-se a ser 

realizado em um único dia, mas sempre que possível, a medida 

em que as próprias senhoras pediam pelos cuidados. 

Em qualquer fase da vida a aparência repercute na 

qualidade de vida, convívio social e auto-estima das mulheres, 

sendo elas jovens, de meio-idade e em qualquer fase da vida 

(FIN; PORTELLA; SCORTEGAGNA, 2017). 
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Nessa perspectiva, as idosas não foram as únicas 

favorecidas, os alunos por sua vez experienciaram momentos 

que provam que a vaidade da mulher não se acaba com o 

passar da idade. Preconceito este resultado da associação 

fantasiosa entre a beleza e o corpo juvenil, sustentado pela 

sociedade (LOPES; MENDONÇA, 2016). 

As atividades elaboradas para a intervenção “Pintura e 

Jogos” obteve resultados positivos, sendo uma estratégia capaz 

de estimular as idosas no que se trata da cognição motora e 

psíquica, através da pintura com tinta e pincéis, e do exercício 

da criatividade. 

Os participantes também incentivaram a tomada de 

decisão das senhoras, ao questionarem, por exemplo, o 

desenho a ser pintado, a cor a ser usada, o jogo de preferência, 

garantindo dessa forma maior autonomia e independência. 

Tais atividades contribuíram para ocupar o tempo 

das  moradoras de maneira educativa, divertida e terapêutica, 

propiciando momentos de lazer, distração, bem-estar e 

aumento da auto-estima, ao mesmo tempo que, promoveu a 

interação entre as gerações. 

As atividades lúdicas são um meio para que o idoso 

desenvolva suas funções psíquicas, como o ato da percepção 

e o da linguagem, também contribuem para diminuição do 

estresse, da ansiedade e da angústia presentes no dia-a-dia 

(GUIMARÃES et al., 2016).  

Assim, essas intervenções tornam-se primordiais para o 

processo de melhorar a capacidade mental, cognitiva e motora 

dos idosos, bem como auxiliar na prevenção e tratamento de 

doenças próprias dessa população  

Para primeira intervenção “Música e Palhaçoterapia” e 

como forma de operacionalizar a ação foram selecionadas 
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músicas dos cantores prediletos das idosas. Por ser uma 

data  próxima ao Dia das Mães foi programado a distribuições 

de flores ao som de “Como é grande o meu amor por você”, do 

cantor Roberto Carlos, um de seus preferidos, sendo esta uma 

maneira de homenageá-las.  

Já para a segunda intervenção “Música e 

Palhaçoterapia”, optou-se pela associação ao São João, data 

festiva que ocorre no mês de junho, bastante conhecida na 

região Nordeste do país. Assim, os alunos se dispuseram em 

caracterizar-se de acordo com a festa junina, sendo também 

distribuídos chapéus de palha para as senhoras que se 

divertiram ao som de canções juninas, conhecidas por serem 

bem animadas. 

A intervenção musical representa uma estratégia de 

extrema importância, sendo base para as ações do projeto. A 

música é umas das terapias complementares mais utilizadas 

como recurso terapêutico, visando a qualidade de vida em 

momentos de alterações físicas, sociais e mentais, trazendo 

repercussões no tratamento de diversas doenças (OLIVEIRA et 

al., 2014). 

 Estudos demonstram que a música melhora a cognição 

geral e a fluência verbal de pessoas com algum de demência 

(MIRANDA M. C; HAZARD; MIRANDA P. V.,  2017). Também 

é uma forma de comunicação, refletindo nos aspectos 

emocionais do indivíduo, produzindo assim sentimentos 

variados, trazendo conforto a quem ouve e diminuindo o 

sofrimento (OLIVEIRA et al., 2014). 

Ademais, como muitas idosas são impossibilitadas de 

sair para outros lugares fora da ILPI, diversos grupos visitam a 

casa para proporcionar momentos de lazer, como foi o caso da 

visita de um Padre que conduziu uma missa religiosa que 
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coincidio com um dos encontros do projeto. Nesta oportunidade 

os estudantes propuseram-se a colaborar com a viabilização 

desse momento tão especial para as idosas. 

A religião e a espiritualidade podem auxiliar no confronto 

de angustias, medos e aflições que surgem de situações da 

própria idade, como doenças, abandono, perdas afetivas e 

contexto social, assim percebe-se que a fé, um elemento 

subjetivo e particular de cada ser humano, é um instrumento 

que serve de apoio e força para estes idosos (OLIVEIRA; 

ALVES, 2014). 

Nesta perspectiva, é importante infatizar que os cuidados 

a pessoa idosa institucionalizada não podem se limitar aos 

aspectos relacionados ao corpo e a mente, mas também deve-

se dar importancia a religiosidade e a espiritualidade 

(OLIVEIRA; ALVES, 2014).  

Dessa maneira, momentos como estes identificam-se 

como benéficos, visto que trazem reconforto, entusiasmo e 

qualidade de vida, fazendo com que as idosas encarem 

positivamente esta nova fase da vida. 

Apesar de toda gratificação gerada pelo projeto, em 

geral, o mesmo apresentou algumas limitações. Algumas 

senhoras optaram por não participar das atividades, até houve 

incômodo por parte de algumas senhoras, devido a música e 

agitação no ambiente, o que é comum devido a personalidade 

de cada uma.  

 

CONCLUSÕES  

 

A partir das experiências proporcionadas pelo Projeto 

Nazaré - Amor pela Futuridade, conclui-se que este conseguiu 

alcançar seus objetivos ao proporcionar às idosas 
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institucionalizadas momentos de lazer e diversão. Além de 

exercer um papel terapêutico, estimulando a coordenação 

motora, a tomada de escolhas, o raciocínio lógico, a autonomia, 

o aumento da auto-estima e da autovalorização. 

Destarte, sensibilizou os discentes acerca das 

problemáticas que atingem a terceira idade e fortaleceu o 

trabalho multiprofissional em equipe. Também cumpriu a 

proposta de formar indivíduos mais solidários e empáticos, 

através de capacitações que visaram a humanização e o 

protagonismo do sujeito. 

Nesta direção, para as graduandas esta experiência 

propiciou a ampliação de conhecimentos no âmbito da saúde 

do idoso complementando a formação profissional, permitiu o 

exercício do cuidado humanizado e a empatia, primordiais para 

profissionais da área da saúde e para vida pessoal de qualquer 

indivíduo e melhorou a qualidade de vida das discentes ao 

proporcionar momentos de bem-estar e lazer junto às idosas. 

Destarte, apresentou a importância da valorização dos 

idosos institucionalizados, muitas vezes, carentes de atenção e 

afeto, bem como despertou o interesse pela busca por mais 

experiências como as relatadas, pois são grandes geradoras de 

satisfação, motivação pessoal e profissional. 
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RESUMO:  
Introdução: A população brasileira tem passado por mudanças 
substanciais na estrutura demográfica. Ao longo dos anos, o 
número de pessoas idosas vem aumentando 
consideravelmente. O suicídio é uma das três causas de morte 
mais frequentes no mundo. Devido essa tendência crescente 
ao envelhecimento torna-se plausível o empenho em estudar o 
perfil de prevalência de mortes por suicídio em idosos. Método: 
Trata-se de um estudo restrospectivo e descritivo, no qual foi 
analisado a prevalência de suicídio no grupo de idosos no Brasil 
no período de 2007 a 2017 contidos no Sistema Informação 
sobre Mortalidade (SIM) disponível no DataSUS. Foram 
retirados dados, também, do Boletim Epidemiológico de 
Suícidio do Ministério da Saúde de 2017. Resultados e 
discussão: Foi encontrada uma tendência de aumento dos 
casos de suicídio notificados na população idosa. Em 
comparação a 2007, o número de casos foi 70% maior em 2017. 
A região Sudeste é a primeira em casos de lesões 
autoprovocadas (35%). O gênero masculino está mais 
comumente associado aos casos de suicídio. Idosos entre 60-
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69 anos cometem mais suicídio quando comparados aos 
demais idosos. Conclusão: O suicídio é um problema de saúde 
pública, o que denota a importância do direcionamento de 
politicas de prevenção do suicídio nos idosos. 
Palavras-chave: Suicídio. Assistência a idosos. Saúde Mental. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A população brasileira tem passado por mudanças 

substanciais na estrutura demográfica. Ao longo dos anos, o 

número de pessoas idosas vem aumentando 

consideravelmente. No Brasil, as mudanças demográficas 

ocorreram de forma tão acelerada que a população idosa em 

2011 alcançou 23,5 milhões, o que estava previsto para ser 

alcançado apenas em 2020 (ALMEIDA, 2018).  

Para Silva et al. (2015) envelhecer é um processo 

inerente ao ciclo vital, com mudanças que podem se concentrar 

ou disseminar-se nos aspectos físicos, financeiros, 

psicológicos, emocionais e estruturais. Quando inexiste suporte 

multidimensional nessa fase da vida, o idoso costuma perceber-

se como inútil, sem perspectivas futuras e, desta forma, torna-

se mais vulnerável ao suicídio.  

Segundo Almeida (2018), o aumento da longevidade 

corrobora com os altos índices de suicídio nos idosos, sendo 

assim, a prevenção do suicídio nessa faixa etária torna-se um 

desafio para os setores sociais e de saúde, pois muitos estudos 

apontam que os índices de suicídio tendem a aumentar com a 

idade. 

Quando se avaliam as tentativas de suicídio, os dados 

são preocupantes ao se identificar que para cada pessoa que 

morre por essa causa, 20 a 30 já tentaram. O risco para o 

efetivo suicídio é maior em idosos quando comparado com 
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outros subgrupos populacionais. As estimativas sugerem que 

até o ano 2020, o número de mortes por suicídio no mundo vai 

aumentar em 50%. Nos últimos 45 anos o crescimento desse 

fenômeno foi de 60% (SILVA et al., 2015). 

Projeções populacionais da Organização das Nações 

Unidas (ONU) indicam que, até o ano de 2050, o número 

mundial de pessoas idosas poderá atingir cerca de 2,1 bilhões. 

No Brasil, a porcentagem de pessoas idosas pode aumentar de 

12% em 2015, para 29% em 2050. Esse processo de transição 

sociodemográfica requer políticas públicas para enfrentá-lo. O 

suicídio é um emergente problema de saúde pública, pois mais 

de 800 mil pessoas antecipam a própria morte em todo o 

mundo. O Brasil encontra-se entre os dez países com maiores 

registros de suicídios. Na última década, o Nordeste apresentou 

crescimento percentual de 72,4% na taxa de suicídio, o maior 

em relação às demais regiões brasileiras (GOMES et al., 2018).  

 Chama atenção de Minayo et al. (2019) o fato da estreita 

relação entre tentativas e efetivação do suicídio: entre os 

jovens, essa relação é de 100 a 200 tentativas para uma morte 

consumada; na população idosa, a cada duas a três pessoas 

tentando o ato sem êxito, ocorre um óbito. 

Segundo Carmo et al. (2018) o suicídio consiste em um 

fenômeno complexo, relacionado a múltiplos fatores variáveis 

no tempo e no espaço, que resulta na morte intencionalmente 

autoprovocada. Ele se configura como um grave problema de 

saúde pública, apontado como uma das dez principais causas 

de morte no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), a idade é fator importante na ocorrência do suicídio. 

Taxas de mortalidade mais elevadas entre pessoas com 70 

anos ou mais, em comparação com idades mais precoces, são 

observadas em quase todas as regiões do mundo. 
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Estudo realizado na região de Languedoc Roussillon 

(França), com 1.873 idosos, identificou que 9,8% dos indivíduos 

manifestaram ideação suicida. Entre pessoas acima de 80 anos 

a taxa de ideação aumentou para 11,3% em homens e 21,4% 

em mulheres. Dentre os que pensaram em se matar, 3,7% 

realizaram ao menos uma tentativa ao longo da vida. Em 

mulheres, as taxas foram 2,8% mais frequentes, mas as 

tentativas realizadas por homens, historicamente, tendem a ser 

mais letais. Pesquisa realizada com 530 idosos atendidos pela 

Estratégia Saúde da Família no sul do Brasil encontrou que 

15,7% deles apresentavam risco de suicídio (SILVA et al., 

2015). 

  Ao longo do envelhecimento inúmeras alterações 

podem ser observadas no indivíduo, nomeadamente alterações 

fisiológicas (como a diminuição do fluxo cerebral), cognitivas 

(como a diminuição da velocidade de processamento), de 

personalidade (com acentuação das características de 

personalidade) e ainda alterações a nível social (como perda de 

posição social, de familiares e amigos). A forma como o idoso 

vivencia o envelhecimento e a capacidade deste em equilibrar 

os aspectos positivos e os negativos, são fundamentais para 

uma melhor adaptação a esta fase da vida. Deste modo, muito 

se tem falado sobre a promoção de um envelhecimento ativo 

(MINAYO et al., 2019). 

           No entanto, os pensamentos de morte são comuns nos 

idosos. Verifica-se que em diversos países o maior grupo de 

risco para o suicídio é o das pessoas acima dos 65 anos, sendo 

que este risco aumenta ainda mais com a idade. A letalidade 

das tentativas de suicídio é também maior à medida que a idade 

avança. Observa-se assim que apesar da ideação e das 

tentativas de suicídio diminuírem com o envelhecimento, as 
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taxas de suicídio são mais elevadas nesta faixa etária, o que se 

relaciona com o fato de que os idosos passam ao ato mais 

provavelmente do que os mais jovens e de o fazerem de uma 

forma mais letal (PEDROSA et al., 2016).  

Segundo Filho (2015) as mudanças ocorridas no 

contexto social e cultural como aposentadoria, impossibilidade 

de exercer a profissão, viuvez, residir em Instituições de Longa 

Permanência para Idosos (ILPI’s) acarretam em uma espécie 

de “morte social”. E é a partir da vivência singular que cada 

idoso tem diante dessas vicissitudes da vida que o mesmo 

experimenta sentimentos negativos, que por sua vez, 

desencadeiam em isolamento social, solidão, angústia, cujo 

desfecho pode ser, a ideação suicida ou a tentativa de suicídio. 

O comportamento suicida pode ser compreendido em três 

categorias: ameaças de suicídio, ou seja, são as advertências 

indicando que a pessoa tem a possibilidade de se suicidar; 

tentativas de suicídio, traduzidas por quaisquer ações 

autodirigidas, empreendidas pela própria pessoa e que poderá 

culminar em morte, caso não sejam interrompidas e finalmente 

o suicídio, isto é, a efetivação da intenção suicida. 

Essa breve exposição das questões que envolvem o 

fenômeno do suicídio na velhice oportuniza que se tenha uma 

noção da possível relação que essa problemática estabelece 

com as representações negativas vinculadas ao envelhecer na 

contemporaneidade, sobretudo para idosos brasileiros, cujas 

motivações também podem ser identificadas nas concepções e 

vivências de velhices estigmatizadas, à medida que se mantém 

uma forte associação entre esse evento do ciclo vital com a 

morte, a doença, o isolamento, dependência e sofrimentos de 

diversas ordens (TEXEIRA; MARTINS, 2015).  
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Com base nas necessidades psicológicas do ser 

humano, alguns autores consideram o suicídio um 

comportamento resultado da confluência de um máximo de dor, 

um máximo de perturbação e um máximo de pressão, o que se 

expressa no modo de levar a vida. Outros referem que o desejo 

de morrer é função de três construtos: o sentimento de não 

pertença, a sensação de ser um fardo para a família e a 

ausência do medo da morte. Também se encontra uma peculiar 

vinculação entre o comportamento, os atos e as ideações 

suicidas com a depressão; e entre ideação e dependências 

múltiplas, institucionalização, severos problemas visuais e uso 

de drogas psicotrópicas (MINAYO et al.,  2019).  

Para Figueireido et al. (2015) é essencial compreender a 

problemática do suicídio em idosos. É um desafio para os 

setores sociais e de saúde, considerando-se que, muitas vezes, 

a intenção de morte autoinfligida na pessoa idosa tende a se 

manifestar de forma camuflada, por meio de discursos que 

envolvem desvalia, falta de sentidos para permanecer vivo e 

“cansaço de viver”. Nessa perspectiva o comportamento suicida 

não pode ser reduzido a explicações simplistas, pois 

compreende um processo pluricausal que resulta de um 

aglomerado de fatores e motivações, não devendo ter suas 

causas reduzidas a fatores isolados, à medida que se vincula a 

uma diversidade ampla de causalidades no curso de uma 

existência não podendo se enquadrar numa definição 

totalizante e generalizante. 

Desse modo, não se pode padronizar ou afirmar com 

total precisão qual a combinação de fatores de risco que 

direcionam o idoso a atentar contra a própria vida. Contudo, 

alguns fatores suicidógenos apontados pela literatura devem 

ser levados a sério, especialmente por potencializarem 
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significativamente o risco de suicídio quando aparecem 

vinculados a circunstâncias intensificadoras do sofrimento 

psíquico de idosos. Entende-se como essencial que o estudo 

desse fenômeno, que segundo a literatura deve ser feito em 

profundidade, ocorra por meio de um instrumento de 

investigação que contemple a sua complexidade (TEXEIRA; 

MARTINS, 2015). 

De acordo com Silva et al. (2015) apesar do aumento 

exponencial do número de idosos no Brasil, destaca-se a 

inexistência de políticas públicas voltadas para a população 

idosa que dialogue com o fenômeno do suicídio, o que dificulta 

o acesso e atendimento adequado de saúde dos idosos com 

essa demanda. A falta dessa política intensifica os problemas 

dos idosos, principalmente daqueles que não têm uma vida 

familiar saudável e contam com poucas alternativas no 

enfrentamento e na solução de conflitos.  

         Nessa perspectiva, o presente trabalho se propõe a 

analisar a prevalência da morte por suicídio em idosos no Brasil 

entre 2007 e 2017, com o objetivo de melhor subsidiar o estudo 

da temática dada a importância do fenômeno do suicídio nessa 

parcela da população, visto que, como a literatura embasa há 

uma maior efetivação das tentativas de suicídio em idosos, do 

que entre as outras faixas etárias. Ademais, esse estudo visa 

corroborar com a importância de se voltarem políticas públicas 

de prevenção ao suicídio, sobretudo, na população idosa.   

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

              Trata-se de um estudo retrospectivo, descritivo de 

série temporal, no qual foi analisado a prevalência de suicídio 

no grupo de idosos no Brasil, no período de 2007 a 2017. A 
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amostra do estudo foi composta por toda a população com 

idade superior a 60 anos com casos notificados de suícidio no 

período estimado, de acordo com dados disponibilizados no 

Boletim Epidemiológico de Suícidio do Ministério da Saúde de 

2017. Foram considerados ainda dados disponibilizados no 

Datasus do Sistema Informação sobre Mortalidade (SIM). 

             Os dados referentes aos óbitos foram captados pela 

declaração de óbito registrados no SIM. Os óbitos foram 

codificados de acordo com a Classificação Estatística 

Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde,  

na sua décima revisão (CID-10). Nesse estudo, foram utilizadas 

as notificações dos casos de morte por causa básica as Lesões 

Autoprovocadas Intencionalmente (CID10: X60-X84). 

          Foi realizada uma análise descritiva dos casos de suicídio 

levando em consideração a faixa etária dentro do grupo de 

idosos (60-69 anos, 70-79 anos e 80 anos ou mais), os artifícios 

utilizados para provocar o óbito, o estado civil (solteiro, casado 

viúvo, separado judicialmente, outros), o gênero, além da 

distribuição por regiões do Brasil. Foi feita também uma análise 

comparativa dos dados de suicídio entre idosos e a população 

geral. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

           De acordo com Cavalcante e Minayo (2015) a 

enumeração do ato suicida em idosos é um fato extremamente 

complexo em sua manifestação empírica, entretanto pode-se 

quantificar em relação aos inúmeros meios e ocorrências ao 

longo da vida. Fica claro que o suicídio é oriundo principalmente 

de sofrimentos durante a progressão da vida, os quais são 

considerados insuportáveis por esses idosos.  
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  No período de 2007 a 2017 foram registrados 18.177 

casos de suicídio em idosos. No estudo, foi considerado idosos 

todas as pessoas acima de 60 anos. Para Gutierrez et al. (2014) 

o rápido crescimento do percentual de envelhecimento e das 

vulnerabilidades provenientes dessa fase da vida, caracterizam 

os idosos como grupo potencialmente propensos à desenvolver 

depressão.   

          No período de 10 anos, o número de suicídios em idosos, 

correspondeu a uma média de 16% em relação aos suicídios 

na população geral (Figura 1). Ainda foi possível denotar um 

crescimento mais constante na população idosa, enquanto que 

na população geral, esse crescimento é um tanto irregular. 

           

Figura 1. Distribuição das mortes po suicídio na população 

idosa e na população geral. 

 
Fonte: dos autores, 2019. 

 

            A maioria dos óbitos (64%) ocorreu por meio de 

enforcamento e sufocamento (Figura 2), ficando explícita a 
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necessidade de uma atenção maior vinda dos profissionais de 

saúde e serviços especializados, além da orientação aos que 

convivem com os idosos (GUTIERREZ et al., 2014). 

   Em seguida estão as mortes por disparo de armas de 

fogo (11%) e por intoxicação intencional por pesticidas e outros 

agentes químicos (8%). Esse último resultado pode ser 

evidenciado pela facilidade no acesso aos agentes tóxicos, 

como produtos químicos, domiciliares e sanitários, raticidas, 

além dos inúmeros medicamentos os quais estão ao seu dispor, 

favorecendo as tentativas de suicídio (CARMO et al., 2018). 

             

Figura 2. Artifícios utilizados para autoprovocar a morte. 

 
Fonte: dos autores, 2019. 

 

            Observou-se um crescimento de aproximadamente 

70% no número de óbitos por lesões autoprovocadas em 

idosos, quando comparados os anos de 2007 e 2017. Esse 

crescimento (Figura 3), é constante ao longo dos 10 anos,  

tendo apenas um leve declínio entre os anos de 2013 e 2014. 
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Sabe-se que a perda de poderes e inclusão social, o 

inconformismo em relação à morte de familiares ou amigos e o 

sentimento de inutilidade, são os principais fundamentos que 

esclarecem o aumento de casos de suicídio entre os idosos. 

(GUTIERREZ et al.,  2014). 

 

Figura 3. Número de óbitos por suicídio em idosos de 2007 a 

2017. 

 
Fonte: dos autores, 2019. 

 

           Em relação ao gênero, observou-se que os óbitos por 

suicídio ocorrem com maior frequência nos homens (81 (Figura 

4). Entre as possíveis explicações para esse percentual 

encontrado, estão as fragilidades relacionadas ao sexo, 

intrinsicamente ligadas à ocorrência do suicídio. No que diz 

respeito às mulheres, seu menor índice pode ser justificado pelo 

maior cuidado com a saúde e com a sociabilidade. Embora as 

mulheres sejam mais propensas a tentar suicídio, os homens 
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obtém êxito mais frequentemente, o que demonstra tão grande 

expressividade da morte por suicídio em idosos do gênero 

masculino no Brasil (D’EÇA JÚNIOR et al., 2019). 

             É possível ainda que a maior taxa de morte por suicídio 

nesse gênero possa ser atribuída ao desempenho da 

masculinidade, que envolve comportamentos que predispõe ao 

suicídio. Ainda é possível pontuar que os homens geralmente, 

tem acesso mais fácil às tecnologias letais e armas de fogo. Por 

estarem inseridos numa cultura patriarcal, os homens sentem-

se fragilizados diante do fato de não serem mais os provedores 

da família, e isso pode ser um fator desencadeante. Para D’eça 

Júnior et al. (2019), as mulheres ainda possuem o apoio na 

religião, maior procura para o tratamento das afecções 

psicológicas e melhor adaptação à velhice como fatores 

protetores ao suicídio. 

       

Figura 4. Distribuição das mortes por suicídio em relação ao 

gênero. 
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Fonte: dos autores, 2019. 

 

          Foi analisado também que quanto maior a idade, menor 

a tendência ao suicídio, o que contraria a visão de Pedrosa 

(2016). Os idosos que mais atentavam contra a própria vida 

possuíam entre 60 e 69 anos - aproximadamente 54%, 

enquanto que os idosos com 70 a 79 anos, representavam 31%, 

seguidos dos idosos com 80 anos ou mais, representando 15%. 

(Figura 5). Essa queda da taxa de suicídios com o avançar da 

idade, pode evidenciar a dificuldade da transição e baixa 

adaptação com a nova realidade. 

 

Figura 5. Distribuição dos óbitos por suicídio por faixa etária 

nos idosos entre 2007 e 2017 no Brasil. 

 
Fonte: dos autores, 2019. 

 

          Foi visto que na distribuição espacial dos óbitos por 

suicídios em idosos a Região Sudeste somava o maior número 
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de casos (35%), seguido pela Região Sul (31%). Ao passo que 

a Região Norte possui o menor número de casos de suicídio em 

idosos (4%) (Figura 6). Esses dados podem ser fruto da 

diversidade regional que possui o Brasil. Além disso, outra 

hipótese que pode explicar esse fato seria o não registro ou 

subnotificação desses casos, sobretudo, na região Norte 

(D’EÇA JÚNIOR et al., 2019).  

 

Figura 6. Distribuição das lesões autoprovocadas em idosos 

por regiões entre 2007 e 2017. 

 
Fonte: dos autores, 2019. 
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são os idosos quem mais efetivam o ato, o que intensifica 

necessidade de atenção para as questões do envelhecimento 

e suas peculiaridades. 

            Ademais, foi possível perceber, quanto ao estado civil, 

que aqueles idosos casados estavam mais envolvidos nos 

casos de suicídio (50%), seguido dos viúvos com 18%. Quanto 

a esses últimos dados não foram encontradas justificativas 

plausíveis na literatura com casos que exemplificassem e 

evidenciassem esses percentuais.  

 

CONCLUSÕES  

 

          A partir disso, foi possível perceber que a prevalência de 

suicídio na população idosa mantém-se próximo a 16%, no 

período de 2007 a 2017, e que o crescimento foi significativo 

para o período de 10 anos (70%). Ademais, o gênero masculino 

estava mais comumente envolvido nos casos de suicídio nessa 

população, devido as maiores finalizações das tentativas de 

suicídio.  

        Uma grande limitação para o estudo das mortes 

autoprovocadas intencionalmente são as subnotificações. 

Estima-se que apenas uma em cada três pessoas que tentam 

suicídio são assistidas por uma serviço médico de emergência. 

A Portaria MS nº1271/2014 torna a tentativa de suicídio um 

agravo de notificação obrigatória e imediata, devendo ser 

realizada para a Secretaria Municipal de Saúde, em até 24 

horas. Um grande desafio para o profissional é o preenchimento 

adequado e padronizado da Ficha de Notificação Individual. Na 

análise dos dados, variáveis como escolaridade e raça, por 

exemplo, tiveram elevadas proporções de casos ignorados, o 
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que limita o conhecimento acerca do perfil de mortalidade por 

suicídio na população idosa. 

         Segundo a portaria nº 1876/2006, as mortes por suicídio 

podem ser evitadas por meio de ações de prevenção e 

promoção de saúde. No entanto, no Brasil, o direcionamento 

dessas políticas de prevenção voltadas para idosos ainda não 

é uma realidade, talvez, devido ao fato dessa população não 

ser considerada de risco. Os dados epidemiológicos 

evidenciados no estudo evocam a necessidade de articulação 

intersetorial das gestões federal, estadual e municipal, de modo 

a promover ações educativas que visem a divulgação dos 

fatores de risco, sobretudo à família e aos cuidadores, 

repercussões associadas ao suicídio.  
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RESUMO: A disfagia orofaríngea é uma alteração na deglutição 
que prejudica a ingestão de líquidos e alimentos, cujas 
consequências poderão levar à desidratação, desnutrição, 
pneumonia e até a morte. Cerca de 45% dos indivíduos poderão 
ter disfagia após intubação, sendo a população idosa mais 
afetada devido às condições orgânicas próprias da idade. É de 
suma importância a identificação dos sinais/sintomas desse 
transtorno através da avaliação e diagnóstico fonoaudiológico. 
O objetivo desse estudo foi de verificar os indicadores de 
transtornos de deglutição mais frequentes nas avaliações 
fonoaudiológicas em indivíduos idosos extubados. Método: 
Esse estudo é descritivo, documental e retrospectivo, baseado 
em análises de avaliações fonoaudiológicas dos últimos dois 
anos  realizadas em pacientes idosos (com idade igual ou acima 
de 60 anos) após a extubação orotraqueal. A consistência 
analisada na avaliação foi a líquida-pastosa. Os critérios de 
exclusão foram: pacientes com idade inferior a 60 anos e uso 
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de traqueostomia. Resultado: Participaram do estudo 22 idosos 
de ambos os sexos, com idade média de 71,45 anos e 6,54 dias 
de intubação. A tosse foi o sintoma de disfagia mais frequente 
neste estudo. Outro dado relevante foi a alteração de qualidade 
vocal em 72,7% dos pacientes avaliados. Verifica-se, com o 
presente estudo, que a intervenção fonoaudiológica em idosos 
extubados promove maior segurança na deglutição, qualidade 
de vida e diminuição do período de internação hospitalar. 
 
Palavras-chave: Idosos; Disfagia; Extubação. 
 
INTRODUÇÃO 

 

As unidades de Terapia intensiva (UTI) desempenham 

um papel decisivo na recuperação de pacientes potencialmente 

críticos e que necessitam de suporte intensivo para sua 

recuperação (CAMPOS, 2016). 

Nesse contexto, a intubação orotraqueal, procedimento 

usado frequentemente nessas unidades e em centros 

cirúrgicos, é indicada para situações em que haja necessidade 

de suporte ventilatório (Christmann et al., 2017).  

É comum a realização de tal procedimento nas Unidades 

de Terapia Intensiva com objetivo de proporcionar uma via 

aérea desobstruída. Este procedimento é considerado invasivo 

e está sujeito a riscos e complicações (CAMPOS et al.,  2016).  

Ainda segundo Campos (2016), a IOT consiste na 

colocação de um tubo na traquéia por meio da via oral e pode 

provocar complicações como quebra de dentes, lesões em 

lábios, mucosa, língua, palato, esôfago, traquéia, e dores ao 

deglutir.  

Estudos relatam que a intubação orotraqueal prolongada 

(período superior a 24 horas), pode impactar diretamente na 



TRANSTORNOS DE DEGLUTIÇÃO EM IDOSOS QUE PASSARAM POR 

INTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO OROTRAQUEAL 

470 
 

dinâmica da deglutição (ALMEIDA, 2015), podendo acarretar a 

redução do reflexo de tosse, a atrofia da musculatura 

orofaringolaringeal por desuso, incoordenação respiração x 

deglutição, redução da elevação laríngea e estase de resíduos 

em faringe e seios piriformes (CAMPOS et al., 2016). Tais 

alterações podem comprometer o transporte do alimento e dos 

líquidos da boca até o estômago, o que definimos como 

disfagia.  

A disfagia orofaríngea é considerada um sintoma de uma 

doença de base, como por exemplo o câncer de cabeça e 

pescoço e as doenças neurológicas e também pode estar 

associada ao uso de traqueostomia e VMI (SASSI, 2018). É 

caracterizada por uma alteração nas fases oral e/ou faríngea da 

deglutição, prejudicando a ingestão de líquidos e alimentos.  

Cerca de 45% dos indivíduos que foram intubados por 14 

dias ou mais poderão ter transtorno de deglutição (SASSI, 

2018).  A permanência do tubo orotraqueal por mais de 8 dias 

aumenta a chance de disfagia (ALMEIDA, 2015). 

Christmann (2017) relata que existem três fatores de 

risco para complicações pós intubações orotraqueais: fatores 

relacionados ao paciente, como a idade avançada, pois a 

mucosa laríngea se torna mais frágil com o avançar da idade; 

fatores relacionados com as condições técnicas, como a 

duração prolongada e tamanho do tubo orotraqueal, agitação 

do paciente, além do mau posicionamento do tubo e fatores 

relacionados a procedimento: a colocação do tubo orotraqueal 

no lugar correto, ligado diretamente com o conhecimento e 

experiência dos profissionais que realizam este tipo de 

intervenção.  

Os prejuízos relacionados à intubação orotraqueal nos 

idosos estão mais evidentes devido ao avanço do 
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envelhecimento populacional. Fatores como traumas, 

urgências clínicas e doenças crônicas são considerados como 

causas de internações nesta população (COSTA, 2018; 

CAMPOS 2016). 

 Estes indivíduos são frequentemente encontrados nas 

unidade hospitalares estando entre os pacientes que 

necessitam de IOT (CAMPOS et al.,  2016). 

Nos idosos, os prejuízos desencadeados pela IOT são 

mais ocorrentes, porque estes indivíduos são mais suscetíveis 

a lesões laríngeas. É possível constatar diminuição de mucosa 

e fragilidade da musculatura e das cartilagens laríngeas nestes 

indivíduos, comprometendo, assim, a dinâmica da deglutição 

(HAMDAN et al., 2002 e CAMPOS, 2001).  

Esta população passa por um processo natural de 

envelhecimento das estruturas, que, por si só, compromete a 

função da deglutição, o que se define como presbifagia. 

A presbifagia consiste na degeneração fisiológica do 

mecanismo da deglutição e ocorre em todas as suas fases, 

devido às mudanças estruturais, anatômicas e funcionais 

interferindo no mecanismo da deglutição no idoso sadio 

(MIGUELUSSI et al., 2019).  

A avaliação fonoaudiológica visa verificar, entre outros 

fatores, principalmente, se a ingestão de líquidos e alimentação 

por via oral é eficaz e segura; se o doente tem condições de 

ingerir por via oral toda a dieta necessária para atingir seu 

aporte calórico ou precisará da via alternativa de alimentação, 

como o uso de sonda nasoenteral para ingestão da dieta; bem 

como definir se a alimentação por via oral será total ou mista - 

uma parte pela via alternativa e a outra por via oral - e em que 

momento será realizado o desmame da via alternativa caso o 

paciente faça uso da mesma (BROW  et al., 2011). 
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É recomendado que a avaliação funcional da deglutição 

ocorra 48 horas depois da extubação para os que tiverem mais 

de 65 anos, considerando o nível de consciência do paciente e 

os aspectos de força, mobilidade e tônus das estruturas 

envolvidas na dinâmica da deglutição (FUSSI; VARTANIAN, 

2018). 

Para aumentar a segurança dos pacientes no que tange 

a prevenção da broncoaspiração, é pertinente a presença do 

fonoaudiólogo nas Unidades de Terapia Intensiva para avaliar 

a viabilidade da ingestão por via oral a fim de reduzir as chances 

das complicações pulmonares em decorrência das aspirações 

de alimento e de líquidos, pneumonia e demais complicações, 

como desnutrição e desidratação, que também se mostram 

como fatores importantes de mortalidade em Unidades de 

Terapia intensiva, em indivíduos extubados, bem como 

contribuir com a diminuição do tempo de internação (BROW et 

al, 2011). 

O objetivo desse estudo foi destacar os indicadores de 

transtornos de deglutição mais frequentes nas avaliações 

fonoaudiológicas em indivíduos idosos extubados na Unidade 

de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário Lauro 

Wanderley. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo documental, pois os dados foram 

extraídos dos prontuários; descritiva, já que os dados coletados 

foram descritos; e retrospectiva, uma vez que foram realizadas 

análises das avaliações fonoaudiológicas em idosos atendidos 

nos últimos dois anos.  
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A mesma foi realizada na Unidade de Terapia Intensiva 

do Hospital Universitário Lauro Wanderley vinculado à 

Universidade Federal da Paraíba. 

O primeiro passo para sua execução foi obter a 

autorização do chefe da Unidade de Terapia Intensiva do 

referido hospital.  

Mediante essa autorização, o projeto seguiu para o 

comitê de ética em pesquisa (CEP) desta mesma entidade, 

para autorização do estudo na UTI do hospital. 

Esta pesquisa foi aprovada no Comitê de Ética e 

Pesquisa, parecer  nº 3.428396, sendo justificada a dispensa 

do termo de consentimento livre e esclarecido. Após aprovação 

do CEP, as pesquisadoras coletaram e extrairam os dados para 

posterior análise dos mesmos. 

Foram incluídas no estudo as avaliações 

fonoaudiológicas de idosos de ambos os sexos, com idade igual 

ou maior que 60 anos e que passaram por IOT. A ficha de 

avaliação foi formulada pela equipe de Fonoaudiologia do setor 

(UTI adulto) e instituída nesta unidade para verificar a 

possibilidade de liberação de dieta por via oral. 

No protocolo, consta os dados gerais do paciente:  

• Idade; 

• Sexo;  

• Data de admissão na Unidade;  

• Dados clínicos como estado geral, ocorrência de 

intubação, data da extubação, uso de traqueostomia, e via 

de alimentação;  

•  Avaliação estrutural dos órgãos fonoarticulatórios no que 

tange á postura, tonicidade, mobilidade e funcionalidade 

dos mesmos;  
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• Avaliação funcional da deglutição nas consistências 

líquida, líquida-pastosa e sólida.  

O desfecho da avaliação foi realizado de acordo com as 

impressões clínicas das fonoaudiólogas, que diagnosticaram a 

presença ou não da disfagia orofaríngea e classificaram 

conforme o nível de comprometimento da mesma, nos graus 

leve, moderada ou severa.  

A quantidade de ingestão por via oral foi definida através 

da FOIS - Functional Oral Intake Scale. Esta escala gradua os 

níveis de ingestão por Via Oral de 1 a 7, onde 1 refere-se a 

“nada por via oral” e 7 “via oral total sem restrições” 

(Furkim,2008). 

Neste estudo, foram analisados os dados da oferta da 

consistência líquida-pastosa liberada pelo hospital. Essa 

consistência é composta do alimento liquidificado e não possui 

grumos, aproximando-se de uma consistência néctar ou mel, e 

é considerada a mais segura para realização da avaliação 

funcional da deglutição em pacientes com maiores riscos de 

apresentarem transtornos de deglutição (MIGUILUSSI et al., 

2019). 

Os critérios de exclusão foram pacientes com idade 

inferior a 60 anos e traqueostomizados, por envolverem outras 

variáveis durante a avaliação de via oral. 

As variáveis dependentes foram:  

• Tempo de intubação: quantidade de dias que o indivíduo 

ficou intubado; 

• Escape oral anterior: alimento ou líquido que escapa 

para fora da boca (presente ou ausente); 

• Tempo de trânsito oral: tempo em segundos do momento 

que o liquido ou alimento foi colocado na boca até o 
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momento da deglutição (aumentado, reduzido ou 

adequado); 

• Resíduo oral: sobra de alimento ou líquido na cavidade 

oral após deglutição (presente ou ausente); 

• Deglutições múltiplas: quando o indivíduo deglute 3 ou 

mais vezes em uma única oferta de liquido ou bolo 

alimentar (presente ou ausente); 

• Tosse reflexa: presente ou ausente antes, durante ou 

depois da deglutição; 

• Pigarro: presente ou ausente antes, durante ou depois 

da deglutição; 

• Voz molhada: presença de secreção 

• o na voz, durante emissão; (presente ou ausente após 

deglutição); 

• Disfonia: alteração na qualidade vocal, que pode estar 

rugosa, soprosa, astênica. 

Os dados extraídos foram alocados e analisados 

estatisticamente numa planilha por meio do programa Microsoft 

Office Excel 2016, para posterior apresentação das tabelas e 

para discussão à luz da literatura pertinente. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A amostra da pesquisa foi composta por 22 idosos de 

ambos os sexos que passaram por internação na Unidade de 

Terapia Intensiva do Hospital Universitário de João Pessoa.   

A seguir será apresentada a estatística descritiva desta 

amostra. Este tipo de descrição é responsável por resumir os 

dados de um conjunto. 
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A tabela 01 apresenta a descrição dos sujeitos que 

compuseram a amostra da pesquisa segundo o sexo. Pode-se 

perceber que a maior parte da amostra é do sexo feminino, com 

63,63% e que a população masculina representa 36,37% da 

população estudada. 

Dados encontrados na literatura relatam que a maior 

ocorrência de internação em Centros de Terapia Intensiva, com 

relação ao sexo, são de homens. Segundo Costa (2018), os 

homens estão mais sujeitos a traumas por possuírem vida mais 

ativa e independência, que pode expô-los com maior 

frequência, a situações de perigo. Além disso, vale destacar 

que outro fator que pode explicar a ocorrência de internações 

maiores na população masculina é a cultura existente que faz 

com que os homens tenham dificuldade de procurar auxílio 

médico e aderir a medidas de prevenção e promoção da saúde.  

Como nossa amostra foi pequena, tal fato pode explicar 

a pouca ocorrência de pessoas do sexo masculino no estudo.  

 

Tabela 01. Distribuição dos sujeitos da pesquisa segundo sexo. 

SEXO N FREQUÊNCIA 

Feminino 14 63,63% 

Masculino 08 36.37% 

Fonte: Pesquisa direta, 2019. 

 

A tabela 02 apresenta a distribuição dos sujeitos da 

amostra segundo a idade.  A média de idade da amostra foi de 

71,45 anos de idade. 

Pode-se perceber que a faixa etária com maior 

frequência de IOT foi a de 70 a 79 anos de idade com 50% da 

população estudada, seguida da população de 60 a 69 anos de 

idade, com 31,81% e, por fim, a faixa etária de 80 a 89 anos de 
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idade que representou apenas 18,19% dos indivíduos do nosso 

estudo.  

Segundo dados do IBGE de 2017, a expectativa de vida 

dos homens era de 72,5 anos e a das mulheres era de 79,6 

anos. Isso ajuda a justificar a maior frequência, de pacientes 

idosos na faixa etária de 70 a 79 anos intubados. 

Campos (2016) relata que o aumento do envelhecimento 

populacional e a necessidade de cuidados hospitalares de 

idosos, favorece a frequência de internação desses indivíduos 

em Unidades de Terapia Intensiva e pode levar a necessidade 

de cuidados intensivos como a IOT.  

Segundo Costa (2018), outro fator que pode explicar a 

quantidade de idosos que precisam de cuidados intensivos é o 

fato de que os mesmos são mais frágeis a traumas em relação 

ao resto da população. Apesar da maior causa de internações 

da população idosa estarem relacionadas às urgências clínicas, 

um adulto jovem se recupera de um trauma com maior 

facilidade do que um idoso, no qual  tal evento pode ser fatal. 

 Além disso, a presença de outro fator associado ao 

motivo principal da internação como as doenças crônicas pré-

existentes podem prolongar o tempo de internação, bem como 

o tempo de IOT nesta população.  

 

Tabela 02. Distribuição dos sujeitos da pesquisa segundo a 

idade 

IDADE N FREQUÊNCIA 

60 ˫69 07 31,81% 

70 ˫79 11 50,00% 

80 ˫89 04 18,19% 

Fonte: Pesquisa direta, 2019. 



TRANSTORNOS DE DEGLUTIÇÃO EM IDOSOS QUE PASSARAM POR 

INTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO OROTRAQUEAL 

478 
 

  

 Na tabela 03, observa-se a distribuição dos sujeitos da 

amostra segundo o tempo de intubação orotraqueal (IOT).  A 

média de tempo de IOT foi de 6,54 dias, com desvio padrão de 

3.95.  

 Considera-se intubação prolongada um período 

superior a 24 ou 48 horas, variando em alguns estudos 

(CAMPOS, 2016). O tubo orotraqueal pode causar 

complicações laríngeas relacionadas com o tempo de 

intubação, o tamanho do tubo orotraqueal e a pressão do 

balonete, que podem causar sequelas irreversíveis para o 

paciente (MOTA; CARVALHO; BRITO, 2012). Dentre as 

possíveis complicações decorrentes da intubação orotraqueal 

prolongada, destaca-se a disfagia orofaríngea. 

 Macht et al (2013) elenca seis mecanismos que 

poderão levar a distúrbios de deglutição associados a VMI: 

trauma direto causado pelo tubo endotraqueal, fraqueza 

muscular (neuromiopatia), redução da sensibilidade laríngea, 

refluxo gastroesofágico, incoordenação respiração/deglutição e 

sistema sensorial comprometido. Podemos deduzir que estas 

alterações poderão ser diretamente proporcionais ao tempo de 

IOT. 

 Pesquisa realizada por Borders et al (2019), verificou 

que até 72 h pós-extubação os pacientes poderão permanecer 

com a sensação laríngea alterada. Em consequência desse 

fato, o reflexo laríngeo de fechamento estaria reduzido ou 

ausente, modificando a fisiologia da deglutição e aumentando o 

risco de aspiração pulmonar de qualquer conteúdo que se 

aproxime da região glótica. A deglutição necessita da 

informação sensitiva para programar a resposta motora, e 
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nesse caso, essa via de proteção localizada na laringe estará 

comprometida. 

  Em estudos recentes realizados por Oliveira (2018), 

observou-se que os pacientes que permaneceram intubados 

entre 8 e 14 dias apresentaram risco de aspiração elevado em 

5,5 vezes. Já Medeiros  (2014),  encontrou maior frequência de 

sinais indicativos do risco de aspiração presentes ainda mais 

precocemente, com apenas seis dias de intubação. Neste 

estudo, o fato de o tempo de intubação ter variado bastante (1-

18 dias) pode ter interferido na intensidade dos sintomas 

encontrados. 

  

Tabela 03. Distribuição dos sujeitos segundo o tempo de 

Intubação Orotraqueal 

Tempo IOT N FREQUÊNCIA 

1 ˫3 07 31,81% 

4 ˫6 03 13,63% 

7 ˫9 09 40,90% 

10˫12 02 9,10% 

13 ˫15 00 00 

16 ˫18 01 4,56% 

Fonte: Pesquisa direta, 2019. 

 

Os 22 sujeitos participantes da pesquisa receberam 

avaliação fonoaudiológica da deglutição, com a consistência 

líquido-pastosa fornecida pelo hospital, consistência esta que 

se assemelha a néctar ou mel.  

No decorrer do processo de envelhecimento, as  funções  

estomatognáticas  ficam  mais  lentas e  descoordenadas,  isso  

se  deve  à  diminuição  da força  mastigatória,  perda  dos  

dentes  ou  pela  má adaptação  das  próteses  dentárias.  Estes  
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fatores levam  o  idoso  necessitar  de  mais  tempo  para 

completar sua refeição. Estas modificações podem atingir de 

forma negativa a qualidade de vida deste indivíduo 

(MIGUILUSSI et al., 2019).  

As mesmas autoras detectaram em seus estudos com 

idosos a necessidade de engrossar os alimentos líquidos, a fim 

de se obter uma consistência mais segura, evitando assim o 

risco de disfagia nos pacientes.  

Sabe-se que a consistência dos alimentos é referida 

como fator que influencia diretamente na eficiência da 

deglutição e a consistência inadequada dos alimentos pode 

causar riscos de engasgos, “stress” e desencorajar a dieta via 

oral (LUCCIA, KVIECINSKI, SANTOS, 2016). Segue abaixo as 

variáveis estudadas e a frequência dos achados. 

 

Tabela 04. Sinais/sintomas indicativos de alteração de 

deglutição encontrados na avaliação fonoaudiológica 

 Frequência (%) 

SINAIS/SINTOMA Alterado Sem alteração 

Tempo de trânsito oral  4,54 95,46 

Escape Anterior  4,54 95,46 

Resíduo oral 4,54 95,46 

Tosse reflexa  27,27 72,73 

Deglutições múltiplas  4,54 95,46 

Voz molhada  4,54 95,46 

Ausculta Cervical 9,09 90,91 

Fonte: Pesquisa direta, 2019. 

 

Segundo Mota (2012), a IOT pode acarretar sintomas 

faringolaringotraqueais como dores de garganta, dificuldade 

para falar, tosse, aumento das secreções, além de desconforto 
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ocasionado pelo possível deslocamento e luxação de 

cartilagens aritenoideas. Tais fatores, que são intrínsecos aos 

pacientes, podem influenciar nos sintomas demonstrados pelos 

mesmos.  

O   distúrbio   de   deglutição   associado   ao processo  

natural  do  envelhecimento  é  definido como  presbifagia.  O  

idoso  pode  apresentar  sinais e  sintomas  que  comprometem  

esta  função,  tais como:  acúmulo  de  alimento  em  cavidade  

oral, modificações  na  mastigação,  escape  de  alimento 

durante a refeição, regurgitação nasal do alimento, tosse  após  

a  ingestão  de  alimento  e/ou  líquidos, odinofagia, engasgo, e 

sensação de bolo parado na região faríngea. Podem ocorrer 

como consequências destes sinais e sintomas: desnutrição, 

desidratação, aspiração laringotraqueal, pneumonias de 

repetição e aumento da morbimortalidade (MIGUELUSSI et 

al.,2019). 

Observa-se que a tosse reflexa foi o sinal/sintoma de 

disfagia mais observado nos idosos após extubação. Ainda 

segundo Mota (2012), esse dado revela que a tosse não deve 

ser menosprezada durante a avaliação fonoaudiológica, pois a 

mesma é um reflexo protetivo e sugere a entrada do alimento 

na laringe, ou seja, na “porta de entrada” dos pulmões. 

 Diante da presença da mesma, principalmente quando 

ocorre frequentemente, o fonoaudiólogo deve ser acionado 

para avaliar detalhadamente a deglutição, a fim de torná-la o 

mais segura e eficaz possível.  

Quanto à alteração na qualidade vocal, observa-se que 

72,72% dos sujeitos participantes da pesquisa apresentaram 

qualidade vocal alterada, conforme verificado na tabela 5.  
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Tabela 5. Qualidade vocal 

Fonte: Pesquisa direta, 2019. 

 

Campos (2018) relata que a IOT também pode repercutir 

na qualidade vocal, devido ao grande índice de lesões laríngeas 

que podem ocorrer durante as intubações orotraqueais, e que 

alterações na deglutição e na voz podem ocorrer 

simultaneamente, fortalecendo assim, a forte relação que existe 

entre as mesmas. 

Segundo Christmann (2017), grande parte das lesões 

laríngeas que ocorrem após um intubação orotraqueal 

cicatrizam naturalmente, devido a capacidade de regeneração 

do epitélio. Porém existem determinadas circunstâncias que 

levam a cicatrização deficiente, originando assim, lesões 

laríngeas de gravidade variável, e que podem exigir um 

acompanhamento fonoaudiológico especializado. 

Outro fato que pode explicar a frequência de alterações 

vocais na população estudada, é a ocorrência da diminuição da 

mucosa e fragilidade da musculatura e das cartilagens 

laríngeas (MIGUELUSSI et al., 2019),  que comprometem 

também, a qualidade vocal destes indivíduos.  

A voz e a deglutição são funções relacionadas, uma vez 

que a coaptação correta das pregas vocais sugere qualidade 

vocal adequada e maior proteção de vias aéreas. Da mesma 

forma, a voz soprosa sugere fenda entre as pregas vocais, ou 

seja, não há o fechamento completo das mesmas e isso poderá 

 Frequência 

Qualidade Vocal Alterado Sem alteração 

- 72,72% 27,28% 
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repercutir na deglutição. Isso não quer dizer que todo paciente 

com fenda terá disfagia, pois esta envolve outras variáveis. 

 Oliveira (2018) identificou uma correlação significativa 

entre a qualidade vocal alterada, a disfagia e o risco de 

aspiração. Isto ocorre devido ao fato de as pregas vocais 

fazerem tanto a função de fonação quanto à proteção das vias 

aéreas inferiores.  

Ainda segundo este autor, o comprometimento da 

coaptação glótica e da sensibilidade laríngea oferece ao 

indivíduo risco de aspiração. Observou-se associação 

significativa entre a qualidade vocal alterada, a disfagia e o risco 

de aspiração. 

Outro fator que pode explicar a ocorrência de alterações 

de deglutição em idosos é a presbifagia (CAMPOS, 2016), a 

qual consiste na degeneração fisiológica do mecanismo da 

deglutição e ocorre em todas as suas fases, devido às 

mudanças estruturais, anatômicas e funcionais interferindo no 

mecanismo da deglutição no idoso sadio.  

É notório que vivemos em uma sociedade onde alguns 

momentos da refeição tornam-se oportunidades de lazer, 

celebração, confraternização, comemoração, reunião entre 

família e amigos. Portanto, estabelecer a alimentação por via 

oral de forma segura é uma expectativa frente ao quadro de 

disfagia em idosos.  

A presbifagia, principalmente associada à intubação 

orotraqueal recente, pode agir como potencializadora em um 

risco de broncoaspiração, um dos sinais da disfagia. Isso foi 

comprovado por Campos (2016), que verificou em seus estudo 

com adultos e idosos que, apesar de os indivíduos adultos 

terem sido submetidos, em média, à IOT por período superior 

aos idosos, eles apresentaram melhor padrão de deglutição. 
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A avaliação fonoaudiológica em indivíduos extubados é 

imprescindível para minimizar os danos que a VMI pode 

provocar nas fases oral e faríngea da deglutição, principalmente 

em idosos. 

 

CONCLUSÕES  

 

Dentre os sinais e sintomas avaliados, a tosse foi o 

sintoma mais observado nos pacientes, seguido de qualidade 

vocal alterada em idosos que passaram por intubação 

orotraqueal. 

Com a realização deste estudo, foi possível observar o 

quão necessária é a atuação fonoaudiológica em UTI no que 

tange à avaliação e reabilitação da disfagia pós intubação e 

extubação orotraqueal em idosos bem como no que se refere  à 

presença de alteração vocal nestes indivíduos, já que neste 

estudo existiu uma quantidade significativa de pacientes que 

apresentaram este tipo de alteração. 

A avaliação precoce em pacientes extubados é um trabalho 

tanto no sentido de manutenção da vida, porque pode prevenir 

as complicações, quanto de qualidade de vida, uma vez que 

identifica alterações de voz e deglutição que impactam 

negativamente na vida dos pacientes. 
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RESUMO: O processo de transição demográfica no país vem 
crescendo, ressaltando o quão é necessário aos profissionais 
de saúde uma aproximação dessa realidade. E apesar desse 
aspecto não ser recente, parece tratar-se de um tema  pouco 
trabalhado nos cursos de formação profissional, necessitando 
de uma maior abordagem. Com base nisso, o objetivo desse 
estudo, é  descrever a experiência vivenciada pelos  alunos de 
graduação em enfermagem, ao visitar algumas Instituições de 
Longa Permanência da Cidade, destacando os principais 
achados. Estudo descritivo, do tipo relato de experiência, que 
descreve o relato dos alunos de graduação, sobre  as visitas 
realizadas no ano de 2018, junto a um número de três  
instituições  de longa permanência para idosos, do tipo 
filantrópicas e privadas. Em geral, as instituições filantrópicas 
possuem uma equipe básica de profissionais, e conta com a 
ajuda de profissionais voluntários. Em todas elas, existe apenas 
um enfermeiro, havendo uma sobrecarga de atividades a área 
da enfermagem. A realização de visitas técnicas são de grande 
importância para a agregação de conhecimento dos alunos de 
graduação, contudo reforça-se a importância da insersão 
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dessas instituições como campo de aulas teórico-práticas ou 
estágio supervisionado. O Sistema Único de Saúde, é 
identificado como importante aliado às instituições filantrópicas, 
sendo responsável por garantir a inserção de profissionais para 
assistir integralmente aos idosos institucionalizados.  
Palavras-chave: Pessoa Idosa. Instituição de longa 
permanência. Enfermagem. 
 

INTRODUÇÃO 

 

 O fenômeno do envelhecimento, decorrente do processo 

de transição demográfica, denomina-se, pelo fato de nunca na 

história da humanidade, se alcançar uma expectativa de vida 

tão alta, algo em torno de 80 anos para os países em 

desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Esse aumento da 

população idosa relaciona-se com a diminuição na taxa de 

mortalidade e natalidade e melhora na qualidade de vida devido 

aos achados tecnológicos (ALVES, 2014). 

 Assim, o estatuto do idoso definiu em 2003 que a pessoa 

idosa é aquela apresenta 60 anos ou mais, que possui todos os 

direitos inerentes à pessoa humana, ficando a cargo da família, 

da comunidade, da sociedade e do poder público 

responsabilizar-se por seu bem estar (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2013). 

 Desta forma, devido ao aumento de pessoas idosas, 

notou-se a necessidade de promover uma assistência 

qualificada a estas pessoas, podendo ser a nível domiciliar ou 

não. As Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIS), 

antes conhecida como “asilos” ou “abrigo”, existem desde o final 

do Século XVIII, embora o seu reconhecimento como instituição 

formal de assistência a pessoa idosa, fosse no ano 2000 com o 
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objetivo de oferecer um cuidado não familiar ao idoso 

(BARCELOS et al, 2018). 

 As ILPIS muitas vezes ainda são vistas como abrigos, 

casas de repouso ou asilos, responsáveis por oferecer moradia 

coletiva à pessoas idosas, prestando serviços que respeitem a 

liberdade, a dignidade e a cidadania a seus residentes (ALVES 

et al, 2017). 

 Em sua grande maioria, contam com a ajuda do Sistema 

Único de Saúde (SUS) para garantir uma assistência de saúde 

ao idoso holística e integral (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). 

 Historicamente, estas instituições estavam ligadas a 

ações de caridades, recebendo o nome de asilos, casas de 

repousos ou abrigos, denominações que, erroneamente, ainda 

são utilizadas pela população (ALVES et al, 2017). 

 A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

publicou a resolução de diretoria colegiada, nº 283, de 26 de 

setembro de 2005 que define as ILPI como sendo instituições 

responsáveis por cuidar de pessoas acima de 60 anos, 

podendo ser estas empresas governamentais ou não. Informa 

também ser necessário que estas entidades promovam a 

integração dos idosos com a comunidade e outras insitituições 

de saúde (ANVISA, 2005). 

 Existem pelo menos três tipos de ILPIS: as filantrópicas, 

que são instituições sem fins lucrativos; as governamentais, que 

são ofertadas e geridas pelo governo; e, as instituições 

privadas, cujo o número vem aumentando com o passar do 

tempo (SCHERER ET AL, 2018) 

 Além disso, possui a função de promover o cuidado 

integral ao paciente, sendo provida de uma equipe 

multiprofissional que respeite a autonomia do idoso e promova 

sua integração com o meio (BARCELOS et al, 2018). 
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 Algumas instituições filantrópicas contam com um 

quadro de profissionais fixos pequenos, por isso, torna-se 

necessário a inserção de profissionais voluntários que se 

idendifiquem e se propõe a ajudar na causa (Roquete, Batista 

e Arantes 2017). 

 A ANVISA (2005) define que existem três graus de 

dependência nos quais, a pessoa pode apresentar em seu 

processo de envelhecimento, são eles: o grau de dependência 

I, em que a pessoa idosa é independente; o grau de 

dependência II, quando se faz necessário auxiliar o indivíduo 

em até três atividades de autocuidado, e o grau de dependência 

III, no qual a pessoa idosa encontra-se totalmente dependente 

para as atividades de vida diária, necessitando de cuidadores 

que os auxiliem nessas atividades. 

 Um estudo recente realizado por Lacerda et al (2017) 

encontrou que, em Belo Horizonte, existem mais idosos com 

dependência grau II (40%), enquanto a quantidade de pessoas 

idosas com dependência grau I foi de 31% e de grau III igual a 

29%. 

 Outro estudo indica que é possível encontrar idosos com 

sintomas de depressão, déficit cognitivo e a síndrome da 

fragilidade que nada mais são do que um conjunto de fatores 

que, juntos, causam debilidade física, psíquica e emocional no 

indivíduo (FLUETTI et al, 2018). 

 Espera-se que os indivíduos idosos, possam manter 

hábitos saudáveis promovendo um envelhecimento saudável 

(TAVARES et al, 2017), no entanto observa-se que as 

Condições Crônicas Transmissíveis e não Transmissíveis vêm 

acometendo a maioria dos idosos, sendo responsável por 

muitas mortes precoces (BARRETO; BARREIRA; MARCON, 

2015). 
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Devido ao aumento do envelhecimento e sua íntima 

relação com o adoecimento, observa-se um crescimento da 

procura pela ILPI, pois nem sempre os familiares possuem 

condições financeiras ou psíquicas para realizar tal cuidado. E 

neste cenário observa-se necessidade de uma equipe de 

enfermagem qualificada, para assegurar uma assistência 

holística à estas pessoas, ofertando-a nas vinte e quatro horas 

do dia (RODRIGUES et al, 2018).  

O fato de reconhecer-se, a importância da visita técnica 

em ILPI, para a formação profissional do enfermeiro, não 

invalida o reconhecimento para se ter um período maior de 

aulas, pois isto proporcionará uma maior vivência e 

aproximação dessa realidade. A visita técnica é considerada 

uma importante ferramenta para que o aluno de graduação 

consiga observar uma ligação entre a teoria e a prática de 

enfermagem (BADARÓ et al, 2016). 

O desenvolvimento desse trabalho se deu através da 

percepção da relevância desta temática para os alunos de 

graduação, uma vez que a disciplina “enfermagem 

gerontológica” é oferecida como optativa, ou seja, não são 

todos os graduandos que escolhem cursá-la. 

Levando em consideração o aumento do 

envelhecimento populacional, torna-se necessário a construção 

de ILPIS capazes de atender a pessoa idosa integralmente, 

para isso, a realização de estudos nesta temática demonstra 

considerável importância. 

Trabalhar esta temática nos proporcionou mais 

conhecimento acerca das principais características 

encontradas em diferentes ILPIS, contribuindo com novos 

dados para a população e a academia, instigando sua 

continuidade, na realização de estudos e trabalhos como esse. 
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Espera-se que seus resultados sejam utilizados como 

reflexão pelos gestores acadêmicos, e as novas propostas 

curriculares mantenham sua inserção como tema obrigatório 

considerando-se a sua importância para a formação 

profissional.  

Diante o exposto, este trabalho tem o objetivo de 

descrever a vivência de alunos do curso de enfermagem na 

visita técnica a ILPIS filantrópicas e privadas, destacando-se as 

principais diferenças entre elas. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 O presente estudo é  descritivo do tipo relato de 

experiência, ocorreu no ano de 2018, entre os meses de maio 

e julho, durante as visitas técnicas desenvolvidas na disciplina 

“Introdução à enfermagem em gerontologia”, oferecida no curso 

de Enfermagem, de uma instituição pública de ensino superior 

do Estado do Rio Grande do Norte. 

  O presente estudo aconteceu durante uma visita técnica 

a três ILPIS localizadas na cidade de Natal, no estado do Rio 

Grande do Norte, sendo duas instituições filantrópicas e uma 

privada. Durante esta visita observou-se as principais 

diferenças entre estas instituições, tais como: principal forma de 

acesso da pessoa idosa, equipe multiprofissional que trabalha 

no local, diferenças entre instalações e etc. 

  A ILPI Filantrópica I, existe há cerca de 73 anos, é 

reponsável por acolher idosas que possuem baixa renda, 

podendo estas procurar a instituição de forma autônoma ou por 

encaminhamento da Secretaria Estadual de Saúde. 

  A ILPI Filantrópica II, é responsável por assistir 134 

idosos de ambos os sexos, em que alguns estão em situação 
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de vulnerabilidade social e outros não. Também conta com 

leitors sedidos para o Estado, para que o mesmo possa 

distribuí-lo da melhor forma possível. 

  A ILPI Privada, existe há 19 anos e atende pessoas 

idosas de ambos os sexos. As mesmas podem escolher entre 

o aliguel de um apartamento exclusivo ou de quartos 

comunitários. 

  Incluíram-se as Instituições que aceitaram a presença 

dos alunos para a realização da visita técnica e aquelas que 

possuíam um profissional capaz de nos explicar as principais 

características destes locais, além de nos apresentar toda a 

estrutura. Excluíram-se as ILPIS que não concordaram com a 

visita técnica e as que estavam passando por algum processo 

de reforma. 

  Para a coleta de dados utilizou-se um roteiro 

disponibilizado pelas professoras da disciplina, no qual continha 

os objetivos da visita técnica e as principais características que 

deveriam ser observadas durante a mesma.          

  Durante a nossa passagem nas instituições, os 

profissionais nos descreveram as principais características e 

funções das ILPIS, além de abordar sobre o quadro de 

profissionais, as dificuldades encontradas e nos mostrar a parte 

física das instalações para os idosos. 

  Os dados foram registrados em forma de relatório, em 

que os alunos da disciplina deveriam realizar uma análise crítica 

das principais características observadas durante as visitas 

técnicas. Além disso, foi necessário que os mesmos 

realizassem um estudo teórico sobre o histórico das ILPIS no 

Brasil, facilitando assim a aprendizagem do conteúdo. 

  As realizações das visitas foram antecedidas por aulas 

teóricas que explanavam conceitos sobre gerontologia, teorias 
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do envelhecimento, políticas públicas do envelhecimento e o 

processo de transição demográfica e epidemiológica, 

facilitando a compreensão do aluno acerca desse contexto e 

das principais leis e diretrizes que resguardam a pessoa idosa. 

  Ressalta-se que os professores responsáveis pela 

disciplina estavam acompanhando os alunos em todas as 

visitas técnicas, participando de todo o processo de ensino e 

aprendizagem.  

  Por ser um estudo de caso, tal pesquisa não foi 

submetida à avaliação do comitê de ética, no entanto durante o 

seu desenvolvimento obedeceu-se os preceitos éticos da 

resolução 466/12.8. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Visitaram-se duas instituições filantrópicas e uma 

privada. Lacerda et al (2017) explica que a procura por essas 

instituições vêm aumentndo com o passar dos anos, fazendo 

com que houvesse uma expansão no setor privado. O mesmo 

também explica que o estado reconhece a família como 

responsável pelos cuidados à pessoa idosa, mas nem sempre 

estes estão preparados para encarar tão função. 

 Ressalta-se que as ILPI filantrópicas possuem convênio 

com o estado e mantém uma lista de espera para tentar 

contemplar todos os idosos que necessitam permanecer 

institucionalizados, corroborando com a pesquisa de Freire, 

Mendonça e Costa (2012) na qual a ILPI filantrópica investigada 

passa pelo mesmo processo. 

 Além disso, as ILPIS filantrópicas contam com 70% da 

aposentadoria do idoso institucionalizado, sendo os outros 30% 

devolvidos aos familiares. Tal fato, está relacionado a acordos 
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estabelecidos pelo governo (FREIRE; MENDONÇA; COSTA, 

2012). 

 Outro achado importante é o fato de ques estas ILPIS 

usam os serviços do SUS e, em todas as visitas às instituições 

filantrópicas, nos foi demonstrado o tamanho da importância 

deste Sistema na assistência à pessoa idosa institucionalizada. 

O Ministério da Saúde (2014), traz que a utilização do SUS é 

importante para garantir a assistência integral ao idoso. 

 A ILPI privada não possui ligação com o estado e a 

procura pela instituição é por livre demanda. Outro fato é que 

os idosos necessitam ter plano de saúde para que possam ser 

assistidos por algum profissional externo, caso haja alguma 

necessidade de saúde. Scherer et al (2018) explica que o 

aumento de idosos criou a necessidade da ampliação de 

instituições de longa permanência de caráter privativo, ainda 

sim, continuam sendo minoria no país. 

 Fica a cargo da gestão das ILPIS escolher se a mesma 

aceitará a institucionalização de ambos os sexos ou de apenas 

um. Por exemplo, algumas das ILPIS filantrópicas atendem 

apenas ao sexo feminino, a outra aceita idosos de ambos os 

sexos e os mesmos são mantidos em alas separadas, 

possuindo um refeitório comunitário e um pátio para que os 

mesmos interajam e, na ILPI privada, também possui essas 

áreas comunitárias, no entanto fica a cargo do familiar escolher 

se o idoso ficará em um apartamento ou em um alojamento. 

 O estudo de Bucheroni (2016) reforça que a maioria dos 

pacientes em ILPIS são do sexo feminino e que os níveis de 

dependência dos idosos podem variar de instituição para 

instituição. 

 Rodrigues e Silva (2013) explicam que o fortalecimento 

de vínculos estre os idosos institucionalizados é de extrema 
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importância para mantê-lo bem e com autoestima elevada, pois 

estes indivíduo possuem uma rede social reduzida.  

 O número de idosos institucionalizados varia de ILPI para 

ILPI. Uma das instituições filantrópicas possui 40 idosas e a 

outra possui 150 idosos. Já a privada possui cerca de 70 idosos. 

 A ANVISA (2005), explica que as ILPIS podem oferecer 

três tipos de modalidades assistenciais, sendo a primeira 

destinada a idosos totalmente independentes, a segunda 

destinada àqueles que possuem uma ou mais dificuldade em 

realizar alguma atividade básica de vida diária e a terceira é 

composta pos aqueles que possuem dependência total. Sendo 

assim, as três instituições visitadas utilizam os três tipos de 

modalidades assistencial. 

 Explana-se que as principais características dos idosos 

institucionalizados é o acometimento por doenças crônicas 

degerativas, estando algumas associadas à demência.  

Outro fato observado foi que a maioria dos idosos possui 

dificuldades para realizar atividades básicas do dia a dia, 

configurando uma alta dependência. Silva et al (2019) relata 

que a maioria dos idosos institucionalizados possuem doenças 

crônicas incapacitantes, impactando no seu grau de depência.  

 Ressalta-se que as ILPIS filantrópicas contam com uma 

equipe multiprofissional composa por enfermeiro, médico, 

assistente social e técnicos de enfermagem, os demais 

profissionais são voluntários que prestam serviços gratuitos aos 

idosos. 

 Larcerda et al (2017) expõe a dificuldade de se manter 

um cuidado integral nas ILPIS e destaca que, normalmente, o 

cuidado oferecido encontra-se fragmentado pois os 

profissionais não conseguem oferecer um cuidado contínuo. 
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 Roquete, Batista e Arantes (2017) reforça que muitas 

vezes os profissionais não são treinados para assistir à pessoa 

idosa, gerando um déficit no cuidado ao idosos 

institucionalizado. 

 A ILPI privada conta com uma enfermeira, um 

profissional médico, técnico de enfermagem e terapeuta 

ocupacional, o restante da equipe multiprofissional é adquirida 

de forma individual, por meior do plano de saúde dos idosos 

que necessitam daquele cuidado específico. 

Algumas categorias de profissionais fazem uma visita 

com passagem uma vez por semana, em relação a isso, Freire, 

Mendonça e Costa (2012) relatam a falta de quantidade 

adequada de mão de obra na assistência a estes idosos. 

 Roquete, Batista e Arantes (2017) reforça que a maioria 

das instituições, por falta de recursos, só conseguem manter a 

equipe básica, sendo necessário contar com a ajuda de 

profissionais voluntários. 

 As ILPIS filantrópicas, quando comparadas à privada, 

apresentaram um maior número de idosos em situação de 

abandono e, segundo Hartman e Gomes (2014), este é um dos 

fatores que podem influenciar no aparecimento de doenças 

psicossomáticas, como a depressão. 

 Em todas as instituições existem 1 enfermeiro 

trabalhando oito horas semanais, o mesmo precisa dar conta 

da equipe técnica de enfermagem e dos cuidadores de idosos 

que permanecem na instituição prestando cuidados pontuais 

aos idosos. 

 Para Gonçalves et al (2015) o enfermeiro e sua equipe 

deve ser capaz de prestar uma assistência com um olhar 

biopsicossocial e espiritual, voltado por meio da gerência, 

assistência e atividades educativas, porém, nesta ILPI a equipe 
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de enfermagem é responsável por auxiliar em atividades 

pontuais como no banho, na administração de medicamentos 

orais e injetáveis quando o paciente necessitar de insulina. Os 

outros procedimentos são realizados por equipes de home care, 

caracterizando assim um cuidado fracionado. 

 A pesquisa de Mariano et al (2015) relata que o 

profissional de enfermagem que trabalhar em uma ILPI pode 

sofrer sobrecargas físicas e psicológicas que podendo causar o 

adoencimento profissional. 

 Nos foi dito, em uma das ILPIS, que nem sempre o 

enfermeiro é capaz de dar conta de todos os cuidados e do 

gerenciamento de toda a instituição, por isso, o mesmo acaba 

delegando funções que são suas para outros membros da 

equipe. Tal fato, entra em discordância com o Art. 91 do código 

de ética de enfermagem, no qual informa que é proibido delegar 

atividades privativas do enfermeiro a outro membro da equipe 

de enfermagem (COFEN, 2017). 

 Em ambas instituições observou-se que a maioria dos 

residentes apresentam idosos com alto grau de dependência, 

apresentando, em sua maioria, comorbidades relacionadas à 

demência, estando estes acamados. Segundo a resolução 

COFEN nº 543/2017, determina que a equipe de enfermagem 

deve assistir o paciente com alta dependência pelo menos por 

10 horas por dia, necessitando que existam 36% de enfermeiros 

para os demais técnicos e/ou auxiliares de enfermagem. 

 Melo, Silva e Cachioni (2015) explicam que a 

gerontologia é uma disciplina recente, muito reconhecida 

internacionalmente, contudo, no Brasil, esta realidade vem 

mudando vagarosamente. Além disso, o mesmo explica a 

importância desta disciplina para a formação generalista e 
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ressalta que a mesma pode ser considerada uma profissão 

daqui a alguns anos. 

 Diante disso, considera-se que a visita técnica é uma 

ferramenta importante para que o aluno de graduação tenha 

contato com a prática, para que o mesmo possa ter uma visão 

crítica acerca dos serviços de saúde, este fato também é 

explicado no trabalho de Badaró et al (2016). 

 Destaca-se que a ILPI privada solicitou que os alunos da 

disciplina realizassem uma ação de extensão que abordasse o 

tema “H1N1: por que devo me vacinar?”, que pode ser vista nas 

imagens a seguir, em que foi trabalhado a importância da 

vacinação contra o vírus H1N1 para os trabalhadores da saúde 

e para os idosos que lá são assistidos. 

 

Figura 1. Folder informativo sobre a importância da vacinação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Imagens sedidas pela própria instituição 
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Figura 2. Alunos Desenvolvendo Palestra  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Fonte: Imagens sedidas pela própria instituição 

 Com isso, demonstra-se a importância da realização de 

ações de extensão que abordem a educação em saúde, Coelho 

et al (2018) explica que essas ações promovem um elo entre o 

meio acadêmico e a população no geral, possibilitando a troca 

de conhecimento entre sociedade e academia. 

 Malmann et al (2015) destaca a importância da educação 

em saúde para melhorar a qualidade de vida e  saúde do público 

alvo, tornando necessário a utilização de métodos que 

permitam uma boa explanação do tema. 

 Salienta-se a importância da inserção dos alunos na 

realização de intervenções que promovam a educação em 

saúde, tornando-os agentes ativos no processo saúde e 

doença. 

 Contudo, ressalta-se a importância da realização de um 

estágio curricular obrigatório para que torne possível a 

aproximação do graduando à assistência a pessoa idosa 

institucionalizada, melhorando assim a formação dos 

profissionais de enfermagem. 
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 Melo, Lima-Silva e Cachioni (2015) explicam que é 

importante para o graduando, pois são estes que tornam 

possível a seu reconhecimento enquanto profissional e sua 

inserção na prática, além de ser responsável por promover um 

possível reconhecimento dos alunos por parte das instituições 

empregatícias. 

 

CONCLUSÕES  

 

Este trabalho contribuiu para uma maior aproximação da 

realidade existente em uma ILPI, assim como para o aumento 

das nossas vivências pessoais, acerca das características de 

uma ILPIS. Ressalta-se a importância da inserção dos 

graduandos de enfermagem neste campo de atuação, não só 

no formato de visita técnica, mas como um provável campo para 

aulas práticas e estágio. 

 As ILPIS filantrópicas funcionam através de convênios 

com o estado e a partir de 70% da renda mensal dos 

aposentados, enquanto o número de instituições privadas vêm 

crescendo a cada dia devido ao aumento do número das 

pessoas idosas. 

 O SUS demonstra-se útil às ILPIS filantrópicas, sendo a 

principal ferramenta para manter o cuidado integral ao idoso 

hospitalizado. No entanto, as instituições privadas necessitam 

que seus indivíduos possuam plano de saúde em hospitais 

privados. 

 Nesse cenário, o enfermeiro quase sempre, aparece 

sobrecarregado, o que o leva a delegar atividades aos demais 

participantes da equipe de enfermagem. Além disso, o cuidado 

da equipe multiprofissional caracteriza-se por ser fracionado, 
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uma vez que esses profissionais não estão presentes todos os 

dias na ILPI. 

 Evidencia-se a importância da realização de educação 

em saúde nas ILPIS e a inserção dos alunos de graduação no 

acontecimento da mesma. 

 Salienta-se a importância das visitas técnicas durante a 

graduação, tornando possível uma aproximação do aluno com 

a temática estudada, elém disso, evidencia-se a necessidade 

da realização de estágios obrigatórios que sejam capazes de 

inserir o graduando de enfermagem na assistência à pessoa 

idosa institucionalizada. 

 Considera-se importante a realização de pesquisas 

nesta área, buscando um aprofundamento teórico, promovendo 

um embasamento teórico e baseado em evidências à prática da 

enfermagem. 
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RESUMO: Objetivou-se analisar o perfil epidemiológico das 
notificações de violência contra a pessoa idosa no estado da 
Paraíba, no período de 2011 a 2014. Estudo ecológico, 
retrospectivo, de natureza descritiva, com abordagem 
quantitativa. Foram analisados casos de violência doméstica, 
sexual e/ou outras violências registrados na Paraíba, no 
Sistema de Informações de Agravo de Notificação (SINAN) e 
disponibilizados no Departamento de Informática do SUS 
(DATASUS). No período investigado foram registrados 977 
casos de violência contra idosos, com prevalência do sexo 
feminino (56,1%), cor/raça parda (86,2%), 48,4% das 
notificações não informaram a escolaridade das vítimas. 
Quanto ao tipo de violência destacaram-se 
negligência/abandono (64,7%) e abusos físicos (33,1%). Os 
maus-tratos ocorreram nas residências (70,8%), 96,2% 
evoluíram para alta, prevaleceram os encaminhamentos aos 
setores ambulatoriais (75,2%), o percentual de lesões 
autoprovocadas foi apenas de 6,3% e grande parte dos 
registros (81,4%) não informa se o idoso já havia sido 

mailto:kenniaabrantes@gmail.com


VIOLÊNCIA CONTRA IDOSOS: PERFIL EPÍDEMIOLÓGICO DAS NOTIFICAÇÕES 

NO ESTADO DA PARAÍBA 

507 
 

violentado anteriormente. Ao analisar os dados sobre o 
agressor, com a falta de informações, evidenciou-se autores 
desconhecidos (11,4%). Os resultados reforçam tendências 
identificadas em outros estudos com predominância de idosos 
do sexo feminino nas ocorrências de maus-tratos. A limitação 
para esta pesquisa revelou-se na fragilidade do registro das 
informações disponibilizados no SINAN-NET, apontando para a 
necessidade do aprimoramento das notificações. Espera-se 
que este estudo contribua para o reconhecimento das 
manifestações desse agravo. 
Palavras-chave: Violência. Pessoa idosa. Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação. 
 

INTRODUÇÃO 

 

 Desde a década de 60, o Brasil vem apresentando queda 

significativa nos índices de mortalidade e natalidade, 

culminando para uma das maiores tendências na atualidade: o 

envelhecimento populacional. O que permite afirmar que o 

brasileiro tem vivido mais e melhor, graças a avanços na 

medicina, implantação de programas de saúde pública, acesso 

ao saneamento básico, condições favoráveis de higiene 

pessoal, além do controle das taxas de fertilidade (ALVES, 

2014). 

 Vale ressaltar, que o envelhecimento populacional não é 

um fato restrito apenas ao Brasil, mas sim vivenciado 

mundialmente, significando um triunfo para a humanidade e 

também um grande desafio (PEDRO; MENA-CHALCO, 2015). 

 Dessa forma, sabendo que a longevidade torna o ser 

humano mais vulnerável a uma série de situações, sejam elas 

no campo biológico, social ou familiar, a violência contra o idoso 

tem se evidenciado com maior frequência nos tempos atuais 
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(SOUZA; BARROS; SENTA, 2014). Sendo ela, muitas vezes, 

apontada como um fator responsável por causar sofrimento aos 

idosos, trazendo consequências graves para a vida desses 

indivíduos. 

 Podendo ser visível ou invisível a violência quando 

praticada contra a população é o ato ou omissão, cometido uma 

ou mais vezes, resultando em prejuízos na sua integridade 

física e emocional, e em perdas no seu desempenho de papel 

social, configurando-se em uma quebra de expectativa de 

confiança por parte de pessoas próximas e da sociedade em 

geral (MORABELLI, 2015). 

 A OMS (2015) também explica que pelo fato de o 

processo de envelhecimento culminar no acúmulo de danos 

moleculares e celulares, os idosos são indivíduos mais 

suscetíveis a contrair diversas doenças e sofrerem com o 

declínio da sua capacidade funcional. 

 Nessa perspectiva, Irigaray (2016) ressalta que com o 

aumento do número de pessoas com mais de 60 anos no Brasil, 

especialmente daquelas com 80 anos ou mais, a tendência é 

que também ocorra maior frequência de atos violentos contra 

esse grupo populacional. E diante da gravidade e magnitude do 

impacto desse fenômeno sobre a saúde e a qualidade de vida 

desses sujeitos, nas últimas décadas essa temática vem sendo 

abordada com um relevante problema de saúde pública (LIMA, 

2014). 

 Partindo desse pressuposto, no ano de 2006, a Vigilância 

Epidemiológica do Ministério da Saúde (MS) passou a 

acompanhar a violência contra a pessoa idosa por meio do 

Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes – VIVA. Trata-

se de um instrumento de vigilância composto pelo VIVA- 

Contínuo, que tem como foco a violência doméstica, sexual 
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e/ou outros violências interpessoais e autoprovocadas, e pelo 

VIVA- Inquérito que monitora casos de violências e acidentes 

nos serviços sentinelas (BRASIL, 2013a). 

 As leis de n° 8.069/1990 (Estatuto da Criança e 

Adolescente), de n° 10.778/2003 (Notificação de Violência 

contra a Mulher) e de n° 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), já 

determinavam a notificação compulsória no VIVA dos casos de 

violência que envolvam, respectivamente, criança, adolescente, 

mulher ou idoso. Mas foi em 2009, que a modalidade VIVO- 

Contínuo foi incorporada ao Sistema de Informação de Agravos 

de Notificação (SINAN-NET) (BRASIL, 2013a). 

 Até então a obrigatoriedade legal da notificação 

compulsória da violência restringia-se apenas a esses grupos 

vulneráveis, e somente em 2011, por meio da Portaria GM/MS 

n° 104, a mesma foi inserida na lista de doenças e agravos de 

notificação compulsória pelos serviços de saúde, passando a 

ser de caráter universal o seu registro no SINAN (Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação). Assim, esse 

instrumento obriga a notificação do agravo, em nível nacional, 

por todos os serviços de saúde (BRASIL, 2013b), bem como, 

reforça o dever de notificar à autoridade sanitária e à autoridade 

policial, todos os casos de suspeita ou confirmação da violência 

pratica contra idosos. 

 Observando, os dados oficiais do Departamento de 

Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), no 

período de 2009 a 2014, o Brasil notificou 38.987 casos de 

maus-tratos contra idosos (BRASIL, 2014). 

 Mediante a magnitude do problema, a presente pesquisa 

tem como objetivo analisar o perfil epidemiológico das 

notificações de violência contra a pessoa idosa no estado da 

Paraíba no período de 2011 a 2014, e justifica-se uma vez que 
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a violência contra o idoso é um sério problema de saúde pública 

de interesse mundial que apresenta grandes repercussões na 

vida dos longevos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo ecológico, retrospectivo, de 

natureza descritiva, com abordagem quantitativa. Utilizaram-se 

dados secundários obtidos do SINAN/SUS, referentes à 

violência doméstica, sexual e/ou outros violências contra a 

pessoa idosa, disponíveis no DATA/SUS. 

 A população alvo deste estudo foram pessoas idosas (> 

60 anos), residentes no estado da Paraíba. Desta população 

extraíram-se como amostra, idosos vítimas de violência 

doméstica, sexual e/ou outras violências de maus-tratos, 

identificadas por meio das notificações realizadas no SINAN- 

versão NET, no período de 2011 a 2014. 

 Foram excluídos para a produção do trabalho textos que 

não tratassem sobre a temática da violência, que fosse sobre 

outra faixa etária, idosos que não residissem na Paraíba, 

notificações que não estivessem entre 2011 e 2014. 

 Foram utilizadas as fontes oficiais de informações acerca 

da violência doméstica, sexuais e/ou outras violências 

gerenciadas e disponibilizadas pelo MS, por meio do banco de 

dados do SINAN. 

 Os dados específicos de violência que alimentam esse 

sistema são captados por meio da ficha de 

notificação/investigação individual de violência doméstica, 

sexual e/ou outras violências, que contém variáveis sobre a 

vítima/pessoa atendida, ocorrência, tipologia da violência, 

consequências da violência, lesão, provável agressor, evolução 
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e encaminhamentos. A referida ficha é preenchida nos serviços 

de saúde e em outras instituições notificadoras (asilo, centros 

de referência para vítimas de violência, centros de convivência), 

e os dados são digitados no SINAN NET em nível municipal 

para serem transferidos para as esferas estadual e federal 

compondo a base de dados nacional disponível pelo MS no site 

do DATASUS. 

 Determinou-se este período de coleta, por ser o ano de 

2011, o momento marco em que a notificação compulsória dos 

casos de violência passou a ser universal em todos os serviços 

de saúde, e em todo o território brasileiro. Desse modo, 

compreendeu-se que foi a partir de então que um número maior 

de municípios passou a registrar esses dados com maior 

impulso e progresso. E se estendeu até 2014, por ser, dos mais 

recentes o mais completo disponível no momento da pesquisa. 

 Nesse estudo, a fim de caracterizar o perfil 

sociodemográfico das vítimas, as variáveis utilizadas foram 

sexo (masculino e feminino); raça/cor da pele (branca, preta, 

amarela, parda e indígena); e escolaridade (nenhuma, um a 

quatro anos, cinco a oito anos, nove a onze anos, doze ou mais, 

ignorado/branco). Os tipos de violência cometidas contra essa 

população foram analisados quanto a sua natureza, conforme 

descreve o Ministério as Saúde (MS) a violência classifica-se 

em física, negligência/abandono, psicológico-econômica, 

sexual, tortura e outros (SÃO PAULO, 2015). 

 

 As categorias com suas respectivas variáveis utilizadas 

para caracterizar as ocorrências estão dispostas a seguir: meio 

de agressão; local de ocorrência; evolução dos casos;  

encaminhamento no setor saúde; violência de repetição; lesão 

autoprovocada. 
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 Para conhecer as características do agressor, 

investigou-se o vínculo deste com a vítima (filhos, parceiros, 

conhecidos, desconhecidos, irmãos, cuidadores, a própria 

pessoa, e outros); e o suposto uso de álcool. 

 A coleta de dados foi realizada no mês de julho e agosto 

do ano de 2017. Os resultados foram analisados no mês de 

agosto do referido ano, utilizando o método de estatística 

descritiva. Após a coleta, os dados foram transportados para o 

Microsoft Office Excel 2010 para elaboração de tabelas 

contendo o valor absoluto e percentual das variáveis, em 

seguida foram confrontados e discutidos com a literatura 

pertinente. 

 A utilização das informações oriundas do 

SINAN/DATASUS é de livre acesso a toda população brasileira 

e as tabulações por eles geradas garantem os princípios éticos 

contidos na resolução N° 466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS), razão pela qual não há necessidade de 

submissão a um Comitê de Ética em Pesquisa, conforme 

orientação recebida pela equipe técnica do DATASUS. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir da análise dos dados oficiais mais recentes 

encontrados no DATASUS acerca da violência doméstica, 

sexual e/ou outras violências contra a pessoa idosa na Paraíba, 

no período entre 2011 a 2014, das 12.287 notificações de 

violência registradas na Paraíba pelo SINAN-NET, 977 

corresponderam ao total de casos de violência praticados de 

forma exclusiva contra idosos, o que equivale a 7,9% de todos 

os casos notificados. 
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Embora as notificações de violência no país tenham 

aumentado nos últimos anos, sabe-se que muitos casos ainda 

não são denunciados e estão subnotificados (BRASIL,  2015b).  

No intervalo de tempo pesquisado, observa-se que a 

frequência das notificações apresentou aumento considerável, 

revelando maior destaque nos anos 2012 com 35,1% (n=343), 

e 2013 com 48,9% (n=478). 

Sabendo que 2011 foi o período em que a notificação da 

violência passou a ser de caráter compulsório em todo o Brasil, 

espera-se que tenha sido a partir de então que os municípios 

começaram a trabalhar a notificação desse tipo de agravo. 

Tendo a hipótese de que nesse ano teriam iniciado a divulgação 

acerca do assunto, e que ações do tipo requer um tempo para 

se trabalhar o pessoal, sugere-se que o aumento identificado 

deve-se a maior adaptação e aprimoramento por parte dos 

serviços notificadores. 

Assim como Mendonça e Reis (2015) argumentaram em 

seu estudo, acredita-se que o maior número de notificações 

tenha ocorrido em 2013 porque provavelmente coincidiu com a 

época em que a divulgação do Estatuto do idoso foi trabalhada 

em maior escala com a população idosa, contribuindo para o 

melhor esclarecimento desta, em relação aos seus direitos e 

reinvindicações.  

Na Tabela 1 estão descritas as características 

sociodemográficas dos idosos e os tipos de violência segundo 

o sexo. 

Tabela 1 - Distribuição do total de casos de 

violência contra idosos segundo as variáveis 

demográficas e tipos de violência, Paraíba, 2011-2014 
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Cate

goria 

de 

análi

se 

Feminino (n=548; 

56,1) 

Masculino 

(n=42

9; 

43,9) 

Total 

(n=9

77; 

100

%) 

 n % n % n % 

Raça/cor da pele       

Parda 454 82,8 388 90,

4 

842 86,2 

Branca 53 9,7 16 3,7 69 7,1 

Preta 10 1,8 5 1,2 15 1,5 

Indígena 2 0,4 - - 2 0,2 

Amarela 1 0,2 - - 1 0,1 

Ignorado/branco 28 5,1 20 4,7 48 4,9 

Escolaridade

 (

anos de estudo) 

      

Nenhuma 100 18,2 79 18,

4 

179 18,3 

1 a 4 anos 42 7,6 17 4,0 59 6,0 

5 a 8 anos 93 17,0 67 15,

6 

160 16,4 

9 a 11 anos 38 7,0 39 9,1 77 7,9 

12 ou mais 20 3,7 9 2,1 29 3,0 

Ignorado/branco 255 46,5 218 50,

8 

473 48,4 

Tipos de violência¹       

Negligência/abandono 395 72,1 237 55,

2 

632 64,7 

Física 133 24,3 191 44,

5 

324 33,1 

Psicológica/moral 78 14,2 29 6,7 107 10,9 

Sexual 15 2,7 1 0,2 16 1,6 

Financeira/econômica 10 1,82 1 0,2 11 1,1 

Tortura 9 1,6 2 0,4 11 1,1 

Intervenção legal 1 0,2 - - 1 0,1 
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Tráfico de 

seres 

humanos 

- - - - - - 

Outra violência 8 1,4 8 1,8 16 1,6 

Ignorado/branco 147 26,8 21 4,9 168 17,2 

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação-SINAN 

/Datasus/Ministério da Saúde (BRASIL, 2017) n - número absoluto; % - 

número percentual. 

¹ Não totaliza 100%, pois trata-se de variável com múltipla resposta. 

Ao avaliar a variável sexo, a maior parte das vítimas 

trata-se de idosas. Constatou-se, que do total de idosos vítimas 

de violência (n=977), 56,1% eram mulheres e 43,9% homens. 

Uma diferença de aproximadamente 12,2% (tabela 1). Além 

disso, ao observar a distribuição por sexo ao analisar cada ano, 

percebeu-se que com exceção de 2014, em todos os outros 

anos o número de mulheres idosas vítimas de violência se 

sobrepôs ao número de homens idosos. 

Na literatura, são muitos os estudos que mostram 

resultados nessa mesma direção. Dados do MS BRASIL 

(2015b) referentes a uma pesquisa que avaliou as notificações 

de violência no território nacional, evidenciaram que dos 11.378 

registros de abusos contra idosos, 56,1% das vítimas eram 

representadas pelo sexo feminino. 

 Vale destacar que a proporção maior de violência no 

sexo feminino não foi verificada somente nessa população, e 

sim, foi algo comum a todas as demais faixas etárias 

analisadas. Outros estudos, utilizando métodos diferentes, 

realizados no Piauí (GUIMARÃES et al., 2016), e nas capitais 

João Pessoa (FLORÊNCIO, 2014) e Florianópolis (BOLSONI, 

2016) também descreveram que as idosas sofrem mais 

violência em relação aos idosos. 

As pesquisas gerontológicas descrevem que as 

mulheres de idade avançada, quando comparadas aos 
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homens, estão mais vulneráveis à pobreza, à viuvez e também 

à solidão. Além disso, elas sofrem mais com problemas de 

saúde e possuem menos chances de contar com um 

companheiro nessa fase da vida (BRASIL, 2014).  

Em relação à categoria raça/cor da pele, verificou-se um 

maior número de pessoas idosas que se autodenominavam 

pardas (86,2%), tanto entre homens (90,4%) como entre 

mulheres (82,8%). A cor/raça branca esteve mais presente no 

sexo feminino (9,7%) quando comparada ao sexo masculino 

(3,7%). Enquanto que a cor/raça preta (1,5%), indígena (0,2%) 

e amarela (0,1%) expressaram-se em pequena maioria, 

mantendo-se praticamente na mesma distribuição em ambos os 

sexos. Houve um percentual de 4,9% para ignorados e branco 

nessa categoria (tabela 1). 

No que se refere aos anos de estudo, as variáveis 

mantiveram-se em patamares próximos para os dois sexos. 

Nos valores totais, chama atenção à categoria ignorado/branco 

ao ocupar um percentual de 48,4%. Em seguida, os que não 

possuem nenhuma escolaridade representaram 18,3%. Entre 

os que referiram algum grau de escolaridade, destacam-se os 

que estudaram de 5 a 8 anos (16,4%). Os menores percentuais 

corresponderam a (12 ou mais anos) de estudo, configurando 

3,7% no sexo feminino e 2,1% no sexo masculino (tabela 1). 

A análise dos anos de estudo permite identificar o baixo 

nível de escolaridade entre os idosos. Dados sobre as taxas de 

analfabetismo no país, nos anos 2013 e 2014, evidenciam que 

o indicador aumenta conforme a idade avança. Nas pessoas de 

60 anos ou mais, o percentual foi de 23,1% (IBGE, 2015). 

Ainda na tabela 1, quanto à distribuição das notificações 

segundo os tipos de violência por sexo, observou-se que os 

principais abusos relatados foram: negligência/abandono 
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(64,7%), abuso físico (33,1%) e violência psicológica/moral 

(10,9%). Já os resultados para abusos de natureza sexual 

(1,6%), financeira/econômica (1,1%), tortura (1,1%), e 

intervenção legal (0,1%) mostraram-se pouco expressivos. 

 Com exceção do abuso físico, significativamente mais 

frequente entre os homens (44,5%), os demais tipos de 

violências apresentaram frequência maior entre as mulheres. A 

variável identificada por outra violência com o percentual 1,6%, 

manteve-se em proporções semelhantes para ambos os sexos. 

Nenhum caso de violência por tráfico de seres humanos foi 

registrado. E quanto à informação ignorado/branco, observa-se 

um percentual de 17,2% no total dos registros, sendo mais 

expressivo no sexo feminino (26,8%). 

Os dados da tabela 1, referente à violência física, 

corrobora com o que Aguiar et al. (2015) trazem ao analisar 

documentos oficiais gerados pelo Departamento de 

Atendimento a Grupos Vulneráveis na cidade de 

Aracajú/Sergipe, evidenciando esse tipo de violência como 

segundo principal tipo mais comum entre as denúncias feitas 

por idosos. Já em estudos como o de Paraíba e Silva (2015), 

que também utilizou a base de dados SINAN-NET, esse tipo de 

violência foi a mais presente entre todas em ambos os sexos, 

representando 44,96% das notificações, seguida por 

negligência/abandono (29,64%).  

De certo modo, a agressão física anda de mãos dadas 

com a agressão psicológica, pois de acordo com Minayo (2014), 

a pessoa idosa cala-se diante dos abusos físicos e se isola para 

que as pessoas não notem esse tipo de sofrimento, acarretando 

em prejuízos na sua qualidade de vida e na sua integridade 

mental. 
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No que diz respeito à violência financeira, Paula (2015) 

chama atenção para o fato de que a baixa notificação desse 

abuso não remete a sua inexistência. Na percepção da autora 

isso pode ocorrer devido à dificuldade dos profissionais de 

saúde ou dos idosos em reconhecer esse tipo violência. 

Como geralmente abusos dessa natureza estão 

associados a outras formas de maus-tratos que produzem 

lesões ou até morte, como os físicos e psicológicos (BRASIL, 

2014), uma hipótese para tão poucos casos é que esse tipo de 

violência pode ter sido mascarado em detrimento de outras que 

deixam marcas e causam mais comoção. 

 

Tabela 2 – Distribuição das notificações de 

violência contra os idosos segundo as 

características da ocorrência por sexo 

Categoria 

de análise 

Femin

ino 

(n=548; 

56,1) 

Masculino 

(n=42

9; 

43,9) 

Total (n=977; 

100%) 

 n % n % N % 

Meio de agressão¹       

Força corporal 70 12,8 9

6 

2

2,

4 

166 17,0 

Objeto perfuro-cortante 13 2,4 3

8 

8,

8 

52 5,3 

Ameaça 41 7,5 6 1,

4 

47 4,8 
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Arma de fogo 12 2,2 3

5 

8,

1 

47 4,8 

Envenenamento 6 1,1 1

2 

2,

8 

18 1,8 

Objeto contundente 8 1,4 8 1,

9 

16 1,6 

Substância/objeto quente 3 0,5 - - 3 0,3 

Enforcamento 1 0,2 2 0,

5 

3 0,3 

Outro meio de agressão 401 73,2 2

4

0 

5

5,

9 

641 65,6 

Ignorado/branco 198 36,1 6

3 

1

4,

7 

261 26,7 

Local de ocorrência       

Residência 438 79,9 2

5

3 

5

9,

0 

691 70,8 

Via pública 35 6,4 9

3 

2

1,

7 

128 13,1 

Habitação coletiva 2 0,4 - - 2 0,2 

Bar ou similar - - 6 1,

4 

6 0,6 

Comércio 1 0.2 - - 1 0,1 

Escola 1 0,2 - - 1 0,1 
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Outros 4 0,7 9 2,

1 

13 1,3 

Ign/branco 67 12,2 6

8 

1

5,

8 

135 13,8 

Violência de repetição       

Sim 59 10,8 1

1 

2,

6 

70 7,2 

Não 55 10,0 5

7 

1

3,

3 

112 11,4 

Ignorado 434 79,2 3

6

1 

8

4,

1 

795 81,4 

Evolução dos casos       

Alta 531 96,9 4

0

9 

9

5,

3 

940 96,2 

Evasão/fuga 2 0,4 - - 2 0,2 

Óbito por violência 6 1,1 9 2,

1 

15 1,5 

Óbito por outras causas - - 3 0,

7 

3 0,3 

Ignorado/branco 9 1,6 8 1,

9 

17 1,8 

Encaminhamento 

setor saúde 
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Ambulatório 411 75,0 3

2

4 

7

5,

5 

735 75,2 

Internamento 91 16,6 9

1 

2

1,

2 

182 18,6 

Não se aplica 27 4,9 4 0,

9 

31 3,2 

Ignorado/branco 19 3,5 1

0 

2,

4 

29 3,0 

Lesão autoprovocada       

Sim 13 2,4 2

2 

5,

1 

35 3,6 

Não 467 85,2 3

6

6 

8

5,

3 

833 85,3 

Ignorado/branco 68 12,4 4

1 

9,

6 

109 11,

1 

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação-SINAN 

/Datasus/Ministério da Saúde (BRASIL, 2017) n - número 

absoluto; % - número percentual. 

¹Não totaliza 100%, pois trata-se de variável com múltipla 

resposta 

Observando a tabela 2, fica evidente a limitação em definir, 

de modo específico, o meio pelo qual os idosos mais sofreram 

violência, visto que 65,6% das notificações assinalam a opção 

outro meio de agressão, e 26,7% ignorado/branco. Em seguida, 

tem-se que a força corporal ocorreu em 17,0% dos casos. Com 

frequência bem inferior seguem o uso de objeto perfuro-
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cortante (5,3%), ameaças (4,8%), arma de fogo (4,8%), 

envenenamento (1,8%), objeto contundente (1,6%), 

substância/objeto quente (0,3%), e enforcamento (0,3%). 

A literatura costuma trazer a força corporal, ameaça e uso 

de perfuro-cortantes como as formas mais usadas para 

maltratar pessoas idosas. Percebe-se no referido estudo que no 

sexo masculino também houve predominância de força corporal 

(39,9%) e do uso de perfuro-cortantes (11,2%), enquanto que 

nas mulheres, seguida da força corporal (38,4%), nota-se as 

ameaças (17,6%). 

Assim, os baixos valores encontrados para essas três 

formas de agressão na presente pesquisa, sugere ter ocorrido 

uma subnotificação e/ou preenchimento incorreto desse 

campo, uma vez que não é justificável que se tenha um número 

tão elevado de casos de maus tratos usando meios de agressão 

não específicos, agrupados na categoria “outro meio de 

agressão”. Bem como, o número significativo de ignorados ou 

branco certamente favoreceu tal achado. 

Como se observa na tabela 2, a residência revelou-se 

como o principal local de ocorrência do evento violento (70,8%). 

Os maus-tratos praticados em vias públicas representaram no 

total 13,1%, evidenciando-se mais no sexo masculino (21,7%). 

Nos demais ambientes, verificam-se percentuais pouco 

significativos. Em 13,8% das notificações o local foi ignorado ou 

não foi preenchido. 

Um dos argumentos que explicaria a maior frequência de 

violência no ambiente doméstico, tanto entre homens como em 

mulheres idosas, seria a existência de relações conturbadas no 

seio familiar associada ao imaginário social em que a velhice é 

marcada pelo desprezo e inutilidade, predispondo, portanto, o 
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surgimento de relações conflituosas entre familiares e idosos, 

ou mesmo entre cuidadores e idosos (SILVA; DIAS, 2016). 

No que se refere ao registro de violência por repetição 

(tabela 3), apenas 7,2 % das vítimas disseram ter sofrido, ou 

seja, que o evento violento já havia sido perpetrado 

anteriormente. No entanto, sabendo que a prática de abusos 

contra esses indivíduos geralmente se processa de maneira 

silenciosa, dificultando sua identificação, é de se pensar que 

esse fenômeno ocorra de forma repetida e contínua, 

especialmente em residências e Instituições de longa 

Permanência (ILP’s). Assim, acredita-se que a baixa notificação 

da violência repetida visualizada neste estudo tenha sido um 

reflexo do grande número de campos ignorados ou em branco 

(81,4%). 

Confirmando estudos como o de Paraíba e Silva (2015), 

grande parte dos casos notificados na presente pesquisa, teve 

a alta como desfecho final (96,2%), 0,2% evadiu e 1,5% foram 

a óbito por violência. No entanto, enquanto que naquele a 

maioria das vítimas foram encaminhadas ao setor de 

internamento (35,54%), no presente trabalho predominou o 

encaminhamento aos setores ambulatoriais (75,2%), e apenas 

(18,6%) dos idosos evoluíram para internamento. Nessas 

categorias não houve distinções significativas entre os sexos 

(tabela 2). 

Quanto à ocorrência de lesões autoprovocadas 

observou-se um percentual de 3,6% entre todos os 

atendimentos, variando de 2,4% entre as mulheres a 5,1% entre 

os homens (tabela 3), semelhante ao que foi verificado em outro 

estudo (BRASIL, 2017) que também mostrou que esse tipo de 

notificação é mais frequente entre homens. Os casos marcados 

como ignorado/branco representaram 11,1%. 
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Na tabela 3 estão apresentadas as características das 

notificações tendo como referência o autor das agressões e o 

suposto uso de álcool, segundo o sexo dos idosos vítimas de 

violência. 

 

Tabela 3 – Distribuição das notificações de 

violência contra os idosos segundo as 

características do agressor por sexo 

Categoria de 

análise 

Feminino 

(n=548; 56,1) 

Masculino 

(n=429; 43,9) 

Total 

(n=977; 100%) 

n % n % n % 

Vinculo entre agressor e vítima¹ 

Conhecidos 24 4,4 87 20,3 111 11,4 

Irmãos 44 8,0 2 0,5 46 4,7 

Pais ³ 15 2,7 25 5,8 40 4,1 

Cuidadores 24 4,4 12 2,8 36 3,7 

Outros vínculos 8 1,4 24 5,6 32 3,3 

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação-SINAN 

/Datasus/Ministério da Saúde (BRASIL, 2017) n - número absoluto; % 

- número percentual. ¹Não totaliza 100%, pois trata-se de variável com 

múltipla resposta. ²Inclui cônjuge, ex-cônjuge, namorado (a), ex-

namorado (a). ³Inclui pai, mãe, padrasto, madrasta. 

 

Evidenciou-se que na maioria das notificações, a 

informação referente ao tipo de vínculo entre vítima e agressor 

foi ignorada ou não foi preenchida. Isso refletiu nos pequenos 

valores identificados para esta categoria. Ao analisar a tabela 

4, nota-se que os prováveis autores da agressão mais 

apontados são desconhecidos (11,4%), parceiros (4,7%), e a 

própria pessoa (4,1%). Com frequência bem menor estão os 

filhos (3,7%), conhecidos (3,3%), irmãos (0,7%), pais (0,6%) e 

cuidadores (0,4%). Em 7,8% das notificações, os agressores 
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foram identificados como outros vínculos. Vale destacar que as 

mulheres sofreram mais agressões por parceiros (8,0%) do que 

por desconhecidos (4,4%), e nos homens ocorreu justamente o 

contrário, sobressaiu-se principalmente a agressão por 

desconhecido (20,3%) em detrimento de parceiros (0,5). 

Os autores Grilo e Júnior (2015) ressaltam que quanto 

mais dependente e mais frágil for o idoso, maior é o risco e a 

propensão deste sofrer maus-tratos, assim torna-se cada vez 

importante olhar com atenção para os agressores. 

O uso abusivo de álcool é descrito pela literatura como 

um fator desencadeador de vários problemas de ordem social, 

(SILVA, 2014), dos quais Vieira et al. (2014) destacam seu 

importante papel na promoção de atitudes violentas e no 

contexto das práticas de violência contra o idoso, sinalizando-o 

como um importante fator de risco. 

 

CONCLUSÕES 

 

A partir dos resultados aqui apresentados, conclui-se que 

o número de notificações por violência doméstica, sexual e/ou 

outras violências contra a pessoa idosa na Paraíba apresentou 

aumento considerável de 2011 a 2014. No entanto, presume-se 

que o número seja ainda maior, uma vez que se trata de uma 

condição delicada, que geralmente os idosos sentem medo e 

vergonha de revelar. 

De modo geral, a maior limitação para esta pesquisa 

revelou-se na deficiência do registro das informações, uma vez 

que se identificou um número elevado de casos ignorados ou 

em branco, para algumas variáveis. Essa falta de informações 

pode estar relacionada à ausência de treinamento das pessoas 
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responsáveis pela coleta e consolidação dos dados, ou pelo 

próprio descaso por parte dos profissionais de saúde. 

Apesar disso, considerando a escassez de estudos 

sobre essa problemática, especialmente na Paraíba, espera-se 

que essa pesquisa possa contribuir para o reconhecimento de 

como esse agravo tem se manifestado na vida dessa 

população, alertando gestores, profissionais de saúde e a 

própria população sobre a importância de realizar o 

monitoramento e a prevenção desse agravo. Além de revelar a 

necessidade do aprimoramento das notificações no SINAN-

NET, uma vez que essa ação fornece subsídios essenciais 

para capacitar os profissionais de saúde e fortalecer as redes 

de apoio no enfrentamento dos casos de violência contra os 

longevos. 
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RESUMO: Objetivou-se no presente estudo analisar, a partir de 
uma revisão integrativa da literatura, as dimensões da violência 
contra a pessoa idosa. A revisão integrativa foi realizada nas 
bases de dados da PUBMED, Cumulative Index to Nursing & 
Allied Health Literature (CINAHL), Web of Science (WOS), 
Medical Literature Analysis and Retrieval System on-line 
(MEDLINE) e SCOPUS dos artigos publicados em português, 
inglês e espanhol disponíveis online. A amostra foi constituída 
de 14 artigos. Identificaram-se 402 artigos, dos quais 14 
atenderam aos critérios de inclusão, publicados entre 2014 e 
2019 e analisados na íntegra. Os estudos foram categorizados 
conforme o perfil do idoso vítima de violência, classificação do 
agressor e tipo de violência. Os achados do estudo em questão 
apontam quanto aos tipos de maus-tratos, verificaram-se os de 
natureza psicológica, seguido da negligência. No tocante às 
características do idoso vítima de violência, destacaram-se as 
mulheres. O agressor constitui, em especial, as pessoas que 
têm vínculo consanguíneo ou coabitam com o idoso. O 
levantamento revelou que a violência psicológica foi 
predominante, sendo os familiares os principais agressores. 
Entre os idosos agredidos, observou-se que as mulheres são 
as vítimas mais acometidas. Esses achados suscitam o 



VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO: REVISÃO INTEGRATIVA  

530 
 

desenvolvimento de outras pesquisas que possam clarificar as 
múltiplas dimensões da violência contra o idoso. 
Palavras-chave: Idoso. Violência. Enfermagem. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Tem se tornado um grande desafio do século XXI, o 

envelhecimento acelerado da população mundial. O aumento 

da expectativa de vida e, consequentemente, o maior número 

de idosos entre a população em geral, é uma realidade 

vivenciada pela maioria dos países, incluindo o Brasil. Tal fato 

vem indicando a necessidade de mudanças nas políticas 

sociais e novos desafios para a saúde pública (AZEVEDO; DA 

SILVA, 2019).  

O envelhecimento fisiológico, ou senescência, é 

compreendido como a redução da função orgânica, celular, e 

tecidual, podendo dificultar os mecanismos de adaptação e 

manutenção da homeostase, tornando o indivíduo vulnerável à 

doenças e morte (AIRES, 2018). Porém, apenas o conceito 

biológico não é suficiente para definir a velhice. 

Portanto, o conceito de envelhecimento compreende um 

conjunto de alterações sendo essas fisiológicas, morfológicas, 

bioquímicas, emocionais e psicológicas, que devem ser 

estudadas de forma associada (MENEZES et al., 2018). Ou 

seja, o envelhecer torna-se um processo complexo e 

multifatorial. 

Sabendo que na senescência existe um declínio de 

funções corporais, é comum, em nossa sociedade, depararmo-

nos com o conceito de envelhecimento associado ao 

estereótipo de doença, o que se torna uma propriedade quando 

nos referimos ao idoso (FONSECA, 2016). 
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Apesar disso, o idoso que possui qualidade de vida 

mantém sua funcionalidade como indivíduo de maneira geral, 

dessa forma o desafio que a longevidade traz implica 

exatamente na promoção do idoso ativo. A autonomia do idoso 

está fortemente relacionada com a execução das atividades de 

vida diárias (AVD) configurando-se ferramenta necessária para 

viver de forma independente (SILVA et al., 2019). 

Porém, existem idosos que são acometidos por 

situações que fragilizam sua saúde - condições de sobrecarga 

como doenças, acidentes ou estresse emocional podem 

desencadear um quadro patológico denominado senilidade 

(BRASIL, 2006). Além disso, a perda da autonomia e 

independência pode dar origem às denominadas síndromes 

geriátricas, como as incontinências esfincterianas e a 

fragilidade, que tornam o idoso dependente da assistência de 

profissionais e da própria família (MORIGUCHI, 2016). 

A pessoa idosa a cada dia mais vem sofrendo violações 

de seus direitos fundamentais devido a sua vulnerabilidade 

(MALLET et al., 2016). De fato, com o aumento da expectativa 

de vida revelam-se grandes desafios; um desses é a violência 

contra a pessoa idosa, que tem apresentado episódios 

constantes dentro da sociedade (RODRIGUES et al., 2017). 

Além disso, pode-se perceber que, até a metade do 

século XX, os maus-tratos à pessoa idosa eram visualizados 

como uma questão familiar. Na atualidade, constitui-se como 

foco de intervenções para os profissionais servidores da área 

da saúde, tendo em vista que as consequências da violência 

implicam diretamente na saúde da vítima, envolvendo aumento 

de comorbidades, quadros de depressão e estresse pós-

traumático e risco de morte (SILVA et al., 2018). 

Segundo o Estatuto do idoso, art. 19, §1º, capítulo IV, a 

violência à pessoa idosa se configura como sendo uma omissão 
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praticada, seja ela em setor público ou privado, que gere morte, 

dano ou sofrimento físico ou psicológico. Neste sentido, podem 

se apresentar como ações pontuais ou omissões cometidas 

mais de uma vez, gerando perda de integridade física e 

emocional do idoso de forma a prejudicar o seu desempenho 

enquanto ser social (BRASIL, 2014). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define violência 

contra o idoso como “um ato único ou repetido, ou a falta de 

ação adequada, que ocorre em qualquer relacionamento em 

que existe uma expectativa de confiança e que cause danos ou 

sofrimento a uma pessoa idosa”. 

Porém, a violência contra a pessoa idosa (VCPI) também 

pode ser definida em diferentes tipologias, ela é categorizada 

internacionalmente em: abuso físico, psicológico, financeiro, 

sexual, abandono, negligência e autonegligência (MALLET et 

al., 2016).  

O abuso físico envolve o uso da força na intenção de ferir 

ou causar dor, o psicológico utiliza de palavras e atitudes que 

ocasionam humilhação e mal estar, o sexual ocorre por meio de 

atos eróticos não concedidos e danosos, e o econômico 

consiste na exploração imprópria dos recursos financeiros do 

idoso; abandono e negligência relacionam-se com a omissão 

do cuidado frente às necessidades do idoso e geralmente 

podem ocorrer junto a outros tipos de abuso (MINAYO, 2005). 

Violência contra a pessoa idosa (VCPI) é um fenômeno 

de difícil captação, por se tratar de um fenômeno silencioso que 

necessita de investigações mais complexas (CASTRO, 2018). 

Os estudos sobre a temática vêm expandindo 

internacionalmente e têm apresentado alguns avanços, para o 

enfrentamento e melhoria da saúde da população. 

Nesse contexto, o profissional enfermeiro tem um papel 

fundamental para identificar, combater e tomar as medidas 
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cabíveis, com a finalidade de promover a segurança da pessoa 

idosa, tendo em vista que ela é merecedora de uma visão 

holística e humanitária, práticas totalmente imersas no cotidiano 

da assistência prestada por esse profissional (OLIVEIRA et al., 

2018). 

Frente ao exposto e a relevância da temática, objetivou-

se no presente estudo analisar, a partir de uma revisão 

integrativa da literatura, o conhecimento científico produzido 

entre 2014 e 2019, as dimensões da violência contra a pessoa 

idosa. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de revisão integrativa, estruturada em seis 

etapas distintas: 1) elaboração da questão de pesquisa; 2) 

definição das bases de dados e critérios para inclusão e 

exclusão de estudos; 3) definição das informações a serem 

extraídas dos estudos selecionados; 4) avaliação dos estudos 

incluídos na revisão; 5) interpretação dos resultados; 6) 

apresentação da revisão/síntese do conhecimento (DE SOUSA 

et al., 2017). 

Estas etapas foram primeiramente pautadas na 

identificação do tema e formulação da questão de pesquisa: 

Quais dimensões da violência são abordadas no conhecimento 

científico produzido no Brasil e no mundo de 2014 até 2019 no 

que concerne aos maus-tratos aos idosos? 

A partir da definição da questão de pesquisa e do objetivo 

do estudo, para identificar os estudos publicados sobre o tema, 

foi efetuada busca on-line, em outubro de 2019, nas bases de 

dados PUBMED, Cumulative Index to Nursing  &  Allied  Health  

Literature (CINAHL), Web of Science (WOS), Medical  Literature  
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Analysis  and  Retrieval   System on-line (MEDLINE) e 

SCOPUS. 

Adotaram-se como critérios de inclusão: artigos originais 

com resumo e textos completos que descrevessem a violência 

contra pessoas com 60 anos ou mais, publicados entre 2014 e 

2019, em inglês, espanhol e português. Os critérios de exclusão 

foram: capítulos de livros, editoriais, monografias, teses, 

dissertações, artigos de revisão, os já selecionados na busca 

em outra base de dados e que não respondessem à questão da 

pesquisa. 

Para a busca nas bases de dados, foram selecionados 

descritores presentes nos Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS) e seus equivalentes no idioma inglês no Medical 

Subject Headings (MeSH). Para sistematizar a coleta da 

amostra, utilizou-se o formulário de busca avançada, 

respeitando peculiaridades e características distintas de cada 

base de dados. Os descritores foram combinados entre si com 

o conector booleano OR, e, em seguida, cruzados com o 

conector booleano AND. 

Utilizou-se como descritores controlados: elderly; aged; 

“older people”; violence; “violence against elderly”; “elder 

abuse”; nursing; “nursing care”; “geriatric nursing” e suas 

combinações em inglês com os termos AND e OR como 

operador boleano. 

A busca foi realizada por dois pesquisadores 

independentes, de forma simultânea, os quais padronizaram a 

sequência de utilização dos descritores e dos cruzamentos em 

cada base de dados e, em seguida, compararam os resultados 

obtidos. Para garantir a busca ampla, os papers, em sua 

totalidade, foram acessados por meio do portal de periódicos da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
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(CAPES), em área com Internet Protocol (IP) reconhecida na 

Universidade Federal da Paraíba. 

Identificaram-se 402 publicações, das quais, após 

aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram 

selecionados para a amostra desta revisão 14 artigos. A análise 

crítica e síntese qualitativa dos estudos selecionados foram 

realizadas na forma descritiva. 

Realizou-se a análise de títulos e resumos, a decisão 

sobre a inclusão ou não de artigos com avaliação controversa 

se deu por meio de consenso entre os dois autores. Os artigos 

selecionados foram lidos na íntegra e incluídos aqueles que 

respondiam à questão norteadora. Realizou-se uma análise 

descritiva dos dados advindos da Scoping Review (MOHER et 

al., 2009). A Figura 1, como base o modelo Preferred Reporting 

Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses, mostra esse 

fluxo.  

 

Figura 1. Fluxograma do processo de identificação, seleção e 

inclusão dos estudos. 
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Nº de estudos identificados no banco de dados de buscas: 402 

PubMed: 60; WOS: 125; CINAHL: 81; SCOPUS: 86 e MEDLINE: 50 

Nº de estudos após eliminar os duplicados: 394 
 

Nº de artigos excluídos após 

aplicação de critérios de inclusão e 

exclusão: 342 

Artigos em texto 

completo avaliados 

para elegibilidade: 52 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
 

Por tratar-se de revisão integrativa, a pesquisa não foi 

submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa, porém foram 

mantidas as ideias dos autores das publicações utilizadas no 

desenvolvimento deste estudo. 

 

Tabela 1. Número de artigos obtidos nas bases de dados, João 

Pessoa, Paraíba, Brasil, 2019. 

Base de 
Dados 

Artigos 
encontrados 

(n) 

Artigos 
duplicados 

(n) 

Artigos 
excluídos 

(n) 

Artigos 
selecionados  

(n) 

Total de 
artigos 

analisados 
(n) 

CINAHL 81 - 66 15 1 

MEDLINE 50 6 35 9 3 

PUBMED 66 - 51 15 2 

SCOPUS 86 2 73 11 2 

WEB OF 
SCIENCE 

125 - 117 8 6 

   Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Conforme recomendações do referencial utilizado, 

construiu-se a Tabela 2, uma síntese de estudos incluídos na 

revisão integrativa, quanto ao autor, ano, país, tipo de estudo 

apontado nos artigos encontrados nesta scoping review e a 

Tabela 3, sintetizando vítima, classificação do agressor e tipos 

de violência. 

Em relação ao ano de publicação, foram encontrados 

quatro artigos em 2015, quatro em 2018, dois em 2016 e 2017, 

e apenas um estudo em 2014 e 2019. Quanto ao local de 

Artigos incluídos na revisão: 14 
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origem dos estudos, 3 (21,42%) foram desenvolvidos no Brasil, 

os demais foram produzidos 2 (14,28%) em cada país: Reino 

Unido, Coreia e Portugal, sendo a menor parte compreendida 

na Suíça, Peru, Turquia e Irã, 1 (7,14%) em cada país. 

Com relação ao tipo de estudo utilizado pelos 

pesquisadores para abordar a temática, nove estudos eram 

transversais; os demais tipos de estudo, estão descritos na 

tabela 2.  
 

Tabela 2. Síntese dos artigos incluídos na revisão integrativa, 

quanto aos maus-tratos aos idosos, publicados entre 2014 e 

2019, conforme autor, ano, país e desenho metodológico, João 

Pessoa, PB, Brasil, 2019. 

Estudos Autor/Ano País 
Desenho 

Metodológico 

E1 Santos et al., 2018 Brasil Transversal 

E2 Rodrigues et al., 2017 Brasil Ecológico 

E3 Mysyuk et al.,2016 Inglaterra Qualitativo 

E4 Lancher et al., 2016 Suíça 
Análise 

retrospectiva 

E5 Ferreira et al., 2015 Portugal Transversal 

E6 Paiva et al., 2015 Brasil 
Analítico, 

observacional e 
intersetorial 

E7 Yon et al., 2018 Reino Unido Transversal 

E8 Silva-Fhon et al., 2015 Peru Transversal 

E9 Jeon S.G. et al., 2019 Coreia Transversal 

E10 
Yun-Jung Choi et al., 

2018 
Coreia Transversal 

E11 McGarry J., et al., 2017 Reino Unido Transversal 

E12 Kissal A., et al., 2014 Turquia Transversal 

E13 Ferreira M., 2015 Portugal  Documental 

E14 Piri N et al., 2018 Irã Transversal 

   Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
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A primeira categoria dos resultados se refere à 

classificação de sexo de idosos que são vítimas dos variados 

tipos de violência. 

Dos 14 artigos analisados, 13 (92,85%) apontaram o 

sexo feminino como a mais frequente vítima de violência na 

população idosa. Esse dado corrobora com outros estudos 

nacionais que salientaram diferenças na prevalência de maus-

tratos entre os sexos, apontando que as mulheres foram mais 

agredidas que os homens (AGUIAR et al., 2015). Outro estudo 

evidenciou que as idosas vítimas de maus-tratos eram aquelas 

com oitenta e mais anos, deprimidas, confusas ou 

extremamente fragilizadas (MOREIRA et al., 2017). São 

agredidas principalmente as que são solteiras e que não têm 

sua casa ou renda própria, precisando, portanto, morar com 

familiares (SILVA; DIAS, 2016). 

Com relação ao agressor, 10 estudos apontaram 

predomínio de familiar e/ou cônjuge como agressor. 

Semelhantemente, pesquisa demonstrou que o perfil do 

abusador de idosos revela que predominam os filhos homens 

ou, em algumas situações, as filhas mulheres, seguidos das 

noras e dos genros e, em terceiro lugar, o cônjuge (OLIVEIRA 

et al., 2018).  

A dificuldade em adequar-se à figura de cuidador, que 

exige do familiar uma transformação no estilo de vida, aliada ao 

baixo recurso financeiro, intolerância, incompreensão e 

indisposição, pode gerar conflitos difíceis de serem 

administrados. Assim, o limite entre a dificuldade de cuidar do 

idoso e a violência é tênue, principalmente se forem 

considerados os maus-tratos psicológicos e a negligência 

(SILVA; DIAS, 2016). 
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Dados epidemiológicos do Ministério da Saúde 

demonstram que no Brasil, 27% das internações, dos 93 mil 

idosos, são em decorrência de violências e agressões. As 

agressões que chegam ao Sistema Único de Saúde (SUS) são 

principalmente as explícitas, mas há os casos não 

discriminados, como os que ocorrem no ambiente intrafamiliar, 

que são bastante complexos, delicados e de difícil penetração 

no silêncio, por envolverem relações e sentimentos de 

insegurança, medo, conflitos de consanguinidade, proximidade, 

de afetividade, relações de amor e instinto de proteção em 

defesa do agressor (BRASIL, 2010). 

Um estudo transversal, realizado no Reino Unido, 

apontou o funcionário de instituição como principal agressor. 

Oliveira et al., (2018) destacam que a perpetração de violência 

em instituições que prestam cuidados prolongados pode ocorrer 

desde a falta de criação ou implantação de políticas públicas 

até a negligência nos cuidados no interior da instituição ou entre 

seus moradores. A própria institucionalização tanto pode ser 

motivada pela existência de situações prévias de violência 

doméstica como pode, em si mesma, ser um ato violento, pois 

muitos idosos não querem ir para um abrigo, mas são forçados 

a isso. 

Estudo realizado com idosos moradores de uma 

instituição de longa permanência na cidade de Itabuna, Bahia 

apontou que as instituições não estão livres do problema da 

violência contra o idoso; pelo contrário, alguns fatores como a 

falta de higiene, a precariedade na qualidade de vida, além de 

trabalhadores em péssimas condições de trabalho, predispõem 

à criação de um ambiente hostil (POLTRONIERI; SOUZA; 

RIBEIRO, 2019). 

Outro estudo evidenciou o cuidador como agressor, esse 

dado foi encontrado em outra pesquisa em que o fator 
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primordial para a negligência acontecer seria o despreparo para 

as diversas ações de cuidado por parte do cuidador, a maior 

dependência funcional do idoso e o maior tempo de cuidados 

prestados a um idoso dependente (RODRIGUES, 2016). 

A tarefa de cuidar pode propiciar o desenvolvimento de 

morbidades entre aqueles que a desempenham, porém, 

Gonçalves et al., (2015) alertam que pesquisas recentes 

desmistificam a ideia de que o estresse do cuidador é um fator 

de risco para a violência e a atuação dos cuidadores principais 

como prováveis agressores; ele defende que, apesar de o 

estresse do cuidador contribuir para a existência de maus-

tratos, ele não é determinante. O autor explica essa afirmação 

apontando que a qualidade da relação prévia entre cuidador e 

idoso parece ser um indicador confiável e assinala que a falta 

de vínculos significativos ou “vínculos frouxos” desponta como 

causa mais frequente. 

Quanto aos tipos de violência contra a pessoa idosa, 8 

(57,1%) estudos demonstraram que a psicológica/emocional foi 

a mais prevalente. Da mesma maneira, pesquisa realizada no 

município de Florianópolis afirmou ser o tipo que mais ocorre, 

salientando que tal situação aumenta a possibilidade de as 

demais ocorrerem, uma vez que colocam o idoso em situação 

de humilhação e medo, permitindo que o agressor mantenha ou 

cometa outros tipos de abusos (BOLSONI et al., 2016). 

A negligência ocupou o segundo lugar dentre os tipos de 

violência encontrados nos artigos, Silva e Dias (2016) explicam 

que essa violência se traduz na omissão em termos de 

cuidados básicos como privação de medicamentos, alimentos, 

ausência de proteção contra frio, calor.  

A violência econômica/financeira foi encontrada em dois 

estudos, Oliveira et al., (2018) pontuam que essa é uma forma 

comum de abuso contra os idosos e que isso ocorre devido a 
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dificuldades de detecção desse fato, pois quem comete a 

violência é alguém próximo ao idoso, o que diminui a 

possibilidade de a vítima informar ou denunciar tal tipo de 

abuso. 

E por fim, a violência física, citada em apenas um estudo, 

Bolsoni et al., (2016)  a física caracteriza-se por gerar dor, 

golpear, lesar, gerando várias consequências para vida da 

pessoa idosa, como perda ou abuso dos direitos humanos, o 

medo e a depressão. 

 

Tabela 3. Vítima, agressor e tipo de violência, João Pessoa, PB, 

Brasil, 2019. 

Estudos Vítima Agressor 
Tipo de 

Violência 

E1 Masculino Desconhecido 
Econômico-
financeira 

E2 Feminino Desconhecido Psicológica 

E3 Feminino Familiar Psicológica 

E4 Feminino Familiar Psicológica 

E5 Feminino Familiar Negligência 

E6 Feminino Cônjuge/Familiar Psicológica 

E7 Feminino 
Funcionário de 
uma instituição 

Psicológica 

E8 Feminino Familiar Física 

E9 Feminino Cuidador Psicológica 

E10 Feminino Familiar Psicológica 

E11 Feminino Familiar Psicológica 

E12 Feminino Familiar Negligência 

E13 Feminino Familiar Negligência 

E14 Feminino Familiar 
Econômico-
financeira 

   Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 



VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO: REVISÃO INTEGRATIVA  

542 
 

CONCLUSÕES  

 

Os achados do estudo em questão apontam quanto aos 

tipos de maus-tratos, verificaram-se os de natureza psicológica, 

seguido da negligência. No entanto, chama-se atenção da sua 

interrelação com outros tipos de violência, pois, em sua maioria, 

se sobrepõem. No tocante às características do idoso envolvido 

mais frequentemente na experiência em questão, destacaram-

se as mulheres. O agressor constitui, em especial, as pessoas 

que têm vínculo consanguíneo ou coabitam com o idoso.  

Embora este estudo apresente limitações do ponto de 

vista do número de artigos analisados e do período (2014 a 

2019) em que estes foram produzidos, seus achados 

asseguram que os maus-tratos a idosos são mais comuns do 

que se imagina e a problemática exige que se saia do campo 

imaginário para intervir no real, tanto no meio clínico como no 

contexto social. Isso requer políticas públicas e ações de saúde 

que expressem um compromisso maior com a ética e a defesa 

aos direitos humanos, contemplando todas as faixas etárias, 

sem desmerecer as marginalizadas pela sociedade. 

Considerando essa perspectiva salienta-se que o setor 

saúde tem papel preponderante nesta missão. Cabe aos 

profissionais da área o empenho em prevenir, identificar, 

diagnosticar e oferecer os cuidados necessários às idosas 

vítimas de violência, independente da natureza, bem como 

informar as autoridades competentes, a fim do desenrolar das 

medidas cabíveis para que o idoso não necessite voltar ao lócus 

da violência, reiniciando um novo ciclo.  

Dada à importância da prevenção como parte resolutiva 

do problema da violência contra os idosos, ressalta-se a 

relevância da conscientização e da capacitação da sociedade 

civil, especialmente da população mais jovem, no sentido de 
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romper com os preconceitos e respeitar a dignidade do cidadão 

idoso. Por fim, ressalta-se que ignorar a violência contra os 

idosos resulta em um lamentável futuro para o envelhecimento 

mundial, considerando, em especial, a perspectiva da dignidade 

da vida humana. 
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RESUMO: O processo de Reforma Psiquiátrica surge da 
insatisfação com o modelo hospitalocêntrico do fim do século 
XIX, influenciado pelas teorias sanitárias-higienistas, e tinha 
como formas de “tratamento” a medicalização excessiva com 
psicotrópicos, internação por tempo indeterminado, 
procedimentos invasivos e outras práticas como alternativas de 
cura dos transtornos mentais. Este estudo trata-se de uma 
revisão bibliométrica, que objetiva analisar os conteúdos 
científicos publicados em português, na literatura entre os anos 
de 2009 a 2019 acerca da Reforma Psiquiátrica no Brasil. 
Foram encontrados 40 artigos, a maioria destes se encontram 
na SciELO. 2010 foi o ano que mais constou publicações sobre 
o tema. As revistas que mais se destacaram foram a Ciência & 
Saúde Coletiva, e em seguida a Revista de Pesquisa Cuidado 
é Fundamental Online. A formação acadêmica dos autores dos 
estudos, predominou nas áreas de psicologia e, posteriormente, 
enfermagem. No que tange ao local de realização dos estudos 
predominou o CAPS e a abordagem de maior prevalência  foi 
de estudos qualitativos. Contudo, foi possível identificar 
mudanças promovidas através da Reforma Psiquiátrica no 
Brasil, por adotar novas e atuais diretrizes em saúde mental, 
ocorrendo a implantação de políticas estratégicas na ampliação 
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dos serviços de saúde psicossocial que beneficiaram os 
usuários e suas famílias.  
Palavras-chave: Saúde mental. Desinstitucionalização. Brasil. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A Reforma Psiquiátrica (RP) é discutida a partir de 1970, 

embora o termo RP só tenha sido incorporado a saúde mental 

entre 1989/1990. Principalmente pelos militantes de 

movimentos sociais em defesa das pessoas com transtornos 

mentais e suas famílias, como é o caso do Movimento dos 

Trabalhadores em Saúde Mental - MTSM, uma das primeiras 

organizações coletivas no Brasil engajadas nesta causa, onde 

a instituição era mais atuante na década de 1980 na região 

Sudeste (RJ; SP; MG) e Nordeste (BA) (AMARANTE; NUNES, 

2018). 

 Um dos expoentes Reformistas foi o Psiquiatra Italiano 

Franco Basaglia (1924-1980) que contribuiu tanto na Itália, 

quanto no Brasil através da participação em congressos e 

conferências na discussão sobre a Reforma Psiquiátrica e 

ações estratégicas de políticas públicas em saúde mental 

(MOREIRA; MEDEIROS, 2019). Influenciado pelas ideias de 

alguns pensadores como Michel Foucault, Jean-Paul Sartre e 

Martin Heidegger ele afirma que os hospitais psiquiátricos eram 

“instituições de violência” (BASAGLIA, 1968 Apud MOREIRA; 

MEDEIROS, 2019).  

A partir desta reflexão é que se delineia a gênese da luta 

antimanicomial nos anos 1970 (MOREIRA; MEDEIROS, 2019). 

Além dele, outros precursores em âmbito internacional foram: 

Robert Castel, Felix Guattari, Ronald Laing, Donald Cooper, 

Howard Becker, Thomas Szasz (AMARANTE; NUNES, 2018). 

E aqui no Brasil com Nise da Silveira, Luís da Rocha Cerqueira, 
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Osório Cesar, Joel Birman e Jurandir Sebastião Freire Costa 

(PITTA; GULJOR, 2019).  

 Esse processo de Reforma surge da insatisfação com o 

modelo hospitalocêntrico do fim do século XIX, influenciado 

pelas teorias sanitárias-higienistas, e tinha como formas de 

“tratamento” a medicalização excessiva com psicotrópicos, 

internação por tempo indeterminado, isto é, isolamento social 

por toda vida característica essa do sistema asilar, 

procedimentos invasivos e desumanos como lobotomia e 

administração de eletrochoques como alternativas de cura dos 

transtornos mentais (MOREIRA; MEDEIROS, 2019; BRANDÃO 

JUNIOR et al., 2019).  

Apesar de todas essas estratégias tinham a finalidade 

única de conter a pessoa em sofrimento psíquico, de modo que 

ela permanecesse sedada a maior parte do tempo ou com o 

objetivo punitivo de retrair o seu comportamento, dito 

inadequado socialmente, mas que este logicamente era 

advindo do padrão de transtorno mental o qual foi acometido, 

sendo entendido, portanto, como padrão de normalidade 

considerando as características nosológicas dos transtornos 

mentais (BRANDÃO JUNIOR et al., 2019).  

 Após quase 120 anos de modelo manicomial, desde a 

criação do 1º Hospital psiquiátrico do Brasil – PEDRO II em1852 

no RJ, a RP se desenvolve no momento da redemocratização 

do Brasil, no final da ditadura militar (1985) com o discurso de 

desinstitucionalização de pessoas com transtornos mentais, 

propondo práticas inovadoras em saúde mental (AMARANTE; 

NUNES, 2018; BRANDÃO JUNIOR et al., 2019; PITTA; 

GULJOR, 2019). Daí que nasce a ideia dos centros regionais 

de base territorial como a Rede de Atenção Psicossocial 

(RAPS) composta pelos Centros de Atenção Psicossocial 

(CAPS), os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs – 
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portarias 106/2000 e 1.220/2000), os leitos de internação em 

Hospitais Gerais, as Unidades Básicas de Saúde, os Centros 

de Convivência e cultura, o Programa de Volta para Casa (Lei 

10.708 de 31/07/2003) entre outros (MOREIRA; MEDEIROS, 

2019; AMARANTE; NUNES, 2018), os quais foram instituídos 

pela portaria/SNA nº 189 de 19/11/1991 e portaria SAS/MS nº 

224 de 24/01/1992. 

Um outro marco que vale ressaltar foi justamente a 

sanção da Lei 10.216 de 06/04/2001 que versa sobre a 

proteção e os direitos às pessoas com transtornos mentais, 

proposta pelo Deputado Federal Paulo Delgado (AMARANTE; 

NUNES, 2018). 

Este estudo surge a partir da questão norteadora: Quais 

as características das produções científicas disseminadas em 

periódicos online sobre a reforma psiquiátrica no Brasil? 

Ademais, objetiva identificar as características dos artigos sobre 

reforma psiquiátrica publicados entre 2009 e 2019. Destarte, 

cumpre a função social de informar criticamente e nortear os 

profissionais de saúde quanto a construção de políticas 

públicas e ações em saúde mental no Brasil. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Trata-se de uma revisão bibliométrica, onde a mesma nos 

possibilita várias formas de analisarmos o conteúdo científico. 

Dentre elas, o manuseio de técnicas que favorecem a 

exploração da produção de diversos autores, dos seus grupos 

de estudos e sua instituição vinculada. Assim como, também se 

torna possível analisarmos acerca dos avanços e melhorias em 

determinado assunto, como também contribui para a 

identificação de assuntos que necessitam de mais pesquisas 

sobre (BAGGIO et al., 2014). 
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 Durante a elaboração do presente estudo, foi necessário 

seguir as três etapas operacionais em que Vanz e Stumpf 

(2010) descrevem, onde na primeira etapa trata-se da busca 

pelos artigos científicos que possuam conteúdo que envolva a 

reforma psiquiátrica no Brasil. Sendo assim, utilizamos a 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) para fazer o levantamento 

dos artigos. 

 Para isto, foram selecionadas as bases de dados: Literatura 

Latino Americana e do Caribe (LILACS), a Biblioteca digital 

Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), a Base de dados 

de Enfermagem (BDENF) e Periódicos Eletrônicos de 

Psicologia (PePSIC). Para tal foi utilizada a terminologia em 

saúde através dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). 

 Após isto, os descritores encontrados e utilizados foram 

“Reforma Psiquiátrica” AND “Brasil”, onde posteriormente 

aplicamos os filtros: disponível, português, artigo e que as 

produções científicas estivessem entre os anos de 2009 a 2019, 

com isso obtivemos um total de 444 artigos, onde após a 

primeira análise foram excluídos 381, restaram 63 artigos para 

segunda análise. 

 Dentre os 63 artigos encontrados, foi realizada mais uma 

análise onde ficaram um total de 40 artigos devido a alguns 

fugirem do tema, outros que estavam inacessíveis ou que não 

eram estudos brasileiros. 

 Durante a segunda etapa, iniciamos a coleta dos dados e a 

organização dos mesmos. A coleta foi realizada entre os meses 

de julho à agosto do ano de 2019, onde utilizamos um roteiro 

composto por: título do artigo, nome do autor principal, 

formação e titulação, nome da revista e seu qualis, base de 

dados, procedência geográfica, modalidade do estudo, local da 

pesquisa e as palavras-chave/descritores contidos em cada 

artigo encontrado. 
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 Para conseguirmos organizar e analisarmos estes dados, 

criamos uma tabela no programa Microsoft Office Excel® 2016 

seguindo o roteiro mencionado anteriormente. É importante 

mencionar que todos os dados encontrados e selecionados  

foram lidos posteriormente de forma minuciosa.  

 Na terceira e última etapa, foi realizado a apresentação e a 

avaliação dos dados obtidos. Nesta etapa foi iniciado o 

tratamento dos dados também utilizando o programa Microsoft 

Office Excel® 2016, onde criamos gráficos que facilitam a 

interpretação e a discussão das informações ali contidas. 

 Para melhor conseguirmos visualizar e discutir as palavras-

chave, utilizamos o mapa conceitual que é uma estratégia de 

ensino que vem sendo bastante aplicada como uma ferramenta 

para auxiliar no aprendizado e interpretação de diversos tipos 

de conteúdo (JUNIOR, 2013). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A amostra do estudo foi composta por artigos publicados 

dentre os anos de 2009 a 2019, o que levou a um total de 40 

artigos encontrados. Destes, 24 (60%) foram selecionados na 

Scientific Electronic Library Online (SciELO), 9 (22,5%) na 

Literatura Latino-americana  do Caribe (LILACS), 5 (12,5%) no 

portal de Periódicos Eletrônicos de Psicologia (PePSIC) e 2 

(5%) foram encontrados na Base de dados de Enfermagem 

(BDENF).  

Quanto aos anos selecionados para o estudo, foi 

possível constatar que o ano de 2010, com 7 (17,5%) 

publicações, foi o que apresentou o maior número de produção 

científica. Em seguida os anos de 2009 e 2017, apresentando 

6 (15%) publicações respectivamente. Em 2011 e 2019, 
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ocorreram 4 (10%) publicações, em 2018, 3 (7,5%), e no 

período de 2011 a 2016 foram localizadas 2 (5%) publicações. 

 No que se refere aos periódicos responsáveis pelas 

publicações dos estudos, destacam-se; Ciência & Saúde 

Coletiva, com 7 publicações (17,5%), produzida em 1996, é um 

espaço científico que proporciona discussões, debates, 

apresentação de pesquisas entre outros. Desde 2011, a Ciência 

& Saúde Coletiva é mensal, publicando 12 números 

anualmente. Em que cada número tem 10 a 12 textos temáticos 

e mais entorno de 20 outros textos sobre diversos temas, entre 

eles opiniões e resenhas. 

Em seguida vem a Revista de Pesquisa Cuidado é 

Fundamental Online, com 4 produções (10%). A Revista de 

Pesquisa: Cuidado é Fundamental Online (RPCFO) tem como 

objetivo, difundir conhecimento científico voltados para as 

ciências da enfermagem, contendo uma abordagem 

interdisciplinar compreendendo a educação, a saúde e outras 

áreas. 

Em relação as Bases de dados que mais divulgam, 

destacam-se a Scielo com 24 produções e LILACS com 9 

produções. A LILACS é uma base de dados com o mais 

significativo e extenso índice da bibliografia científica e 

metodológica da América Latina e Caribe. Ela está desde 1987 

colaborando para o crescimento da visibilidade e acesso do 

conhecimento em saúde territorial. 

A SciELO Social Sciences English Edition é produzida 

juntamente com a SciELO (Scientific Electronic Library Online) 

e o The Edelstein Center for Social Research, com o apoio do 

Open Society Institute (OSI). A sua finalidade é cooperar para 

promover o acesso internacional às revistas científicas latino-

americanas em ciências sociais.  
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 Com relação ao Qualis dos periódicos, a classificação 

mais prevalente refere-se a B1, com 20 (50%), B2, com 11 

(27,5%), A2, com 05 (12,5%) e B3, com 04 (10%). Portanto, a 

maioria dos artigos estão classificados, entre B1 e B2.   

O Qualis Periódicos é um dos instrumentos essenciais 

para a análise da elaboração intelectual, acrescentando o 

aspecto quantitativo ao qualitativo. Tem como objetivo 

assessorar e verificar a qualificação da produção bibliográfica 

dos docentes e discentes dos programas de pós-graduação 

certificados pela CAPES. (BARATA, 2016). 

 

Figura 1. Distribuição dos estudos sobre a reforma psiquiátrica 

no Brasil quanto à área de formação de cada autor (n = 40). 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

No que abrange a formação acadêmica dos autores, 

predominou as áreas de psicologia 17 (42%) e enfermagem 16 

(40%). 

De acordo com os dados do INEP (2015) entre os anos 

2004 a 2013 houve um aumento na oferta de cursos de 

graduação no Brasil, em um período de nove anos, 70 novos 
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cursos foram criados, sendo uma média de 7,8 novos cursos 

por ano (apud VIEIRA; MOYSES, 2017). 

Diante desse panorama, observa-se elevado índice de 

criação de graduações, especificamente dos cursos de 

Enfermagem, de 108 para 887 (723%) e Psicologia, de 115 para 

560 (387%) em um intervalo de tempo de 20 anos, entre 1995 

a 2015 (VIEIRA; MOYSES, 2017).  

Além da ampliação dos cursos de graduação em ciências 

da saúde, equiparativamente, houve expansão no número de 

vagas disponíveis, sendo 1.488.445 para Enfermagem e 

1.011.820 para Psicologia entre 1995 e 2015 (VIEIRA; 

MOYSES, 2017). Estando, portanto, o curso de Enfermagem 

em 6º lugar em número de alunos matriculados (249.527) e 

Psicologia ocupando o 7º lugar (207.070) (EXAME, 2015 Apud 

DALONGARO; RAMOS; AZZOLIN, 2016). 

Com relação a titulação dos autores, 24 (60%) tem 

doutorado, 9 (22,5%) mestrado, 5 (12,5%) graduação e 2 (5%) 

especialização. 

No Brasil existem 132.631 doutores que exercem 

atividades de pesquisa e ensino e mais 85.931 que executam 

atividades administrativas, técnicas e outras, o que soma 

218.562 pessoas com título de doutorado no Brasil, sem 

distinção de área (BRASIL, 2016). 

Destes, 34.533 são doutores (as) das Ciências Humanas 

e 33.628 são das Ciências da Saúde, em ressalva, cadastrados 

na plataforma Lattes até 2016. Em especial, na área da 

Psicologia soma-se 5.844 pessoas com título de doutorado no 

Brasil que exercem atividades de pesquisa e ensino, bem como, 

administrativas, técnicas e outras (BRASIL, 2016).  

Em contrapartida, na área de Enfermagem o número de 

pessoas com título de doutorado é menos elevado, sendo 3.214 
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profissionais que atuam em atividades de pesquisa e ensino, 

bem como, administrativas, técnicas e outras (BRASIL, 2016).  

Fato que, talvez, explique o índice de 42% de doutores 

em Psicologia publicando sobre o assunto da Reforma 

Psiquiátrica no Brasil, em detrimento de apenas 40% de 

doutores da área de Enfermagem, pois segundo Borges-

Andrade e colaboradores (2015), 64% dos profissionais 

psicólogos são doutores e 33% têm mestrado. Já segundo 

pesquisa realizada pela FIOCRUZ em parceria com o Conselho 

Federal de Enfermagem (Cofen) sobre o perfil dos profissionais 

em Enfermagem, 4,7% tem doutorado e 14,5% têm mestrado 

(MACHADO, et al., 2016). 

Com relação a procedência geográfica, encontrou-se 

que a maior parte dos estudos foram desenvolvidos e 

realizados em Santa Catarina, 9 (22,5%), Rio de Janeiro, 6 

(15%), São Paulo, 6 (15%) e Minas Gerais, 5 (12,5%). 

Constata-se, pois, concentração das publicações sobre 

o tema Reforma Psiquiátrica na região Sudeste, seguida da 

região Sul do país. E em menor expressividade na produção 

sobre o tema, mesmo com mais estados em relação a outras 

regiões, figura a região Nordeste e a Centro-Oeste. As regiões 

Nortes não obtiveram resultados de publicações. 

Diante deste prisma, pode-se inferir que este resultado 

de ter mais publicações na região Sudeste e Sul do país, pode 

ter sido influenciada a partir da implantação de políticas 

estratégicas do Ministério da Saúde de ampliação dos Centros 

de Atenção Psicossocial (CAPS), sendo, portanto, entre 1998 

(148 CAPS) à 2014 (2.209 CAPS) crescente em todo Brasil 

(BRASIL, 2015). 

Esse acréscimo se dá, entre 2002 a 2014, sobretudo nas 

regiões Sul (1,07), Nordeste (1,00) e Sudeste (0,79) com índice 

de maior cobertura por 100 mil habitantes, tendo como 
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parâmetro de cobertura 0,70 considerado como cobertura muito 

boa. Dado que talvez corrobore o intenso interesse em publicar 

sobre as práticas em assistência em saúde mental nestas 

regiões do Brasil pelos profissionais vivenciarem como 

realmente funciona essa rede de apoio à saúde (BRASIL, 

2015). 

  

Figura 2. Distribuição dos estudos sobre a reforma psiquiátrica 

no Brasil quanto ao local de estudo (n = 40). 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

No que se refere ao local de realização dos estudos, 

prevaleceu o CAPS com (35%), seguido de artigos de revisão 

com (22%), documental (20%), estudo de caso (10%), 

comunidade (5%), hospital psiquiátrico (5%) e universidade 

(3%). 

Tal resultado corrobora com a expansão anual dos 

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), principalmente entre 
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o período que abrange os anos de 2002 a 2014 (BRASIL, 2015). 

Consolidando-se como sendo o modelo de atenção para 

pessoas com transtornos mentais, bem como na ampliação de 

ofertas de cuidados de base territorial à comunidade, tornando-

se um dos equipamentos públicos em saúde de maior 

referência da sociedade após a reforma psiquiátrica.  

Contudo, este cenário apresenta o momento atual na 

implementação da política de Saúde Mental (BRASIL, 2015), e 

indica também a necessidade de fortalecer e avançar na 

ampliação dos CAPS como um todo, sobretudo no que engloba 

os estudos e políticas acerca dessa temática. 

No tocante a abordagem que prevaleceu nesta revisão, 

foram de estudos qualitativos, correspondendo 80%, 

quantitativos, 17,5% e quantitativo-qualitativos representando 

2,5%. Os métodos quantitativos favorecem o diagnóstico de 

uma determinada realidade explorada, porém, os qualitativos 

apresentam uma análise subjetiva de um cenário antes não 

evidenciado (BACHINI; CHICARINO, 2018). 

 A diversidade existente entre os trabalhos científicos 

qualitativos enumera um conjunto de características essenciais 

capazes de identificar abordagens desse tipo (GODOY, 1995 

Apud MINAYO, 2017). 

Métodos qualitativos dão um aprofundamento sobre 

percepções, comportamentos, valores, hábitos, atitudes, 

opiniões e ideias que não têm espaço em grandes amostras 

(VALLE SILVA, 1999 Apud BACHINI; CHIVARINO, 2018). 

 

Figura 3. Mapa conceitual relacionado a reforma psiquiátrica no 

Brasil.  

 



A REFORMA PSIQUIÁTRICA NO BRASIL: UMA REVISÃO BIBLIOMÉTRICA 

558 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

 O mapa conceitual foi elaborado através das palavras-

chave presentes em cada produção científica em que 

compuseram a amostra. As palavras que mais prevaleceram 

nos estudos foram: saúde mental e reforma psiquiátrica.  

 Após  análise, conseguimos identificar no mapa duas 

categorias temáticas, que foram: “Mudanças promovidas 

através de” e “Destinada a promover”.  

 Na primeira categoria foi possível identificar que, posterior 

a reforma psiquiátrica, várias mudanças  ocorreram dentro dos 

serviços de saúde ao longo dos anos. Principalmente, quanto a 

ampliação dos CAPS em todo território nacional, e ao prório 

surgimento da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), que é a 

junção de diversas instituições de saúde que presta 

atendimento psiquiátrico a pessoas com transtornos mentais 

e/ou que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas que se 
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encontram em condição de dependência química (BRASIL, 

2011). 

 Na segunda categoria temática foi possível identificar 

palavras-chave  que nos remetem a ações que são prestadas 

em prol do cuidado, com base nos princípios da Reforma 

Psiquiátrica e, assim, evidencia-se como essa reforma trouxe 

benefícios, tanto para o usuário quanto para seus familiares, 

através de atitudes transformadoras.  

 Bem como menciona Dias e colaboradores (2019) sobre a 

importância dessa forma de cuidar. Pois, quando deixa-se de 

lado o modelo biomédico, centrado na doença, e parte-se para 

uma perspectiva mais integral em que considera a pessoa como 

um todo, com suas crenças, valores, sua cultura, seu meio 

social e que esses fatores supracitados e muitos outros, 

precisam ser avaliados para conseguir alcançar um tratamento 

mais preciso. 

 

CONCLUSÕES   

 

 Nesta revisão bibliométrica, validou-se que, no Brasil, na 

última década, as publicações e estudos presentes nas bases 

de dados representam um universo quantitativo muito baixo, 

comparado as diversas transformações ocorridas neste período 

e sua vasta vivência, sobretudo, do ponto de vista das práticas 

experimentadas com esta reforma. 

Diante do exposto, constatou-se que, o número de 

publicações com esta matéria teve um pico nos anos de 2009 e 

2010, e após houve um período de decréscimo, ocorrendo outro 

ápice no ano de 2017. No que se refere aos Qualis, constatou-

se que, mais da metade possuíam classificação entre B1 e B2, 

e quanto a abordagem dos trabalhos, prevaleceram estudos 

qualitativos. Acadêmicos das formações em Psicologia e 
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Enfermagem foram os que mais publicaram acerca deste tema 

e as regiões Sul e Sudeste concentraram a maior parte dessas 

publicações. 

É bem verdade que, a oferta de pós-graduações stricto 

sensu relacionadas a saúde mental esteja abaixo da demanda 

nacional, e seja esta, uma das causas relacionadas ao 

desinteresse de acadêmicos para com as produções científicas 

com esta tônica.  

Com isso, observou-se também algumas lacunas em 

subtemas relacionados a Reforma Psiquiátrica e os fatos que a 

sucedem. Como, por exemplo, o retrocesso das diretrizes das 

políticas públicas inerentes a saúde mental, a ausência de 

prioridades quanto a manutenção e expansão de iniciativas que 

promovam a integração de pacientes, familiares e sociedade 

como um todo. E, por fim, a otimização dos prognósticos e 

métodos a fim de assegurar avanços contínuos referentes a 

saúde mental. 
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RESUMO: O objetivo deste estudo é analisar a percepção dos 
profissionais de saúde sobre a importância e os fatores 
intervenientes da adesão à medicação nos usuários atendidos 
em um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Unaí, Minas 
Gerais, Brasil. Trata-se de um estudo qualitativo, cujos dados 
foram captados por meio de observação participante e 
entrevista com todos os profissionais de saúde do CAPS. Sobre 
a importância da adesão à medicação, foram abordados os 
temas: a diminuição das internações e institucionalizações dos 
usuários, o fornecimento de condições para as intervenções da 
equipe e o provimento de efetividade do tratamento. O baixo 
grau de instrução, o psicofármaco com sentido simbólico 
negativo, a anosognosia, a insegurança da terapia 
medicamentosa, o medicamento como componente das 
alucinações e delírios, a lentidão das manifestações de 
efetividade e o ajuste do tratamento pela família foram 
mencionados como fatores limitadores da adesão à medicação. 
A comunicação efetiva profissional-usuário, a comodidade 
posológica, a seleção adequada da terapêutica, a educação em 
saúde, a cooperação da família e a atuação do farmacêutico 
foram discutidos como fatores contributivos. Considerando a 
interdisciplinaridade inerente ao conteúdo em análise, é 
necessária a compreensão das diversas dimensões 
intervenientes, a fim de que os profissionais de saúde possam 
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qualificar as ações em prol da promoção da adesão à 
medicação em saúde mental.   
Palavras-chave: Adesão à medicação. Saúde mental. Centro 
de atenção psicossocial. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, paralelamente ao movimento da 

reforma sanitária e à democratização do direito à saúde, o 

processo de reforma psiquiátrica no Brasil tem realizado uma 

profunda crítica do paradigma psiquiátrico e engendrado 

diversos processos de desmontagem manicomial 

(AMARANTE; TORRE, 2018; ARAÚJO; SOARES, 2018; 

DANTAS; PASSOS, 2018).  Nesse sentido, essas mudanças 

possibilitaram o desenvolvimento da Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS) em substituição às instituições 

psiquiátricas, bem como impulsionaram a cidadania e a 

inclusão social dos sujeitos com transtorno mental 

(AMARANTE; TORRE, 2018; ARAÚJO; SOARES, 2018; 

ONOCKO-CAMPOS et al, 2017).  

A RAPS, cuja finalidade é a criação, ampliação e 

articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas com 

transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de 

crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS); foi instituída normativamente pela Portaria nº 

3.088, de 23 de dezembro de 2011 (BRASIL, 2011).  

Operando em rede, estão os CAPS, que oferecem 

atendimento às pessoas em sofrimento e/ou transtorno mental. 

Nesses serviços são ofertadas intervenções em saúde, 

acompanhamento clínico-terapêutico e psicossocial, ações de 

educação em saúde e empoderamento comunitário (ARAÚJO; 

SOARES, 2018; ONOCKO-CAMPOS et al, 2017). 
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Os transtornos mentais em sua maioria são 

caracterizados como crônicos e, por esse motivo, demandam 

tratamento medicamentoso em longo prazo, muitas vezes 

contínuo, mesmo nas fases assintomáticas (BORBA et al, 2018; 

STENTZEL et al, 2018). Dessa forma, a adesão à medicação 

se torna um fenômeno elementar e desejável no processo de 

cuidado em saúde mental (SEMAHEGN et al, 2018).  

A adesão à medicação é a situação na qual o usuário 

compactua e materializa comportamentos condizentes com as 

recomendações dos profissionais de saúde sobre o seu 

tratamento, o que inclui, portanto, além do uso racional e seguro 

de tecnologias em saúde, a adoção de estilos de vida saudáveis 

(GEBEYEHU et al, 2019; SEMAHEGN et al, 2018; FERREIRA 

et al, 2015).   

Já a adesão à medicação em saúde mental tem como 

objetivos: controlar os sinais e sintomas, possibilitar a 

reintegração social do usuário, aprimorar a interação e convívio 

do usuário com a família e comunidade, diminuir o número de 

internações e institucionalizações, mitigar a frequência e a 

intensidade das crises, melhorar a qualidade de vida, entre 

outros ganhos clínico-sociais (BORBA et al, 2018; SIBEKO et 

al, 2017; DIXON; HOLOSHITZ; NOSSEL, 2016). 

Mesmo diante dos benefícios indiscutíveis da adesão à 

medicação, a sua falta é fenômeno comum em usuários com 

transtornos mentais (BORBA et al, 2018; STENTZEL et al, 

2018). Nessa conjuntura, este estudo objetivou analisar, a partir 

dos olhares dos profissionais de saúde do CAPS de Unaí, a 

percepção sobre a importância e os fatores intervenientes da 

adesão à medicação dos usuários atendidos. 

 

  



ADESÃO À MEDICAÇÃO: PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE MENTAL 

566 
 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Trata-se de um estudo qualitativo realizado com os 

profissionais de saúde no primeiro semestre de 2015 no CAPS 

de Unaí, Minas Gerais, Brasil. Assim, os sujeitos que 

participaram foram todos os profissionais de saúde atuantes na 

instituição no momento da condução da pesquisa, totalizando 

quatro entrevistados.  

Os pesquisadores realizaram registros em papel dos 

dados de interesse ao estudo na fase da observação 

participante. Ademais, para nortear a coleta de dados durante 

as entrevistas, foi utilizado um questionário semiestruturado, 

elaborado após estudo bibliográfico e discussão do grupo de 

pesquisa (perguntas no quadro 1). Considerando a vasta 

abrangência da temática da adesão à medicação, esse estudo 

priorizou o levantamento dos dados referentes à importância e, 

sobre os fatores intervenientes, o debate foi dividido em fatores 

limitadores e fatores contributivos. 
 

Quadro 1. Perguntas norteadoras da entrevista com os 

profissionais de saúde do CAPS, Unaí 
Questionário de entrevista sobre adesão à medicação para os profissionais de 

saúde 

Pergunta 1 – Na sua opinião, qual é a importância da adesão à medicação (ou 

adesão ao tratamento com medicamentos) pelos pacientes?  

Pergunta 2 – Baseada na sua experiência clínica em saúde mental, quais são os 

fatores que limitam a adesão à medicação (ou adesão ao tratamento com 

medicamentos) pelos pacientes? 

Pergunta 3 – Baseada na sua experiência clínica em saúde mental, quais são os 

fatores que contribuem com a adesão à medicação (ou adesão ao tratamento com 

medicamentos) pelos pacientes? 

Fonte: autoria própria 
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Com a finalidade de resguardar a identidade dos 

profissionais, os seus discursos foram identificados ao longo do 

texto pela letra P, que corresponde ao termo “profissional”, 

seguida por um algarismo, estabelecido aleatoriamente (P1, P2, 

P3 e P4). Foram excluídos do estudo os demais profissionais 

que atuavam restritamente nas atividades administrativas do 

CAPS.  

Antes da captação das informações, em cada entrevista, 

foi apresentado o projeto de pesquisa resumidamente. Após a 

anuência verbal dos participantes, eram coletadas as 

assinaturas do Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

(TCLE). Na sequência, eram realizadas as entrevistas com o 

auxílio de equipamento que gravava os áudios.  

As informações registradas durante a coleta de dados 

foram transcritas e analisadas para a identificação e 

organização das categorias dos discursos. A análise de 

conteúdo se processou por meio da codificação auxiliada pelo 

uso do software Nvivo®. Todos os dados obtidos eram 

convergentes e foram abordados os temas que possuíam maior 

frequência de citação (segundo o software utilizado) e 

relevância (conforme apreciação do conteúdo pelo grupo de 

pesquisa).  

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Católica de Brasília (CEP/UCB) e recebeu o 

número de parecer de 1.059.787. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O estudo foi direcionado a todos os profissionais 

atuantes na assistência à saúde no CAPS de Unaí. Contudo, na 

ocasião da abordagem, somente quatro sujeitos estavam 

exercendo as suas atividades laborais. Diante do exposto, a 
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entrevista foi efetivada com um médico, uma enfermeira, uma 

psicóloga e uma terapeuta ocupacional, sendo, portanto, um 

homem e três mulheres, respectivamente. Dois participantes 

estavam na faixa etária de 31 a 40 anos e dois entre 41 a 50 

anos. 

Foram abordados no eixo “importância da adesão à 

medicação” os temas: diminuição das internações e 

institucionalizações dos usuários, fornecimento de condições 

para as intervenções da equipe e provimento de efetividade do 

tratamento (quadro 2). 

Sobre os “fatores limitadores da adesão à medicação”, 

foram citados os conteúdos: baixo grau de instrução, 

psicofármaco com sentido simbólico negativo, anosognosia, 

insegurança da terapia medicamentosa, medicamento como 

componente das alucinações e delírios, lentidão das 

manifestações de efetividade e ajuste do tratamento pela 

família (quadro 3). 

Por fim, para se referir aos fatores contributivos da 

adesão à medicação, os profissionais do CAPS listaram: 

comunicação efetiva profissional-usuário, comodidade 

posológica, seleção adequada da terapêutica, educação em 

saúde para os usuários e família, cooperação da família e 

atuação do farmacêutico (quadro 4). 

Os medicamentos têm papel central na terapêutica 

contemporânea e, além dos ganhos clínicos amplamente 

discutidos, como o controle sintomático, a recuperação, a 

reabilitação e a cura de agravos; os recursos terapêuticos na 

assistência em saúde mental produzem múltiplas repercussões 

e desafios (PATEL et al, 2014). Nesse cenário, destaca-se a 

importância da adesão à medicação, não somente no sentido 

de tratar biologicamente o indivíduo, mas também como um 

instrumento que permite abordagens terapêuticas 
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complementares e a permanência do usuário em vida 

comunitária (LULA-BARROS; MENDONÇA-SILVA; LEITE, 

2019; PATEL et al, 2014).    

 

Quadro 2. A importância da adesão à medicação 

Fonte: autoria própria. 

Temas Discursos dos participantes 

Diminuição 

das 

internações e 

institucionaliza

ções dos 

usuários 

“A meu ver a adesão é fundamental porque o tratamento 

psicofarmacológico foi uma verdadeira revolução no tratamento 

das pessoas que têm transtorno mental, porque antes da 

psicofarmacoterapia a única opção que tinha era de isolar o 

paciente e a internação. E hoje com os medicamentos, a gente 

consegue oferecer outras abordagens [...]” (P1) 

Fornecimento 

de condições 

para as 

intervenções 

da equipe 

 

“Para mim quanto enfermeira, para fazer qualquer tipo de 

intervenção, os sintomas têm que ser suprimidos [...] Então, o 

trabalho do enfermeiro geralmente envolve até o 

acompanhamento da medicação e a orientação para cuidados 

pessoais e de higiene, de autocuidado. Para isso, o paciente 

tem que fazer o uso continuado do medicamento” (P1) 

“Se ele (paciente) não tiver medicado [...] a gente não consegue 

desenvolver nenhum outro trabalho com ele. Como psicóloga, 

eu não tenho como abordar um paciente em crise. Agora, se 

ele está medicado, ele tem coerência de idéias, ele já pode 

desenvolver projetos de vida, motivações [...]”. (P2) 

“No meu caso é até perigoso, porque eu como terapeuta 

ocupacional, preciso realizar algumas atividades que têm 

materiais perfurocortantes, como tesoura, agulha de crochê, ou 

até mesmo de costura, ou até faca de mesa, que a gente 

precisa cortar alguma coisa. Então, eu preciso que o paciente 

esteja bem estabilizado”. (P3) 

Provimento de 

efetividade do 

tratamento  

“A importância é que a adesão vai garantir o sucesso 

terapêutico. Os psicofármacos no tratamento da saúde mental, 

para ter uma maior eficácia, precisa de ter o uso, assim você 

garante que haja uma estabilidade e que mantenha um nível 

terapêutico sérico constante [...] que vai produzir o efeito 

terapêutico [...]” (P4) 
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Quadro 3. Fatores limitadores da adesão à medicação 

Fonte: autoria própria. 

 
 

Fatores 

limitadores 

 

Discursos dos participantes  

Lentidão das 

manifestações de 

efetividade  

[...] uma outra situação também que atrapalha a adesão 

terapêutica é que os psicofármacos às vezes demandam um 

período de tempo mais prolongado para poder começar a 

expressar melhora [...] então, quando demora muito a ver o 

efeito terapêutico, o paciente acaba achando que o remédio 

não está adiantando [...] e para [...]”. (P4) 

Baixo grau de 

instrução 

“Um fator que eu acho muito importante é o nível de 

compreensão, o grau de instrução do paciente influencia 

muito. Porque se ele não tem entendimento, o esclarecimento 

suficiente para entender a receita, os horários, a forma como 

ele vai utilizar a medicação, ele vai ter dificuldades”. (P1) 

Psicofármaco com 

sentido simbólico 

negativo 

“[...] o estigma do paciente de que eu tomo um remédio 

controlado então eu sou paciente ‘louco’.” (P2) 

Anosognosia “[...] primeiro é a falta do insight, ou seja, o paciente não tem 

noção de morbidade, ele não se julga doente. Então não 

precisa usar a medicação segundo a concepção dele”. (P4) 

Medicamento 

como componente 

das alucinações e 

delírios 

“Acontece em alguns casos, em pacientes psicóticos, com 

delírios persecutórios e paranoias, eles acharem que a 

medicação é veneno, que a medicação é tóxica, que estão 

querendo envenená-lo... Então isso acaba também 

atrapalhando”. (P4) 

Insegurança da 

terapia 

medicamentosa 

“[...] eu vejo também como dificuldade os efeitos colaterais [...] 

e por serem efeitos desagradáveis fazem com que a pessoa 

queira interromper a medicação [...].” (P1) 

Ajuste do 

tratamento pela 

família 

 “[...] acontece de a família aumentar a dosagem, tem os que 

diminuem, mas a maioria gosta de aumentar a dosagem [...] 

porque querem que esse paciente fique quieto, ou que fique 

dormindo. ” (P3) 

“[...] muitas vezes a família tem mania de dar o remédio que 

está funcionando para o vizinho para o parente, aí chega aqui 

em crise e em surto, alterando toda a prescrição [...]”. (P2) 
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Fatores 

contributivos 

 

Discursos dos participantes  

Comunicação 

efetiva 

profissional-

usuário 

“[...] a gente também busca adequar a linguagem ao nível de 

compreensão da pessoa [...]” (P1) 

Comodidade 

posológica 

“[...] quando o paciente tem resistência de usar um 

medicamento oral, você tem a opção de utilizar um injetável, 

que é uma vez por mês, que não precisa de se preocupar 

diariamente de tomar a medicação [...] (P1) 

Seleção 

adequada da 

terapêutica 

 “[...] a gente faz uma boa escolha. Isso é muito importante 

que a gente avalie bem o perfil do paciente para ver se aquela 

medicação é o perfil adequado [...] existem medicações que 

podem alterar o perfil metabólico de um paciente diabético, 

obeso, hipertenso [...] (P4) 

Educação em 

saúde para os 

usuários e 

família 

“[...] a enfermeira tem um grupo só de orientação de 

medicamentos [...] a gente tem também grupos de família e 

de pacientes [...] os grupos existem para isso, para orientar a 

importância de manter a prescrição que o médico passou e 

também para ter um vínculo, também para confiar no 

profissional que está atendendo ele”. (P2) 

“[...] nas oficinas, nos grupos terapêuticos, a gente está 

sempre informando o paciente, bem como a família que dá o 

suporte, que a adesão terapêutica é que vai garantir o 

sucesso do tratamento [...] (P4) 

Cooperação da 

família 

“[...] a família ela tem que tá inserida. Pelo menos aqui no 

CAPS a gente acolhe o paciente e a família. A gente orienta 

a família a interferir de forma positiva no tratamento do 

paciente, que ela venha a somar, que incentive o paciente a 

tomar a medicação, que o apoie que o auxilie nos horários. 

Que esteja conferindo se a medicação está sendo tomada 

[...] (P4) 
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Quadro 4. Fatores contributivos da adesão à medicação 
Fonte: autoria própria. 

 

A adesão à medicação em saúde mental, por controlar 

as manifestações clínicas das enfermidades, possibilita o 

desenvolvimento e a execução das intervenções em saúde 

biomédicas e psicossociais. Ademais, uma vez instituído com 

sucesso o tratamento medicamentoso, as abordagens 

psicossociais também contribuem na promoção da adesão à 

medicação, uma vez que auxiliam o usuário na recuperação, na 

aceitação da doença, na redução do estigma e na educação 

quanto ao uso dos medicamentos (MARTIN et al, 2018). 

Atualmente a hospitalização e internação são evitadas e 

vistas como último recurso, sendo preconizadas para casos 

graves e para alguns usuários em crises específicas que 

requerem a necessidade de internação. Aos sujeitos 

sintomaticamente estáveis, é dada preferência ao tratamento 

ambulatorial nos serviços de saúde extra hospitalares (EL-

MALLAKH; FINDLAY, 2015). 

A adesão à medicação em saúde mental, conforme a 

necessidade do uso crônico da farmacoterapia, apresenta 

repercussões ambivalentes: por um lado, é pedra angular para 

assegurar a efetividade do tratamento, pois algumas classes de 

medicamentos demandam o prazo de semanas para manifestar 

efeitos terapêuticos; por outro lado, a demora da resposta pode 

acarretar a percepção de que aquela opção terapêutica não é 

apropriada para tratar o indivíduo (CARDOSO; BYRNE; 

XAVIER; 2016).  Dessa maneira, tomando o conhecimento 

dessa singularidade, os profissionais de saúde devem prover 

intervenções educativas que evidenciem essas características 

do tratamento para o usuário e família.    
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Os transtornos mentais possuem manifestações clínicas 

que apresentam impacto direto sobre a adesão à medicação 

dos usuários, como, por exemplo: as alterações de consciência, 

de emoção, de comportamento, de pensamento, de percepção, 

de memória, as dificuldades de autocuidado e de 

relacionamento interpessoal (MITRE, 2017). Isto é, além dos 

entraves que qualquer usuário do medicamento vivencia, são 

somados fatores limitadores adicionais, resultantes do processo 

de adoecimento psiquiátrico, o que evidencia a complexidade 

do fenômeno da adesão e do cuidado em saúde mental (LULA-

BARROS; MENDONÇA-SILVA; LEITE, 2015).  

Estudos discutem que a preservação da capacidade 

cognitiva e o reconhecimento do usuário em relação à sua 

doença são fatores protetores para a manutenção do 

tratamento e do cuidado em saúde. Por outro lado, a falta 

desses aspectos representa condição preditiva de insucesso 

terapêutico, dificuldade de autogestão do regime terapêutico e 

baixa adesão à medicação (MITRE, 2017; LULA-BARROS; 

MENDONÇA-SILVA; LEITE, 2015; MERT et al, 2015).  

Um dos fatores limitadores da adesão à medicação pelos 

usuários assistidos no serviço de saúde mental é a existência 

de comportamento de negação do agravo e, por consequência, 

uma conduta de resistência ao tratamento com os 

psicofármacos (MERT et al, 2015).  

Segundo Moreira e Melo (2008) “ter uma doença mental 

e se submeter a um tratamento psiquiátrico é, em alguns 

pacientes, visto como algo pejorativo, associado à loucura”. 

Nesse sentido, a repercussão e o estigma social produzidos no 

imaginário coletivo imputam barreiras adicionais ao usuário, 

que resistem ao tratamento muitas vezes partindo do 

pressuposto que essa é uma prática de autopreservação social, 

de autocuidado.  
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Cabe ressaltar que as crenças de alguns familiares foram 

reportadas como elementos reforçadores dessa estimatização, 

o que revela um quadro paradoxal e dicotômico, no qual 

tradicionalmente se é esperado o apoio e cooperação da família 

na gestão do tratamento (LULA-BARROS; MENDONÇA-

SILVA; LEITE, 2015). Não obstante, paralelamente a esse fato, 

os profissionais de saúde reforçam que a colaboração da 

família ainda é estratégica e desejável na adesão aos 

psicofármacos pelos usuários (FERREIRA et al, 2015).  Assim, 

a equipe multiprofissional deve atuar no sentido de valorizar o 

espaço da família no processo de cuidado, estabelecendo 

pactuação e cooperação com esse grupo na tomada de decisão 

das intervenções de saúde. 

Apesar de todas as mudanças promovidas na área de 

saúde mental, ainda hoje as pessoas com transtornos mentais 

constituem um grupo social que sofre muita estigmatização e 

discriminação. Nesse sentido, para esses indivíduos, a omissão 

da enfermidade pode configurar um recurso viável, o que 

constitui uma barreira importante para busca de tratamento e 

atendimento especializado. 

A "consciência da doença" é a capacidade de o indivíduo 

reconhecer em si ou nas suas atividades realizadas no 

cotidiano, comprometimento causado por algum processo de 

adoecimento (SILVA et al, 2014). Contraposto a esse quadro, a 

anosognosia é definida como a incapacidade de o doente 

reconhecer o seu estado de enfermidade 

neurológica/psiquiátrica e na literatura também é utilizado o 

sinônimo “perda de insight” para se referir a este quadro (DAINI, 

2019). A falta de percepção do quadro de enfermidade em 

saúde mental é muito comum nos usuários e isso influencia de 

modo negativo na adesão à medicação, pois a menor 
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consciência do agravo implica mais uma limitação para seguir 

o tratamento (BORBA et al, 2018; SILVA et al, 2014). 

Em saúde mental, os medicamentos alcançam sentidos 

simbólicos múltiplos. Além dos significados que qualquer sujeito 

poderia atribuir, os sintomas psiquiátricos, manifestados por 

meio das alucinações, dos delírios e das alterações de 

percepção, possibilitam que o medicamento seja percebido e 

encarado como uma ameaça à vida do usuário. Somados ao 

quadro exposto, os efeitos adversos e a possibilidade de 

provocar dependência física e psíquica, respostas indesejáveis 

frequentemente presentes na psicofarmacoterapia, são 

elementos que reforçam a percepção do medicamento como 

símbolo de doença (ZAGO; TOMASI; DEMORI, 2015). 

 O medicamento também pode ser interpretado 

simbolicamente pela família como a resolução do problema de 

convivência com o usuário, já que é possível atenuar as 

manifestações clínicas e, consequentemente, evitar o desgaste 

emocional inerente às recaídas e possíveis crises psiquiátricas 

(MITRE, 2017). Dessa forma, por valorar positivamente o 

medicamento, a família muitas vezes gerencia de maneira 

insegura o tratamento e, se não houver esclarecimento 

suficiente sobre os riscos, pode ocasionar efeitos acidentais e 

superdoses aos usuários. 

A forma como os profissionais de saúde se comunicam 

com os indivíduos atendidos é um fator que influencia a adesão 

à medicação, uma vez que os usuários esclarecidos e 

satisfeitos com o atendimento da equipe compreendem e 

seguem com mais precisão as orientações (TORRES et al, 

2017). A literatura descreve que os profissionais de saúde 

mental, por subestimar o impacto da comunicação eficiente, 

deixam de estabelecer vínculos e prestar o devido acolhimento 

ao usuário e família, sendo que estes elementos são cruciais 
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para a promoção da adesão ao tratamento (FERREIRA et al, 

2015; LULA-BARROS, MENDONÇA-SILVA; LEITE, 2015).  

Um fator que contribui para a adesão ao tratamento e 

que está ligado à terapêutica medicamentosa é a adoção de 

esquemas terapêuticos que ofereçam comodidade de 

administração ao usuário e família. Na literatura são citadas 

algumas estratégias de adaptação posológica dos 

medicamentos que melhoram a adesão à medicação 

(GEBEYEHU et al, 2019; SEMAHEGN et al, 2018; FERREIRA 

et al, 2015). Entre elas, estão a simplificação de doses, que é 

compreendida pela diminuição no número de doses diárias e do 

número total de medicamentos utilizados. Também constitui 

importante estratégia a prescrição e uso de medicamentos com 

ação prolongada, que possibilitam intervalos de administração 

maiores.  

Uma boa seleção do esquema terapêutico é crucial para 

que o usuário possa aderir ao tratamento proposto. Dessa 

maneira, uma escolha adequada da terapia deve observar os 

fatores relacionados ao medicamento como: necessidade, 

efetividade, segurança, comodidade posológica, condições de 

acesso e custo. Não obstante, nessa avaliação também são 

analisados os dados do perfil do paciente, idade, condições 

fisiológicas e patológicas, características subjetivas, como grau 

de compreensão e autocuidado, redes de apoio, entre outros 

(KSHIRSAGAR, 2016). 

Para prover o cuidado integral aos usuários, o CAPS 

oferece diversas atividades de empoderamento, dentre estas, 

os atendimentos individuais ou em grupo, as oficinas 

terapêuticas, a orientação e o acompanhamento 

farmacoterapêutico (ALDERMAN; LUCCA, 2017). Essas ações 

são ofertadas aos usuários, à família e à comunidade, 

representando um espaço fértil para a troca de conhecimentos, 
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o estabelecimento de laços sociais, o desenvolvimento de 

habilidades de comunicação e interação. 

No CAPS deve ser garantida a assistência integral aos 

usuários por meio de atuação multiprofissional. Os 

profissionais, por sua vez, devem desenvolver no exercício 

laboral o ordenamento do usuário nas redes de cuidado, 

articulando equipamentos e recursos disponíveis (FERREIRA et 

al, 2017). Entretanto, para os profissionais entrevistados, a 

ausência do farmacêutico constitui fator limitador da adesão à 

medicação e, nesse sentido, observa-se prejuízo na oferta de 

assistência à saúde pautada na multidimensionalidade e 

integralidade (BOEIRA; ANDRADE, 2015). Segundo os 

participantes do estudo, destaca-se a atuação estratégica do 

farmacêutico, tanto para assegurar a disponibilidade de 

tecnologias em saúde, quanto para promover ações de uso 

racional de medicamentos. Não obstante, também cabe 

destacar a obrigatoriedade legal, no Brasil, da presença deste 

profissional nos serviços de saúde que dispõe de farmácias 

(BRASIL, 2014). 

No Brasil, são escassos os estudos sobre adesão ao 

tratamento cujo campo de investigação é o CAPS. Zago et al 

(2015) identificaram a prevalência e os fatores associados à 

não adesão a psicofármacos entre usuários dos CAPS de 

Pelotas. Foram realizadas entrevistas domiciliares com 563 

usuários e a prevalência da falta de adesão à medicação foi de 

32%. Indivíduos jovens, com maior escolaridade, com 

companheiro, com menor frequência aos CAPS e que 

manifestaram efeitos adversos foram menos aderentes ao 

tratamento (Zago et al, 2015).  

Ferreira et al (2015) investigaram em uma pesquisa 

qualitativa a percepção dos profissionais de saúde sobre os 

fatores que interferem na adesão ao tratamento da 
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dependência química. Participaram da pesquisa todos os 

profissionais de saúde de um Centro de Atenção Psicossocial 

Álcool e Drogas (CAPS-AD) de Curitiba, totalizando nove 

entrevistados. A interpretação qualitativa dos dados resultou 

duas categorias: fatores intrínsecos ao dependente químico na 

adesão ao tratamento, que compreendiam influências de 

motivação, de uso de medicamentos e tipo de substância 

psicoativa; e fatores extrínsecos ao dependente químico na 

adesão ao tratamento, que englobavam influências familiares, 

socioeconômicas e serviços de saúde. Os profissionais de 

saúde identificaram múltiplos fatores que interferem na adesão 

ao tratamento, resultado também localizado por este estudo, 

evidenciando que a adesão ao tratamento é um processo 

multicausal que envolve a avaliação do usuário em sua 

totalidade. 

 

CONCLUSÕES  

 

Os transtornos mentais, por serem em sua maioria 

doenças crônicas, demandam tratamento medicamentoso 

contínuo. Dessa forma, dependem fortemente da adesão à 

medicação para ter sucesso no tratamento e estabilização dos 

sintomas do usuário, para facilitar a execução do cuidado e o 

processo de reintegração social desses indivíduos. A prática 

clínica dos profissionais de saúde do CAPS-Unaí contribuiu 

para a percepção de que a adesão à medicação é importante 

para: a diminuição das internações e institucionalizações dos 

usuários, o fornecimento de condições para as intervenções da 

equipe e a garantia de efetividade do tratamento. 

A adesão à medicação possui interface com diversas 

dimensões do cuidado ao usuário do CAPS. Foram 
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considerados fatores limitadores para esse fenômeno: o baixo 

grau de instrução, o medicamento com sentido simbólico 

negativo, a anosognosia, o perfil de segurança desfavorável do 

tratamento medicamentoso, o medicamento como componente 

das alucinações e delírios, a lentidão das manifestações de 

efetividade e o ajuste da terapia pela família. 

Conforme as entrevistas com os profissionais do CAPS, 

são os fatores contributivos da adesão à medicação: a 

comunicação efetiva profissional-usuário, a comodidade 

posológica, a seleção adequada da terapêutica, a educação em 

saúde para os usuários e família, a cooperação da família e a 

atuação do farmacêutico. 

Embora o tema da adesão à medicação seja conteúdo 

discutido em estudos recentes no Brasil, ainda é escassa a 

quantidade de investigações no cenário do CAPS, revelando a 

importância desse tema se manter na agenda de pesquisa 

nacional. Este estudo abordou a multiplicidade de fatores 

relativos à importância e aos fatores intervenientes da adesão 

à medicação em saúde mental, levantando novos debates 

sobre temática, além daqueles já suscitados pela literatura.  

A presente investigação não pretende generalizar os 

resultados encontrados, mas traz importantes discussões para 

a produção do conhecimento e qualificação da assistência em 

saúde mental.  
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RESUMO: O metilfenidato é um psicoestimulante utilizado para 
melhorar a atividade cerebral, o nível da atenção, concentração, 
o foco, o estado de vigília e é prescrito principalmente para o 
tratamento de Transtorno de Déficit de Atenção e 
Hiperatividade. No entanto, tem-se observado o uso dessa 
substância por estudantes, especialmente de medicina, com 
finalidades de alcançar melhor rendimento nos estudos, facilitar 
o processo de aprendizagem e diminuir a resistência ao 
cansaço, aumentando o rendimento acadêmico. No entanto, 
sabe-se que o uso indiscriminado do Metilfenidato, sem 
prescrição médica, oferece alguns riscos aos usuários. 
Portanto, esta pesquisa objetiva identificar os efeitos adversos 
potenciais do uso sem prescrição e sem fins terapêuticos do 
Metilfenidato nos estudantes de medicina através de estudos 
que dispuserem informações mais atuais e fidedignas em 
relação ao tema. Visto a relevância do tema, a pesquisa visa 
alertar à comunidade científica a respeito do crescimento do 
uso indevido, suas repercussões na saúde e qualidade de vida 
dos estudantes e possibilitar sugestões para tomada de 
providências no aconselhamento dos estudantes de medicina 
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sobre os riscos envolvidos na prática do uso de metilfenidato 
sem prescrição médica. Ademais, promover maior consciência 
a respeito da automedicação na população. Trata-se de uma 
análise sistemática, na qual serão utilizadas bases primárias e 
secundárias para selecionar artigos relacionados ao tema os 
quais contemplem os critérios de inclusão da pesquisa. 

Palavras-chave: Metilfenidato. Automedicação. 
Estudantes. Medicina. Psicoestimulantes. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O uso de psicoestimulantes é bastante difundido na 

América do Sul. Os fármacos que estão inseridos nessa 

classificação são drogas capazes de estimular a atividade, 

atenção e a vigília, visto que aumentam a disponibilidade de 

dopamina e noradrenalina nos receptores. Tais estimulantes 

são prescritos para indivíduos, geralmente em idade escolar, 

para tratar transtorno de déficit de atenção e hiperatividade 

(TDAH), caracterizada por distractibilidade moderada a grave, 

déficit de atenção, hiperatividade, labilidade emocional e 

impulsividade (NOVARTIS, Bula, Ritalina). No Brasil, o 

psicoestimulante mais utilizado é o metilfenidato. 

Comercialmente conhecido como Ritalina®️, seu uso tem sido 

feito de forma indiscriminada por estudantes. Os principais 

motivos que levam os estudantes ao uso de metilfenidato são 

pelo fato de seu alto nível dopaminérgico, sendo conhecida 

entre estudantes como a “pílula da inteligência”. A droga tem 

sido usada como um estimulante neural por alunos que 

desejam passar mais tempo estudando sem ter um cansaço 

mental significativo (ANDRADE et al., 2018).  

O metilfenidato é um estimulante do sistema nervoso 

central (SNC) como qualquer outro, tem o mesmo mecanismo 
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de ação das anfetaminas e da cocaína, ou seja, aumenta a 

concentração de dopaminas (neurotransmissor associado ao 

prazer) nas sinapses, de modo que oculta os  estímulos 

associados aos prazeres naturais da vida (SILVEIRA et al., 

2015), sendo “os estudantes de Medicina um dos principais 

grupos vulneráveis ao consumo abusivo dessas substâncias 

com o objetivo de potencializar as atividades mentais” 

(MORGAN et al., 2017, p. 103). 

Deste modo, diante do estresse decorrente do estudo, os 

acadêmicos visando melhorar o desempenho ignoram os 

efeitos colaterais que, a curto prazo, destacam-se anorexia e 

insônia, seguidas de dor abdominal e cefaleia. Já, em longo 

prazo, o destaque maior é para a dependência (PASTURA; 

MATTOS, 2004). 

As drogas psicoestimulantes já são utilizadas há muitos 

anos, desde a década de 1930, inicialmente em crianças e 

adolescentes para tratar o que hoje é denominado Déficit de 

Atenção e Hiperatividade, definido por Pastura & Mattos (2004, 

p.101) como:  
um padrão persistente de desatenção e/ou 

hiperatividade, mais freqüente e grave do 

que aquele comumente encontrado em 

crianças de nível de desenvolvimento 

semelhante. Surge antes dos sete anos de 

idade e interfere em pelo menos duas áreas 

de atuação da criança, como lar, colégio e 

grupo de amigos. Trata-se de enfermidade 

freqüentemente subdiagnosticada pelo 

pediatra. Ocorrendo a suspeita clínica, é 

importante o pronto encaminhamento para 

diagnóstico, uma vez que o tratamento 

farmacológico se impõe. 
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Os mesmos autores explicam ainda que o mecanismo de 

ação dessas drogas consiste na estimulação de receptores alfa 

e beta-adrenérgicos, de forma direta, ou na liberação de 

norepinefrina e dopamina, de forma indireta. Acredita-se que os 

receptores alfa-adrenérgicos localizados no locus ceruleus 

permitem que esta estrutura execute diversos tipos de 

respostas aos fatores distratores internos ou externos ao 

organismo. Dessa forma, uma disfunção no locus ceruleus pode 

ocasionar uma série de respostas a quaisquer estímulos e 

impedir que esse possa manter a atenção em um só estímulo 

específico. Do locus ceruleus também partem fibras 

noradrenérgicas que irão realizar sinapses no córtex parietal 

posterior e fazer com que este esteja pronto para responder a 

novos estímulos, já que é uma porção do cérebro também 

responsável pela atenção e que causaria um déficit de atenção 

caso prejudicada. Por fim, os neurônios noradrenérgicos 

estimulam a região do córtex pré-frontal a processar os 

estímulos mais relevantes e inibir estímulos irrelevantes, além 

de restringir o comportamento hiperativo. Logo, a disfunção 

dessa área cerebral também traria dificuldades para manter a 

atenção. 

O metilfenidato, principal substância utilizada no 

tratamento farmacológico do Transtorno do Défict de Atenção e 

Hiperatividade (TDAH), é atualmente o psicoestimulante mais 

consumido no mundo (DORMITROVIC; CALIMAN, 2017). 

Portanto, já conhecendo-se os sintomas do TDAH e 

compreendendo o mecanismo de ação do metilfenidato sobre a 

dificuldade de concentração, entende-se que o medicamento 

também pode ser usado por pessoas que não necessariamente 

tenham Déficit de Atenção e Hiperatividade, mas que buscam, 

de maneira semelhante, uma melhor performance em 
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atividades que requerem maior nível de atenção, esforço para 

concentração ou estímulo para manter o foco no que está 

fazendo, como por exemplo, o estudo. 

Para ter uma melhor noção de como é a ação do 

metilfenidato, Andrade et al. (2018, p. 103) afirma que o 

medicamento “age no sistema nervoso central inibindo a 

recaptação de dopamina neurotransmissor responsável pelo 

controle motor, e de noradrenalina neurotransmissor 

responsável pela excitação física, mental e de bom humor”. 

Porém, os mesmos autores afirmam ainda que a 

indiscriminação quanto ao uso de metilfenidato causa diversos 

problemas, tais como “dependência química [...] síndrome de 

abstinência, além de insônia, sonolência, piora na atenção e na 

cognição, surtos psicóticos, alucinações e em casos mais 

graves, suicídio”. Além disso, os distúrbios no 

neurodesenvolvimento nos estágios cruciais da infância e da 

adolescência são preocupações importantes, visto que ainda 

são desconhecidos os potenciais efeitos do uso do 

medicamento na vida futura (LOUREIRO-VIEIRA et al., 2017). 

Como já foi citado, o uso de psicotrópicos inicialmente 

era feito por crianças e adolescentes, pois era utilizado no 

tratamento de transtornos escolares e acadêmicos, posto que 

sua utilização aumenta a concentração e atua como atenuador 

da fadiga (COUTINHO; CORREIO, 2018). Entretanto, o uso 

abusivo tem sido recorrente por estudantes justamente pelo fato 

de substâncias como o metilfenidato aumentarem o estado de 

alerta e a motivação, além da melhora do humor e do 

desempenho (MORGAN et al., 2016).  

Dentre os estudantes que fazem o uso não-prescrito de 

metilfenidato, a maioria relatou ter usado o medicamento em 

períodos de estudos demasiadamente estressante. Mesmo 
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sendo um medicamento de uso controlado através de 

prescrição médica, a sua obtenção é encontrada livremente 

pela internet de forma ilegal, levando ao uso indiscriminado por 

estudantes que alegam que o medicamento “turbina” o cérebro, 

os ajudando a ter um maior nível de atenção e um aprendizado 

maior do que o esperado. (ANDRADE et al., 2018). 

Concomitantemente, esses estudantes apresentam de 

forma constante um desgaste mental devido a uma maior 

cobrança na concentração e no rendimento, diminuição do 

tempo de sono e a presença aumentada de situações 

estressantes, o que leva à busca pelo medicamento, visto que, 

no Brasil, este medicamento é denominado “droga da 

inteligência”. Verificou-se ainda, através de estudos, que a 

forma de obtenção mais comum do fármaco por estudantes que 

utilizam o medicamento de forma não-prescrita se faz através 

de doação pelos amigos ou por conhecidos.  (COLI; SILVA; 

NAKASU, 2016). 

De acordo com uma pesquisa feita com estudantes de 

medicina do 5º e 6º ano de uma faculdade de medicina no sul 

do Brasil, dentre 152 participantes, 52 (34.2%) relataram já 

terem feito uso do metilfenidato, com maior incidência em 

estudantes do 6º (35) do que no 5º ano (17). Dos que fizeram 

uso da droga, 35 (67.3% dos usuários) fazem uso 

indiscriminado e sem prescrição médica, tendo iniciado o uso 

ao entrar na faculdade e conseguindo o medicamento, em sua 

maioria, com outros estudantes e gratuitamente (71.42%). Entre 

os principais motivos de uso, estão a ajuda nos estudos, a 

melhora da concentração, ficar acordado e ir para as festas. 

Observou-se ainda que 14.28% dos usuários do metilfenidato 

associam ainda a droga com o álcool no intuito de maximizar 

seu efeito final (SILVEIRA et al., 2014). 
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Atualmente, a medicalização é um fenômeno complexo 

presente no cotidiano da sociedade moderna. O desprazer, a 

rotina exaustiva e o cansaço contribuem para a busca de 

estimulantes como uma fuga e como um modo resolutivo de 

superar esses problemas. A hipótese da automedicação, 

segundo Khantzian, afirma que o indivíduo utiliza algum tipo de 

droga para atingir um estado emocional específico o qual a 

substância promove. Os fatores que contribuem para esse uso 

são comuns e incluem saber lidar com os sentimentos de 

estresse, baixa auto-estima e minimizar o sentimento de 

sobrecarga. Quando um indivíduo continua fazendo o uso 

dessas subtâncias, os sintomas de dependência aparecem, 

tornando-se necessário uma quantidade cada vez maior e 

constante do uso das drogas utilizadas. (ALBEMAN D, 2017). 

A literatura científica afirma que indivíduos do sexo 

masculino utilizam mais substâncias psicoativas lícitas e ilícitas 

por mais tempo e em uma maior frequência do que as mulheres. 

Pesquisas também têm evidenciado que há uma diferença no 

padrão de consumo de acordo com o gênero, mostrando que 

os homens utilizam substâncias que estimulam o cérebro de 

forma mais precoce e em maior quantidade (ALVES; ROSA, 

2016). 

Segundo uma pesquisa feita pela Organização das 

Nações Unidas, a produção mundial do metilfenidato passou de 

2,8 toneladas em 1990 para quase 38 toneladas em 2006”. 

(ANDRADE et al., 2018, p. 108). Além disso, observou-se que 

essas substâncias têm um mecanismo de ação semelhante ao 

de outras drogas ilícitas, como por exemplo, a cocaína, visto 

que há uma elevação no nível da atividade dopaminérgica. Em 

2000, o U.S. Drug Enforcement Administration indicou que o 

tráfico do metilfenidato já se comparava ao de drogas com 
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grande potencial de dependência, como a morfina; e reforça a 

evidência da associação entre efeitos nocivos de drogas ilícitas 

e uso abusivo desses medicamentos. 

Os efeitos colaterais do metilfenidato podem ser 

classificados como de curto ou longo prazo. Dentre os efeitos 

colaterais de curto prazo, destacam-se a redução de apetite, 

anorexia, insônia, ansiedade, irritabilidade, labilidade 

emocional, cefaléia e dores abdominais. Com menor freqüência 

verificam-se alterações de humor, tiques, pesadelos e 

isolamento social. Já entre os efeitos colaterais de longo prazo, 

foram identificados a dependência, efeitos cardiovasculares, 

como a elevação da pressão arterial, frequência cardíaca e 

frequência respiratória, além possível redução da estatura, com 

casos registrados de redução de até 1,5 centímetros 

(PASTURA; MATTOS, 2004). 

Os efeitos decorrentes do uso da Ritalina também podem 

ser evidenciados em outros sistemas, como cardiovascular, 

gastrointestinal, endócrino. Segundo Andrade et al. (2018, p. 

2013), no coração os efeitos observados são hipertensão, 

arritmia, taquicardia e até mesmo parada cardíaca. Já no 

sistema gastrointestinal, as reações observadas foram 

xeroftalmia, inapetência e gastralgia. No que se refere ao 

sistema endócrino, principalmente na hipófise, foi observado 

uma alteração na secreção de hormônios sexuais e a 

diminuição do hormônio do crescimento. 

Os objetivos da análise sistemática compreendem 

investigar o uso indiscriminado de metilfenidato em estudantes 

de medicina, identificando formas de aquisição, o conhecimento 

dos estudantes em relação ao medicamento e demonstrar a 

frequência e os motivos do uso do metilfenidato por estudantes 

de medicina. Além disso, objetiva-se alertar à comunidade 
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científica e à comunidade acadêmica, de forma geral, acerca 

dos riscos envolvidos no uso indiscriminado do medicamento, 

possibilitando a implementação de medidas de conscientização 

à sociedade. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Realizou-se uma revisão sistemática na base de dados  

LILACS, PubMed, BVS e Google Acadêmico, analisando o título 

e resumo de todos os artigos publicados entre 2002 e 2018 nos 

idiomas inglês e português. Revisão sistemática é um tipo de 

metodologia que permite reunir um conjunto de dados de forma 

simultânea e transformá-los em informações relevantes acerca 

do tema (GALVÃO et al., 2014). Os artigos selecionados foram 

lidos de forma integral, sendo incluídos na revisão sistemática 

aqueles que atenderam aos critérios determinados. Foram 

utilizadas as seguintes palavras-chaves (em português): 

Ritalina, metilfenidato, estudantes e medicina. Essas bases 

foram acessadas por meios da Biblioteca Virtual em Saúde 

Pública (BVS). A revisão foi ampliada por meio de busca a 

referências bibliográficas e por meio de outras fontes. Os 

artigos selecionados preenchiam os seguintes critérios: conter 

informações acerca do uso de metilfenidato em estudantes de 

medicina ou conter informações relevantes a cerca do tema 

analisado. Foi realizada uma avaliação crítica dos estudos, 

sendo necessária a leitura completa dos artigos, na qual serviu 

como base para a interpretação dos resultados. Foram 

excluídos as duplicidades, artigos que não se enquadravam nos 

critérios da pesquisa, estudos não disponíveis para acesso pela 

internet. Um total de 8 artigos atenderam aos critérios e foram 

selecionados para compor os resultados do presente estudo, 



ANÁLISE DO USO DO METILFENIDATO EM ESTUDANTES DE MEDICINA: 

REVISÃO SISTEMÁTICA 

592 
 

permitindo um aprofundamento sobre o uso do metilfenidato em 

estudantes de medicina. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na tabela 1 estão listadas as publicações sobre 

metilfenidato relacionado à atual pesquisa entre os anos de 

2014 e 2018. 

Os resultados da tabela 1 corroboram a escassa 

produção bibliográfica acerca do uso direto de Ritalina entre os 

estudantes do curso de Medicina. Os estudos relevam pouca 

produção bibliográfica acerca dos efeitos colaterais diretos 

entre estudantes de medicina e metilfenidato. A tabela 1 

apresenta, também, as últimas produções metodológicas que 

englobam o uso de metilfenidato, corroborando o fato de que 

não houve, de forma recente, preeminência de publicações 

diretas que evidenciassem a pesquisa atual, além do 

predomínio de estudos na região Sul e Sudeste.  

Ademais, a Tabela 1 evidencia apenas duas pesquisas 

diretas entre o uso não prescrito de Ritalina com os estudantes 

de medicina no ano de 2014 e no ano de 2016. Porém, o estudo 

transversal realizado no ano de 2014, restringe a pesquisa aos 

estudantes do 5º e 6º ano de medicina, além de correlacionar o 

uso do metilfenidato com o consumo de álcool. O artigo 

analisado no ano de 2017 engloba todos os universitários de 

um modo generalizado, não colocando em ênfase os 

graduandos de medicina. 

 

Tabela 1. Estudos transversais correlacionando pesquisas 

entre metilfenidato e outros fatores nos anos de 2014 a 2018. 
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 O metilfenidato age no sistema nervoso central 

inibindo a recaptação da dopamina, um neurotransmissor 

responsável pelo controle motor, e da noradrenalina, um 

neurotransmissor responsável pela excitação física, mental e do 

bom humor. A ação da droga permite que os 

neurotransmissores não recaptados permanecem ativos por 

mais tempo no espaço sináptico (ANDRADE et al., 2018). Esse 
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mecanismo de ação proporciona aos indivíduos com 

diagnóstico de TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade) ou demais distúrbios com apresentação clínica 

de déficit de atenção, um aumento da concentração, 

coordenação motora e excitação generalizada. 

 Em decorrência de suas propriedades fisiológicas, 

o uso indiscriminado do metilfenidato se faz principalmente por 

estudantes universitários, empresários e profissionais da área 

de saúde, os quais têm um conhecimento mais aprofundado 

sobre a droga em relação à população em geral, além de mais 

fácil acesso à mesma. Tal constatação fora reiterada em todos 

os estudos selecionados para a elaboração dessa pesquisa. 

 Entretanto, atualmente ainda não há evidencias 

científicas dos efeitos fisiológicos do metilfenidato como 

potencializador da concentração, coordenação motora e da 

capacidade cognitiva em indivíduos hígidos. Dessa forma, 

deve-se considerar que o uso dessa substância possa gerar um 

efeito placebo, alterar a percepção dos estudantes acerca de 

seu rendimento ou até aumentar energia, motivação e diminuir 

o sono, no entanto, sem elevar a habilidade cognitiva dos 

mesmos (COLI et al., 2016). 

Se, no passado, este psicotrópico era administrado 

essencialmente em portadores de patologias relacionadas aos 

distúrbios de atenção, hoje o metilfenidato parece estar 

fortemente  associado ao aumento da produtividade escolar 

e/ou profissional, bem como à crença de melhor sociabilidade 

ou desempenho (ANDRADE et al., 2018). 

Por atuar diretamente no sistema nervoso central, o 

metilfenidato pode, facilmente, causar dependência química. A 

interrupção brusca do uso desse medicamento pode 

desencadear a síndrome de abstinência, além de provocar 
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episódios recorrentes e frequentes de insônia, sonolência, piora 

na atenção e na cognição, surtos psicóticos, alucinações e em 

casos mais graves, predispor o suicídio (ANDRADE et al., 

2018). 

Assim, o que seria uma opção para melhorar o 

desempenho cognitivo passa a se tornar algo que ameaça a 

integridade cerebral do ser humano. 

Em um estudo transversal realizado em 2016 com 

estudantes do curso de medicina de uma faculdade do sul de 

Minas Gerais, Coli e colaboradores evidenciaram diversos 

efeitos indesejáveis do uso não prescrito do metilfenidato nos 

estudantes participantes do estudo.  

Dentre os efeitos colaterais encontrados a ansiedade foi 

o mais citado, sendo referida entre 23,33% dos usuários de 

metilfenidato, seguida por insônia, euforia, taquicardia, redução 

de apetite, irritabilidade, cefaleia e tremores (COLI et al., 2016). 

A Ritalina, nome comercial do metilfenidato, é indicada 

exclusivamente para o uso terapêutico de pessoas que sofrem 

de TDAH, em doses que somente um médico especialista está 

apto para receitar. O metilfenidato é hoje o psicoestimulante 

mais consumido no mundo. Segundo uma pesquisa feita pela 

Organização das Nações Unidas, sua produção mundial 

passou de 2,8 toneladas em 1990 para quase 38 toneladas em 

2006 (ANDRADE et al., 2018). 

No Brasil os dados são igualmente alarmantes: o 

crescimento da produção do medicamento foi de 400% em um 

curto espaço de tempo, entre 2002 e 2006 (ANDRADE et al., 

2018). 

Até o ano de 2009 não existiam estudos publicados 

sobre o uso “não médico” do metilfenidato no Brasil. Todavia, 

esse assunto tem sido amplamente discutido atualmente no 
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campo da medicina por conta dos inúmeros entraves, tanto 

éticos quanto morais, e dos riscos para a saúde dos seus 

usuários. 

Diante dos resltados obtidos nos estudos relacionados 

nessa análise sistemática, é evidenciada a necessidade de 

novos e numerosos estudos para o reconhecimento e a 

identificação dos fatores preditores do uso não prescrito e 

indiscriminado de metilfenidato entre acadêmicos do curso de 

medicina, entre outros. Ademais,  estudos sobre as possíveis 

interferências na saúde e no rendimento desses estudantes 

devem ser realizados, a fim de conhecermos as verdadeiras 

aplicações benéficas e consequências do uso do metilfenidato. 

 

 

CONCLUSÕES  

 

A partir dessa revisão sistemática, observa-se que ainda 

há poucos estudos acerca do uso de metilfenidato em 

estudantes de medicina e os seus possíveis efeitos colaterais. 

A maioria dos estudos não correlacionam o uso de Ritalina de 

forma direta aos estudantes de medicina. Além disso, há pouca 

produção metodológica acerca dos efeitos colaterais nos 

estudantes que fazem uso do medicamento sem prescrição 

médica. Portanto faz-se necessário o incentivo a busca pelo 

conhecimento das justificativas e fatores predisponentes do uso 

do metilfenidato não prescrito, bem como de suas possíveis 

ações benéficas e suas consequências, indesejáveis ou não, a 

médio e longo prazo. Com o atual estudo, concluiu-se também 

que há uma grande prevalência do uso do medicamento 

Ritalina por graduandos em Medicina, principalmente pelo fato 

de se obter uma melhora no desempenho acadêmico.  
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É de notório conhecimento o uso de Ritalina no 

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, mas ainda é 

escassa a produção bibliográfica do uso de Ritalina em outras 

possíveis situações que sugerem ou que estão associadas ao 

seu uso. Concomitantemente, a graduação em Medicina é 

extremamente árdua devido a carga horária extensa, a grade 

curricular com um vasto conteúdo e uma grande pressão para 

se obter resultados satisfatórios, fazendo com que os 

estudantes de medicina busquem diversos recursos que os 

possibilitem superar os desafios dentro do curso. Diante disso, 

o uso de estimulantes cerebrais pelos alunos de medicina torna-

se uma alternativa para a adaptação dentro da graduação, o 

que dificulta o combate ao consumo ilegal desse medicamento 

De acordo com os artigos selecionados, foram 

evidenciados que os principais efeitos colaterais acerca do uso 

indiscriminado de Ritalina são insônia, sonolência, piora na 

atenção e na cognição, surtos psicóticos, alucinações e até 

mesmo, em casos mais graves, o suicídio. A obtenção de 

metilfenidato, de forma ilegal, se faz através de amigos ou 

familiares que repassam o medicamento, ou ainda pela compra 

não autorizada em sites de internet. Cabe salientar que o uso 

do metilfenidato sem prescrição médica não está recomendado, 

principalmente pelos vários efeitos colaterais que o 

medicamento acarreta. A longo prazo, a substância causa 

dependência, além de um efeito deletério e progressivo no 

sistema nervoso central. 

Ademais, os estudos utilizados nessa analise 

demonstraram que o crescimento no consumo do metilfenidato 

é exorbitante, salientando a ocorrência de possíveis problemas 

neurológicos nos usuários no futuro. Especialistas no assunto 

frequentemente alertam sobre o uso indevido do medicamento 



ANÁLISE DO USO DO METILFENIDATO EM ESTUDANTES DE MEDICINA: 

REVISÃO SISTEMÁTICA 

598 
 

Ritalina, fato que se não abordado devidamente e com caráter 

de urgência, poderá vir a se tornar um problema de saúde 

pública em consequência do acelerado ritmo de crescimento de 

consumo. Concomitantemente, o uso indiscriminado do 

metilfenidato revela um grande problema de saúde pública, 

principalmente pelo fato da incorporação de outros tipos de 

drogas junto ao uso do medicamento, potencializando, por sua 

vez, efeitos adversos. 

Dessa forma, as providências adequadas devem ser 

tomadas por profissionais sanitaristas, através do aumento 

rigoroso no controle da venda do remédio e da aplicação de 

uma fiscalização mais rígida, ativa e punitiva aos distribuidores 

do fármaco. Além disso, o uso racional de medicamentos é 

considerado um dos elementos-chave recomendados pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) para as políticas de 

medicamentos. Os órgãos de saúde competentes devem 

conscientizar a população para que a mesma passe a consumir 

o medicamento em questão de forma racional e quando o seu 

uso for necessário, podendo  demonstrar em campanhas os 

seus efeitos colaterais, além de oferecer o acompanhamento 

necessário e seguro aos pacientes que fazem o uso do 

fármaco. As instituições educacionais, por sua vez, podem 

implementar medidas preventivas na construção de estratégias 

que minimizem o consumo de estimulantes e de outras 

substâncias durante a vida acadêmica dos estudantes de 

medicina. 
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RESUMO: Descrever a vivência de estágio em uma unidade de 
CAPS ad e discutir a assistência de enfermagem no tratamento 
de usuárias que estão gestantes dentro dessa unidade. 
Metodologia: Trata de um relato de experiência, vivenciado no 
CAPS ad de Macaíba no período de 09 a 16 de abril de 2019, 
durante a permanecia do grupo houve um interesse no histórico 
clínico e relato pessoal da gestante, onde adquirimos 
informações quais foram selecionadas como base para esse 
relato acadêmico. Resultados: Durante a prática vivencial foi 
contemplado o funcionamento da unidade, a atuação da equipe 
multidisciplinar no tratamento, e a participação dos usuários nas 
oficinas de terapia ocupacional.  Realizamos uma roda de 
conversa onde foi possível compreendermos através dos 
relatos e sentimentos expressados a contribuição do CAPS ad 
para a vida de cada paciente. Conclusão: Essa experiência 
possibilitou compreendermos os medos e as expectativas 
vivenciadas pelos os usuários, e através dos relatos vimos a 
importância desse serviço e os benefícios no processo de 
reintegração. Espera-se que esse trabalho possa abrir portas 
para estudos futuros sobre a inserção de gestantes e contribuir 
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para que os profissionais enfermeiros se atentem para essas 
pacientes que são esquecidas e tem uma assistência precária 
durante a sua gestação.  
Palavras-chave: Saúde mental; Gestante; Drogas   
 

INTRODUÇÃO 

 

Na atualidade um dos problemas de saúde que mais vem 

acometendo a população está relacionado à saúde mental, que 

correspondendo a 12% de doenças da população mundial. Não 

há uma definição fixa para saúde mental, no entanto, de acordo 

com o conceito de saúde definido pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), se compreende saúde mental como aquela 

determinada e influenciada por fatores socioeconômicos, 

biológicos e psicológicos (BRASIL, 2015). 

O modelo de atenção à saúde mental era 

hospitalocêntrico, onde a medicação, eletrochoque e sangrias 

eram as formas de tratamentos. Os pacientes não tinham 

condições básicas de cuidados, com isso, por volta da década 

de 70 os trabalhadores dos serviços de saúde mental 

começaram a lutar por melhores condições de trabalho e por 

um serviço pela luta antimanicomial (FERREIRA, 2019). 

Segundo o Ministério da Saúde (2017) a Política 

Nacional de Saúde Mental tem o propósito de estruturar a 

assistência às pessoas que necessitam de tratamentos e 

cuidados especiais em saúde mental. Essas ações incluem 

pacientes com necessidades referentes a problemas como: 

depressão, ansiedade, transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia, 

transtorno obsessivo-compulsivo, sujeitos com situação de 

dependência de substancias psicoativas como álcool, cocaína, 

crack e outras. 
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Um dos desafios da reforma psiquiátrica foi a 

desinstitucionalização dos pacientes, com intuito da 

implementação de ampla rede comunitária de serviços 

substitutivos, como o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e equipes de 

referência (FERREIRA, 2019). 

A implementação dessas redes substitutivas utiliza 

estratégias e dispositivos que contribuem na articulação entre a 

saúde mental e a Atenção Básica e essas ferramentas podem 

constituir às equipes da ESF, facilitando e ampliando o 

atendimento aos pacientes de saúde mental (LOPES et al, 

2018). 

O principal objetivo da reforma psiquiátrica é a 

desinstitucionalização dos usuários do serviço, e uma das 

principais estratégias utilizadas foi a criação dos Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS), onde são destinados a receber 

pessoas com transtornos mentais graves e severos, buscando 

a sua reintegração social e familiar, incentivar a sua iniciativas 

e autonomia, principalmente a sua integração com o território 

(FERREIRA, 2019). 

 De acordo com o Ministério da Saúde, existem cinco 

modalidades dos CAPS, eles são classificados quanto ao 

tamanho do equipamento, a estrutura física, os profissionais, as 

atividades terapêuticas realizadas, a especificidade da 

demanda. O CAPS I e II para atender adultos, CAPS III para 

atendimento diários e noturnos de adultos e da população de 

referência, CAPSi para atendimento de crianças e adolescentes 

e o CAPS ad que é para atendimento de pessoas que sofrem 

de transtornos decorrente do uso de álcool e drogas (BRASIL, 

2004) 

Os CAPS ad oferecem atendimento diário, onde 

desenvolvem uma gama de atividades que vão desde o 
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atendimento individualizado que pode ser medicamentoso, 

psicoterápico, de orientação como também atendimento em 

grupo ou oficinas terapêuticas que proporciona ao usuário se 

expressar de diversas maneiras através da criatividade e tem 

as visitas domiciliares. São   ofertadas condições para o 

repouso, bem como para a desintoxicação ambulatorial e que 

não necessitam de atenção clínica hospitalar (SILVA et al, 

2016).  

Juntamente com o CAPS ad tem também a Política de 

Atenção Integral ao Usuário de Álcool e Drogas e o Plano 

Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas que 

buscam priorizar a integralidade e a transversalidade do 

cuidado ao usuário, tendo em vista que as substancias mais 

utilizadas são o álcool, crack e o tabaco (LOPES et al, 2018). 

O uso dessas substancias é vista como um dos principais 

problemas de saúde pública, por produzirem alterações do 

estado de consciência e comportamento. O crack é uma 

substância psicoativa que age estimulando o sistema nervoso, 

causando rapidamente a dependência química, alterações 

fisiológicas e comportamentais, apresentando danos também 

cardiovasculares, neurológicos e pulmonares. O uso dessas 

substâncias é um grave problema social e de saúde pública 

(ANDRADE, CÔRREA, 2018). 

 O uso do crack pode surgir de vários fatores e ser 

desencadeado pelo uso de outras drogas como o álcool e o 

tabaco. Estão mais susceptíveis pessoas com baixa 

escolaridade e renda, idades entre 19 – 30 anos e pardas, 

influenciadas por familiares, parceiros conjugais e amigos 

(WRONSKI, 2016). 

Mulheres também estão expostas ao uso dessas 

substâncias e seu consumo durante o período gestacional 

causa riscos maternos e principalmente no desenvolvimento 
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fetal pois essa substância atravessa a placenta tendo um efeito 

direto sobre o feto. As grávidas com dependência química 

apresentam menor adesão ao pré-natal e maior risco de 

intercorrências obstétricas e fetais causando comprometimento 

irreversível da integridade do binômio mãe/filho (RODRIGUES 

et al, 2018).  

A utilização do crack pelas gravidas aumentaram em 

grande intensidade nas últimas duas décadas, o consumo de 

tal substância atinge diretamente o feto, causando problemas 

como a incapacidade de contração do útero, deslocamento de 

placenta, sangramentos e abortos espontâneos (ROCHA 

,2019). 

Os cuidados com essas gestantes devem ser 

redobrados, assim o profissional enfermeiro durante o pré-natal 

tem que acompanhar a fundo o autocuidado realizado pela 

gestante, para evitar problemas no desenvolvimento motor, 

cognitivo e no binômio mãe-filho, evitando a ocorrência de 

recaídas e todos                                                                   os 

cuidados no processo de abstinência (AQUINO, 2018). 

 Partindo do pressuposto de que o conhecimento das 

necessidades de saúde das gestantes, dependentes químicas 

e que fazem acompanhamento no CAPS ad por parte dos 

profissionais enfermeiros, permite identificar quais as 

vulnerabilidades dessa população e dessa forma traçar um 

plano de cuidado, favorecendo a essas mulheres uma boa 

assistência durante toda sua gestação.  

Diante do exposto acima, foi questionado como ocorre o 

tratamento de usuárias que estão gestantes dentro do CAPS 

ad?  

OBJETIVO: Descrever a vivência de estágio em uma 

unidade de CAPS ad e discutir a assistência de enfermagem no 
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tratamento de usuárias que estão gestantes dentro dessa 

unidade. 

Espera-se que o estudo possa abrir portas para estudos 

futuros e contribuir para que os profissionais enfermeiros se 

atentem para essas pacientes que são esquecidas e tem uma 

má assistência durante o seu pré-natal.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Relato de experiência que consiste em descrever 

precisamente uma experiência que possa contribuir de forma 

relevante para sua formação. Foi uma vivência desenvolvida 

por discentes do curso de enfermagem do UNIFACEX, no 

período de 09 a 15 de abril no Centro de Atenção Psicossocial 

Álcool e Drogas (CAPS ad), foi referente a unidade 

programática de Práticas Vivencial do Cuidado ao Adulto e 

Idoso I. 

 O CAPS ad fica localizado na cidade de Macaíba, que 

pertence ao estado do Rio Grande do Norte, próximo a capital 

do estado. Atende em média 40 pacientes e oferta serviços de 

atendimento médico e psicoterápico, atividades comunitárias, 

orientações, desintoxicação ambulatorial e visitas domiciliares.  

 Durante a pratica participamos das oficinas realizadas 

pela instituição, como a de artesanato e a confecção de 

envelopes para a entrega de medicamentos, com a divisão de 

um dupla e um trio fizemos também a dispensação dos 

medicamentos da semana. Ao final da vivencia foi realizado 

uma dinâmica de grupo com o objetivo de conhecer a visão dos 

usuários sobre o caps, envolvendo os alunos e os usuários. 

 Para dar embasamento teórico ao relato, foi realizado 

uma busca na BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) nas bases de 

dados BDENF (Base de dados da enfermagem), LILACS 
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(Literatura Latino-americana e do Caribe em ciências da saúde, 

MedLine (Literatura Internacional em ciência da Saúde), 

SciELO (Scientific Electronic Library Online), e REDALIC (Red 

de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe), e 

literaturas cinzentas.  

 Foram selecionados os seguintes descritores: Saúde 

mental, Drogas e Gestantes. Logo após foram combinados 

utilizando os operadores booleanos (AND e OR) para 

refinamento da busca. Saúde Mental AND Drogas, Saúde 

Mental AND Gestantes, Drogas AND Gestantes, Saúde Mental 

OR Drogas, Drogas OR Gestantes, Saúde Mental OR 

Gestantes.   

Na seleção dos estudos, foram adotados como critérios 

de inclusão: artigos de pesquisa, relatos de experiências, 

dissertações, teses e textos de livros, publicados em português, 

no período de 2015 a 2019. E como critérios de exclusão: 

Foram contabilizados apenas uma vez documentos duplicados, 

trabalhos que não fossem completos, carta ao leitor e artigo de 

opinião, selecionados ao todo 18 trabalhos para sustentar e 

discutir o relato.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante a vivência no CAPS ad contemplamos como é o 

seu funcionamento, a atuação da equipe multidisciplinar no 

tratamento de cada usuário e a participação dos mesmos nas 

oficinas de terapia ocupacional.   

 Vimos uma paciente com transtornos mentais, usuária 

de crack que estava na sua quinta gestação, ela era egressa do 

hospital psiquiátrico. Não se sabia ao certo com quantas 

semanas de gestação ela estava (suspeitavam que fosse seis 

meses pela altura uterina) e não se sabia também como estava 
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o desenvolvimento do bebê, já que não tinha sido realizado 

nenhuma consulta de pré-natal e no hospital ela estava 

tomando os medicamentos psiquiátricos, só diminuiu a 

medicação quando chegou ao CAPS ad.  

 A mesma já foi moradora de rua, já foi presa sob efeito 

das drogas e já sofreu ferimentos de arma de fogo quando 

estava também sob o efeito de drogas. Tentou suicídio mais de 

uma vez, porém não foi relatado como ou se estava sobre 

efeitos de sustâncias químicas.  

Matos (2017) traz que os moradores de rua utilizam as 

drogas como uma estratégia para enfrentar os problemas 

psíquicos, o que não resolve o problema pois acaba criando um 

ciclo vicioso, pois no dia seguinte tem que fazer o uso 

novamente para superar o que aconteceu no seu dia, 

resultando em consequências de diferentes males como 

biológicos e físicos.  

O histórico família da paciente também é bastante 

influente, já que a mãe dela também sofre de transtornos 

mentais e a irmã é usuária de álcool e outras drogas.  A família 

é um sistema aberto, onde propicia trocas e contatos diretos, 

laços afetivos e historias compartilhadas o que está diretamente 

relacionado com a influência do uso de drogas, a carência 

afetiva, ansiedade e as formas de se relacionar tem uma grande 

influência sobre o uso de substancias psicoativas (BORGES et 

al, 2017). 

A paciente em questão junto com a mãe queriam ficar 

com o bebê após o nascimento, mas os outros quatro filhos dela 

foram dados pra adoção  por interdição da justiça, então ela não 

poderá ficar com o filho, pois de acordo com o Art. 227 da 

Constituição Federal que dispõe dos deveres da família, da 

sociedade e do estado a criança e ao adolescente deve estar a 

salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
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violência, crueldade e opressão e como as duas são portadoras 

de transtornos mentais e não tem outro familiar que possa se 

responsabilizar pelo menor, elas são vistas como incapazes de 

cuidar. E no Art. 19 do Estatuto da Criança e Adolescente traz 

que é direito da criança conviver em ambientes livres de da 

presença de pessoas dependentes de sustâncias 

entorpecentes. 

 A equipe profissional do CAPS ad tem acesso a unidade 

básica que presta atende a comunidade, pois as medicações 

que são distribuídas para os clientes no CAPS ad são 

provenientes da unidade básica, assim os enfermeiros 

poderiam encaminha-la para que fosse dado início ao pré-natal, 

já que a paciente demanda uma atenção especial e usuários de 

drogas demandam de terapias comunitárias prioritárias. E foi 

observado que essa ligação entre as redes não foi realizada 

para que os cuidados com a gestante e o bebê fosse iniciado, 

uma vez que as redes devem prestar serviços juntos, como 

apoio matricial uma para outra.  

Com essa visão, Bezerra et al. (2014), apontam que as 

maiores dificuldades encontradas na Unidade Básica em 

relação aos pacientes do CAPS, estão a falta de acesso, a 

demora do atendimento, o não acolhimento da demanda e 

dificuldade em marcar uma consulta, Mota et al (2019) 

complementa que para se ter uma assistência integral e de 

qualidade, as unidades deveriam trabalhar juntas para 

desenvolver um projeto terapêutico singular para os pacientes. 

É necessário que os profissionais tenham qualificações 

para atender essas pacientes, pois devem estar atentos as 

condições de vida delas, além da sua família para participar da 

desintoxicação e estimular práticas de autocuidado com as 

gestantes (MOTA et al, 2019). 
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Na anamnese é importante que o profissional de saúde, 

estabeleça um vinculo de confiança com a gestante, 

proporcionando assim que todas as informações fornecidas 

sejam verídicas (MURTA, 2018) 

A utilização de testes biológicos para confirmar o uso de 

drogas ilícitas pode ser solicitado, feito por intermédio de urina, 

cabelo ou analise do mecônio do recém-nascido. Tendo em 

vista, que algumas gestantes negam o uso de substâncias 

psicoativas, seja por culpa, medo, vergonha ou 

constrangimento, o teste possibilita um resultado concreto 

(ROCHA, 2016) 

De acordo com Souza (2015), alguns enfermeiros 

relatam dificuldades de interação com os usuários, isso é 

decorrente da falta de reconhecimento tanto deles como da sua 

família, que não enxergam o serviço como um apoio familiar.  

A atuação do enfermeiro é essencial, pois realiza o 

acompanhamento e o pré-natal, tanto os de baixo risco como 

identifica e acompanha os de alto risco também, para que se 

possa oferecer serviço de bem-estar para gestante e bebê de 

acordo com as necessidades de saúde de ambos (MOTA et al, 

2019). 

 A realização do pré-natal durante toda a gestação é de 

suma importância, pois reduz a morbimortalidade materna e 

infantil, inicia-se rapidamente a suplementação com o ácido 

fólico e sulfato ferroso que são medicamentos muito 

importantes para o desenvolvimento do bebê, a realização 

periódica dos exames laboratoriais, as vacinas necessárias em 

dia e maior chances de amamentar nas primeiras horas de vida 

(MALLMANN et al, 2018).   

E por ela ser usuária de crack os riscos de complicações 

obstétricas, aborto, morte intrauterina e morbidade neonatal 
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são elevados, o que vai causar problemas também no 

desenvolvimento da criança (RODRIGUES, 2018).  

 O feto pode desenvolver por causa do uso de 

substancias químicas, déficits cognitivos, malformações, 

abstinência e várias outras complicações, já que a droga 

ultrapassa a barreira placentária sem sofrer qualquer 

metabolização previa e atinge o sistema nervoso central (SNC) 

(SANTIN, 2018). 

 Se tratando de medicação, a paciente gestante fazia o 

uso de diazepam 10mg, carbonato lítio 300mg, amplictil 100mg, 

haldol 5 mg e neozine 4%. De acordo com Silva (2016), todos 

os psicofármacos atravessam a placenta e faz com que a 

concentração sérica materna e fetal fiquem iguais, esse tipo de 

medicamento faz com que o feto fique exposto a três riscos: 

malformação congênitas (MFC), síndromes perinatais e 

alterações neurocomportamentais de surgimento tardio. 

A enfermagem é acostumada a trabalhar acompanhada 

por instrumentos, bases e equipamentos para procedimentos 

hospitalares e no CAPS ele deve desarticular esse método 

técnico e visar a parte física e ligando corpo e mente dos 

pacientes (BARROSO et al, 2018) 

 É competência da enfermagem oferecer uma 

assistência humanizada, realizando um acolhimento e oferecer 

atenção, afeto e respeito. Também realizar acesso à educação 

permanente, visando uma atenção básica competente e 

resolutiva (OLIVEIRA, 2018).  

É no momento do acolhimento em que a relação 

terapêutica é construída na boa recepção, criando uma 

confiança entre paciente e profissional, o que fornece uma 

atenção individualizada, com escuta e diálogos ativos e até 

mesmo adesão as orientações passadas, garantindo uma boa 

qualidade nos cuidados prestados.  E o profissional enfermeiro 



ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A GESTANTE USUÁRIA DO CAPS AD. 

612 
 

está capacitado para utilizar dessas ferramentas durante a sua 

atuação (LIMA, 2015). Observar as necessidades especificas já 

que o contato interpessoal é de grande importância pois 

possibilita novas experiências e facilita a aderência ao 

tratamento (BARROSO et al, 2018) 

Para elaborar um bom plano de enfermagem para 

usuárias, é necessário ter um olhar holístico, observando 

fatores sociais, clínicos, tomando decisões junto a equipe 

multidisciplinar (MELO, 2019).  

O que não era realizado lá, já que a equipe de 

enfermagem só efetuava apenas a entrega de medicamentos 

na hora dos pacientes em geral irem para suas residências e 

nos dias de consultas auxiliava os médicos com a demanda. Os 

profissionais que ainda realizavam algum tipo de terapia era o 

psicólogo, a pedagoga e a assistente social que tinham os seus 

dias de efetuar conversas de grupos e dinâmicas com os 

usuários, e a equipe de enfermagem não fazia interação com a 

equipe multiprofissional na hora das ações.  

Barroso et al (2018) traz que o enfermeiro pode realizar 

atividades de reinserção social e familiar por meio das oficinas 

terapêuticas como artes, musicas, cuidados pessoais que vão 

ser estimuladas as suas limitações, potencialidades, 

criatividade e até assembleia sobre temas que envolvam a sua 

autonomia e cidadania, atividades de lazer como passeios em 

grupos e festas. 

Os enfermeiros são profissionais fundamentais para uma 

transformação social, através de planejamentos e 

desenvolvimentos de programas e projetos focados em 

promoção e prevenção relacionados ao uso de drogas e 

reabilitação. Essas ações de prevenções são voltadas para 

comunidade que estão expostas ao risco também (MOTA et al, 

2019). 
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Os profissionais de saúde devem ser instruídos e 

qualificados, sabendo identificar vulnerabilidades 

apresentadas, afim de amenizar danos que as drogas 

ocasionam (BORDIN, 2018). 

A educação em saúde é uma ferramenta eficaz na 

prevenção do álcool e outras drogas na gestação, tende a 

fortalecer ações de promoção e prevenção a saúde, 

minimizando essa problemática (MELO, 2018). 

  Com o objetivo de saber qual a percepção dos usuários 

sobre o CAPS, foi realizado uma dinâmica, onde eles foram 

colocados sentados, formando uma roda e foi passado um 

objeto até que a música parasse, quando parava respondia a 

uma pergunta. Perguntas como: “o que te motiva a frequentar o 

CAPS?”, “o que te deixa feliz?”, “o que mudaria aqui no CAPS?”, 

“o que te deixa triste?”, “como começou a frequentar o CAPS?’. 

Todos participaram ativamente e proporcionaram aos alunos 

um maior conhecimento sobre o que o serviço vem oferecendo.  

 Diante dessa experiência, vimos que o CAPS ad 

funciona da forma correta, aplicando todas as competências 

que diz respeito a esse integrante da rede psicossocial, porém 

apresenta uma fragilidade no quesito equipe de enfermagem 

que só realizavam as atividades simples, não procura realizar 

mais ações que são da sua competência como realização de 

acolhimento e escuta qualificada. 

E enquanto os estudos afirmam que é de grande 

importância a atuação da enfermagem com o usuário do CAPS, 

na pratica tivemos uma realidade adversa, uma enfermagem 

indiferente ao caso clinico da usuária, e de pouca atuação 

mediante a equipe multidisciplinar. Tendo todas as condições e 

informações necessárias para um auxilio adequado.   

 

CONCLUSÃO 
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Vimos que o CAPS ad funciona de forma correta, 

aplicando todas as competências que diz respeito a esse 

componente da rede de atenção psicossocial. Conclui-se que 

os desafios da saúde mental são inúmeros, mas que tiveram 

muitos avanços durante décadas nessa luta antimanicomial.  

A nossa responsabilidade como profissionais da saúde é 

oferecer uma assistência humanizada, realizando o 

acolhimento, oferecendo atenção, afeto e respeito, mas que 

infelizmente foram observadas fragilidades na equipe de 

enfermagem que se limitava a realizar apenas a distribuição dos 

medicamentos, mas que poderiam realizar ou encaminhar a 

gestante para dar início ao pré-natal.  

Mediante a problemática, é importante que seja feita uma 

reflexão baseada nesse problema de saúde pública que afeta, 

as mulheres usuárias de drogas e ao feto, sendo assim é 

necessária uma política de aproximação e de cuidados 

preventivos para essas pessoas que vivem excluídos 

socialmente. 

Sugere-se que os profissionais se atentem para os 

cuidados especiais com as gestantes que fazem 

acompanhamento no CAPS ad, busquem por aprimoramento 

nas técnicas utilizando a educação permanente, procure se 

engajar nas oficinas ofertadas aos usuários já que fazem parte 

da equipe multiprofissional do local e que realizem praticas 

estimulantes do autocuidado também. 

Essa experiência possibilitou compreendermos os 

medos e as expectativas vivenciadas pelos os usuários, e 

através dos relatos vimos a importância desse serviço e os 

benefícios que tem contribuído no processo de reintegração de 

cada indivíduo na sociedade.  
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Espera-se que esse trabalho possa abrir portas para 

estudos futuros sobre o CAPS ad, e contribuir para que os 

profissionais enfermeiros se atentem para exercer todos os 

cuidados que estão habilitados e oferecer uma assistência de 

qualidade a essas pacientes que são esquecidas. 
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RESUMO: Objetivou-se analisar o tratamento no centro de 
atenção psicossocial álcool e outras drogas (CAPS-ad) sob a 
perspectiva do usuário. Trata-se de um estudo descritivo, 
transversal, de abordagem quantitativa. A pesquisa foi 
realizada em um CAPS-ad, localizado em Sapé – PB. A 
população foi composta pela totalidade de usuários 
cadastrados no serviço (260). Foi utilizado um questionário 
semiestruturado com 10 perguntas, elaborado pela 
pesquisadora e a Escala de Mudança Percebida, (VERSÃO 
DO PACIENTE). Resultados: No que se refere às 
preferências dos usuários relacionadas ao atendimento 
prestado no serviço as refeições (24%), assistência dos 
profissionais (14%), conversas com amigos (10%) e 
atividades/oficinas (50%) foram os mais informados. Os 
escores de satisfação global segundo escala SATIS-BR, o 
valor obtido para a média foi de 2,67, e de 0,25 para o desvio 
padrão, em uma escala que varia de 1 a 3 pontos. Pode-se 
constatar que o valor da média está próximo ao valor máximo 
3 e que a maioria apresentou melhora com a realização do 
tratamento disponibilizado pelo serviço,    indicadores   que    
apontam    para    satisfação dos usuários. Avaliar serviços 
especializados de saúde mental na perspectiva dos usuários 
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torna-se prioritário de forma que os resultados possam 
contribuir para melhoria e qualidade do atendimento, 
buscando contribuir com a consolidação de serviços de 
excelência, buscando cuidado singular para as pessoas em 
sofrimento psíquico pelo uso de substancias psicoativas. 

Palavras-chave: Saúde Mental. Drogas. Serviço de saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O consumo de álcool e outras drogas se faz presente 

na humanidade desde a antiguidade, porém essa 

problemática tem se agravado nos últimos anos tornando-se 

motivo de preocupação mundial, constituindo atualmente um 

grave problema de saúde pública (SILVA, 2019). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) são consideradas substâncias psicoativas todas 

aquelas de origem natural ou sintética, incluindo o álcool, que, 

quando utilizadas são capazes de modificar as percepções 

sensoriais do indivíduo (FRACASSO, 2018). 

Em 2018 o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas 

e Crime (UNODC), constatou que no ano de 2016 

aproximadamente 275 milhões de pessoas usavam algum 

tipo de droga. Entre estas, cerca de 31 milhões sofrem de 

transtornos pelo uso abusivo de drogas, nocivas ao ponto de 

necessitarem de tratamento (UNODC, 2018). 

A maioria das pesquisas sugere que a adolescência 

precoce, idades entre 12 e 14 anos, a tardia 15 a 17 anos é 

considerado um período de risco crítico para o início do uso 

de substâncias e pode atingir o pico entre os jovens com 

idade de 18 e 25 anos (DIAS, 2017; UNODC, 2018). 
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Neste contexto, a relação do homem com as drogas 

vem se modificando a cada dia com a finalidade do consumo 

abusivo, objetivando a busca do prazer e ainda para alívio 

imediato do desconforto físico, psíquico ou da pressão social, 

(SILVA, 2019). 

Considerando o crescimento da drogadição e as 

problemáticas vivenciadas observou-se que não se resumem 

apenas ao dependente químico, se faz necessário intensificar 

as políticas púbicas com foco nas intervenções que objetivam 

fortalecer a rede especializada direcionada a esse público 

(DIEHL, 2018). 

Diante destes fatos, a Lei 10.216/2001 juntamente com 

a Portaria 336/2002 implantou-se os Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS) como serviços de referência para o 

cuidado dessa parcela da população. A proposta dos CAPS 

é contrária ao tratamento que era ofertado, na rede pública 

de saúde, pelos hospitais psiquiátricos, rompendo com o 

modelo manicomial (BRASIL, 2001; BRASIL, 2002; BRASIL, 

2010). 

Destes, o Centro de Atenção Psicossocial álcool e 

outras drogas (CAPS-ad) presta serviço especializado para 

atendimento de pessoas com transtornos derivados de 

substâncias psicoativas, podendo ser implantados em 

municípios ou regiões com população acima de 70 mil 

habitantes (BRASIL, 2011). Em 23 de Dezembro de 2011, 

através da portaria 3.088, instituiu-se as redes de atenção 

psicossocial (RAPS) para pessoas com sofrimento ou 

transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de 

crack, álcool e outras drogas, no âmbito do SUS (BRASIL, 

2011). 
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Entre 2002 e 2012, a Reforma Psiquiátrica se 

consolidou como política do Estado brasileiro e no ano de 

2017, através da Resolução nº 32, de 14 de dezembro de 

2017, enumera diretrizes para o “Fortalecimento da Rede de 

Atenção Psicossocial (RAPS)” sofrendo algumas mudanças. 

Sendo proposta a ampliação e a oferta de leitos hospitalares 

qualificados para a internação de pacientes com quadros 

mentais agudos, incluindo os casos decorrentes do uso 

abusivo de álcool e outras drogas, como aqueles em 

enfermarias especializadas em Hospitais Gerais (OLIVEIRA, 

2014; BRASIL, 2017). 

De acordo com Lima, (2015) o CAPS-ad é um serviço 

que tem como proposta atender os princípios da Reforma 

Psiquiátrica, preservando e ampliando a autonomia dos 

sujeitos em atendimento. Dentre as suas propostas de 

tratamento, estão listadas a abstinência e a redução do 

consumo para que o usuário seja reinserido no meio social de 

forma que as drogas não possam intervir em sua vida. É um 

serviço especializado que compõe a rede de atenção 

substitutiva em saúde mental. Oferece às pessoas com 

problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas a 

oportunidade de tratamento, disponibilizando espaços de 

sociabilidade, produção cultural e intervenção pessoais. A 

realização deste estudo surgiu da inquietação em saber a real 

importância do serviço para os usuários frequentadores. 

A realização de trabalhos em serviços especializados 

possibilita questionamentos a respeito das propostas de 

tratamento disponibilizadas possibilitando reflexão sobre a 

produção e reprodução de novas práticas de saúde, através 

dos dispositivos existentes, para então identificar os limites 

https://www.jusbrasil.com.br/diarios/173164140/dou-secao-1-22-12-2017-pg-239
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na sua ação para a reabilitação. Nesse sentido, o objetivo foi 

analisar o tratamento no CAPS-ad na perspectiva do usuário. 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo, com delineamento 

transversal, com abordagem quantitativa, realizado no CAPS- 

ad no município de Sapé – PB. 

A população alvo desse estudo foi composta pela 

totalidade de usuários cadastrados no serviço, perfazendo 

um total de 260 usuários. Nesta investigação, foram definidos 

os seguintes critérios de inclusão: o usuário deveria estar 

cadastrado no serviço e em tratamento na época de coleta de 

dados além de concordar em participar da pesquisa com 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Foram excluídos todos os usuários, que por qualquer motivo, 

estivessem afastados do tratamento no período de coleta de 

dados. 

Sendo assim foram incluídos 77 usuários. Neste 

estudo procedeu-se o cálculo amostral, feito com o uso do 

sample size do programa OPEN EPI (Open Source Statistics 

for Public Health) versão 2.3.1 com aplicação dos seguintes 

parâmetros: nível de confiança P= 95%, frequência da 

população estimada F = 10%, máxima de erro desejada: e = 

5%. 

Foi utilizado dois instrumentos, o primeiro trata-se de 

um questionário semiestruturado composto de 10 perguntas 

elaborado pela pesquisadora e o segundo trata-se da Escala 

de Mudança Percebida (EMP), (VERSÃO DO PACIENTE) 

validada por Bandeira et al (2010). Este instrumento tem 

como objetivo avaliar o tratamento recebido no serviço de 
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saúde mental, tendo como ponto de partida a perspectiva dos 

usuários mediante ao serviço a ele disponibilizado. A escala 

está dividida em subescalas que são as seguintes: Atividades 

e Saúde Física, Aspectos Psicológicos e Sono, e ainda 

Relacionamentos e Estabilidade Emocional. 

A análise dos dados foi realizada por meio da 

estatística descritiva, onde foram agrupados e distribuídos 

segundo frequência e valores absolutos e relativos 

respectivamente apresentados em tabelas. 

A pesquisa foi realizada após aprovação do Comitê de 

Ètica e Pesquisa da Faculdade de Enfermagem Nova 

Esperança com CAAE : 42280815000005179. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 1, 

observam-se algumas peculiaridades no perfil 

socioeconômico da população atendida pelo CAPS ad. A 

grande maioria dos usuários era do sexo masculino (84%), 

com faixa de idade de 40 a 59 (48%). Há predominância de 

solteiros (76%) e a maioria possui o ensino fundamental 

(64%). Dentre as profissões mais citadas, verifica-se o 

agricultor (60%) com renda média de um salário mínimo 

(44%).  

A presença de pessoas do sexo masculino em serviços 

de saúde para usuários de drogas é predominante quando 

comparado ao sexo feminino. De acordo com dados da 

coordenação de saúde mental do estado da Paraíba, no ano 

de 2014, foram cadastrados 1.014 usuários, dos quais 171 
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era do sexo feminino e 843 do sexo masculino (BRASIL, 

2011). 

 

Tabela 1: Perfil socioeconômico dos usuários do CAPS ad. 

Sapé, 2015. 

USUÁRIOS VARIÁVEIS N % 

        

SEXO Masculino 42 84% 

  Feminino 8 16% 
 

    
 

  20 a 29 anos 7 14% 

IDADE 30 a 39 anos 16 32% 

  40 a 59 anos 24 48% 
 

> 60 anos 3 6% 

        
 

Solteiro 38 76% 

ESTADO CIVIL Casado 7 14% 
 

Divorciado/Viúvo 5 10% 

        
 

Ensino fundamental I 32 64% 

ESCOLARIDADE      Ensino fundamental II 2 4% 
 

Não alfabetizado 16 32% 

        
 

Agricultor   28 60% 
 

Domestica 3 12% 

PROFISSÃO Outras profissões 12 10% 

  S/profissão 6 18% 
    

   Não tem renda  17 34%  

RENDA MENSAL Um salário 22 44% 



AVALIAÇÃO DO TRATAMENTO NO CAPS AD NA PERSPECTIVA DO USUÁRIO 

626 
 

 
Menos de um salário 11 22% 

Fonte: pesquisa direta, 2015. 

 

Estudos epidemiológicos com usuários de drogas 

licitas e ilícitas, apontam em inúmeros estudos, a maior 

prevalência ocorre em indivíduos do sexo masculino (DIAS, 

2017). 

No que se refere à faixa etária, foi verificado que a 

maioria dos usuários estão com idade entre 30 e 59 anos, 

mesma mediana identificada em outras pesquisas (BATISTA; 

CONSTANTINO, 2012). Dados de levantamento nacional 

realizado pela UNODC, (2018) aponta que a faixa etária de 

maior prevalência para uso drogas ocorre entre 18 a 25 anos.  

Ainda que se verifique o perfil de usuário de droga 

brasileiro mais jovem, um dos pontos positivos a considerar 

nesta investigação relacionado a idade é que indivíduos mais 

jovens foram significativamente mais propensos a abandonar 

o tratamento, e que pessoas com idade entre 30 e 39 anos 

representam a segunda maior população inativa em serviços 

especializados (BORTOLUZZI et. al, 2010). 

Corroborando com esta pesquisa, Diehl (2018) 

identificou que a maioria dos investigados são solteiros. Esse 

resultado aponta para a dificuldade dos usuários em 

estabelecer relações interpessoais, enquanto a dependência 

química evolui, as pessoas do entorno deste usuário vão se 

tornando codependentes. Pessoas que convivem com 

dependentes químicos apresentam sofrimento e um apelo 

para uma vida de resignação e sacrifícios, acompanhados por 

sentimentos de solidão, frustrações e tristezas. Apresentam 

também sinais de ansiedade, depressão e agressividade. 
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Algumas dificuldades verificadas em estabelecer as 

relações interpessoais estão relacionadas com a ausência de 

uma rede de apoio familiar. Muitos usuários não mantêm uma 

família ou nunca formaram laços e têm dificuldade em 

sustentar as estruturas familiares. Infelizmente vários 

usuários substituem contato com as pessoas por substâncias 

químicas (BITTENCOURT, 2018). A maioria dos usuários de 

drogas não tem apoio familiar, muitas vezes em 

consequência da drogadição. Alguns apresentam dificuldade 

em compreender as estruturas familiares, apresentando 

deficit nas relações e na demonstração de afeto com toda a 

sociedade (SILVA, 2015). 

Conforme mencionado por Rocha (2016) os fatores de 

risco em relação ao uso de drogas podem estar relacionados 

a vários aspectos da vida do indivíduo como a família, os 

amigos e a comunidade de convivência. 

A baixa escolaridade verificada nesta pesquisa pode 

está relacionada ao desenvolvimento da dependência 

química, uma vez que, os usuários de drogas, na maioria das 

vezes, são pessoas como pouca qualificação profissional 

(ROCHA, 2016). A pouca formação educacional e a renda 

familiar insuficiente podem ser consideradas fatores 

importantes na relação do sujeito com as drogas. Isso é um 

grave problema, pois sabemos que ampla parcela da 

sociedade vive permanentemente ameaçada pela 

instabilidade de suas condições de vida (PAIVA, 2014; 

CANAVEZ, 2017). 

A agricultura é predominante entre as habilidades 

profissionais identificadas entre os investigados. Além da  

baixa escolaridade, a agricultura é a cultura de subsistência 
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identificada no município de realização da pesquisa com o 

cultivo da mandioca, batata doce, inhame, entre outros 

(SOUZA et al., 2006). 

Tabela 2 – Distribuição do padrão de uso de drogas dos usuários 

em atendimento no CAPS ad. Sapé, 2015. 

Fonte: pesquisa direta, 2015. 

 

A renda identificada representa a pouca condição 

econômica entre os entrevistados que, na maior parte das 

vezes, sobrevive com apenas um salário mínimo. As diversas 

USUÁRIOS VARIÁVEIS N     % 

 Entre 1 e 4 anos     35     70% 

Tempo de 

tratamento 
Menos de 1 ano     15 30% 

    

 Amigos       6 12% 

Acesso ao CAPS Encaminhado    10 20% 

 Família     18 36% 

 Justiça    10 20% 

    

Faz uso de 

drogas 

Sim 17       34% 

 Não 33       66% 

    

    

Qual droga faz 

uso 

Álcool 31      62% 

 Álcool e outras drogas 17      34% 

 Drogas ilícitas (crack, 

maconha) 

2      4% 
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situações de privação de condições materiais de subsistência 

podem desencadear restrições severas no suprimento das 

necessidades básicas das pessoas (CANAVEZ, 2017). 

A tabela 2 apresenta o tempo médio de tratamento dos 

usuários de um a quatro anos, representando 70% da 

população atendida pelo CAPS-ad em estudo. Em relação ao 

acesso ao CAPS, podemos observar que 36% dos usuários 

foram encaminhados até o serviço por meio de familiares. 

Dentre os usuários entrevistados, 66% relataram não estar 

fazendo uso de drogas. Entre os que fazem uso, há 

predominância de usuários que consomem álcool com um 

percentual de 62%. 

No que se refere ao acesso do usuário ao CAPS-ad 

para fazer o tratamento, os dados mostram que a grande 

maioria foi trazida pela família, embora a porta de entrada 

para estes serviços seja a rede disponível. Assim como nessa 

pesquisa Lima (2015) refere que mesmo com o 

encaminhamento vindo de outras instituições a demanda livre 

e acompanhados por familiares tem se mostrado com um alto 

índice nos CAPS ad em sua pesquisa verificou um índice de 

75%. Este resultado vem reafirmar o reconhecimento da 

instituição como um serviço de referência para o tratamento 

de usuários de drogas (LARANJEIRA, 2014). 

O álcool foi a droga mais citada e essa substância é a 

responsável, na maioria das vezes, pela inserção do indivíduo 

no serviço em busca de tratamento. Esse resultado confirma 

dados apresentados pelo II Levantamento domiciliar sobre o 

uso de drogas psicotrópicas no Brasil, em que um número 

considerável de brasileiros faz uso abusivo de álcool 

(LARANJEIRA, 2014). Atualmente, o alcoolismo é 
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considerado o maior problema de saúde pública com relação 

ao uso de drogas no Brasil (MASUR, 2017). 

De acordo com os dados apresentados na tabela 3, no 

que se refere às preferências do usuário relacionadas ao 

atendimento oferecido pelo serviço, temos o seguinte 

resultado: refeições (24%), assistência dos profissionais 

(14%), conversas com amigos (10%), as atividades/oficinas 

(50%) e apenas um usuário relatou não gostar do serviço 

(2%). 

 

Tabela 3 - Tratamentos disponibilizados no CAPS ad na visão dos usuários. 

Sapé, 2015. 

Preferência do usuário 

relacionada ao atendimento no CAPS- 

ad 

  

Alimentação 12 24% 

Assistência dos profissionais 7 14% 

Convivência com amigos 5 10% 

Atividades/Oficinas 25 50% 

Em branco 1 2% 

Contribuição do CAPS-ad na 

recuperação do usuário 

  

Conversas entre amigos 3 6% 

Terapias 4 8% 

Atendimento dos profissionais 31 62% 

Uso da medicação 12 24% 

Contribuição do tratamento para melhoria 

de vida do usuário 
  

Abstinência de drogas 13 26% 
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Uso da medicação 9 18% 

Equipe multiprofissional 8 16% 

Elevação da autoestima 10 20% 

Oficinas e palestras 10 20% 

Fonte: pesquisa direta, 2015. 

 

No que se refere à contribuição do CAPS ad na 

recuperação do usuário, a maioria dos entrevistados (62%) 

referiu o atendimento dos profissionais, a medicação foi 

apontada por 24%, as terapias por 8%, e as conversas entre 

amigos por 6%. Em relação à contribuição do tratamento para 

melhoria de vida do usuário, os entrevistados informaram que 

os principais aspectos/benefícios foram: a abstinência de 

álcool e outras drogas (26%), oficinas e palestras (20%), 

elevação da autoestima (20%), uso da medicação (18%) e 

equipe multiprofissional (16%). 

As atividades e as oficinas terapêuticas foram 

consideradas pelos usuários como a preferência no 

atendimento oferecido pelo serviço. Este resultado vem de 

encontro o que preconiza o Ministério da Saúde, no qual o 

CAPS ad deve desenvolver variadas atividades de 

atendimento individual e atendimentos em grupos. Dessa 

forma, quando o usuário adere à proposta de atendimento  

disponibilizada pelo serviço, observa-se uma evolução na sua 

recuperação (BRASIL, 2004). 

A avaliação dos usuários a respeito das atividades 

grupais demonstra que esse tipo de atividade traz benefícios 

e contribui para recuperação, estimula a convivência em 

grupos para melhoria das relações interpessoais e promove 

benefícios para sua vida. Assim, o CAPS-ad torna-se 
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indispensável na reabilitação desses usuários. Quando o 

dependente químico opta por superar todas as dificuldades, 

ao buscar a reabilitação, mesmo que seja com a proposta de 

redução de danos e não com a perspectiva da abstinência, 

ele alcança respostas positivas tornando-se fundamentais 

para seu tratamento (ARAÚJO, 2018; FRACASSO, 2018). 

A tabela 4 mostra os escores de satisfação global dos 

usuários em relação ao atendimento recebido em um CAPS  

ad avaliado pela escala SATIS-BR. O valor obtido para a 

média foi de 2,67, e de 0,25 para o desvio padrão, em uma 

escala que varia de 1 a 3 pontos. A partir desses dados, pode- 

se constatar que o valor da média está próximo ao valor 

máximo 3, que a maioria apresentou melhora com a 

realização do tratamento disponibilizado pelo serviço 

demonstrando satisfação de acordo com o resultado. 

Tabela 4 – Média e desvio padrão do escore global da satisfação 

dos usuários do CAPS ad medida pela escala SATIS- BR. Sapé-

PB,2015. 

Fonte: pesquisa direta, 2015. 

 

Os resultados apresentados nesta pesquisa mostram 

que os usuários dos CAPS ad investigados estavam 

satisfeitos com o serviço oferecido, apresentando 

semelhança com dados de um estudo realizado em um 

serviço de saúde especializado, onde se observa 

homogeneidade (SANTANA, 2018). De acordo com estudo 

realizado por lima, (2015), os usuários destacam a satisfação 

relacionada ao atendimento em geral, à equipe 

multiprofissional, à acessibilidade ao serviço, aos cuidados 

 Média Desvio padrão 

SATISFAÇÃO 2,67 0,25 
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recebidos, à redução dos danos, como também às 

informações obtidas. 

De acordo com os resultados dessa investigação, 

nota- se um alto índice de satisfação dos usuários em que 

eles perceberam a melhora na sua vida em geral, desde o 

começo do tratamento no CAPS ad. 

A percepção de mudança pelo usuário em função do 

tratamento sobre a sua saúde física e psicológica e vida social 

é um dos pontos principais para a reabilitação desses 

usuários. 

Assim, estudos realizados com usuários de CAPS- ad 

têm sinalizado lacunas nos serviços, de acordo com a 

percepção dos usuários. Pesquisa feita por Lacerda (2016) 

mostra que os usuários entrevistados apontaram que 

algumas atividades como a prática de esporte e cursos 

profissionalizantes deveriam ser realizadas dentro dos 

serviços. Alguns pesquisadores afirmam que a satisfação dos 

usuários é de fundamental importância para que se possa 

medir a qualidade da assistência, pois com estas informações 

podemos saber as expectativas do paciente para planejar e 

investigar novas formas de tratamento (SANTANA, 2018). 

Tabela 5 – Média e desvio padrão das respostas relacionadas às 

subescalas no instrumento SATIS- BR. Sapé, 2015. 

 Média Desvio 

padrão 

Atividade e saúde física 2,57 0,26 

Aspectos Psicológicos e Sono 2,71 0,29 

Relacionamentos e Estabilidade emocional 2,75 0,32 

Fonte: Pesquisa direta, 2015. 
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A Tabela 5 mostra os escores médios de satisfação de 

acordo com a avaliação das subescalas. Em relação ao item 

que avalia à atividade física e saúde física, identificou-se que, 

embora se perceba uma relação positiva, foi a menor média 

verificada (2,57) quando se avalia os itens separadamente. 

Sobre a subescala 2, que avalia os aspectos relacionados 

aos aspectos psicológicos e do sono, identificou-se uma 

média  boa de 2,71, demonstrando a satisfação dos usuários 

com o tratamento no que se refere a este aspecto. A 

subescala 3, que avalia a satisfação referente aos 

relacionamentos e estabilidade emocional, verifica-se que 

este foi o ponto que apresentou a maior satisfação dos 

usuários, com a obtenção de uma média mais próxima do 

máximo com escore de 2,75. 

O presente estudo indicou um alto grau de satisfação 

dos usuários mediante o serviço oferecido pelo referido 

CAPS- ad. Quando se avalia as subescalas, verifica-se que o 

relacionamento e estabilidade emocional foram identificados 

com ponto de maior escore de satisfação. Esse resultado foi 

superior ao encontrado por Picoli (2013), que foi de 2,69. 

Segundo pesquisa realizada por Silva et al. (2012), aqueles 

usuários que tiveram maior percepção de mudanças na 

subescala de relacionamento e estabilidade emocional 

estavam mais satisfeitos com o serviço oferecido pela 

unidade de saúde mental. 

O consumo de drogas faz com que o usuário priorize o 

uso das substâncias psicoativas deixando de realizar outras 

atividades priorizando o consumo da substância (ROCHA, 

2013). O dependente químico apresenta mudanças 

significativas no seu comportamento e na sua personalidade. 

Ele manifesta dificuldades nas interações pessoais, tornando- 
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o predisposto a apresentar alguns sintomas que provocam 

sofrimento psíquico, a exemplo da dificuldade em organizar 

suas emoções, ansiedade, depressão entre outros 

(FERREIRA, 2015). Algumas alterações de humor e 

emoções podem desencadear recaídas, torna-lo vulnerável 

ao abuso de drogas e fazer com que o usuário abandone o 

seu tratamento (ROCHA, 2013). 

Os resultados apresentados apontam que a 

possibilidade de retomar laços pessoais e apresentar 

estabilidade emocional é um dos benefícios no envolvimento 

do usuário ao tratamento. 

São pontuais os estudos a respeito da satisfação de 

usuários de drogas ao tratamento. Uma dificuldade do estudo 

está relacionada à gratuidade do tratamento do usuário. Por 

ser um serviço público, os investigados podem ficar com 

receio de falar negativamente do CAPS ad e perder a 

oportunidade de tratar-se (GOMES et al., 1999). 

 

CONCLUSÕES  

 

Os resultados desta pesquisa indicam que os usuários 

avaliam de forma positiva os serviços disponibilizados no 

CAPS-ad e que observaram mudanças com o tratamento 

oferecido, resultado que evidencia maior possibilidade para 

recuperação nesses serviços. 

Nota-se que o fortalecimento e ampliação da rede de atenção 

psicossocial dos serviços especializados para usuários de 

álcool e drogas tem contribuído positivamente na 

transformação do cuidado para essa clientela, o que permite 

a melhor qualidade de vida e reabilitação dos usuários. 
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Assim, avaliar os serviços especializados de saúde 

mental na perspectiva dos usuários, torna-se prioritário à 

medida que esses resultados possam contribuir para 

melhoria e qualidade dessas instituições objetivando 

consolidar serviços de excelência, com vistas a um cuidado 

singular para as pessoas em sofrimento psíquico pelo uso de 

substâncias psicoativas. 

A realização desta pesquisa buscou contribuir para a 

construção de conhecimento a respeito da problemática do 

uso de álcool e de outras drogas a partir da investigação das 

variáveis envolvidas no processo de reabilitação dos 

usuários, tendo o compromisso de reconhecimento da 

autonomia e do direito dos usuários à saúde a um tratamento 

adequado e de qualidade. 
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RESUMO: Redução de Danos é um conjunto de estratégias e 
ações que objetivam minimizar os males e riscos associados ao 
uso de substancias psicoativas em pessoas que não alcançam 
ou não optam pela abstinência. Diante da inclusão dessa 
política na atenção integral aos usuários de Álcool e outras 
drogas, esse estudo teve como objetivo analisar a concepção 
de profissionais de saúde de Centros de Atenção Psicossocial 
de álcool e drogas sobre a política de Redução de Danos. Os 
pressupostos metodológicos deste estudo foram ancorados na 
abordagem qualitativa do tipo exploratória-descritiva. Para o 
levantamento de dados e extração do material empírico foi 
utilizado um roteiro de entrevista semiestruturado. Os dados 
qualitativos obtidos foram apresentados sob a forma de quadros 
à luz do Discurso do Sujeito Coletivo. Os resultados 
expressaram que apesar da inclusão da RD como uma medida 
de saúde pública para a promoção de saúde e prevenção de 
agravos, ainda há ausência em relação a implementação e a 
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noção acerca do assunto, porém, compreendem a política e 
suas estratégias como uma medida efetiva de cuidado, ao se 
considerar o indivíduo em suas particularidades e como 
personagem principal na construção do seu cuidado. Espera-se 
que este estudo sirva como ferramenta de sensibilização para 
sociedade sobre a aplicabilidade dessa política. 
 
Palavras-chave: Redução do Dano. Saúde Mental. Usuários 
de Drogas. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O hábito de consumir drogas, também conhecidas como, 

substâncias psicoativas acompanha a humanidade desde a 

antiguidade. Com o decorrer do tempo, o consumo de 

substâncias psicoativas transpassou a esfera religiosa e cultural 

para um consumo recreativo e com margens à dependência ou 

ao uso abusivo como consequência (MACIEL; VARGAS, 2015). 

Em virtude do aumento do consumo de drogas, as implicações 

do uso inadequado e abusivo ocasionaram além dos agravos 

relacionadas a saúde dos indivíduos, como a disseminação do 

HIV/AIDS e a dependência química, problemas psicológicos, 

psicossociais e interpessoais (CLARO et al., 2015).  

Por isso, se faz necessária a implementação de políticas 

que sejam capazes de responderem as particularidades desses 

usuários, de modo a alcançar uma qualidade de vida melhor 

para esse público, das quais se destaca a Redução de Danos 

(RD) (MACHADO; BOARINI, 2013). 

De acordo com Inglez-dias et al (2014), a Política de 

Redução de Danos (PRD) relaciona-se ao uso de drogas e 

refere-se a um conjunto de ações voltadas não só para o 

consumo de drogas propriamente dito, mas também para 
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diversos temas que envolvem esse consumo. Com o decorrer 

dos anos, a PRD foi aos poucos se inserindo às leis do país, 

conquistando seu espaço no campo de políticas públicas e 

expandindo suas ações para além da prevenção do HIV no 

meio de usuários de drogas injetáveis, de modo a visualizar os 

usuários de forma geral e os possíveis danos que cada 

substância pode provocar fisicamente, psicologicamente e 

socialmente (MACHADO; BOARINI, 2013). Desta maneira, a 

PRD deixou de ser exclusividade uma forma de prevenção das 

Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) e migrou para o 

âmbito da saúde mental, trabalhando as questões de saúde em 

seu conceito amplo de forma geral relacionada ao consumo de 

drogas(SOUZA, 2013). 

Atuando no campo da saúde mental a RD engloba ações 

de reinclusão social dos usuários, ensino do autocuidado, 

distribuição de preservativos, orientações e educação em 

saúde, não apenas para dependentes de substâncias ilícitas, 

mas ações que envolvam também substâncias lícitas (MACIEL; 

VARGAS, 2015). 

Na RD o indivíduo é posto como protagonista no seu 

cuidado e na sua saúde, respeitando, portanto, a decisão do 

cidadão na busca por condições que minimizem os danos, 

prezando pelo bem-estar físico e social dos indivíduos 

(MACIEL; VARGAS, 2015). 

Por essa perspectiva, é importante investigar sobre o 

conhecimento dos profissionais de saúde de Centros de 

Atenção Psicossocial de Álcool e Outras Drogas (CAPS AD) 

sobre a PRD e o desenvolvimento dessas práticas neste 

serviço. O presente estudo objetivou analisar a concepção de 

profissionais de saúde de CAPS AD dos municípios de 

Guarabira e Campina Grande sobre a PRD. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Trata-se de um estudo descritivo-exploratório com 

abordagem qualitativa. A pesquisa foi realizada em CAPS AD 

nos municípios de Campina Grande e Guarabira, no interior da 

Paraíba, durante o período de novembro de 2017 a março de 

2018. 

Os critérios de inclusão englobaram: Ser profissional de 

saúde em efetivo exercício do serviço, ter contato direto com os 

usuários. Todos aqueles que estavam em período de férias ou 

afastamento foram excluídos. 

Dessa maneira a amostra contou com oito colaboradores 

das seguintes categorias profissionais: enfermeiras, médicos 

psiquiatras e psicólogas. 

Para a coleta de dados foi utilizado um roteiro de 

entrevista do tipo semiestruturado contendo perguntas 

objetivas de personalização da amostra, tornando possível a 

caracterização do perfil da amostra e também questões 

norteadoras voltadas ao objetivo principal do estudo.  

Os dados foram organizados e analisados de acordo 

com a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) de acordo 

com Lefèvre e Lefèvre (2003). Desse modo os conhecimentos 

e pensamentos foram expressos e caracterizou-se sob forma 

de discurso, sendo discutido conforme a diversidade de 

pensamentos da literatura referente à temática. 

A coleta de dados foi operacionalizada a partir da 

apresentação do Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

(TCLE). Foram levados em consideração os aspectos éticos 

contidos na Resolução nº 466 de 2012 do Conselho Nacional 

de Saúde. 
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A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital Universitário Alcides Carneiro e aprovada 

sob o CAAE 77728017.7.0000.5182 e número de parecer 

2.360.772. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A caracterização sociodemográfica dos participantes, 

representada na Tabela 1, engloba as seguintes variáveis: faixa 

etária, estado civil, formação profissional, ano de conclusão do 

curso e sexo.  

 

Tabela 1.  Caracterização sóciodemográfica da amostra do 

estudo. Guarabira e Campina Grande.  Novembro (2017) e 

Janeiro (2018).  

Faixa Etária Número % 

   

18 à 30 anos 2 25% 

31 à 40 anos 3 37,5% 

41 à 50 anos 2 25% 

51 à 59 anos 1 12,5% 

Total 8 100% 

   

Estado Civil  % 

Casado 4 50% 

Solteiro 2 25% 

Viúvo 1 12,5% 

União Estável 1 12,5% 
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Total 8 100% 

   

Formação Profissional  % 

   

Medicina 3 37,5% 

Psicologia 2 25% 

Enfermagem 3 37,5% 

          Total 8 100% 

   

Ano de Conclusão de Curso  % 

   

1986 1 12,5% 

1990 1 12,5% 

2002 2 25% 

2010 3 37,5% 

2014 1 12,5% 

 

Total 8 100% 

 

Sexo 

 

 % 

Mulher 5 62,5% 

Homem 

 

3 37,5% 

Total             8 100% 

Fonte: Pesquisa direta (2018) 

 

Dos 8 entrevistados, 37,5%  (n= 3) estavam na faixa etária 

entre 31 e 40 anos, 50% (n= 4) eram casados, 62,5% (n= 5) 

eram do sexo feminino, 37,5% (n= 3)  concluíram o curso de 
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graduação no ano de 2010, dos entrevistados 37,5% (n= 3) 

tinha formação em medicina e 37,5% (n= 3) tinham formação 

em enfermagem. 

Quanto à realização de pós-graduações, apenas 20% 

dos participantes afirmaram possuir nas áreas de Psiquiatria e 

13% em Saúde Mental. No entanto, apenas três participantes 

afirmaram possuir algum aperfeiçoamento em dependência 

química ou cuidados voltados aos usuários de álcool e outras 

drogas. Percebe-se que poucos participantes deste estudo 

possuem especialidades específicas a álcool e outras drogas, 

podendo portanto, essa situação pode dificultar uma maior e 

melhor adesão às práticas de RD nos serviços investigados. 

Vale ressaltar que, o Ministério da Saúde, por meio da Portaria 

n° 336, de 19 de fevereiro de 2002, recomenda ou exige aos 

profissionais dos CAPS especializações em saúde mental, visto 

que a formação em saúde é uma questão relacionada a 

transformação de habilidades profissionais  (BRASIL, 2002; 

BISCARDE; PEREIRA-SANTOS; SILVA, 2014). 

 

Material Empírico 

 

Após organização e tratamento metodológico dos dados 

coletados durante as entrevistas foram estabelecidas ideias 

centrais e o DSC referente a cada ideia. As ideias centrais e os 

DSC surgiram a partir das cinco questões norteadoras a seguir: 

“O que você conhece sobre RD?”, “Qual o seu entendimento 

sobre a PRD?”, “Existem ações de RD em prática nesse 

serviço? Se sim, quais?”, “Existem fatores que dificultam o 

desenvolvimento dessas ações/estratégias?” e “Como você 

avalia a PRD como uma medida de saúde pública?”. 
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Para seguir o desenvolvimento do estudo, levando em 

consideração os aspectos éticos, visando preservar a 

identidade e promover o anonimato dos colaboradores do 

estudo, de acordo com a Resolução 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde, foram utilizados do S1 ao S8 para identificar 

os sujeitos participantes. 

Com isso, de acordo com os discurso dos participantes, 

foi possível compreender o conhecimentos doos profissionais 

da saúde de centros de referência em álcool e outras drogas da 

Política de Redução de Danos. O quadro abaixo apresenta um 

dos resultados da análise dos DSC, assim como suas 

respectivas ideias centrais: 

 

Quadro 1. DSC em resposta a pergunta: O que você conhece 

sobre RD?. Guarabira e Campina Grande/PB, 2018 
Ideia central – 1 DSC 

Não conhecimento 

“[...] É uma política do próprio 

governo. Até que pra entrar aqui no 

CAPS a gente meio que tem que 

estudar isso...o que eu sei é a 

política básica mesmo de redução 

de danos, não tenho muito o que 

dizer não [...]” S2 

Ideia central – 2 DSC 

Conhecimento fragilizado 

“[...] É uma forma de evitar que 

aquele usuário de droga tenha 

maiores problemas clínicos com o 

uso das drogas. Então com isso é 

como se ele substituísse o padrão 

de consumo para um padrão, vamos 

dizer, menos danoso para ele [...]” 

S3  

“[...] Para mim, redução de danos é 

toda ação que visa diminuir os 

danos. Diminuir os problemas 

causados por alguma ação [...]” S5 
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Ideia central – 3 DSC 

Conhecimento amplo 

“[...] Visa ajudar a pessoa que está 

precisando de ajuda, que está 

usando a substancia de alguma 

forma problemática, estimulando a 

usar de uma forma menos danosa 

para sua saúde, não só para sua 

saúde, mas também menos danosa 

para sua vida, para as pessoas que 

estão ao seu redor, de uma forma 

mais consciente[...]” S7 

“[...] A gente não vai na questão de 

que o usuário ele chegue a ficar 

abstêmio nessa direção, mas que 

ele possa reduzir os danos, ir 

substituindo, ir diminuindo, usando 

de algumas estratégias para que ele 

tenha de alguma forma a qualidade 

de vida [...]” S1 

Fonte: Pesquisa direta (2018) 

 

De acordo com as falas apresentadas no quadro 1, nota-

se pelos discursos que embora alguns tenham apresentado o 

conhecimento amplo sobre a temática, assim como sobre a 

importância da política, percebeu-se na sua maioria, fragilidade 

de conhecimento sobre a temática, este é um fato agravante, 

tendo em vista que, o CAPS AD trata-se de um serviço 

especializado destinado ao cuidado à usuários que fazem uso 

abusivo de crack, álcool e outras drogas, e que uma das 

políticas existentes recomendada pela literatura para o cuidado 

a estes usuários, é a Redução de Danos. 

De acordo com Alves e Lima (2013), o CAPS AD 

corresponde à principal instituição pública de atenção 

especializada aos transtornos decorrentes do uso abusivo e 

dependência de álcool e outras drogas. No entanto, no estudo 

ainda revela uma insegurança diante do assunto trabalhado, 
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por parte de profissionais de saúde que atuam diretamente com 

usuários de álcool e outras drogas, muitas vezes os mesmos 

não acreditam na própria política, por questões morais, 

pessoais e até mesmo pela falta de conhecimento referente ao 

tema. 

Para Souza et al (2017), a implantação e execução da 

proposta de RD é um conceito já consolidado, porém os 

profissionais necessitam comprometer-se com o funcionamento 

da RD no serviço, no entanto, é preciso conhecer para poder 

por em prática. 

Diante dos relatos nas entrevistas, percebe-se em suas 

falas que alguns dos profissionais teem o conhecimento sobre 

a RD, quando expressam verbalmente que são medidas que 

visam a redução dos danos pelo consumo de substâncias 

psicoativas, mesmo que o indivíduos que fazem uso dessas 

substâncias não queiram ou não consigam cessar o uso e 

chegar à abstinência, portanto, respeitando a singularidade e 

autonomia do usuário. 

Segundo Carvalho e Dimenstein (2017), a RD é uma 

estratégia para a diminuição das consequências danosas e 

prejudiciais relacionado aos aspectos psicológicos, físicos e 

sociais e ao consumo de substâncias psicoativas, no entanto, 

considera e prioriza a autonomia do sujeito e o direito do usuário 

ao tratamento, reconhecendo suas limitações e anseios, 

colocando-se  como protagonista do seu cuidado, buscando 

também o apoio da família, comunidade e estado. 

Nota-se nos discursos que, alguns tem o conhecimento 

intermediário e amplo sobre a temática, assim como sobre a 

importância da política e nas muitas discussões que envolvem 

essa medida, como a abstinência. A abstinência geralmente é 

uma meta a ser alcançada, porém não é a única, pois a política 
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de RD também trabalha com outras medidas que venham a 

promover uma qualidade de vida ao indivíduo. 

 

Quadro 2. DSC em resposta a pergunta: Qual o seu 

entendimento sobre a PRD?. Guarabira e Campina Grande/PB, 

2018 
Ideia central – 1 DSC 

Conhecimento escasso 

 “[...] Eu sei que existe uma 

determinação. Acho que uma 

orientação do Ministério da Saúde 

em que seria feita essa política nos 

CAPS de álcool e drogas 

principalmente, né? Como uma 

forma de reduzir os danos. 

Basicamente é isso [...]” S3 

“[...] Eu não acho que eu seja um 

grande conhecedor de política 

pública, eu acho que existe um 

programa do governo federal que é 

consultório de rua, existem os CAPS 

que tem, acredito que tenha uma 

orientação nesse sentido, mas acho 

que como uma política pública, pelo 

menos dentro do CAPS, eu acho, 

pelo menos eu nunca recebi um 

treinamento [ ... ] ” S8 

Ideia central – 2 DSC 

Conhecimento regular 

“[ ... ] É uma política que abrange 

esse cuidado, não apenas visando a 

abstinência mas se necessário sim 

visando a abstinência mas cuidando 

mesmo da pessoa, de uma forma 

holística, vendo a pessoa que usa 

droga de uma forma integral, vendo 

a pessoa que usa drogas como um 

sujeito, como um cidadão, como 

uma pessoa de direitos [ ... ] ” S7 

“[ ...]  Mais uma possibilidade de 

tratamento, de alternativa né? Para 
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aqueles que não se enquadram na 

política tradicional de abstinência 

total.... É uma política que vem 

considerar o sujeito, a singularidade, 

a liberdade, a escolha né? [...]” S5 

 “ [ ... ] Olha, a gente entende a 

política de redução de danos 

quando a gente usa algumas 

estratégias como, por exemplo: 

fornecimento de seringas... é... ver 

com o usuário a possibilidade de 

uma droga que provoque menos 

danos, ver essa substituição, como 

em alguns casos, a gente consegue 

diminuir o uso do crack com o uso 

da maconha [ ... ] ” S1 

Fonte: Pesquisa direta (2018) 

 

 O quadro 2 apresenta o DSC em resposta ao 

conhecimento dos entrevistados sobre a redução de danos 

enquanto política, com ideia que remete a níveis de 

conhecimento escasso e regular. Afirmam-se estas 

informações por meio das respostas, das expressões não-

verbais que indicava a segurança do entrevistado durante a fala 

e outras formas não verbais que indicava informações que 

acrescentou na análise, tal como, alguns participantes (37,5%) 

apresentou pouco ou nenhum conhecimento sobre a RD 

enquanto política de saúde pública e a outra porção (62,5%) 

mostraram conhecimento regular quanto aos seus princípios 

operados no CAPS AD, ao modo em que relatam entender a 

política como uma forma de enxergar o indivíduo e suas 

particularidades, levando em consideração o respeito, a 

autonomia e direitos dos usuários, bem como informa Carvalho 

e Dimenstein (2017) trazem autonomia, respeito e direitos do 

usuário ao tratamento, ou seja, o usuário reconhece suas 
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limitações e anseios, colocando-se como protagonista do seu 

cuidado. 

Com o objetivo de contribuir para a mudança do 

pensamento da sociedade diante do contexto de drogas, a RD 

propõe práticas em que as pessoas que fazem o consumo das 

drogas sejam respeitadas em seus direitos, desejos e 

necessidades (MACIEL; VARGAS, 2015). 

De acordo com os relatos apresentados no quadro 2, 

percebeu-se apenas em uma fala o conhecimento de uma 

estratégia de RD, como política que busca reduzir os danos e 

agravos à saúde do individuo que faz uso de drogas. No relato 

de um dos participante, o mesmo referiu que a Programa 

Redução de Danos possibilita o fornecimento de seringas e 

orientações de substituição de drogas agressivas por outras 

mais leves. Essa prática da troca de seringas em busca de 

reduzir a contaminação do vírus HIV entre os grupos que faziam 

uso de drogas injetáveis, de certa forma, foi o grande promissor 

no desenvolvimento da Redução de Danos no Brasil e no 

mundo (MATEUS, 2013). 

Na fala de um dos entrevistados observou-se a interação 

entre duas formas de tratamento, o psicossocial e o 

farmacológico. Segundo o Ministério da Saúde (2005), a 

Política de RD tem como princípio preservar a liberdade do 

sujeito em decidir sobre qualquer procedimento deve ser 

realizado, da prevenção ao tratamento, dessa forma, pode 

haver interação psicossocial e farmacológica, desde que seja 

por vontade do indivíduo realizar o tratamento farmacológico, 

atuando com um cuidado transversal que respeite unicamente 

o sujeito. 

Apesar da maioria dos participantes apresentarem 

respostas satisfatórias diante do grau de elaboração das suas 
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respostas, relacionadas ao conhecimento acerca da RD quanto 

uma política, nota-se que esse conhecimento ainda é um pouco 

limitado acerca da própria política e que embora não tenha sido 

a maioria dos profissionais, mas uma pequena parcela ainda 

não disponibiliza a devida atenção para com a estratégia de RD 

e sabem da existência da política, porém não possui total 

conhecimento de como atuar em conformidade com a mesma. 

 

Quadro 3. DSC em resposta a pergunta: Existem ações de RD 

em prática nesse serviço? Se sim, quais?. Guarabira e Campina 

Grande/PB, 2018 
Ideia central – 1 DSC 

Não tem conhecimento sobre as ações 

 “[...] Pelo que eu sei aqui eu acho 

que não se coloca em prática nada 

especifico de redução de danos 

não, na verdade a gente tem o 

objetivo mais de atender o paciente 

e tratá-lo [...]” S3  

Ideia central – 2 DSC 

Atividades em grupo 

“[...]Bom, nesse serviço são 

oferecidos aos usuários grupos de 

apoio, oficinas temáticas voltadas 

ao tema de redução de danos, 

grupos de famílias, trabalhar com os 

familiares também é muito positivo 

[...]” S6 

 “[...] A gente tem oficinas de 

redução de danos, todas as terças 

feiras [...]” S4 

 “[...] Parte das oficinas terapêuticas 

do CAPS são voltadas só para 

construção de estratégias de 

Redução de Danos com os próprios 

usuários [...]” S5 

“[...] Bom, nesse serviço são 

oferecidos aos usuários grupos de 

apoio, oficinas temáticas voltadas 
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ao tema de redução de danos [...]” 

S6 

Ideia central – 3 DSC 

Atendimento individual e organização do 

serviço 

 “[...] Quando eu faço o meu 

atendimento com o paciente, se eu 

percebo que não é possível a gente 

alcançar a abstinência, eu trabalho 

com a ideia de junto com o paciente 

fazer uma proposta de um 

tratamento em que ele encontre o 

uso mais saudável pra o uso da 

substância [...]” S8 

“[...] Minhas consultas de 

enfermagem também são redução 

de danos, quando faço uma escuta 

acolhedora com eles [...]” S7 

 “[...] A gente adotou aqui, apesar de 

ser um CAPS 2, nós temos o 

terceiro turno, e ai o usuário chega 

aqui às 7h da manhã e eles ficam o 

dia e até às 21hrs, então isso já 

reduz os danos [...]” S1 

Fonte: Pesquisa direta (2018) 

 

O quadro 3 apresenta o DSC tendo como resposta a 

existência de estratégias e ações relacionadas a RD no serviço. 

Dentre as falas levantadas neste estudo, ficou perceptível que 

os profissionais entrevistados não possuiam o conhecimento 

das ações específicas para a RD. Quando apontada alguma 

prática, foi referido as atividades em grupo voltadas para o 

usuário e família. Segundo Tissot et al. (2015), os grupos 

através das rodas de conversa e partilha influenciam de forma 

positiva na formação de conhecimento coletivo, proporcionando 

uma fonte de escuta, inclusão social e de valores pessoais. 

Os relatos expostos pelos participantes, demonstram a 

importância de se realizar uma escuta qualificada do usuário 

que busca o serviço para, que se obtenha a formação de vínculo 



CONCEPÇÃO DE PROFISSIONAIS DE CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE 

ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS SOBRE A POLÍTICA DE REDUÇÃO DE DANOS 

655 
 

e a inclusão da RD em consultas realizadas no CAPS AD, 

aonde, por base na PRD deve-se priorizar um cuidado que 

respeita as singularidades do usuário (CARVALHO; 

DIMENSTEIN, 2017). 

Dentre as respostas, notou-se que a Política de Redução 

de Danos é implementada de uma forma superficial, apesar de 

algumas estratégias de grande importância apresentadas 

durante a entrevista, no entanto, ainda se percebe pouca 

criatividade, recursos e compromisso para realizar essas ações 

especificas de RD.   

Segundo Mateus (2013) existem inúmeras estratégias 

globais e especificas de RD, entre as globais estão:  Redução 

do consumo, incentivar qualquer mudança sem que haja a 

exigência de grandes transformações; Substituição da forma de 

uso, orientar a mudar a via de uso da droga por uma que cause 

menos danos; Substituição da droga, orientar quanto a um uso 

de uma droga com menos riscos e Orientações gerais quanto a 

necessidade de uma boa alimentação e hidratação e outros. 

 Entretanto, pode-se observar pelos relatos dos 

participantes deste estudo, que as atividades de RD 

concentravam-se em atendimento em grupos ou nas concultas 

individuais, no entanto, de maneira pouco dinâmica, criativa e 

acolhedora. Pontos importantes para se ter sucesso na adesão 

da RD e para trabalhar uma temática tão densa como o uso das 

drogas. 

 

CONCLUSÕES  

 

  O presente estudo identificou fragilidades no 

conhecimento de profissionais de CAPS AD acerca da RD, da 

PRD e da sua efetivação nos serviços. Alguns profissionais 
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reconhecem a RD como uma medida que respeita a autonomia 

do usuário diante da sua condição de vida e de saúde. No 

entanto, existem dificuldades na implantação política e prática 

da RD na rotina dos serviços, principalmente em virtude do 

senso social e até profissional de utilizar a abstinência como 

única medida terapêutica. 

  As contribuições dessa pesquisa envolvem a produção de 

novos fundamentos para a inclusão da temática na academia, 

nos serviços de saúde e na sociedade, fomentando 

direcionamentos de atenção do cuidado aos usuários a partir de 

um novo modelo de enfrentar e atenuar os danos relacionados 

a problemática das drogas. 

  O estudo teve como limitação o quantitativo reduzido de 

participantes.  
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RESUMO: O novo cenário da saúde mental no Brasil 
possibilitou a mudança de assistência e forma de tratamento ao 
portador de doença mental,tornando-o protagonista de sua 
saúde. Nesse sentido, a horticultura constitui uma prática 
saudável promovendo momentos de interação social, 
desenvolvimento pessoal, explorando vínculos terapêuticos e 
habilidades motoras, melhorando aspectos físicos, psicológicos 
e emocionais. Objetivo: Avaliar os benefícios da horticultura na 
saúde mental. Metodologia: Trata-se de uma revisão 
bibliográfica, com abordagem qualitativa, descritiva e 
exploratória, em bancos de dados nacionais no período de maio 
a junho de 2019. Resultados e discussão: Da análise in silico 
identificaram-se quarenta e uma publicações elegíveis onde 
apenas nove formaram o corpo da presente análise, sendo  
divididos em quatro categorias: Análise das publicações; 
Benefícios da horticultura nos fatores psicossociais e 
emocionais; Estímulo à cidadania, responsabilidade com o meio 
ambiente e adesão do usuário ao serviço; e Influência da 
horticultura na alimentação saudável e natural. Considerações 
finais: O estudo promoveu uma compreensão importante 
acerca dos benefícios da horticultura como estratégia 
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terapêutica aplicadas em indivíduos portadores de doenças 
mentais, sendo possível pontuar os impactos que essa 
atividade promove nos aspectos psicossociais e emocionais, 
interação e envolvimento com o serviço, melhorias na qualidade 
de vida e alimentação saudável, evidenciando o papel 
fundamental do enfermeiro no planejamento e execução de 
atividades com potencial repercussão no bem-estar deste 
contingente. 
Palavras-chave: Horticultura terapêutica;Terapia ocupacional; 
Interação Social. 
 

INTRODUÇÃO 

 

 Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o 

transtorno mental que mais acomete a população no mundo é 

a depressão, estima-se que 300 milhões de pessoas sejam 

acometidos por esse tipo de transtorno e que é a principal causa 

de incapacidade de todo o mundo. Onde a depressão na pior 

das hipóteses pode levar ao suicídio, levando a 800 mil casos 

de morte por ano e sendo a segunda causa de morte entre a 

faixa etária de 15 a 29 anos (OMS, 2018). 

 Cerca de 14% das doenças mundiais é atribuído a 

transtornos e complicações mentais e a maioria dos acometidos 

– 75%, são em sua grande maioria de baixa renda e que 

também não tem tratamento adequado (OMS, 2018).  

 No Brasil a partir de 2002 houve uma retração na criação 

de leitos pelo Sistema único de Saúde (SUS) em hospitais 

psiquiátricos, mostrando uma diminuição de 3.970 leitos, no 

período de 2002 a 2014 (BRASIL, 2015). Isto é resultado das 

grandes mudanças de assistência que ocorreram na saúde 

mental desde a reforma psiquiátrica até os dias atuais, 
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colocando o sujeito de transtorno mental como protagonista do 

seu processo de estabilidade em saúde. 

Nesta perspectiva, surgem várias iniciativas de se 

trabalhar de forma alternativa em um ambiente propício e 

devidamente preparado para dá todo suporte as terapias em 

saúde mental, como as Práticas Alternativas/Complementares 

(PAC’s), que tem o intuito de colocar o sujeito participando 

ativamente de todas as etapas, desde a implantação até os 

resultados a eles destinados (BRASIL, 2006). 

À vista disso as novas abordagens objetivam melhorar 

as habilidades, hábitos de vida e os relacionamentos pessoais 

e interpessoais, utilizando treinamentos em reabilitação como a 

musicoterapia, terapia de dança, arteterapia, fisioterapia, 

horticultura e terapias comunitárias, sendo possível evidenciar 

repercussões importantes por sua eficácia (BRASIL, 2017). 

As PAC’s constituem estratégias importantes de 

assistência em saúde que buscam minimizar a idéia da função 

medicamentosa como sendo única via de condução de 

tratamento em indivíduos com transtornos mentais, a exemplo 

temos a horticultura como prática simples, de grande 

relevância, com baixo custo de implantação e uma gama de 

possibilidades a serem discutidas com os seus resultados, 

destacando-se por sua capacidade de promover saúde 

(BRASIL, 2017).  

 No âmbito do SUS a política de promoção da saúde 

procura desenvolver ações que atuem em aspectos que 

incidam sobre o binômio saúde-doença, desenvolvendo formas 

mais amplas de intervenção sobre os condicionantes e 

determinantes sociais de saúde, de forma intersetorial e com 

participação popular, propiciando escolhas saudáveis por parte 
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dos indivíduos e coletividade no território onde vivem e 

trabalham (COSTA et al., 2015). 

As diversas práticas de medicina alternativa na busca de 

amenizar o sofrimento da pessoa com distúrbios mentais têm-

se crescido muito nos últimos anos, principalmente porque 

existem alguns receios de retornar algumas práticas do sistema 

antigo que era o hospitalocêntrico, com o intuito de cada vez 

mais nos afastar deste tipo de metodologia é que buscamos 

medidas e práticas integrativas onde o paciente será o 

protagonista do processo de melhora ou até mesmo de cura da 

sua doença (SOUZA e MIRANDA, 2017). 

 Nessa perspectiva, a participação da equipe de saúde 

tem a expectativa de desenvolver junto aos usuários práticas 

que contextualizem e apresentem novas perspectivas técno-

políticas de cuidado em saúde mental, adotando estratégias e 

ações em saúde que melhor visualizem e produzam a conexão 

entre a saúde mental e atenção básica. Desta forma, surgiu a 

seguinte indagação: Como a horticultura pode contribuir na 

terapia dos transtornos mentais como prática integrativa 

descritas nas literaturas atuais e recorrentemente disponíveis? 

Dessa maneira, apontam-se o seguinte objetivo para 

responder tal questionamento: conhecer os benefícios da 

horticultura na saúde mental, descrevendo os impactos da 

horticultura nos aspectos psicossociais e emocionais.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão bibliográfica, com abordagem 

qualitativa, descritiva e exploratória. Segundo Soares et al. 

(2014), esse tipo de trabalho consiste em um método de 

pesquisa amplamente utilizado como abordagem metodológica 
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em pesquisas que se utilizam da Prática Baseada em Evidência 

(PBE), tendo esse método a finalidade de reunir e sintetizar 

resultados de pesquisas sobre um tema pré-estabelecido, para 

que através desse agrupamento seja obtido um 

aprofundamento de conhecimentos sobre o tema proposto.  

Como critérios de inclusão foram seguidos alguns 

aspectos relevantes: artigos publicados em periódicos 

brasileiros; texto completo disponível em suporte eletrônico 

gratuitamente (artigos, monografia, dissertação e tese); 

responder ao objetivo do estudo; e ter sido publicado nos 

últimos cinco anos.  

Quanto aos critérios de exclusão, foram: ser material não 

publicado; não ser um artigo publicado em periódicos 

brasileiros; não responder aos objetivos do trabalho; estudos 

publicados antes de 2014. 

A coleta de dados ocorreu durante os meses de maio a 

junho de 2019, empregando-se a técnica da busca manual, com 

posterior busca do artigo através de banco de dados, sendo 

utilizados somente os artigos escritos em português por 

questão de acessibilidade e aplicabilidade a realidade 

brasileira. 

 Para a busca em banco de dados, empregaram-se os 

seguintes descritores: Horticultura Terapêutica; Saúde Mental; 

Terapias Complementares. A busca foi realizada na Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS), pois contém diversas bases de dados 

indexadas, entre as quais está a Literatura Latino Americana e 

do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature 

Analysisand Retrieval Sistem on-line (Medline), 

ScientificElectronic Library Online (SCIELO). 

Após o levantamento das publicações, os resumos foram 

analisados segundo os critérios de inclusão e exclusão pré-

http://www.scielo.org/
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estabelecidos e descritos no item anterior.  Uma vez 

selecionados para fazerem parte do corpo desse estudo, os 

artigos foram recuperados na íntegra, examinados e 

submetidos à exaustiva leitura, nas quais foram identificadas as 

principais unidades de significação ou os principais temas, 

relevantes à pesquisa a fim de responder o objetivo do estudo. 

Contudo, a plataforma mostrou 41 artigos relacionados a 

tematica e após aplicação dos critérios supracitados, resultou 

em apenas  9 estudos relacionado e incorporados ao  

trabalhado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Serão abordados neste capítulo os resultados e 

discussão da referida pesquisa. A princípio, serão explanados 

resultados referentes a descrição das publicações incluídas 

para revisão bibliográfica. Posteriormente, serão apresentados 

e discutidos os benefícios da horticultura nos fatores 

psicossociais e emocionais; estímulo à cidadania, 

responsabilidade com o meio ambiente e adesão do usuário ao 

serviço; e influência da horticultura na alimentação saudável e 

natural. 

 

ANÁLISE DAS PUBLICAÇÕES 

 

Foram encontrados 41 trabalhos na plataforma de 

pesquisa, no entanto foi realizado uma breve filtração com 

critérios de duplicidade, relação com a temática, período de 

validação para publicação e publicados no brasil por motivos de 

estratégias e politicas em saúde. Em conformidade com o 

exposto na Tabela 1, dos nove estudos selecionados 100% 
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deles foram publicados no Brasil, sendo escritos na língua 

vernácula do país. Desta totalidade, 88,8% (n = 8) foram 

publicados em revistas nacionais, sendo os outros 11,1% (n = 

1) disseminado em anais de congresso de extensão 

universitária, sendo todos em formato de artigo científico 

(100%) disponíveis na íntegra. 

 

Tabela 1 - Descrição dos estudos selecionados para revisão 

bibliográfica  

Autor Local de 

publicação e ano 

Objetivo Desenho do 

estudo 

BUBLITZ, AL; 

SCHUCK, AL. 

UNOE SC, Santa 

Catarina, 2019 

Acolher os 

indivíduos em 

sofrimento psíquico 

ou emocional 

desenvolvendo 

atividades de 

horticultura em 

grupos 

Relato de 

experiência  

RODRIGUES et. 

al. 

Comunicação em 

Ciencias da 

Saúde, Distrito 

Federal, 2018 

Melhorar o 

atendimento das 

Unidades, com a 

criação de área 

verde que propicie 

manejo da terra, de 

animais e plantas, e 

torne confortável e 

acolhedora a sala de 

espera 

Relato de 

experiência 

MATTOS, ACE; 

ROCHA, LS; 

RODRIGUES L. 

RASBRAN, São 

Leopoldo – RS, 

2018 

Relatar a 

experiência de 

oficinasde 

horticultura como 

ferramenta de 

cuidado em CAPS 

AD 

Relato de 

experiência 

CUNHA et. al. Associação 

Portuguesa de 

Definir um programa 

de horticultura com 

Relato de 

experiência 
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Horticultura, 

Portugal, 2017  

relevância para o 

estimulo dos 

sentidos, da 

atividade física, 

coordenação 

motora, criatividade 

e convívio 

SOUZA, TS; 

MIRANDA, 

MBS. 

Revista 

Psicologia, 

Diversidade & 

Saúde, Salvador, 

2017 

Realçar benefícios e 

potencialidades da 

horticultura como 

prática 

complementar na 

reabilitação 

psicossocial de 

portadores de 

transtornos mentais 

Revisão 

bibliográfica de 

caráter 

descritivo e 

exploratório 

PAGASSINI et. 

al. 

Anais do 8º 

Congresso de 

Extensão da 

UNESP, 2015 

Instalação de horta 

para fins 

terapêuticos como 

recurso ao trabalho 

permanente de 

educação ambiental 

Pesquisa 

descritiva e 

exploratória com 

abordagem 

qualitativa 

COSTA et. al. Revista Ciência & 

Saúde Coletiva, 

São Paulo, 2015 

Apresentar os 

resultados do estudo 

realizado nas hortas 

comunitárias e 

município de Embu 

das Artes/SP 

Estudo 

transversal com 

abordagem 

qualitativa  

 

Em relação ao desenho metodológico, seis estudos 

apresentaram-se como sendo relato de experiência (66,6%), 

um descritivo-exploratório (11,1%), uma revisão bibliográfica 

(11,1%) e um estudo transversal (11,1%).  

Quanto ao ano de publicação, nos últimos cinco anos 

foram desenvolvidas uma pesquisa em 2014 (11,1%), seguida 

de três pesquisas em 2015 (33,3%), duas pesquisas em 2017 

(22,2%) e 2018 (22,2%) e, atualmente, uma pesquisa em 2019 

(11,1%). 
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Em relação à população alvo, evidenciaram-se pessoas 

portadoras com transtornos mentais severos e persistentes (n 

= 5; 55,5%), transtornos mentais leves (n = 3; 33,3%), sendo 

estes crianças, adolescentes e idosos, além de residentes em 

nutrição e portadores de transtornos mentais decorrentes do 

uso de substâncias psicoativas no mesmo estudo (n = 1; 

11,1%), sendo todos realizados no âmbito da saúde mental, 

como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPs) e casas de 

apoio, conforme Figura 1. 

 

Figura 1 – Taxa relacionada à população alvo dos artigos  

 
Fonte: Próprio autor, 2019. 

 

No que diz respeito ao local de execução das pesquisas, 

observou-se mesma quantidade de estudos no nordeste (n = 2; 

22,2%), sul (n = 2; 22,2%), sudeste (n = 2; 22,2%) e no centro 

oeste (n = 2; 22,2%) do Brasil, além destes, um estudo foi 
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desenvolvido em Portugal (n = 1; 11,1%), país situado no 

sudoeste da Europa, segundo a Figura 2. 

 

Figura 2 – Descrição das regiões geográficas de execução das 

pesquisas 

 
Fonte: Próprio autor, 2019. 

 

Após a análise dos artigos, emergiram três categorias, 

sendo estas: benefícios da horticultura nos fatores 

psicossociais e emocionais; estímulo à cidadania, 

responsabilidade com o meio ambiente e adesão do usuário ao 

serviço; e influência da horticultura na alimentação saudável e 

natural. 

 

BENEFÍCIOS DA HORTICULTURA NOS FATORES 

PSICOSSOCIAIS E EMOCIONAIS 
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Apesar da singularidade dos artigos estudados, todos 

eles abordam fatores positivos nas dimensões psicossociais e 

emocionais a partir da horticultura. Nesse sentido, a horticultura 

torna-se uma prática terapêutica que compõe o atendimento do 

usuário tanto a nível individual como em grupo, favorecendo o 

desenvolvimento pessoal, integração entre os envolvidos, bem 

como, evitando a ociosidade e ansiedade (FEITOSA et al., 

2014). 

 Segundo Bublitz e Schuck (2019), grande parte dos 

indivíduos são receptivos a prática da horticultura, pelo fato de 

cultivar algo e em troca, obterem resultados de suas ações. 

Dessa forma, observa-se o sentimento de utilidade, capacidade 

em realizar atividades com suas próprias habilidades, além da 

aproximação e criação de vínculos durante esta prática. 

Ainda para os autores supracitados, a horticultura é um 

recurso terapêutico que potencializa a autoestima e auto-

responsabilidade, modificando realidades e promovendo a 

reabilitação psicossocial por meio de medidas simples e 

rotineiras (BUBLITZ, SCHUCK, 2019).  

O contato com a natureza estimula o indivíduo em todos 

os sentidos, exercitando o corpo, aguçando a imaginação e 

acalmando o espírito. Em estudo de Rodrigues, Guimarães, 

Gonçalves (2018), realizado com crianças e adolescentes em 

acompanhamento psicopedagógico, foi possível obter relatos 

de conforto, acolhimento e alívio de angústias quando 

encontravam-se no local das hortas no período de espera para 

o atendimento médico. 

 No entanto, em pesquisa realizada com idosos 

portadores de demência mental leve, observaram-se mudanças 

no comportamento afetivo, elevação da autoestima, maior 

interesse em aprender e criar coisas novas, reconhecimento de 
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amigos e familiares, além de ocupar a mente contribuindo no 

esquecimento das doenças e aspectos negativos da vida, 

tornando-os mais felizes (CUNHA et al., 2017). 

Estudo de Feitosa et al. (2014), corroboram com os 

aspectos mencionados acima, em que a horticultura 

proporcionou um relaxamento, diminuiu a ansiedade, aumentou 

a autoestima e resgatou o conhecimento popular, havendo 

também uma significativa inclusão social. 

Do ponto de vista dos usuários, fundamentalmente das 

mulheres, o desenvolvimento da horticultura na UBS promoveu 

desfrutar de um espaço de encontro e de bem-estar, além 

disso, o compromisso em trabalhar na horta fez necessário 

organizar o tempo do participante e assim, destinar um tempo 

pra si (COSTA et al., 2015). 

Ainda de acordo com Costa et al. (2015), a maioria dos 

participantes envolvidos com as hortas resgataram memórias 

da infância na lavoura, que haviam ficado adormecidas com a 

vinda para a cidade e com os novos ofícios, assim como 

lembranças da família e até das hortaliças que consumiam, 

resgatando suas raízes no campo. 

Em estudo de Mattos, Rocha e Rodrigues (2018), 

percebeu-se que o envolvimento dos usuários produziu desde 

o início das oficinas uma melhora na interação, 

responsabilidade e autonomia, pois as atividades estimulam a 

participação ativa, a tomada de decisões e visão crítica do 

trabalho.  

Ainda foi possível destacar a produção de vínculos entre 

os usuários – e deles para com os profissionais, o 

desenvolvimento da capacidade de envolvimento e 

compromisso com a horta, a execução de uma atividade 

essencialmente coletiva e o efetivo protagonismo exercido nas 
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tomadas de decisão acerca do projeto (MATTOS, ROCHA, 

RODRIGUES, 2018). 

Dessa maneira, verifica-se o papel fundamental da 

horticultura na manutenção saudável do processo psicossocial 

e emocional, visto que vários estudos apontam impactos 

positivos na saúde mental dos envolvidos a partir das atividades 

de contato com a terra em espaços participativos e de 

construção coletiva, propiciando discussões sobre autonomia, 

autocuidado, alimentação saudável, desestímulo ao uso 

excessivo de medicamentos, entre outros. Sendo considerado 

um momento de lazer, responsabilidade e cuidado.  

 

ESTÍMULO À CIDADANIA, RESPONSABILIDADE COM O 

MEIO AMBIENTE E ADESÃO DO USUÁRIO AO SERVIÇO 

 

Percebe-se que o espaço de terapia psicossocial através 

da horticultura configura-se em um campo prático para a 

reflexão dos envolvidos no que concerne aos novos usos 

sustentáveis dos recursos naturais, momentos de partilha de 

saberes e conhecimentos, além do tempo gasto em ação e 

produtividade, estimulando a adesão do usuário ao serviço de 

saúde (FEITOSA et al., 2014). 

 De acordo com Mattos, Rocha e Rodrigues (2018), 

identificou-se como forte impacto a mudança no espaço físico, 

em que antes se encontrava abandonado, com entulhos, grama 

alta e descuidado, em contrapartida, após o desenvolvimento 

do projeto com as hortas o espaço tornou-se um local 

acolhedor, decorado, organizado e com muita vitalidade.  

 Dessa forma, observa-se que o local destinado para a 

horticultura transformou-se também em um espaço de 
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discussões acerca de vários temas, tais como: troca de 

experiências sobre o manejo, estruturação, controle de pragas, 

posicionamento da horta com relação ao sol e conhecimento 

das variedades de alimentos plantados nos locais. A educação 

ambiental também foi discutida com a idéia da utilização de 

materiais recicláveis para ornamentação e falas importantes 

sobre o descarte correto do lixo residual do cigarro que estavam 

sendo encontradas no ambiente da horta (MATTOS; ROCHA; 

RODRIGUES, 2018).  

 Nota-se que a ambiência após a implantação das hortas 

promove transformações positivas nos espaços físicos, pois 

ficam mais bonitos, acolhedores e agradáveis, estimulando uma 

visão positiva de saúde e favorecendo uma nova relação dos 

usuários com o serviço, sobrepondo-se a uma visão 

exclusivamente voltada para a doença e entendendo esse 

como um espaço coletivo e de encontros (COSTA et al., 2015).  

 Segundo a Política Nacional de Humanização (PNH) do 

SUS, têm-se a necessidade da criação adequada da 

“Ambiência” aos usuários e servidores, isto é, construção de 

espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, que respeitem 

a privacidade do cliente, propiciando mudanças no processo de 

trabalho e sejam lugares de encontro entre as pessoas 

(BRASIL, 2013). 

Nesse sentindo, Costa et al. (2015) ainda refere que o 

ambiente acolhedor advindo da horticultura, sugere aos 

usuários o sentimento de pertencimento e uma maior 

integração dos pacientes com o serviço de saúde pelo 

envolvimento com o projeto, demonstrando disposição do 

usuário em se comprometer com as decisões, abarcando 

inclusive questões sobre seu tratamento, ou seja, estimulando 
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a autonomia e protagonismo do individuo sobre sua própria vida 

e saúde. 

 No que concerne ao conhecimento popular, estudo de 

Rodrigues et al. (2018), demonstrou que o espaço 

multifuncional utilizado para produção e distribuição de 

sementes e vegetais nutritivos, também poderia ser consumido 

entre os envolvidos, despertando idéias sobre o uso das plantas 

de forma medicinal, em conseqüência, observou-se maior 

cooperação, cuidado com o local, maior interação entre os 

usuários e reaproximação das pessoas com a natureza. 

 Ainda para Pagassini et al. (2015), constatou-se em seus 

estudos a eficiência na transferência conhecimentos acerca das 

plantações e formas de consumo, com notável 

responsabilidade social e ambiental. 

Diante desse contexto, percebe-se que esse movimento 

propicia momentos de socialização, convivência, reflexão e 

responsabilidade consigo e com o meio ambiente, apropriando 

e aproximando o usuário ao seu âmbito de tratamento, dando-

lhe possibilidades de gerir sua vida e condutas a ela 

relacionada, tornando os encontros permeados de conforto, 

segurança, felicidade e prazer, desmistificando a visão do 

serviço como apenas âmbito para tratamento de doenças, como 

tradicionalmente o serviço é associado popularmente.  

 

INFLUÊNCIA DA HORTICULTURA NA ALIMENTAÇÃO 

SAUDÁVEL E NATURAL 

 

A literatura tem vindo a mostrar que os espaços de 

horticultura urbana têm um impacto na qualidade de vida e bem-

estar das populações, com a percepção de um conjunto 
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alargado de benefícios na saúde e no bem-estar individual e da 

comunidade (CUNHA et al., 2017). 

A terapia por meio das hortas promove a diminuição da 

ociosidade e do sentimento inutilidade, dentre outros benefícios 

que vão desde um bem-estar até uma boa alimentação. 

Portanto, é sublime o emprego desta terapia, pois ocorrem 

mudanças não somente no aspecto psicológico e emocional do 

indivíduo acometido por alguma deficiência, como também 

alterações em sua alimentação de forma positiva e saudável 

(FEITOSA et al., 2014). 

Ainda em pesquisa de Feitosa et al. (2014), as hortaliças 

colhidas foram utilizadas no preparo das refeições do 

estabelecimento, onde todos os envolvidos analisaram a 

importância de uma alimentação saudável e natural, sendo um 

momento de reflexão e troca de saberes. 

Segundo Costa et al. (2015), a utilização de alimentos e 

plantas medicinais colhidos na horta constituíram-se em 

estratégias positivas de educação alimentar e nutricional para 

os participantes, ampliando a visão sobre a questão alimentar, 

possibilitando diversidade na escolha de alimentos e 

favorecendo o consumo de hortaliças inclusive pelos próprios 

profissionais de saúde do serviço em questão. 

Nesse sentido, a formação de uma horta com espécies 

de maior valor nutritivo e maior uso alimentar, permite que a 

pessoa tenha um contato direto com a terra e o prazer de se 

sentir útil a si mesmo e às pessoas de seu convívio, além de 

agregar em suas alimentações nutrientes importantes para o 

fortalecimento, crescimento, imunidade, energia, culminando 

em um bom funcionamento dos órgãos e mantendo-se cada vez 

mais resistente contra as doenças (CAMARGO et al., 2015). 
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Em pesquisa realizada em um CAPS AD por Mattos, 

Rocha e Rodrigues (2018), evidenciou os esforços dos usuários 

na realização dos almoços coletivos, entre usuários, familiares 

e equipe de trabalhadores, fazendo uso de alimentos cultivados 

nas hortas, sendo todo planejamento e execução do cardápio 

por iniciativas dos usuários participantes.  

A manifestação de satisfação e de possibilidades que a 

hortoterapia promove no cotidiano dos indivíduos, favorece 

questões emocionais, psicológicas, biológicas e de 

relacionamento através de medidas simples, como: plantar, 

semear e colher um alimento provido de seu próprio esforço, 

conferindo uma valorização, aumento da auto-estima e 

responsabilidade, contribuindo de forma significativa em sua 

qualidade de vida (MATTOS; ROCHA; RODRIGUES, 2018).   

Conforme Camargo et al. (2015), as práticas de 

horticultura, bem como, de colheita e uso para consumo do 

produto final motivaram os usuários e seus familiares a 

instalarem pequenas hortas em suas próprias casas, 

justificando o prazer em consumir verduras semeadas pelas 

próprias mãos, tendo um sabor diferente e, assim, contribuindo 

para adequação de uma alimentação saudável e regrada.  

 Nessa perspectiva, a horticultura no contexto de atenção 

à saúde amplia o diálogo sobre alimentação saudável, e se 

enquadra no eixo das Políticas Públicas e Sociais em 

Segurança Alimentar e Nutricional (SANs), nas práticas para 

garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA), 

nas experiências que englobam as hortas comunitárias, acesso 

ao alimento, inclusão produtiva e o fornecimento da 

alimentação via outras formas organizativas (BRASIL, 2017). 

Dessa forma, é inquestionável a grande influência que a 

alimentação possui sobre a saúde e a vida das pessoas, a 
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promoção da alimentação saudável implica ainda em um 

conceito amplo e de grande complexidade, perpassando não só 

pelas ações promovidas por profissionais de saúde como no 

caso das oficinas de horticultura, mas por iniciativas que 

consigam transcender os serviços de saúde, em que toda 

comunidade possa receber o estímulo para melhores hábitos 

de vida. 

 

CONCLUSÕES  

 

O prezado estudo transpareceu os beneficios da horticultura 

como estratégia terapêutica em um indivíduo portador de 

transtorno/doença mental, pontuando os impactos 

biopsicossocial, interação e envolvimento com o serviço, 

respeito e responsabilidade com o meio ambiente, melhorias na 

qualidade de vida e alimentação saudável. este estudo destaca 

a importância de mais pesquisas e publicações voltadas para a 

temática horticultura em indivíduos com transtornos mentais, já 

que este público apresenta peculiaridades dentro da sociedade 

e possui um universo rico de investigação, possibilitando 

mudanças significativas por meio de práticas humanizadoras, 

contribuindo para manutenção e construção de vínculos 

respeitosos, saudáveis e determinantes. 
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RESUMO: O número de suicídios tem aumentado,sobretudo na 
população jovem, e essa realidade tem preocupado 
profissionais da saúde, da educação e a sociedade como um 
todo, os quais têm buscado respostas para tentar compreender 
a complexidade desse fenômeno. Este estudo objetivou 
identificar a presença de ideação suicida em jovens de 17 a 29 
anos da cidade de João Pessoa-PB, bem como analisar suas 
motivações e possíveis associações entre ideação suicida e 
grupos sociais. Tratou-se de um estudo quantitativo, descritivo 
e correlacional. Os instrumentos de coleta de dados utilizados 
foram o Questionário de Ideação Suicida (QIS) e um 
questionário sociodemográfico. Os dados foram analisados 
através de estatística descritiva e inferencial. Participaram do 
estudo 410 estudantes com idades entre 17 e 29 anos.  Dentre 
os estudantes que responderam o QIS de forma completa, 
resultando em 382 participantes, 70 (18,32%) apresentaram 
potencial risco de suicídio e 53 (13,7%) afirmaram ao menos 
uma tentativa ao longo da vida. Foram verificadas diferenças 
estatisticamente significativas entre as tentativas de suicídio e 
o sexo do participante, sendo a maioria mulheres (75,5%, 
p=0,007). Dentre os principais motivos elencados para a 
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ideação e/ou tentativas, tem-se os problemas familiares 
(73,1%) e as questões existenciais (71,0%). Entende-se que a 
ideação e tentativa de suicídio estão associadas a fatores 
relacionados às vulnerabilidades não apenas individuais, mas, 
sobretudo sociais e programáticas.  
Palavras-chave: Ideação suicida. Suicídio. Juventude. 
Motivação. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A problemática do suicídio, e as questões que a 

permeiam, tem estado cada vez mais presente na sociedade. 

Hodiernamente, tem-se conhecimento de colegas de trabalho, 

amigos, estudantes, familiares etc. com ideação suicida ou que, 

infelizmente, tenham tentado e até posto fim às suas vidas. 

Observa-se um aumento nas estatísticas (BRASIL, 2017; WHO, 

2014) e, consequentemente, uma preocupação por parte de 

profissionais da saúde, da educação e a sociedade como um 

todo, os quais têm buscado respostas no sentido de 

compreender a complexidade do fenômeno apresentado e 

subsidiar ações preventivas. 

Embora não exista uma unanimidade em sua definição, 

entende-se que o suicídio implica num ato voluntário por meio 

do qual a pessoa possui a intenção e provoca a sua própria 

morte. Nesta pesquisa, tem-se a compreensão de que o 

comportamento suicida constitui-se em um contínuo de 

ideação, plano e tentativa. A ideação suicida, por sua vez, 

refere-se ao pensamento ou à ideia de se matar. Observa-se a 

existência de uma correlação positiva entre ideação suicida e a 

consumação do ato (FRANKLIN et al., 2017; STOLIKER B; 

LAFRENIERE, 2015).   
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Nas últimas décadas, em-se notificado um aumento no 

número de suicídios. A cada 45 segundos, uma pessoa é vítima 

de suicídio em algum lugar do mundo. Há um contingente de 

aproximadamente 800.000 pessoas que põem fim à vida 

anualmente. Atualmente, essa cifra ultrapassa o somatório de 

todas as mortes causadas por homicídios, acidentes de 

transporte, guerras e conflitos civis ao término de cada ano. É 

um grave problema de saúde pública que afeta não apenas o 

indivíduo, mas a família e a comunidade (BRASIL, 2017; WHO, 

2014). 

Nesse contexto, tem surgido uma preocupação em torno 

da juventude. O suicídio é atualmente a segunda causa de 

mortalidade dentre as pessoas entre 15 e 29 anos no mundo 

todo. Esses dados podem ser ainda mais alarmantes se 

considerada a subnotificação e a imprecisão das estatísticas 

relativas às tentativas de suicídio. Estima-se que para cada 

caso de suicídio consumado, há mais de 20 casos de tentativas, 

o que exerce considerável impacto nos serviços de saúde 

(BRASIL, 2017; WHO, 2014; FIGEL; MENEGATTI; PINHEIRO, 

2013). 

O Brasil, por sua vez, figura entre os dez países que 

registram os maiores números absolutos de suicídios, não 

obstante possua um coeficiente considerado relativamente 

baixo, por ser um país populoso, de acordo com dados 

compilados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) (WHO, 

2014). No entanto, tem-se observado um aumento nas 

notificações registradas no Sistema de Informações sobre 

Mortalidade (SIM/DATASUS) tendo como o suicídio a causa 

mortis.  

Nessa direção, no período que vai de 2000 a 2012 foram 

registrados no Brasil 112.164 óbitos por suicídio, 
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correspondendo a um aumento de 26,5%, passando de 4,9 a 

cada 100.000 habitantes em 2000 para 6,2 a cada 100.000 

habitantes em 2012. Em relação à faixa etária, verificou-se 

nesse período que o suicídio entre os idosos teve maior 

frequência (aumento de 16,2%, 8/100.000 habitantes). No 

entanto, o aumento de suicídio entre os jovens se destacou 

(21,8%) (MACHADO; SANTOS, 2015).  

De 2011 a 2015, o número de mortes por suicídios no 

Brasil aumentou 12%. O último boletim epidemiológico deu 

também uma atenção especial aos jovens entre 15 e 29 anos, 

faixa etária em que o suicídio configura-se como a quarta causa 

de mortalidade nesse país. No estado da Paraíba, por sua vez, 

aconteceram 989 suicídios no referido período (BRASIL, 2017). 

O que tem acarretado um aumento nesses números, 

mais especificamente entre a juventude? Por que tantos jovens 

têm pensado em pôr fim às suas vidas todos os anos? Quais 

seriam as motivações para tal? Existem diferenças na 

frequência da ideação suicida entre os sexos, grupos de 

pertença religiosa e renda. Essas são algumas questões que 

nortearam esta pesquisa. 

Desse modo, o objetivo do presente estudo foi identificar 

a presença de ideação suicida entre jovens da cidade de João 

Pessoa-PB, analisando os motivos e as diferenças entre os 

grupos sociais (sexo, religião, religiosidade e renda). Falar 

abertamente sobre o tema, sem alarmismo, enfrentando os 

estigmas e conscientizando, pode contribuir para a prevenção 

e para a assistência em saúde. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

CARACTERÍSTICA DO ESTUDO 

 

Caracterizou-se como um estudo quantitativo descritivo 

e correlacional, de caráter transversal, que objetivou investigar 

a presença de ideação suicida, sua associação com o sexo, 

religião, religiosidade e rendal, bem como os motivos atribuídos 

por jovens da cidade de João Pessoa. 

 

LOCAL 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida nas dependências da 

instituição de ensino da cidade de João Pessoa, a Universidade 

Federal da Paraíba. 

 

 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A população deste estudo foi constituída por jovens da 

cidade de João Pessoa com idade entre 17 e 29 anos. Essa 

população foi escolhida baseando-se nos seguintes fatores: 1) 

situar-se na faixa etária, juventude, na qual se tem percebido 

um aumento significativo no número de suicídios, conforme 

último boletim epidemiológico (BRASIL, 2017); 2) pela 

facilidade de acesso a essa população para efeito de pesquisa 

e ações interventivas e preventivas; 3) pela possibilidade de 

estudar essa população em momentos diferentes, viabilizando 

estudos comparativos e; 4) por ser a faixa etária da juventude 

que geralmente se encontra matriculada no nível superior e 

técnico. 
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Ressalta-se que a amostra se caracterizou como não 

probabilística (por conveniência). A amostra final resultou de 

410 participantes, sendo a maioria mulher (60,7%), de 

orientação sexual heterossexual, com a média de idade de 21 

anos, de cor parda (46,6%). No que diz respeito ao estado civil 

dos participantes, verificou-se que há uma maior frequência de 

solteiros (91,2%), que não estão empregados (88,3%) e 

também não estão à procura de emprego (63,2%), com uma 

renda de 1 a 2 salários mínimos (43,2%), e que não possuem 

filhos (82%). Observou-se, ainda, que grande parte afirmou 

possuir religião, sendo católica (40,5%) ou evangélica (25,6%), 

que se consideram religiosos (30%) e que moram com a família 

nuclear constituída por pai, mãe e/ou irmãos (45,9%). 

 

INSTRUMENTOS 

 

Para cumprir com os objetivos desta pesquisa, foi 

utilizado como instrumento de coleta de dados um questionário 

semiestruturado dividido em duas seçõoes. A primeira 

corresponde à “Escala de Ideação Suicida (SIQ - Suicidal 

Ideation Questionnaire; REYNOLDS, 1988)”, sendo utilizada a 

versão portuguesa do SIQ validada por Ferreira e Castela 

(1999), de forma adaptada. 

O SIQ é um instrumento autoavaliativo desenvolvido 

para avaliar a gravidade dos pensamentos suicidas em 

adolescentes e adultos, como elevado índice de confiabilidade 

(alfa de Cronbach de 0,96). O instrumento é constituído por 30 

itens, com escala de resposta do tipo Likert, variando de 0 

(nunca tive este pensamento) até 6 (quase todos os dias), 

podendo o resultado variar entre 0 e 180. O instrumento ainda 

não apresenta pontos de corte. No entanto, segundo Reynolds 
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(1988), uma pontuação acima ou igual a 41 pode ser indicativa 

de significativa psicopatologia e de potencial risco de suicídio. 

Por fim, utilizou-se um “Questionário sociodemográfico” 

para identificar o perfil dos participantes, com variáveis de 

interesse, tais como sexo, idade, etnia, religião, religiosidade, 

com quem mora, dentre outras.   

 

PROCEDIMENTOS 

 

Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em 

Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde (CCS/UFPB). 

Mediante a aprovação pelo Comitê de Ética, os estudantes 

foram contatados em seus locais de estudos e convidados a 

participar. Para proceder ao levantamento das informações, 

inicialmente os participantes foram informados sobre os 

objetivos da pesquisa, esclarecendo que as informações 

fornecidas seriam mantidas em sigilo e resguardado o 

anonimato, não influenciando no seu desempenho escolar e 

que só serão utilizadas para fins de pesquisa. Vale ressaltar que 

esta pesquisa atende a Resolução do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, nº 466/2012, resguardando o respeito à 

autonomia do participante e a garantia do anonimato que 

assegure a privacidade dos envolvidos aos dados confidenciais. 

A participação foi voluntária, sendo solicitado aos 

participantes que desejassem contribuir com o estudo a leitura 

e assinatura de um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, conforme Resolução nº 466, de 12 de dezembro 

de 2012. Sendo assim, frente ao consentimento, iniciava-se a 

fase de aplicação dos questionários, os quais eram respondidos 

individualmente. 
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 A aplicação foi feita em sala de aula em grupos de 30 a 

40 alunos, por duas pesquisadoras previamente treinadas, a 

aplicação que teve duração média de 20 minutos. Durante toda 

a aplicação, as pesquisadoras estavam presentes em sala de 

aula para possíveis esclarecimentos de dúvidas e auxílio no 

preenchimento das informações.  

 

ANÁLISE DOS DADOS 

 

Após a fase de coleta de dados, foi construído um banco 

de dados a partir da digitação dos questionários com prévia 

codificação das respostas, utilizando-se o Software SPSS.18. 

Inicialmente, foram realizados procedimentos para 

análise exploratória de dados visando identificar eventuais 

omissões de respostas e possíveis outliers. Os dados do 

Questionário de Ideação Suicida e os dados sociodemográficos 

foram analisados através de estatística descritiva, frequência e 

medidas de posição (Média, Mediana) e de variabilidade 

(Desvio Padrão,  Amplitude). 

Em seguida, procederam-se as análises inferenciais das 

variáveis, com a realização de testes bivariados e multivariados 

(teste t de Student, ANOVA, Qui-quadrado e correlação) para 

verificação de associações entre as variáveis do estudo, a 

saber: associação entre ideação suicida e os grupos sociais de 

interesse (sexo, religião, religiosidade e rendal). . 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

ANÁLISE DA IDEAÇÃO SUICIDA E TENTATIVA DE SUICÍDIO 
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A tabela 1 apresenta a média dos participantes que 

tiveram algum pensamento suicida ao longo da vida. Os dados 

foram obtidos através da análise das respostas da Escala de 

Ideação Suicida (SIQ - Suicidal Ideation Questionnaire) 

(REYNOLDS, 1988; versão validada por FERREIRA; 

CASTELA, 1999) para avaliar a presença de ideação suicida.  

Na tabela 1, observa-se as médias igual ou superior a 1, 

o que significa que os participantes pensaram nestas questões 

em relação ao suicídio, mas não no último mês. Não obstante, 

pensaram no suicídio de uma forma geral ao menos uma vez 

na vida nas seguintes questões como: 

 

Tabela 1. Média dos participantes nos itens do SIQ 
 
Itens 
 

Médias DesvioPadrão 

1. Pensei que seria melhor não estar vivo 1,29 1,64 

5. Pensei em pessoas morrendo 1,52 1,71 

6. Pensei na morte 2,27 1,99 

10.Pensei que as pessoas estariam mais felizes se 

eu não estivesse presente 

1,28 1,82 

11. Pensei em como as pessoas se sentiriam se eu 

me suicidasse 

1,22 1,69 

12. Desejei estar morto (a) 1,15 1,67 

13. Pensei em como seria fácil acabar com tudo 1,00 1,57 

17. Desejei nunca ter nascido 1,11 1,71 

19. Pensei na maneira como as pessoas se 

suicidam 

1,02 1,43 

21. Pensei em ter um acidente grave 1,08 1,59 

22. Pensei que a vida não valia a pena   1,12 1,63 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Segundo Reynolds (1988), uma pontuação acima ou 

igual a 41 pontos nos 30 itns do SIQ pode ser indicativa de 

significativa psicopatologia e de potencial risco de suicídio. 
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Desse modo, um total de 70 participantes dos 382 

respondentes (questionários respondidos de forma completa, 

sem variáveis omissas) se enquadraram nesse ponto de corte, 

conforme resultados da tabela 2 abaixo. 

 

Tabela 2. Potencial Risco de Suicídio  

Variáveis 

 

N (70) f (%) M DP p* 

Gênero       
Homem 24 34,3 84,17 30,56 0,28 
Mulher 46 65,7 79,74 35,96  
      
Área      
Humanas 31 44,3 83,58 31,17 0,31 
Exatas 18 25,7 69,06 17,72  
Saúde 21 30,0 81,26 45,05  

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
*p <0,05 

 

Nesse sentido, observou-se que 18,32% dos estudantes 

pesquisados apresentaram potencial risco de suicídio, 

conforme o critério de ponte de corte referido anteriormente. 

Este é um dado preocupante, pois 70 pessoas possuem esse 

risco, dos quais 46 foram mulheres e 31 da área de humanas. 

Dentre aqueles que apresentaram potencial risco de 

suicídio, a média no SIQ foi de 84,17 para os homens 

(DP=30,56) e 79,74 para as mulheres (DP=35,96). Quanto à 

área, verificou-se uma média de 83,58 (DP=31,17) para 

Humanas, 69,06 (DP=17,72) para Exatas e 81,26 (DP=45,05) 

para Saúde. Embora a média masculina e a média dos 

participantes da área de Humanas sejam maiores, não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas.  

Em relação à tentativa de suicídio, a amostra resultou 

com 410 questionários respondidos. Os resultados apontaram 
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que 55 (13,41%) jovens  afirmaram já terem tentado  suicídio 

alguma vez na vida. Quanto à caracterização sócio-

demográfica, observou-se que a maioria foi mulher (n=42, 

76,4%), afirmou possuir alguma religião (n=29, 53,7%), sendo 

22 da área de saúde (40%) e 26 de cor parda (47,3%). Foram 

verificadas diferenças estatisticamente significativas entre as 

tentativas de suicídio e o sexo do participante, sendo a a maior 

frequência entre as participantes femininas (p=0,003).A tabela 

3 apresenta os resultados. 

 

Tabela 3. Tentativas de suicídio  
 
Tentativas 
 

N(%) p 

Sexo   

Homem 13  

Mulher 42 (75,5%) 0,003 

Religião   

Não possui 24 (44,4%) 0,14 

Católico 14 (25,9%)  

Evangelico 15 (27,8%)  

Área   

Saúde 22 (40%%) 0,25 

Humanas 21 (38,2%)  

Exatas 12 (21,8%)  

Cor   

Parda 26 (47,3%) 0,26 

Negra 11 (20%)  

Branca 17 (30,9%)  

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Ao se tratar das tentativas de suicídio, os índices são mais 

significativos entre as mulheres (CALIXTO; ZERBINI, 2016). 

Dessa forma, os resultados da presente´pesquisa corroboram 
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com  de Cruz e Camargo (2017), que em um estudo realizado 

em uma Delegacia de Policia da cidade de Lins/SP identificou-

se que no período de 2008 a 2017 foram registrados 254 

boletins de ocorrências sobre a temática em questão, destes 

eram 29 casos de suicídio e 225 tentativas. As mulheres 

apresentaram um elevado índice de tentativas de suicídio  

foram 175 (78%) enquanto os homens apenas 50 (22%). Uma 

das justificativas para este indicativo dá-se ao fato da mulher 

buscar métodos menos letais para o ato e serem mais abertas 

a busca de ajuda. 

A religiosidade tem infuenciado de forma positiva, uma 

vez que tem sido apresentada na literatura como um fator de 

proteção ao suicídio, isto porque oferece um suporte social 

(rede de amigos, ações de caridade aos mais necessitados), 

desperta as emoções positivas como o perdão, generosidade, 

gratidão, essas emoções influenciam diretamento no 

enfrentamento das dificuldades e na promoção da saúde mental 

(NANTES;GRUBITS, 2017). Desse modo, os dados deste 

estudo apontaram a religiosidade como um fator de proteção e 

não ter uma filiação religiosa. 

 

ANÁLISE DOS MOTIVOS ATRIBUÍDOS À IDEAÇÃO E 

TENTATIVAS DE SUICÍDIO 

 

A tabela 4 apresenta os principais motivos que, segundo 

os jovens da pesquisa, os levaram a pensar e/ou tentar o 

suicídio. Os participantes puderam elencar os três motivos 

principais. Dentre os 238 participantes que responderam esta 

questão, foram citados os seguintes motivos que obtiveram 

maior frequência de resposta: 73,1% apontaram os problemas 

familiares, em seguida, com 71%, estão os problemas 
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existenciais e 44,1% responderam não encontrar mais prazer 

ou sentido para vida.  

 

Tabela 4. Motivos atribuídos a ideação e tentativas de suicídio 

pelos jovens em questão 
 
Variável  
 

N (238) f (%) 

Motivos   
Problemas familiares 174 73,1 
Existenciais 169 71,0 
Sem prazer/ sentido 105 44,1 
Financeiros/desemprego 91 38,2 
Sem perspectiva 76 31,9 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.   

 

O instrumento dispunha de um espaço destinado para 

que os jovens redigissem o que para eles poderia evitar estes 

pensamentos, os resultados obtidos são ilustrados com as 

seguintes falas: “Apoio, compreensão o que eu sinto não é 

drama” (quest.23, feminino, 20 anos), “Somos pressionados por 

cobranças sociais e familiares o tempo todo”( quest.373, 

feminino, 18 anos),“Ter apoio da família e a sua compreensão” 

(quest.31, feminino, 21 anos), “Menos problemas familiares e 

sentido da vida” (quest.16, feminino, 27anos), “Algo que me 

fizesse ter algum apego e estar aqui além de família e amigos” 

(quest.08, masculino, 22 anos) “Em alguns momentos difíceis 

possuir respostas ou certezas na vida” (quest.363,feminino, 22 

anos). 

Esses dados corroboram com Almeida, Benedito e 

Ferreira (2017) que evidenciam que este público especifico, 

“jovens universitários”, por vezes sofrem pressão por parte da 

família quanto ao futuro profissional, da sociedade quanto ao 

pertencimento de grupos sociais, e também seus próprios 
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questionamentos em busca do sentido da vida, já que estão em 

uma fase de descobertas.  Portanto, a ideação e tentativa de 

suicídio estão cada vez mais associadas a fatores relacionados 

ao coletivo e não apenas ao indivíduo.  

Ressalta-se a fragilização dos laços sociais, na qual 

emergem discursos que remetem aos conflitos familiares, 

tornando-se um dos motivos de sofrimento citados pelos jovens 

universitários. Nessa direção, são percebidos também fatores 

como o desemprego e a desesperança diante de cenários 

socioeconômicos que impossibilitam os jovens vislumbrarem 

uma perspectiva positiva para o futuro, contribuindo para o 

adoecimento mental e a tentativa de tirar a própria vida. 

 

ANÁLISE DAS DIFERENÇAS NO NÍVEL DE IDEAÇÃO 

SUICIDA E O SEXO DO PARTICIPANTE, GRUPO DE 

PERTENÇA RELIGIOSA, NÍVEL DE RELIGIOSIDADE E 

RENDA 

 

De forma geral,observou-se que a média de ideação 

suicida do sexo feminino (M=27,41) foi superior à do masculino 

(M=23,80), contudo não foi constatada uma relação 

estatisticamente significativa, assim também como a renda, 

conforme resultados apresentados na tabela abaixo. 

 

Tabela 5. Diferenças no nível de ideação suicida e o sexo do 

participante, grupo de pertença religiosa, nível de 

religiosidade e renda 

 

Grupos 

 

Média Ideação Suicida 

 

p 

 

Sexo 

Feminino (n=215) 

 

27,41 (DP=33,20) 
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Masculino (n=140) 

 

Religião 

Católico* (n= 145) 

Evangélico (n=91)) 

Sem religião* (n=130) 

Espírita (n=9) 

 

Religiosidade 

 

Renda 

23,80 (DP=31,15) 

 

 

20,80 (DP=27,15) 

26,47(DP= 38,34) 

33,14(DP= 33,30) 

18,89(DP=19,74) 

 

r= -0,17 

0,30 

 

 

 

0,02 

 

 

 

0,001 

Até 2 salários (n=192) 28,51(DP=33,82)  

De 3 a 8 salário (n=134) 24,93(DP=32,79)  

Mais de 8 salários(n=22) 

 

13,50(DP=15,02) 0,106 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.  

 

No que diz respeito à religião, percebe-se que a média 

de ideação suicida entre os católicos (M=20,80) foi inferior aos 

que afirmaram não ter uma religião (M= 33,14). Este dado 

fortalece os estudos de Durkheim (1897) voltados para relação 

entre a religião e o suicídio, onde foi constatado que a religião 

promovia uma interação social, indicava um ideal de vida, nutria 

uma esperança de melhora e o temor a sua divindade faria com 

que as pessoas desistissem de pensar e cometer o suicídio. Por 

outro lado, o fato de grande parte das religiões tratarem o 

assunto como pecado por irem de encontro às leis divinas, o 

suicídio pode ser tratado como um tabu. 

Nesse sentido, foi observada também uma relação 

estatisticamente significativa entre a religiosidade e ideação 

suicida, no sentido negativo. Apesar de ser uma relação fraca 

(r= -0.17, p = 0,001), ela aponta que quanto menor a 

religiosidade maior é a ideação suicida. 

Segundo Santos et al. (2016), de um modo geral, 

pessoas com maior envolvimento religioso, sem levar em 
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consideração a filiação religiosa, possuem menores chances de 

desenvolver o comportamento suicida, sendo assim a 

religiosidade um fator de proteção. Assim, segundo tais autores, 

a religiosidade se sobressai em comparação com a pertença a 

grupo religioso propriamente dito. 

 

CONCLUSÕES  

 

Diante do exposto, pode-se dizer que os objetivos deste 

estudo foram cumpridos, apontando alguns dados que podem 

contribuir para o conhecimento científico e avanço dos estudos 

na seara em questão. De modo geral, os resultados são 

alarmantes e coadunam com estudos realizados na esfera 

nacional (BRAZIL, 2017; MACHADO; SANTOS, 2015) os quais 

referem e ratificam os dados epidemiológicos em que o suicídio 

tem aumentado sobretudo na população jovem. 

Em síntese, observou-se que 70 dos 382 participantes 

que responderam o questionário de forma completa, sem 

variáveis omissas obtiveram a pontuação QIS de 41 ou mais 

pontos nas 30 questões, conforme o critério de ponte de corte 

no SIQ. Este  é um dado bastante preocupante uma vez que de 

acordo com Reynolds (1988), uma pontuação acima ou igual a 

41 pontos no SIQ pode ser indicativa de significativa 

psicopatologia e de potencial risco de suicídio, sendo assim, 70 

jovens universitários apresentaram potencial risco de suicídio, 

dos quais 46 são mulheres. 

 No tocante a tentativa de suicídio, constatou-se que 

13,9% dos jovens afirmaram já terem tentado o suicídio.Foram 

verificadas ainda as diferenças estatisticamente significativas 

entre as tentativas de suicídio e o sexo do participante, sendo a 

maioria mulheres (p=0,007). Faria, Gandolfi e Moura (2014), em 
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seu estudo analisaram 210 jovens, de uma instituição de ensino 

superior em Brasília, observando que 9,4% das mulheres 

apresentaram tentativas de suicídio, um alto contraste com a 

porcentagem masculina (1,2%).  

De acordo com a literatura,mais especificamente voltada 

para os estudos da adolescência,as mulheres tem mais ideação 

e tentam mais o suicídio do que os homens, porém é o homem 

que mais concretiza o ato em si (Silva et al., 2019). Uma das 

explicações relaciona-se ao uso de meios mais letais e 

agressivos por parte destes. Outra questão a ser discutida 

refere-se ao fato de que, para  a mulher,  a a tentativa de 

suicídio pode configurar-se como um pedido de socorro. Os 

homens, por sua vez, em função das pressões de gênero, 

tendem a conter o sofrimento, o que é algo comum em nossa 

cultura machista.  

Identificou-se a religiosidade como um fator de proteção, 

visto que quanto menor a religiosidade maior a ideação suicida. 

Os estudos (NANTES;GRUBITS,2017) apontam que ter uma 

religiosidade/espiritualidade influencia diretamente na 

capacidade de enfrentamento do individuo frente as situações 

difíceis da vida.  

 Dentre os principais motivos associados a ideação 

apresentado pelos jovens pesquisados estão os conflitos 

familiares, assim também como os conflitos existenciais e a 

busca de sentido para a vida. É nesta fase de descobertas que 

o apoio familiar é fundamental para os jovens, e muitos deles 

convivem com a ausência dele, essa ruptura dos laços sociais 

atrelado as incertezas e temores quanto ao futuro profissional e 

pessoal têm contribuído para que os que os jovens 

universitários percam a possibilidade de vislumbrarem uma 

perspectiva positiva para o futuro. 
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Enquanto limitações, compreende-se que a pesquisa 

quantitativa, por sua natureza, não explora o universo 

símboloco e os sentidos atribuídos pelos jovens pesquisados às 

questões abarcadas nesta pesquisa. Nesse sentido, sugere-se 

a realização de estudos qualitativos que explorem os resultados 

relatados. 

Por fim, ressalta-se que esta pesquisa é de grande 

relevância para universidade e para sociedade, pois permite 

conhecer o atual cenário dos estudantes e seus conflitos, e, 

frente a isto, poder minimamente subsidiarr estratégias para 

intervir nesta realidade através de ações de prevenção e 

enfrentamento.  
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RESUMO: Este estudo objetivou explorar a relação entre a 
ideação suicida com os traços sombrios da personalidade 
(psicopatia, narcisismo e maquiavelismo) e o bem-estar 
subjetivo através de um estudo correlacional, ex-post facto, com 
uma abordagem quantitativa. Para tal, o estudo foi realizado em 
uma instituição de ensino superior no interior da Paraíba, 
contando com uma amostra de 200 participantes com média de 
idade de 22,45 (DP=5,04), sendo a maioria do sexo feminino 
(68%), solteira (84%), heterossexual (85%), católica (67,5%) e 
de classe média (78%). Foram utilizadas a Escala Multi-
atitudinal de Tendência ao Suicídio - EMTS; a Dark Triad Dirty 
Dozen - DTDD; a Escala do Bem-Estar Subjetivo - EBES e um 
questionário sociodemográfico. As análises foram realizadas 
através do SPSS versão 22. Como resultados do estudo, 
observou-se que tanto a repulsão pela vida e atração pela morte 
apresentaram correlações estaticamente significativas e 
positivas com maquiavelismo, psicopatia, narcisismo e afetos 
negativos, correlacionando-se ainda, porém negativamente, 
com satisfação com a vida e afetos positivos (neste último caso 

mailto:Junio.pb@hotmail.com


IDEAÇÃO SUICIDA: CORRELATOS DOS TRAÇOS SOMBRIOS DE 

PERSONALIDADE E DO BEM-ESTAR SUBJETIVO 

700 
 

apenas o fator repulsão com a vida). Por fim, conclui-se que os 
objetivos foram devidamente alcançados, levando a um melhor 
entendimento sobre os construtos envolvidos e permitindo 
pensar intervenções no sentido de promover, por exemplo, 
afetos positivos viando prevenir a ideação suicida. 
 
Palavras-Chaves: Ideação Suicida. Personalidade sombria. 
Bem-estar subjetivo.  
 

INTRODUÇÃO 

 

  De acordo com a Organização Mundial da Saúde – OMS 

(2010) o suicídio é uma importante questão de saúde pública a 

nível mundial, consistindo em um ato propositado pelo próprio 

sujeito, cuja intenção é a morte, de forma consciente e 

intencional. Sendo ainda um fenômeno complexo que tem 

atraído a atenção de diferentes ciências como a psicologia, a 

sociologia, a psiquiatria, entre outras.   

  A literatura frequentemente apresenta o termo 

comportamento suicida utilizado para designar atos da ideação, 

da tentativa e do ato consumado, cada um sendo assim 

considerado um passo para um eventual suicídio. A ideação 

refere-se aos pensamentos ou ideias sobre o ato de cometer o 

suicídio, a tentativa caracteriza-se pelo ensaio de tirar 

voluntariamente a própria vida e por fim o ato consumado, ou 

seja, o suicídio efetivado (ARAÚJO; VIEIRA; COUTINHO, 

2010). 

  Segundo a Cartilha Federal de Medicina – CFM (2014), 

o suicídio e sua ideação é um problema complexo para qual não 

existe uma única causa ou razão. É um comportamento com 

determinantes multifatoriais resultantes de uma complexa 



IDEAÇÃO SUICIDA: CORRELATOS DOS TRAÇOS SOMBRIOS DE 

PERSONALIDADE E DO BEM-ESTAR SUBJETIVO 

701 
 

interação de fatores psicológicos e biológicos, inclusive 

genéticos, culturais e socioambientais. Tendo como fatores de 

risco a desesperança, o desespero, o desamparo e a 

impulsividade, podendo ser associado à apresentação de 

alguma doença mental, especialmente os transtornos de humor 

– depressão e bipolaridade – o alcoolismo, os transtornos de 

personalidades e a esquizofrenia.   

 Em um estudo realizado por Santos et al. (2017), entre 

estudantes universitários, pode-se evidenciar maiores taxas, ou 

risco, de ideação suicida nos grupos que se caracterizam como 

bissexuais ou homossexuais, os que possuem casos de 

tentativa de suicídio na família e/ou amigos, assim como 

aqueles que apresentam sintomas depressivos.  Reforçando os 

fatores de risco Moreira e Bastos (2015), em um estudo com 

adolescentes, trazem como possíveis causas para uma ideação 

suicida, fatores como a depressão e/ou ansiedade, consumo de 

álcool, ter sofrido algum tipo de agressão, assim como 

impulsividade e preocupações. 

  É relevante lembrar que, o indivíduo que apresenta 

pensamentos ou tentativas suicidas é acometido por um 

sofrimento psíquico tão intenso e profundo que nada parece 

fazer-lhe sentido, de modo que tal situação, a de tirar sua 

própria vida, é percebida como uma tentativa de alivio de sua 

dor e seu sofrimento. É ainda comumente frisar que este 

fenômeno perpassa não somente a adolescência e independe 

de cor, raça ou gênero (PARENTE et al., 2007). 

Nesse cenário, um importante aspecto para entender 

sobre a tomada de ideias e decisões é a personalidade. Objeto 

de estudo da psicologia, os traços de personalidade são 

características de um determinado indivíduo capaz de explicar 

padrões consistentes de comportamentos, sejam positivos ou 
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negativos (MENDONÇA; SILVA; FILHO, 2018). Em outras 

palavras, a personalidade explica como agimos ou nos 

comportamos, bem como o quanto somos tão semelhantes, 

mas ao mesmo tempo tão diferentes um dos outros (FEIST; 

FEIST; ROBERTS, 2015). 

 Interessados em discutir a respeito da personalidade e 

seus traços negativos, Paulhus e Williams (2002) estudaram o 

comportamento de indivíduos que apresentam traços sombrios 

da personalidade, sendo descritos por características não 

patológicas, ou subclínicas, do narcisismo, da psicopatia e do 

maquiavelismo. Tais traços negativos constituem o que se 

chama de tríade sombria da personalidade ou Dark Triad.  

Do ponto de vista subclínico, a psicopatia está 

relacionada às características antissociais, abrangendo 

aspectos como autoestima elevada, comportamentos 

manipuladores e impulsivos, ótima oratória, emocional limitado 

apresentando falta de remorso e apatia (PEREZ, 2014). Além 

disso, a psicopatia demonstra correlações fortes e consistentes 

com uma ampla gama de comportamentos problemáticos (e.g., 

comportamentos agressivos e/ou violentos, baixo limiar de 

frustação, e perda de controle, não comprimento de regras 

sociais), sendo considerado um dos traços mais sombrios, ao 

lado do maquiavelismo, entre os que formam a tríade sombria 

da personalidade (MONTEIRO, 2017).  

 O maquiavelismo ora tratado como traço da 

personalidade, ora como estratégia de conduta social, procede 

das ideias de Nicolau Maquiavel na obra O Príncipe (LUTOSA; 

ROAZZI; CAMINO, 2004). Ainda segundo estes autores, as 

características deste traço envolvem comportamentos cínicos, 

sem princípios, utilizando a manipulação de outros como 

principal ferramenta para a obtenção de ganhos pessoais.  
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Já em relação ao narcisismo subclínico, embora seja o 

traço menos obscuro entre a tríade, isso não significa dizer que 

este não possua aspectos tão destrutivos e nocivos quanto os 

demais (MONTEIRO, 2017). Seu termo é proveniente do 

clássico mito grego Narciso referindo-se à história de um 

homem que se apaixona pela própria imagem refletida em um 

lago. Como características centrais, possuidores destes traços 

apresentam manifestações de grandeza, egocentrismo 

extremo, apatia, inveja, incompreensão e desprezo pelos 

sentimentos. Perante a perda, abandono ou rejeição, indivíduos 

com traços narcisistas tendem a agir por sentimentos ligados a 

raiva e vingança, não havendo tristeza (PEREIRA, 2015). 

Outro fator que pode apresentar relações e reflexões 

importantes acerca da ideação suicida é o bem-estar subjetivo 

(BES). Este construto pode ser definido como as avaliações de 

um indivíduo a respeito da vida de forma global, ou seja, a 

percepção que a pessoa tem de sua vida como um todo, 

estando relacionada positivamente a aspectos como satisfação 

e a felicidade (SIQUEIRA; PADOVAM, 2008) e negativamente 

a sintomas depressivos e doenças físicas, por exemplo 

(GUEDEA et al., 2006). 

  De certo modo, o BES estaria relacionado a uma 

avaliação de aspectos como relacionamentos, família, trabalho 

e escola, podendo assim ser determinado por fatores 

intrínsecos e extrínsecos ao sujeito (SILVA; AGLIO, 2018). 

Corroborando esta ideia, um estudo realizado pela 

Universidade de Illinois envolvendo 41 países comparou as 

variáveis relacionadas aos sentimentos de satisfação com a 

vida e de felicidade, mostrando que a satisfação consigo 

mesmo, a situação financeira, a família, os amigos, a renda 

familiar, a educação e outras atividades relevantes são 
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aspectos importantes quando se trata de bem-estar subjetivo 

(DELA COLETA; DELA COLETA, 2006). 

Uma consideração breve a ser feita é a distinção entre 

bem-estar subjetivo e a saúde mental. Bem-estar subjetivo não 

é sinônimo de saúde mental ou saúde psicológica, de modo que 

uma pessoa em estado de delírio pode estar feliz e/ou satisfeita 

com a sua vida, mas não podemos dizer que ela possui saúde 

mental. Sendo assim, bem-estar subjetivo não é uma condição 

suficiente para bem-estar psicológico (GIACOMONI, 2002).  

Diante do exposto, o presente estudo tem como principal 

objetivo verificar a relação entre a ideação suicida, os traços 

sombrios da personalidade e o bem-estar subjetivo. O mesmo 

justifica-se pela relevância de pesquisas sobre a ideação 

suicida, uma vez que esta vem sofrendo crescentes números 

de riscos que se intensificam no Brasil e no mundo, além do 

mais por investigar temas com estudos inexistentes que tenham 

verificado suas possíveis correlações conjuntas entre os três 

construtos – ideação suicida; personalidade sombria e bem-

estar subjetivo – os quais vêm sofrendo grandes respaldos no 

meio científico. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

  Trata-se de um estudo correlacional, ex-post facto, com 

abordagem quantitativa. Levantam-se as seguintes hipóteses: 

(H1) a ideação suicida estará negativamente correlacionada 

aos afetos positivos e satisfação com a vida e positivamente 

com (H2) afetos negativos, (H3) os traços de psicopatia, (H4) 

narcisismo e (H5) maquiavelismo.  

 O estudo foi realizado de forma presencial nas 

dependências de uma instituição de ensino superior no sertão 
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da Paraíba. Participaram do estudo 200 universitários com 

média de idade de 22,45 (DP = 5,04), sendo a maioria do sexo 

feminino (68,0%), solteira (84,0%), heterossexual (85,0%), 

católica (67,5%) e de classe média (78,0%). O curso de maior 

participação foi o de psicologia (49,5%). A amostra deste estudo 

é caracterizada como não-probabilística (por conveniência). 

Foram estabelecidos como critérios de inclusão as pessoas 

serem estudantes universitários e maiores de 18 anos e como 

critérios de exclusão não ser estudante universitário e ser 

menor de 18 anos.  

Para a coleta de dados foram utilizados os instrumentos 

descritos a seguir: A Escala Multi-atitudinal de Tendência ao 

Suicídio - EMTS (Orbach et al., 1991) adaptada para o Brasil 

por Aquino (2009), parte da ideia de que o comportamento 

suicida se dá através de um processo conflituoso básico entre 

atitudes sobre a vida e a morte baseado em uma escala Likert 

de quatro fatores: Atração pela vida, Repulsão pela vida, 

Atração pela morte, Repulsão pela morte. Optou-se por incluir 

nas análises apenas os fatores Repulsão pela vida e Atração 

pela morte, por estarem mais próximos ao conceito de ideação 

suicida Orbach et al. (1991).  

 A Dark Triad Dirty Dozen – DTDD desenvolvida por 

Jonason e Webster (2010) e validada ao contexto brasileiro por 

Gouveia et al. (2016), sendo uma medida composta por 12 itens 

igualmente distribuídos entre os traços sombrios de 

personalidade (psicopatia, maquiavelismo e narcisismo). Seu 

uso é utilizado de forma subclínica através de uma escala Likert 

variando de 1 = Discordo totalmente a 5 = Concordo totalmente.  

  Escala do Bem-Estar Subjetivo – EBES criada e 

adaptada por Albuquerque e Trócolli (2004), apartir de escalas 

já existentes no exterior sendo utilizados três itens da Escala de 
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Bem-Estar Subjetivo (SWBS) de Lawrence e Liang (1988), três 

da Escala de Satisfação com a Vida (SWLS) de Diener et al. 

(1985), como também quinze itens da Escala de Afeto Positivo 

e Negativo (PANAS) de Watson et al. (1988). A EBES possui 

três fatores sendo eles: Afetos Positivos, Afetos Negativos e 

Satisfação com a vida e é subdivida em duas subescalas, a 

primeira (subescala 01) sendo composta por 54 itens 

representando sentimentos e emoções, tanto positivas como 

negativas, e a segunda (subescala 02) composta por 15 itens a 

respeito da satisfação com vida. Ambas devem ser respondidas 

a partir de uma escala de resposta Likert que variando de 1 = 

Discordo totalmente a 5 = Concordo totalmente.  

  Questionário sociodemográfico: Propõe-se a recolher 

informações dos participantes no tocante a idade, sexo, curso, 

estado civil, orientação religiosa, orientação sexual e classe 

social.    

  Os dados foram tabulados e analisados no Software 

Statistical Program for Social Sciences (SPSS), versão 22. 

Foram realizadas estatísticas descritivas (com cálculo de 

frequência, média e desvio-padrão) e inferenciais (e.g., 

correlação de Pearson e regressão hierárquica).   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  Inicialmente, pretendeu-se verificar as relações entre as 

variáveis de interesse do estudo, as quais são ideação suicida 

(repulsão pela vida e atração pela morte), personalidade 

sombria (maquiavelismo, psicopatia e narcisismo) e bem-estar 

subjetivo (afetos negativos, afetos positivos e satisfação com a 

vida). Os resultados são resumidos na Tabela 1.  
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Tabela 1. Correlações entre as variáveis do estudo 

 
Repulsão pela  

Vida 

Atração pela 

morte 

Repulsão pela vida            1          0,48** 

Atração pela morte 0,48**  1 

Maquiavelismo 0,20**          0,23** 

Psicopatia 0,26**          0,25** 

Narcisismo 0,19**          0,32** 

Afetos Positivos -0,18*         -0,06 

Afetos Negativos 0,36**          0,30** 

Satisfação com a 

vida 
-0,55**         -0,36** 

   
Fonte: Elaborado pelos autores.  *p < 0,05 **p < 0,01 

 

  Observa-se que o fator repulsão pela vida apresentou 

correlações estatisticamente significativas e positivas com as 

variáveis atração pela morte (r = 0,48; p < 0,01), maquiavelismo 

(r = 0,20; p < 0,01), psicopatia (r = 0,26; p < 0,01), narcisismo (r 

= 0,19; p < 0,01) e afetos negativos (r = 0,36; p < 0,01), 

correlacionando ainda, porém negativamente, com afetos 

positivos (r = -0,18; p < 0,05) e satisfação com a vida (r = -0,55; 

p < 0,01). 

 A atração pela morte, por sua vez, apresentou-se 

correlacionada estatística e significativamente de forma 

diretamente proporcional com as variáveis maquiavelismo (r = 

0,23; p < 0,01), psicopatia (r = 0,25; p < 0,01), narcisismo (r = 
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0,32; p < 0,01) e afetos negativos (r = 0,29; p < 0,01), bem como 

inversamente com satisfação com a vida (r = -0,36; p < 0,01). 

Em seguida, de modo a complementar tais resultados, 

pretendeu-se verificar o poder preditivo dos fatores de 

personalidade sombria e bem-estar subjetivo com a repulsão 

pela vida e atração pela morte por meio de análises de 

regressão linear múltipla. Os resultados são apresentados na 

Tabela 2. 

 

Tabela 2. Poder preditivo da repulsa pela vida e atração pela 

morte frente às demais variáveis 

 

  Repulsão pela 

vida 

 

  Atração pela      

morte 

 

Β 
R² 

ajustado 
Β 

R² 

ajustado 

Maquiavelismo 0,03  -0,00  

Psicopatia 0,21* 0,07 0,16* 0,11 

Narcisismo 0,10  0,27**  

Afetos Positivos -0,21*    

Afetos Negativos 0,34** 0,35 0,20** 0,16 

Satisfação com a 

vida 

 -0,36**        -0,30**  

Fonte: Elaborado pelos autores.  *p < 0,05 **p < 0,01 
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Observou-se que apenas a psicopatia apresentou poder 

preditivo significativo com a repulsão pela vida (β = 0,21; p < 

0,05), explicando 7% da variância total dos dados desta 

variável. No que diz respeito aos fatores de bem-estar subjetivo, 

tanto os afetos positivos (β = -0,21; p < 0,05), os afetos 

negativos (β = 0,34; p < 0,01) quanto à satisfação com a vida (β 

= -0,36; p < 0,01) predisseram significativamente a repulsão 

pela vida, explicando conjuntamente 35% da variância de seus 

dados. 

No que se refere à atração pela morte, este fator foi 

predito significativamente por psicopatia (β = 0,16; p < 0,05) e o 

narcisismo (β = 0,27; p < 0,01), explicando 11% da variância 

total dos dados desta variável. Sobre os fatores de bem-estar 

subjetivo, predisseram a atração pela morte os afetos negativos 

(β = 0,20; p < 0,01) e satisfação com a vida (β = -0,30; p < 0,01) 

explicando em conjunto 16% da variância da variável critério. 

Desta maneira, em relação aos correlatos entre as 

variáveis, observou-se que indivíduos mais satisfeitos com a 

vida e com mais afetos positivos tendem a uma menor ideação 

suicida, uma vez que todas as correlações entre estes fatores 

com repulsão pela vida e atração pela morte, com exceção dos 

afetos positivos com esta última variável, foram 

estatisticamente significativas, corroborando parcialmente a 

hipótese H1. Indivíduos com mais afetos negativos, por outro 

lado, tendem a uma maior ideação suicida, o que corrobora a 

hipótese H2.  

No que diz respeito à relação negativa entre afetos 

positivos e satisfação com a vida com a ideação suicida, Santos 

et al. (2016) apontam que a redução de satisfação com a vida 

se caracteriza como fator de risco para a ideação suicida, deste 
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modo, baixos níveis da satisfação com a vida atuam como fator 

de risco e altos níveis funcionam como fator protetor, o que vai 

ao encontro e reforça os resultados obtidos no presente estudo. 

Sobre o afeto negativo, é pressuposto que quanto mais o 

indivíduo apresenta esse tipo de afeto mais vulnerável para 

uma possível ideação suicida o sujeito estará. Albuquerque e 

Tróccoli (2004) trazem a ideia de que os afetos negativos 

incluem emoções desagradáveis como depressão, ansiedade, 

pessimismo, aborrecimento, agitação entre outros sintomas 

psicológicos causadoras de angustia e aflição. Já Watson 

(1988), corroborando a ideia, afirma que alto afeto negativo e 

baixo afeto positivo são características distintivas importantes 

de depressão e ansiedade, respectivamente, estando o afeto 

negativo relacionado com baixo enfretamento, estresse 

autorrelatado e frequência de eventos desagradáveis.  

Em relação à personalidade sombria, uma vez que seus 

três fatores apresentaram correlações positivas e 

estatisticamente significativas com a repulsão pela vida e 

atração pela morte, pode-se inferir que quanto mais as pessoas 

sejam caracterizadas pela psicopatia, pelo narcisismo e pelo 

maquiavelismo, maior será a tendência à ideação suicida, 

corroborando inteiramente as hipóteses H3, H4 e H5. 

 De acordo com D’Souza e Jones (2017), indivíduos 

narcisistas possuem um maior senso de superioridade, uma 

necessidade de ser admirado e de reafirmar constantemente 

sua autoestima. Dessa forma, uma vez que um indivíduo 

narcisista não consiga ser o centro das atenções ou obter a 

admiração que deseja, pode entrar em estado de frustação e 

uma maior tendência à ideação suicida. Um ponto interessante 

a ser destacado é a condição de que o narcisismo subclínico, 

ao mesmo tempo que se apresenta como o traço menos 
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sombrio entre a Dark Triad, mostrou-se uma correlação de alta 

magnitude com o fator atração pela morte, obtendo o maior 

score entre a Dark triad. Mediante resultado, sugere-se a 

realização de novos estudos, com outros delineamentos em 

contextos diferenciados. 

A relação positiva entre a ideação suicida e o traço da 

psicopatia pode ser compreendida em razão da impulsividade 

característica de indivíduos com alta pontuação neste traço, 

bem como à falta de remorso e empatia, o que pode estar 

associado à falta de preocupação com o sentimento, por 

exemplo, dos familiares desse indivíduo frente a um possível 

suicídio. Monteiro (2017), aponta que a psicopatia é a dimensão 

mais sombria da personalidade, caracterizada pelo controle de 

impulsos limitado, baixa tolerância à frustação e dificuldades em 

retardar gratificações. Outras características comuns deste 

traço, que também poderiam explicar a ideação, seria a 

constante busca de sensações, irresponsabilidade e tendências 

antissociais. 

  Já em relação ao maquiavelismo, D’Souza e Lima (2018) 

descrevem este traço como típico de indivíduos manipuladores, 

cínicos, com falta de moralidade e que não medem esforços 

para a obtenção de ganhos próprios. Neste sentido, a relação 

positiva entre o traço maquiavelismo e a ideação suicida 

poderia ser explicada através da frustação gerada quando estes 

indivíduos, geralmente ambiciosos, que costumam manipular 

os outros para interesses próprios e que são capazes de todos 

os meios para alcançar seus objetivos não conseguem 

efetivamente alcançar o sucesso.   
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CONCLUSÕES 

 

  Diante do que foi apresentado, confia-se que os objetivos 

do presente estudo foram satisfatoriamente alcançados. Tais 

resultados, de maneira geral, confirmam que há relações 

importantes entre a ideação suicida, os traços sombrios da 

personalidade e o bem-estar subjetivo. Entretanto, esses 

achados não encerram o debate sobre o tema, sobretudo, 

porque, como toda e qualquer pesquisa, devem-se reconhecer 

algumas limitações, dentre as quais se destaca o fato da 

amostra não-probabilística e específica de estudantes 

universitários, levando à cautela na generalização dos 

resultados. Deve-se destacar ainda, a natureza dos 

instrumentos utilizados, de autorrelato, que podem levar a 

respostas socialmente desejáveis (ATHAYDE, 2012).  

 Para além das limitações mencionadas, não se pode 

deixar de reconhecer algumas das contribuições trazidas pelo 

estudo para os avanços no conhecimento acerca dos 

construtos. Os resultados acerca das três variáveis estudadas 

(ideação suicida, personalidade sombria e bem-estar subjetivo) 

contribuem para a literatura, uma vez que não se encontraram 

pesquisas que relacionem estas variáveis conjuntamente, 

sendo assim um possível estudo pioneiro na área. Outra 

contribuição a ser ressaltada é a importância de estudar sobre 

os temas aqui debatidos: A ideação suicida vem sofrendo 

destaque em diversas pesquisas devido ao fator alarmante de 

casos que vêm sendo cada vez mais comum de acordo com as 

estatísticas; enquanto a personalidade sombria corresponde a 

um tema que vem obtendo grande respaldo cientifico no meio 

acadêmico.  
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 Como direções futuras, apontam-se as possibilidades de 

se realizar novos estudos incluindo diferentes variáveis, 

envolvendo amostras mais amplas e diversificadas que 

garantam maior representatividade e generalização dos 

resultados para a população; e, ao mesmo tempo, de utilizar 

outras medidas, como as implícitas, e outros tipos de 

delineamentos, como o experimental.    

Finalmente, é possível pensar em aspectos que 

destacam a relevância social deste estudo. Uma possibilidade 

é que a partir do conhecimento de que afetos positivos estão 

negativamente relacionados aos fatores que expressam ideais 

suicidas (repulsão pela vida e atração pela morte), pode-se 

considerar que tais afetos têm a capacidade de atuar como 

redutores de tais ideais. Neste sentido, é importante 

operacionalizar práticas interventivas (e.g., grupos de 

discussão, grupos de apoio, seminários etc.) a fim de promover 

maior nível de afetos nos indivíduos e, portanto, prevenir altos 

níveis de atração pela morte e repulsão pela vida. 
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RESUMO: O conceito de autoestima corresponde a forma 
como indivíduo se sente em relação a si, de modo isolado e em 
relação a sociedade, na qual é moldado através de normas 
culturais, valores e crenças, que podem resultar em sentimento 
de aceitação ou reprovação própria. Nesse âmbito, a cirurgia 
plástica vem sendo cada vez mais realizada, com o intuito de 
melhorar a autoestima dos pacientes e assim, sua qualidade de 
vida. No Brasil, essa realidade é ainda mais evidente, sendo um 
dos países que mais realizam cirurgias plásticas, de modo que 
está atrás apenas dos Estados Unidos com relação a 
quantidade de procedimentos por ano. Nesse contexto, esse 
presente artigo busca avaliar a relação entre procedimentos 
estéticos realizados por cirurgiões plásticos e sua influência na 
autoestima dos pacientes. Desse modo, para a montagem da 
revisão literária, foram utilizados 7 estudos de coortes, 3 
estudos de prevalência, 2 estudos de caso-controle e 1 estudo 
clínico randomizado, com base nos estudos primários 
disponibilizados nos últimos 5 anos. Mediante a análise desses 
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13 estudos, identificou-se que os pacientes apresentavam uma 
melhora na sua qualidade de vida, autoestima, relações 
pessoais e redução no desconforto quando em meio social. 
Ademais, observou-se que esses resultados podem ser 
maximizados mediante á um adequado acompanhamento 
psicológico pré-cirúrgico. 
Palavras-chave: Plastic Sugery. Self-Concept. Self-Esteem. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A preocupação com o autoconhecimento é um fato 

narrado desde o século V (a.c.), quando Sócrates exortava seus 

discípulos a conhecerem a si mesmos. No entanto, a noção de 

autoconhecimento vem sendo substituída pelo conceito de 

autoestima, de modo que a busca por uma boa aparência está 

se tornando um objetivo de vida de parte da sociedade 

(BRAGGIO,2015,p-5). Tendo em vista que uma boa aparência, 

atualmente, tem a capacidade de trazer vantagens nas relações 

humanas e sociais. Com isso, a busca pelo aperfeiçoamento 

estético vem aumentado nos últimos anos. 

A autoestima, termo este não existente entre vários 

idiomas, como italiano e francês, diz respeito a forma como 

indivíduo se auto avalia de modo isolado e em relação a 

sociedade, sendo delineado por normas culturais, valores e 

crenças, que o dará o sentimento de aceitação ou reprovação 

de si.  

A forma como se olha no espelho e se autoconceitua 

pode estar intimamente ligada a algumas normas da 

sociedade, afinal os seres humanos são fruto de uma imagem 

social, respondem as exigências de uma normativa sociológica 

de forma e aparência. É na sociedade e na cultura que 

aprendem a ser (BRAGGIO,2015) 
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De acordo com Junior (2016), a cada dia mais pessoas 

são levadas a aderir procedimentos estéticos, entre eles a 

cirurgia plástica, seja por interesse próprio, por influência do 

meio ou por questões de saúde. Nesse sentido, a “Sociedade 

Brasileira de Cirurgia Plástica” afirma que nos últimos 10 anos 

aconteceu uma aumento de 141% no procedimento entre 

jovens de 13 e 18 anos, bem como no ultimo senso que foi 

realizado em 2016, foram realizadas cerca de 1.472.435 

cirurgias plásticas estéticas onde das quais 6,6% foram em 

pacientes com até 18 anos, o equivalente a 97 mil 

procedimentos. Esses números colocam o Brasil na liderança 

em número absoluto de jovens que passam por esse tipo de 

cirurgia. “Nos Estados Unidos, 4% dos pacientes que se 

submetem a cirurgia estética são adolescentes.  

Independentemente do motivo que levou o paciente 

aderir a cirurgia plástica, o que importa no final, sem dúvidas, 

é sua satisfação diante dela. Portanto, esse tipo de 

procedimento vem sendo muito usado como uma maneira de 

melhorar a autoestima, assim, elevando, consequentemente, a 

qualidade de vida do indivíduo e sua aceitação diante da 

sociedade. Segundo as pesquisas mais recentes, ter uma 

autoestima elevada de maneira saudável faz com que o 

indivíduo sinta-se mais confiante em suas decisões, além de 

lhe proporcionar mais desejo de traçar expectativas, metas e 

sonhos (BRAGGIO, 2015, p-7). 

De acordo com Hagan (2015), tem-se usado ,também, a 

cirurgia plástica após mastectomia, devido ao câncer de mama, 

onde através da colocação de próteses mamárias as mulheres 

podem ter sua feminilidade e autoestima renovada, o que 

muitas referem ter perdido após a remoção da estrutura 

mamária. Há também aquela pessoas que realizam a cirurgia 
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plástica por não estar bem consigo, por não gostar de algo em 

seu corpo. Mas, há aquelas que ,induzidas pelo o que seria o 

padrão de beleza perfeito imposto pela sociedade, são levadas 

a fazer modificações em si por conta da influência daquilo que 

veem, seja na rua ou seja no mundo virtual, mas que de alguma 

maneira é capaz de causar algum efeito de desejo para si. Com 

base no que foi falado, para Sigmund Freud e Maxr, 

considerados grandes filósofos do passado, o indivíduo é 

controlado de maneira inconsciente a partir da captação dos 

valores do meio em que ele vive e, portanto, seu 

autoconhecimento é dirigido pelo inconsciente, de tal maneira 

que não possui consciência da razão dos seus atos- e essas 

razões estão fora de seu controle.  

De modo geral, levando em consideração os filósofos 

citados acima, junto aos conceitos do autoconhecimento 

estudado por Sartre, pode-se definir que ,para obtermos o 

autoconhecimento, é preciso saber a origem inconsciente 

nossos atos diários, compreendendo o porquê os indivíduos se 

comportam de certo modo e assim, então, achar maneiras de 

melhorar seu comportamento, por meio do autodescobrimento. 

O mesmo deve ser pensando sobre o real motivo de estar se 

realizando uma cirurgia plástica e que consequências isso traz, 

seja elas boas ou ruim (HAGAN,2015). 

Desse modo, o presente artigo objetiva analisar a 

influência dos procedimentos estéticos na autoestima do 

paciente e em sua qualidade devida, mediante a relização de 

uma revisão da literatura vigente quanto ao assunto. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

A pesquisa dos estudos revisados no presente artigo foi 

feita tendo como base os descritores retirados dos “Descritores  

em Ciências da Saúde” (DeCS): “Plastic Surgery” e “self-

Concept”, associados com o operador booleanos “and”. Esses 

termos foram aplicados nas bases de dados “PubMed”, “Scielo” 

e “MedLine”.   

A busca por esses termos resultou em 319 artigos, sendo 

exlcuidos, desses, 217, pois foram publicados há período 

superior a 5 anos. Os demais foram selecionados para leitura 

dos títulos, de modo que cada título fosse avaliado por dois 

pesquisadores. Após a leitura dos títulos, excluiu-se os artigos 

referentes a revisões de literatura e relatos de caso, os estudos 

que avaliavam procedimentos estéticos não restritos aos 

cirurgiões plásticos, como Botox e preenchimento labial e os 

estudos que não avaliavam o paciente, sua auto-estima, 

confiança e qualidade de vida após o procedimento cirúrgico. 

Desse modo, restaram-se 20 artigos para leitura dos 

resumos, também feita de modo que cada resumo fosse lido por 

dois pesquisadores. Com isso, foram selecionados 13 artigos 

para serem lidos na integra. 

A análise desses 13 artigos permitiu a percepção de que 

os parâmetros relacionados a autoestima e qualidade de vida 

do paciente , e sua relação com os procedimentos estéticos a 

que foram submetidos, é feita principalmente mediante a 

aplicação de questionários, sendo os principais: “Glasgow 

Benefit Inventory” (GIB), “Social Appearance Anxiety Scale” 

(SAAS), “Rosenberg Self-Esteem Scale” (RSES). 

O Glasgow Benefit Inventory é um questionário com 18 

itens que baseia-se em uma escala Likert (caracteriza-se pela 
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apresentação de afirmativas, seguidas do quanto o paciente 

discorda ou concorda delas) de cinco pontos, utilizado para 

analisar as alterações de saúde em seus aspectos gerais, 

sociais, psicossociais e físicos. O questionário pode ser 

respondido tanto através de uma entrevista, quanto ser 

respondido pelo próprio paciente. As respostas são 

contabilizadas para resultarem em pontuações entre -100 e 

100, sendo -100 o pior resultado, 0 sem alterações e 100 o 

melhor resultado. 

A Social Appearance Anxiety Scale apresenta 16 itens 

de forma que a pontuação de cada item varia de 1 a 5, 

resultando numa pontuação final entre 16 a 80. Os itens foram 

selecionados a partir de parâmetros atuais de ansiedade social, 

insatisfação com a imagem corporal e distúrbio dismórfico 

corporal. O questionário avalia de uma forma geral, o medo de 

julgamentos sociais a respeito de sua aparência.  

A Rosenberg Self-Esteem Scale é composto por 10 itens, 

5 deles utilizando palavras positivas e os outros 5 negativas que 

abordam a autoestima, as respostas dos itens estão no formato 

Likert de quatro pontos. O questionário classifica a autoestima 

em três níveis: baixa, média e alta. Para realizar essa análise, 

são contabilizados pontos, de modo os resultados variam entre 

10 e 40, sendo classificado como autoestima baixa, os valores 

abaixo de 15. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a pesquisa do tema através da metodologia 

descrita previamente foram incluídos 14 artigos nesta revisão 

de literatura. Dentre esses foram incluídos 8 estudos coorte, 4 

estudos de prevalência, 2 estudos caso-controle e 1 estudo de 



IMPACTOS PSICOSSOCIAIS EM PACIENTES SUBMETIDOS A PROCEDIMENTOS 

PLÁSTICOS DE CARÁTER ESTÉTICO 

722 
 

estudo clínico randomizado. Os estudos incluíram amostras de 

diversas idades, como por exemplo mulheres jovens (Yin Z et 

al, 2016)  e na senectude (Sinno et al, 2015). seus métodos 

avaliativos consistiam na aplicação de questionários, dentre 

eles: RSES,  FACE-Q, GBI, além de formulários específicos 

individuais de cada estudo. Através desses questionários foi 

possível avaliar os fatores correlacionados com a autoestima, 

níveis de ansiedade e satisfação com os procedimentos 

estéticos. Ainda, foi possível observar que, enquanto alguns 

dos estudos realizavam uma avaliação dos procedimentos 

estéticos como um todo (Dunaev, 2016), outros avaliavam os 

efeitos de procedimentos cirúrgicos específicos (Niehaus,2017) 

 Dentre os estudos que abordavam os procedimentos 

estéticos de modo geral, o estudo de Dunaev (2016) avaliou-se 

os fatores relacionados a aparência de mulheres na meia idade, 

relacionados ao seu peso e ao medo social de ser julgada por 

questões estéticas. Para isso, foram acompanhadas 114 

mulheres consideradas acima do peso nos Estados Unidos da 

América, e foi aplicado o questionário BESSA (body esteem 

scale for adolescents and adults) com o intuito de mensurar o 

impacto de sua aparência na qualidade de vida. Foi observado 

que, após serem submetidas aos procedimentos estéticos o 

principal fator afetado foi a redução do medo social. Tal fator foi 

reduzido consideravelmente dentre as mulheres 

acompanhadas, mesmo aquelas que realizaram procedimentos 

não relacionados à perda ponderal - rinoplastia, blefaroplastia 

ou mamoplastias de aumento - o que contribuiu positivamente 

para melhora da autoestima e da aceitação quanto ao próprio 

peso.  

Outro estudo comparou de forma similar a questão da 

auto-estima nas mulheres submetidas a tais procedimentos, 
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porém agora de forma comparativa com jovens pacientes 

chinesas (Yin, Z. et al.). Para isso, três grupos diferentes de 

mulheres jovens (18 a 30 anos) do Hospital de Cirurgia Plástica, 

Academia Chinesa de Ciências Médicas e 7 universidades 

foram matriculadas e submetidas a avaliação da auto-estima, 

auto-eficácia e aparência após cirurgias plásticas faciais. Os 

dados dos pacientes dos questionários foram obtidos no pré-

operatório e 6 meses no pós-operatório, e os dados dos grupos 

de controle foram obtidos imediatamente após a inscrição. 

Imagens faciais de vista frontal dos participantes do estudo 

foram tiradas e depois mostradas a avaliadores independentes 

para avaliar as aparências faciais dos participantes em uma 

escala de classificação. Dos questionários enviados 6 meses 

após a cirurgia, 126 respostas válidas foram retornadas (taxa 

de resposta, 78,3%). A auto-estima e a auto-eficácia 

encontravam-se significativamente reduzidas nos pacientes 

pré-operatórios em comparação com os controles (P <0,001) e 

foram encontrados em níveis quase normais 6 meses no pós-

operatório para autoestima e autoeficácia, respectivamente. 

Além disso, os modelos de equações estruturais revelaram um 

caminho de baixa auto-estima e auto-eficácia após a diminuição 

da auto-avaliação até a decisão pela cirurgia estética. 

Portanto, a auto-estima e a auto-eficácia mediam os 

efeitos negativos da auto-avaliação na decisão das jovens de 

se submeterem  a cirurgia estética facial. O comprometimento 

desses aspectos podem indicar a necessidade de intervenção 

psicológica pré-operatória. A cirurgia estética facial pode ter 

efeitos positivos na auto-estima e auto-eficácia. 

Analisando o tema com um novo escopo, o estudo de Rita Davai 

(2018) observou a satisfação conjugal e autoconceito entre 

mulheres que realizam procedimentos estéticos. A análise foi 
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feita com 44 mulheres casadas operadas em um clínica de 

cirurgia plástica e 55 mulheres não candidatas (consideradas 

como grupo controle). Nesse estudo foram utilizados como 

recursos: ENRICH marital satisfaction questionnaire e o Roger’s 

self-concept inventory questionnarie. O resultado obtido revelou 

um resultado positivo na satisfação conjugal em requerentes de 

cirurgias plásticas, bem como o autoconceito como preditor 

significativo da solicitação desses procedimentos cirúrgicos.  

O estudo de Albers, A. E. et al. (2016) Pacientes O banco 

de dados de pacientes cirúrgicos do Academisch Medisch 

Center (AMC), Amsterdã, Holanda, foi pesquisado em busca de 

pacientes diagnosticados com fenda palatina uni ou bilateral 

que haviam recebido uma ou várias rinoplastias entre outubro 

de 2004 e maio de 2011 com o intuito de melhorar e, na melhor 

das hipóteses, normalizar a aparência facial. Eles foram 

convidados a preencher o questionário DAS-59 da perspectiva 

antes e depois da última rinoplastia. O paciente mais jovem 

tinha 12 anos e o mais velho tinha 63 anos. O tempo médio 

decorrido após a última cirurgia foi de 3,9 anos, com um mínimo 

de 2 anos e um máximo de 6 anos após a cirurgia. Portanto, na 

opinião dos autores, em todos os casos, havia passado tempo 

suficiente após a cirurgia para permitir a cura completa e 

assumir um assentamento concluído na imagem corporal 

alterada. Vinte e três dos entrevistados eram de origem 

caucasiana, dois eram holandeses-surinameses (um estado 

multiétnico com influência africana, asiática e européia) e um 

era de origem asiática. A escala completa e todos os escores 

de subescala do DAS-59 foram significativamente menores 

após a cirurgia, demonstrando uma melhora em todas as 

categorias: “geral, social, autoconsciência sexual e corporal, 
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bem como aparência facial” e uma redução no “autoconceito 

negativo”. 

No estudo de Jacono et al. (2016) foram analisados 59 

pacientes submetidos à ritidectomia realizada por um único 

cirurgião em consultório particular de 1 de julho a 31 de outubro 

de 2013. O questionário utilizado nesse estudo prospectivo foi 

o RSES, em seguida foram comparados os dados estatísticos 

antes e após a cirurgia. Nesse estudo, a mudança na 

autoestima e a avaliação do resultado cirúrgico do paciente 

foram avaliadas. Após análise, os resultados mostraram uma 

melhora estatisticamente significativa na autoestima após a 

cirurgia no grupo com baixa autoestima, com uma diferença 

média no escore RSES de 3,7 (P = 0,01), enquanto o grupo com 

autoestima alta mostrou uma diminuição no escore do RSES de 

–3,1 (P = 0,03) e o grupo com autoestima média mostrou um 

aumento não significativo de 0,5 no escore do RSES (P = 0,59). 

 Em outro estudo do mesmo autor (Jacono et al; 2015) foi 

utilizada outra metodologia: o uso do questionário FACE-Q, que 

não leva em consideração apenas a satisfação com a aparência 

facial dos pacientes pós cirurgia, mas também aborda efeitos 

adversos, experiências pessoas e qualidade de vida entre os 

mais de 40 itens do questionário. Nesse estudo, foram 

selecionados 105 indivíduos, mas apenas 53 avaliados. Dentre 

esses, a média de idade era de 63 anos, abrangendo pessoas 

entre 50 e 80 anos. Dos indivíduos avaliados que fizeram o 

procedimento de lifting facial entre 2011 e 2014 (aproximação 

mento-platisma pelo sistema musculoaponeurotico) 

apresentaram alta satisfação com a aparência, confiança e 

saúde mental. Também julgavam estar até 12,3 anos mais 

novos. 
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 Em um estudo de Temple-Oberle (2014), as mulheres 

que buscavam reconstrução de mama foram submetidas a 

consultas iniciais e de acompanhamento, nas quais foram 

discutidas opções adequadas, além de material para levar, links 

de sites equilibrados e acesso a um enfermeiro especialista e 

voluntários. Após a reconstrução, o questionário BRECON-31 

(breast reconstruction satisfaction questionnarie) foi aplicado e 

seus resultados comparados entre as mulheres. Foi obtido que 

cento e vinte e três das 176 (70%) mulheres responderam ao 

questionário. Todos os grupos tiveram uma boa pontuação nas 

subescalas de auto-imagem, preocupações com os braços, 

intimidade, satisfação e expectativas. Todos os grupos 

pontuaram moderadamente nas subescalas de 

autoconsciência, aparência e mamilo. A análise de regressão 

múltipla mostrou que a satisfação não foi motivada pelo tipo de 

reconstrução. Portanto, observa-se que é possível obter alta 

satisfação usando uma abordagem centrada na pessoa, 

fornecendo informações detalhadas, apreciando os recursos 

exclusivos de cada mulher e adaptando o plano de 

reconstrução ao indivíduo.  

Ainda nos procedimentos estéticos em mulheres 

procedimentos mamários foram analisados em Hsu (2014), em 

que se avaliou os fatores motivacionais na busca de 

procedimentos estéticos por pacientes que passaram por 

reconstruções mamárias após mastectomias no tratamento de 

câncer de mama. Para isso, acompanhou-se 1214 pacientes 

com reconstrução mamária por 7 anos. 

Durante esse período, foram aplicados questionários 

próprios desse estudo, objetivando avaliar a satisfação da 

paciente com sua imagem corporal antes e após a reconstrução 

mamária e ao procedimento estético (quando realizado) e seu 
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interesse em procedimentos estéticos antes e após o 

procedimento de reconstrução mamária. Ainda, avaliou-se se 

as pacientes já apresentavam o desejo de realizar 

procedimentos estéticos, anteriormente a reconstrução 

mamária, ou se esse procedimento serviu como motivação ou 

desencadeador dessa busca. 

Desse modo, identificou-se que cerca de 113 (9,3%) 

pacientes foram submetidas a cirurgia plástica, sendo os 

principais procedimentos a lipoaspiração, lifting facial e a 

blefaroplastia. Quanto as aspectos psicológicos, 42 das 113 

pacientes responderam aos questionários, identificando-se que 

29 delas encontravam-se inseguras quanto a sua aparência 

após a reconstrução mamária. Nesse âmbito, apesar de 12 

(28,6%) das pacientes relatarem não observar melhoras quanto 

a sua imagem corpora, observou-se um aumento 

estatisticamente significativo (P=0.0081) nessa satisfação 

quando avaliou-se o grupo como um todo. 

Por fim, quanto aos aspectos motivacionais, o principal 

fator foi uma insatisfação com sua imagem corporal (56,5%), de 

modo que apenas 15,2% apresentam o desejo por 

procedimentos estéticos previamente ao tratamento da 

patologia oncológica. Ainda, identificou-se que as pacientes 

com esse interesse prévio apresentavam maior probabilidade 

de melhora na imagem corporal após o procedimento estético 

(P=0.012). 

Os efeitos da cirurgia de contorno corporal foram 

avaliados em Gilmartin (2015), analisando sua influência na 

qualidade de vida de pacientes que passaram por perdas 

maciças de peso corporal. Para isso, realizou-se o 

acompanhamento de 20 pacientes, sendo 18 do sexo feminino 

e 2 do sexo masculino. Durante esse acompanhamento, os 
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pacientes eram avaliados através de entrevistas e pela 

aplicação do questionário “Obesity Psycho-Social State 

Questionnaire” (OPSQ), objetivando avaliar sua qualidade de 

vida antes e após o procedimento de contorno corporal.  

Através desse método avaliativo, observou-se dentre 15 

pacientes que relatavam a percepção de sintomas depressivos 

ou de ansiedade, 9 (60%) relataram amenização do quadro 

depressivo e 1 (6,66%) nos sintomas de ansiedade, com 4 

(26,66%) pacientes não relatando mudança nesses sintomas. 

Ademais, quanto aos aspectos avaliados no OPSQ, 

observou-se uma melhora na autoestima (pontuação de 38.8 no 

pré-operatório e 20.35 no pós-operatório, com P=0.01), saúde 

mental (20.8 no pré-operatório e 13.9 no pós operatório) e 

aceitação social (14.45 no pré-operatório e 6.55 no pós-

operatório) e vida sexual (14.25 no pré-operatório e 8.55 no pós 

operatório). 

O impacto da labioplastia foi estudada em Turini (2018), 

em que objetivou-se mensurar a interferência desse 

procedimento na qualidade de vida, autoestima e vida sexual 

das pacientes. 

Para esse fim, realizou um estudo clínico randomizado, 

em que 24 pacientes com o desejo de passar pela labioplastia 

se dividiram em dois grupos: um realizou a cirurgia e o outro 

não, atuando como grupo controle. Ambos os grupos 

responderam a dois questionários (RSES e Female Sexual 

Funciton Questionnaire -SFQ-) em três momentos: antes da 

labioplastia do grupo intervenção, após 3 meses e após 6 

meses. 

A comparação dos resultados nesses três períodos, 

revelou uma melhora das pontuações referentes a saúde 

mental e autoestima, porém não houve diferença 
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estatisticamente significativa. No entanto, observou-se uma 

melhora estatisticamente significativa no SFQ, mais 

especificamente no subtópico de prazer (14.73 no pré-

operatório e 19.33 após 3 meses e 19.64 após 6 meses). 

Ademais, também foram avaliados os efeitos da 

rinoplasita na qualidade de vida dos pacientes, sendo esse 

procedimento pesquisado por Niehaus (2017). 

Desse modo, foi realizada a aplicação de questionários, 

dentre eles o RSES, Glasgow Benefit Inventory (GBI), 

Questions on Life Satisfaction (FLZ) e Freiburg Personality 

Inventory (FPI-R), além de um questionário próprio 

desenvolvido para essa pesquisa (avaliando a satisfação dos 

pacientes com a cirurgia) em 164 pacientes (74% do sexo 

feminino e 26% do sexo masculino, com idade variando entre 

22 e 65 anos) que realizaram esse procedimento estético entre 

1997 e 2007. Após a coleta dos dados, seus resultados foram 

comparados com amostras da população alemã e internacional. 

Após a análise dos questionários, foi possível detectar 

que 60% dos pacientes relataram uma aumento na sua 

confiança após o procedimento. Além disso, o GBI apresentou 

uma pontuação média de 17.19, indicando uma melhora na 

qualidade de vida dos pacientes. 

Quanto ao FLZ, apesar de apresentar, quando 

comparado aos valores médios da amostra controle, maiores 

pontuações nos quesitos de relações familiares, no emprego e 

na vida amorosa, porém sem diferença estatisticamente 

significativa; ainda, o FPI-R não apresentou diferenças quanto 

à amostra controle, de modo que ambos indicavam uma 

população estável emocionalmente. Por fim, o RSES indicou 

uma pontuação maior e com diferença estatisticamente 
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significativa quando comparada ao controle no quesito 

autoestima. 

Um outro procedimento estético disponível é a otoplastia. 

Choi (2017) avaliou os efeitos dessa cirurgia nos aspectos da 

qualidade de vida relacionados à saúde (incluindo fatores físico, 

emocionais e mentais) dos pacientes com deformidade de 

orelha em abano. 

Essa análise foi feita através da aplicação do 

questionário GBI e questionamentos adicionais, referentes a 

satisfação com a estética pós-cirúrgica e possíveis 

complicações, em 28 (15 do sexo feminino e 13 do sexo 

masculino) pacientes que passaram por uma otoplastia entre 

Janeiro de 1993 e Outubro de 2013. 

Através desse método, identificou-se uma pontuação 

média do GBI de 56 para os pacientes do sexo masculino e 59 

para os pacientes do sexo feminino, sendo 100 a pontuação 

máxima. 

Além disso, apesar de 6 pacientes (21,42%) relatarem 

complicações (incluindo leves desconfortos, assimetrias, 

edemas e extrusão de sutura), 28 pacientes (100%) relataram 

que fariam a cirurgia novamente, sendo que 18 (64,29%) e 6 

(21,43%) relataram estar muito satisfeitos e satisfeitos, 

respectivamente. 

Posteriormente, a interferência da otoplastia na 

qualidade de vida também foi avaliada por Sirin (2019). Esse 

artigo mais recente realizou uma coorte prospectiva, visando 

avaliar os efeitos psicossociais das otoplastias nos pacientes. 

Desse modo, 20 pacientes (14 do sexo feminino e 6 do 

sexo masculino) foram avaliados através dos questionários 

RSES, BIS e SAAS antes dos procedimentos estéticos e 6 

meses após. 
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A análise desses questionários revelou uma melhora 

estatisticamente significativa nos parâmetros do BIS (141 no 

pré-operatorio e 146.5 após 6 meses) e SAAS (47.5 no pré-

operatório e 42 após 6 meses). Por fim, nos dados referentes 

ao RSES, apesar de um dos pacientes ter apresentado melhora 

em seus índices, migrando de uma autoestima classificada 

como moderada para uma considerada alta, as alterações na 

média não foram consideradas significativas. 

Após a análise dos diversos estudos, foi possível observar que 

a grande maioria dos indivíduos submetidos a procedimentos 

estéticos evoluem com melhora da auto-estima, auto-aceitação 

e confiança, de modo que foi detectado em 5 dos artigos 

revisados (Niehaus,2017; Gilmartin, 2015; Jacono, 2016; 

Albers, 2016; Yin, 2016) uma referência direta a melhora da 

autoestima, enquanto que nos demais, apesar de não avaliada 

diretamente, observou-se uma melhora de outros aspectos 

correlacionados (confiança, satisfação com a imagem corporal). 

Essas informações estão de acordo com achados prévios 

relatados em Akhlaghi (2015) e Papadopulos (2019), em que 

foram detectadas melhorias nos níveis de autoestima dos 

pacientes avaliados, com base, principalmente, no score 

“RSES”, após procedimentos plásticos em geral e 

blefaroplastias, respectivamente. 

Outros aspectos como a redução do medo social pode 

ser evidenciado em outros estudos, de forma que os pacientes, 

independentemente de idade ou gênero, demonstraram 

satisfação e melhor aceitação da aparência. Isso implica em 

uma melhor qualidade de vida e uma menor quantidade de 

queixas relacionadas a saúde mental.  

Ademais, é válido salientar que estudos apontam 

uma  melhor evolução dos pacientes quando submetidos a 
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acompanhamento psicológico no período pré-cirúrgico, 

ajudando a trabalhar a ideia de mudança de auto-conceitos e 

julgamentos individuais. Para Onkvisit e Shaw (1987), o 

autoconceito é multidimensional e possui quatro tipos de “eus”, 

que vêm sendo empregados outros estudos: o eu real (o que a 

pessoa é); autoimagem (como a pessoa se vê); o eu ideal 

(como a pessoa gostaria de ser) e por fim o eu social (como a 

pessoa acredita que os outros a veem). Muitas pessoas dão 

grande atenção ao que os outros pensam dela e, dessa forma, 

a aparência passa a ser elemento essencial na impressão 

causada, sendo associada ao uso de cosméticos, adornos e 

busca por procedimentos estéticos. 

Destarte, os procedimentos estéticos - muitas vezes 

encarados como desnecessários ou atrelados à vaidade 

-  possuem um caráter biopsicossocial envolvido em sua 

essência, permitindo vários indivíduos em todo o mundo 

reduzirem conflitos internos relacionados principalmente à 

baixa auto-estima. De modo que devem ser estimuladas mais 

pesquisas sobre a temática, com o intuito de compreender de 

maneira mais holística a complexidade de eventos que 

envolvem a busca por procedimentos estéticos e suas possíveis 

consequências. 

 

CONCLUSÕES  

 

 Após a análise dos estudos, pode-se concluir, portanto, 

que os procedimentos estéticos impactam positivamente na 

vida de muitas pessoas em diferentes aspectos. A melhora da 

auto-estima e de auto-conceitos foram os principais fatores 

observados, mas a redução do medo de julgamento social e 

insegurança também foram citados nessa revisão de literatura. 



IMPACTOS PSICOSSOCIAIS EM PACIENTES SUBMETIDOS A PROCEDIMENTOS 

PLÁSTICOS DE CARÁTER ESTÉTICO 

733 
 

Dessa maneira, é cabível dizer que os procedimentos estéticos 

transpõem a esfera física que abrange a aparência humana, 

afetando também o  fator psicológico dos mais diversos 

pacientes, independente de gênero ou idade. Por fim, as 

consequências das cirurgias plásticas durante a busca pelo 

bem-estar próprio é um tema relevante, mas ainda pouco 

explorado em uma sociedade contemporânea que segrega 

aqueles não moldados sob seus padrões sociais. 
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RESUMO: O suicídio é considerado um problema de saúde 
pública sendo um grande desafio para sociedade 
contemporânea, sendo tema de estudo, pesquisas e reflexões. 
Há diversas teorias para explicar esse fenômeno, dentre as 
quais destaca-se a neuroinflamação. Objetivo: Verificar as 
evidências científicas acerca da neuroinflamação relacionada 
ao suicídio. Método: Realizou-se uma revisão integrativa nas 
bases PubMed, Scopus e Psycinfo, usando os descritores 
indexados no Mesh Terms e seus cruzamentos "suicide, 
attempt"; suicide; "self-injurious behavior"; "suicidal ideation" e 
a palavra-chave neuroinflammation. Resultados: A 
neuroinflamação foi verificada em todos os participantes dos 
estudos selecionados para a amostra dessa revisão que 
apresentaram comportamento suicida, incluindo aqueles que 
completaram o suicídio, porém com diferentes mecanismos, 
como desregulação na via da quinurenina, aumento da ativação 
microglial e diminuição de citocinas anti-inflamatórias. 
Conclusão: A neuroinflamação pode ser considerada um fator 
de risco para o comportamento suicida, podendo servir de base 
biológica para o manejo do paciente com tendências de 
comportamento suicida. 
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Palavras-chave: Tentativa de suicídio. Neuroinflamação. 
Ideação suicida.  
 

INTRODUÇÃO 

 

O suicídio é considerado um problema de saúde pública 

no mundo moderno. Entretanto, ainda constitui um grande 

desafio para os profissionais de saúde devido a sua 

complexidade e difícil manejo. O comportamento suicida pode 

ser considerado como o resultado de uma rede causal 

complexa de fatores de risco incluindo a interação de 

determinantes ambientais e biológicos (MOŚCICKI; UMHAU, 

2019).  

A psiquiatria biológica tem mostrado a relação entre 

algumas anormalidades cerebrais e sintomas específicos em 

transtornos psiquiátricos, como a neuroinflamação mediada 

principalmente pelas células da micróglia, células imunes do 

cérebro, que tem sido relacionada ao suicídio e 

comportamentos suicidas por meio de vários mecanismos, 

especialmente a via do triptofano-quinurenina (BRUNDIN et al., 

2016). Além disso, distúrbios imunológicos foram relatados em 

transtornos psiquiátricos, como transtorno depressivo maior, 

transtorno bipolar e esquizofrenia, bem como desregulações da 

quimiocinas (SUZUKI et al., 2019). 

Nesse contexto, reconhece-se a associação entre 

alterações imunológicas, especialmente a neuroinflamação e 

suicídio, porém com escassez de evidências sobre os 

mecanismos fisiopatológicos. Diante da importância da 

temática, a presente revisão visa responder à pergunta 

norteadora “Quais as evidências científicas acerca da 

neuroinflamação relacionada ao suicídio?” e tem por objetivo 
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verificar as evidências científicas acerca da neuroinflamação 

relacionada ao suicídio. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, no 

intuito de sumarizar os resultados de estudos publicados sobre 

a temática, contribuindo para o acesso ao conhecimento 

científico e tomada de decisões dos profissionais baseada em 

evidências científicas. A pergunta norteadora e a escolha dos 

descritores seguiram a estratégia PECOS (BRASIL, 2014). 

PECOS: Paciente - pessoa com comportamento suicida; 

Exposição- suicídio, tentativa e ideação suicida; “Outcome” - o 

desfecho neuroinflamação e o “Studies” - qualquer desenho de 

pesquisa. O relatório de revisão foi escrito de acordo com 

PRISMA (LIBERATTI et al., 2009). As buscas e pré-seleção dos 

estudos foram realizados por dois pesquisadores 

independentes, que foram calibrados com verificação do índice 

de concordância. Diante de conflitos na seleção dos estudos um 

terceiro pesquisador foi consultado. 

As bases pesquisadas foram: PubMed, Scopus e 

Psycinfo, usando os descritores indexados no Mesh Terms e 

seus cruzamentos "suicide, attempt"; suicide; "self-injurious 

behavior"; "suicidal ideation" e a palavra-chave 

neuroinflammation. Realizou-se ajuste na estratégia de busca 

de acordo com as especificidades de cada base, mantendo 

adequação à pergunta norteadora e aos seus respectivos 

critérios de inclusão do estudo. Não foi utilizado limitador de 

tempo e nem de idioma, bem como pesquisa em literatura 

cinzenta.  

Os critérios de inclusão foram: artigos científicos de 

dados primários, que abordassem neuroinflamação relacionada 
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ao suicídio, independente de idade ou sexo. Os critérios de 

exclusão: teses, dissertações, trabalhos científicos 

apresentados em congressos, artigos duplicados. 

 

RESULTADOS 

Através da seleção nas bases de dados foram 

resgatados 32 artigos na PubMed e 48 na Scopus, sendo 8 

elegidos na primeira base e 1 na segunda. Diante disso, as 

características gerais dos artigos da amostra descrevem que a 

neuroinflamação pode ser decorrente de diversos fatores, mas 

está principalmente associada à ativação da micróglia – células 

imunes do cérebro – e o aumento ou diminuição da produção 

de citocinas, assim como a desregulação da via da quinurenina. 

Dessa forma, tais condições propiciam um ambiente 

inflamatório, no qual pode interferir no comportamento de 

pessoas que tentam o suicídio. 

Sendo assim, nos artigos A1 e A7 os autores observaram 

que nos indivíduos que tentaram suicídio, houve uma 

desgulação na via da quinurenina, e que essa aumenta a 

produção do ácido quinolínico no Sistema Nervoso Central, em 

relação ao controle. Dessa forma, sobre condições 

inflamatórias, os pacientes podem desenvolver sintomas 

depressivos com comportamento suicida. Com efeito, os artigos 

A3 e A8 relatam um aumento na ativação de células microgliais 

em pessoas com comportamento suicida. Com base em uma 

molécula denominada ligante da proteína translocadora, foi 

possível comprovar uma elevada taxa de macrófagos na 

substância branca. O aumento das citocinas propiciam um 

ambiente inflamatório afetando a região dACC – relacionada à 

transtornos de humor. Logo, os autores sugerem que o 
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aumento da micróglia pode contribuir diretamente na 

fisiopatologia do suicídio. 

Outrossim, comparando os artigos A4 e A5, foi possível 

observar que a desregulação da IL-6 - citocina presente durante 

o processo de inflamação - interfere consideravelmente na 

forma de suicídio. Diante disso, os autores destacaram que 

diferentes variáveis dessa interleucina contribuem para a forma 

como ocorrerá o suicídio. Sendo assim, o aumento da IL-6 

favorece a uma tentativa de suicídio mais violenta, em 

contraposto a diminuição torna a tentativa não violenta, 

característica de indivíduos que apresentam comportamento 

depressivo. 

Ademais, no artigo A2 foi comprovado através da 

autópsia cerebral a diminuição da IL-10 no córtex pré-frontal de 

indivíduos que cometeram suicídio, haja vista que sua presença 

suprime a inflamação, portanto, fica nítido que, seus baixos 

níveis atuam como potencializador do comportamento suicida. 

Além disso, os autores destacam o fato da IL-16 estar em maior 

quantidade, e que por ser uma citocina pró-inflamatória 

contribui ainda mais no processo inflamatório. 

Por fim, os resultados dos artigos A6 e A9 descrevem 

que além da inflamação há também outros determinantes como 

os genéticos e ambientais, que potencializam o comportamento 

suicida. O artigo A6 cita o alelo T nas mulheres como 

predominante e associado a tentativa de suicídio, conforme 

descrito na Tabela 1 a seguir. 
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Tabela 1 – Caracterização dos artigos da amostra  

Nº 

Artigo 

Objetivo  Exposição / 

Intervenção 

Desfecho/Result

ados 

 

 
 
 

A1 
Brundin 

et al, 
2016 

Examinar o 
efeito dos 
haplótipos de 
ACMSD sobre 
comportament
o suicida e 
níveis de 
QUIN no LCR. 

Grupo 
exposição: 
Foi realizado 
lavagem 
gástrica, 
punção 
lombar e 
avaliação 
psiquiátrica. 
Grupo 
controle:  
Sem 
medicação 
psicotrópica 
medido os 
níveis de 
QUIN e 
citocinas. 

Coorte CSF: 
verificou-se que 
os níveis de PIC 
no LCR 
diminuíram e a 
relação 
cinurenina/triptofa
no no LCR 
aumentou nos que 
cometeram 
tentativas de 
suicídio. A relação 
PIC/QUIN foi 
reduzida nos 
suicidas indicando 
atividade 
prejudicada ou 
níveis reduzidos 
da enzima 
ACMSD.  
Coorte Plasma: 
os níveis de PIC 
no plasma e a 
relação PIC/QUIN 
foram menores 
nos que tentaram 
suicídio. Não 
houve diferença 
no grau de 
ativação do 
IDO/TDO no 
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sangue periférico 
e na relação 
quinurenina/triptof
ano no plasma. 
Uso de 
medicamentos 
como, 
propiomazina, 
apresentaram 
níveis mais altos 
de PIC no plasma. 

 
 
 

A2 
Shinko 
et al, 
2019 

Comparar os 
níveis de 
quimiocina 
entre suicidas 
e controle 
saudável e 
avaliar a 
associação 
entre 
quimiocina e 
suicídio.  

Examinar o 
biomarcador 

Os níveis de 
quimiocinas e 
citocinas como 
CCL1, CCL8, 
CCL13, CCL15, 
CCL17, CCL19, 
CCL20, CXCL11 
E IL-10 
diminuíram 
consideravelment
e em relação aos 
níveis de IL-16 de 
indivíduos que 
completaram o 
suicídio. 

 
 
 

A3 
Suzuki 
et al, 
2019 

 

Reconstruir o 
modelo 3D de 
micróglia do 
cérebro 
humano de 
vítimas de 
suicídio com 
depressão por 
overdose de 

O cérebro foi 
removido 
durante uma 
autópsia 
neuropatológ
ica. 
As imagens 
3D de células 
microgliais 
foram 

O estudo PET 
detectou a 
ativação microglial 
no cérebro 
humano de 
indivíduos vivos 
usando ligantes 
da proteína 
translocadora 
(TSPO), que 
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medicamentos
.  
 

criadas com 
o software 
Imaris 7.0. 
para medir 
parâmetros 
morfológicos
. 

sugere ativação 
microglial em 
pacientes com 
transtornos 
psiquiátricos. A 
análise 
multivariada 
revelou que 
pacientes com 
pensamentos 
suicidas possuem 
TSPO maior em 
comparação com 
os controles.  

 
 
 

A4 
Devorak 

et al, 
2015 

Investigar 
marcadores 
celulares e 
moleculares 
de inflamação 
em amostras 
de PC de 
suicidas 
deprimidos e 
controles de 
morte súbita. 
 

 Expressão da 
transcrição de 
mRNA da IL1ß, de 
TNFα, IL10, IL6 e 
expressão do 
gene ICAM1 foi 
reduzida nos 
indivíduos 
deprimidos 
suicida (DS) em 
comparação com 
os controles 
psiquiátricos. 
Expressão da 
transcrição de 
IL1R1 e do gene 
IL1RN foi elevada 
em indivíduos 
com SD. 

 
 
 

Observar se 
traços 

As amostras 
de sangue 
foram 

As tentativas de 
suicídio com mais 
traços impulsivos 
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A5 
Isung, 
J. et al, 

2014 

impulsivos de 
personalidade  
estaria 
associado a 
níveis mais 
altos de IL-6 
no plasma e 
CSF. Avaliar 
se os níveis de 
IL-6 estavam 
relacionados à 
escolha do 
método de 
tentativa de 
suicídio.  
 

analisadas 
usando um 
sistema de 
imunoensaio 
de biochip 
automatizad
o de alta 
produtividad
e. 

de personalidade 
apresentaram 
níveis plasmáticos 
de IL-6 
significativamente 
maiores. Além 
disso, foi 
descoberto uma 
tendência de que 
os tentadores de 
suicídio violento 
apresentaram 
níveis plasmáticos 
de IL-6 mais altos 
que os não-
violentos. 
 

 
 
 

A6 
Tonelli, 
L. H., 
2019 

Examinar 
níveis 
plasmáticos e 
do líquido 
cefalorraquidia
no (LCR) da 
quimiocina 
interleucina-8 
(IL8) nas 
pessoas que 
tentaram 
suicídio, para 
avaliar se 
processos 
neuroinflamat
órios 
concomitantes 
no cérebro  
 

A lógica do 
estudo é 
baseada na 
associação 
amplamente 
relatada 
entre 
inflamação, 
transtornos 
de humor e 
ansiedade e 
suicídio. 

Os autores 
encontraram uma 
correlação 
negativa entre os 
níveis da IL8 
plasmáticos e de 
LCR na ansiedade 
e em tentativas de 
suicídio, mas não 
nos controles. O 
alelo T era mais 
frequente em 
mulheres que 
tentaram suicídio 
e que portadores 
desse alelo têm 
maior gravidade 
de ansiedade. Há 
forte correlação 
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negativa entre 
ansiedade e 
níveis de proteína 
IL8 e a ocorrência 
de um alelo 
específico em 
tentativas de 
suicídio. 

 
 
 
 
 

A7 
Bay-

richter, 
C. et al, 

2015 

Verificar se o 
aumento do 
QUIN e a 
diminuição do 
KYNA no LCR 
estariam 
significativame
nte associados 
ao aumento do 
grau de 
suicídio e 
depressão, ao 
longo do 
tempo nas 
tentativas de 
suicídio. 

Foi medido 
citocinas e 
metabólitos 
de 
quinurenina 
no LCR, 
coletados de 
tentativas de 
suicídio em 
ocasiões 
repetidas ao 
longo de 2 
anos. 

Observou-se 
desregulação a 
longo prazo da via 
da quinurenina no 
sistema nervoso 
central de 
pessoas que 
tentaram suicídio. 
Um aumento da 
carga de citocinas 
inflamatórias foi 
associado a 
sintomas mais 
graves. Este 
estudo fornece 
uma estrutura 
neurobiológica 
que apoia o uso 
de antagonistas 
dos receptores 
NMDA no 
tratamento do 
suicídio e da 
depressão. 

 
 
 

A8 

Examinar a 
distribuição e 
morfologia dos 
macrófagos 

Todas as 
amostras de 
tecido foram 
dissecadas 

Este estudo 
fornece 
evidências de 
uma proporção 
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TORRE
S-

PLATA
S, S. G. 

et al, 
2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

particularment
e no dACC ( 
relacionada a 
transtornos do 
humor e à 
resposta 
comportament
al à 
inflamação) na 
depressão e 
suicídio. 
 

do dACC 
adjacente à 
parte dorsal 
do joelho do 
corpo caloso, 
imuno-
histoquímica 
(IHC). 
Vasos 
sanguíneos 
circundantes 
foram 
avaliados na 
substância 
branca 
dACC.  

maior de células 
microgliais 
exibindo um 
fenótipo 
preparado no 
dACC substância 
branca de 
suicidas 
deprimidos. Além 
disso, vasos 
sanguíneos 
cercados por uma 
alta densidade de 
macrófagos IBA1-
IR foi duas vezes 
mais frequente em 
suicidas 
deprimidos.  
 

 
 

A9 
Brundi
n, Le. 
et al, 
2015 

 
 
 
 
 
 

Observar se a 
autoimunidade
, o estresse 
disparam 
mecanismos 
de inflamação 
que se 
relacionam ao 
comportament
o suicida. 

Teste de 
Estresse 
Social (Trier 
Social Test - 
TST), um 
teste de 
estresse de 
laboratório 
comumente 
usado 
envolvendo 
aritmética 
mental, e 
ameaça 
social. 

Duplicação do 
risco de suicídio 
foi relatado para 
pacientes com 
doença celíaca. 
Além de que, o 
próprio estresse 
pode subjugar 
mecanismos e 
sistemas de 
inflamação e 
quinurenina 
podem mediar, 
em parte, o efeito 
do estresse 
reconhecido por 
um modelo de 
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suicídio em 
diátese de 
estresse. 

Fonte: Dados do pesquisador, 2019. 

 

Tabela 2 – Procedimentos metodológicos dos artigos da 

amostra  

Nº Artigo Amostra Instrumentos Análise de 

dados 

 

 

 

 

A1 

Brundin 

et al, 

2016 

SCF coorte 

Grupo exp: 

64  

Grupo cont: 

36  

Plasma 

coorte 

Grupo exp: 

73  

Grupo cont: 

35  

Genotipage

m coorte 

Grupo exp: 

77 Coorte 

Entrevistas 

Clínicas para 

Distúrbios do 

DSM (SCID I e 

II). 

AUDIT 

Exame físico 

Mini-Mental 

DUDIT 

Análise de níveis 

de PIC, 

cinurenina/triptofa

no no LCR. No 

plasma, os níveis 

de PIC, relação 

cinurenina/triptofa

no e QUIN  
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do LCR e do 

plasma.  

Grupo cont: 

150  

 

 

A2 

Shinko 

et al, 

2019 

Grupo exp: 

16 autores 

de suicídio. 

Grupo cont: 

23 controles 

saudáveis. 

Análise bio 

química 

 

Análises 

estatísticas com R 

Versão 3.5.1. 

Análise de 

regressão múltipla 

para as diferenças 

entre grupos. 

A3 

Suzuki 

et al, 

2019 

 

Cérebro de 

uma vítima 

que cometeu 

suicídio  

Análise 

neuropatológi

ca piloto. 

 

Análise 

morfológica 3D da 

micróglia em uma 

vítima de suicídio. 

 

 

A4 

Devorak 

et al, 

2015 

Amostras de 

cérebro 

post-mortem 

de suicídios 

deprimidos 

(DS) e 

controles 

psiquiátricos 

saudáveis 

(CTRL) 

Entrevista 

Clínica sobre 

Transtornos 

Psiquiátricos 

do DSM-IV 

(SCID-I) com 

um ou mais 

informantes 

do falecido. 

Análises de 

expressão gênica 

de tecido 

dissecado do 

plexo coroide do 

ventrículo lateral. 

Análise imuno-

histoquímica da 

Iba-1. 

 

A5 

Isung, J. 

et al, 

2014 

Plasma de 

58 tentativas 

de suicídio 

LCR de 

Entrevistas 

Clínicas DSM 

(SCID I e II). 

AUDIT 

Mini-Mental 

JMP 10 para as 

análises 

estatísticas. Teste 

Shapiro – Wilk. 
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43 tentativas 

de suicídio  

DUDIT Testes r de 

Pearson. 

A6 

Tonelli, 

L. H., 

2019 

Não 

quantifica a 

amostra  

Análise 

bioquímica 

níveis 

plasmáticos e 

LCR da 

quimiocina 

interleucina-8 

(IL8) 

 

análise de  

polimorfismo 

genético na região 

promotora de IL8, 

na qual o alelo na 

posição 251 no 

códon inicial varia 

entre um A ou T. 

A7 

Bay-

richter, 

C. et al, 

2015 

LCR – 30 

pacientes. 

Grupo 

controle: 36 

indivíduos 

saudáveis  

MADRS e 

SUAS. 

Punções 

lombares 

repetidas. 

Entrevistas 

Clínicas DSM 

(SCID).  

Os níveis de QUIN 

no LCR foram 

examinados 

usando GC / MS 

com o 

espectrômetro  

 

 

A8 

TORRES

-

PLATAS, 

S. G. et 

al, 2014 

RNA 

mensageiro 

(mRNA) (16 

casos e 14 

controles) e  

experimento

s 

anatômicos 

(14 casos e 

8 controles). 

Entrevista 

Clínica DSM-

IV(SCID-I). 

Imuno-

histoquímica 

IBA1 e CD45 

Análises 

estatísticas com 

IBM SPSS 

Statistics. 

Análise de 

covariância 

(ANCOVA). 
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A9 

Brundin

, Le. et 

al, 2015 

 

 

 

 

 

 

510 men, 

490 women 

Teste de 

Estresse 

Social. 

Questionnaire 

for Measuring 

Factors of 

Aggression.  

Trait 

Sensation-

Seeking 

Scale-V. 

Análise de 

Interleucina 2, 6 

no sangue 

Fonte: Dados do pesquisador, 2019. 

 

DISCUSSÃO  

Essa pesquisa estuda as evidências científicas acerca da 

neuroinflamação relacionada ao suicídio. Com efeito, nossos 

resultados mostram que a neuroinflamação tem sido associada 

ao comportamento suicida, evidenciado pela presença de 

citocinas pró-inflamatórias em pessoas que tentaram o suicídio 

(SHINKO et al, 2019) 

Um indicador da relação entre neuroinflamação e 

suicídio foi a desregulação da via da quinurenina no SNC, que 

ao promover condições inflamatórias influenciou negativamente 

o comportamento suicida, pois no LCR o nível dessa substância 

aumentou. Desse modo, no líquido cefalorraquidiano houve a 

ativação da via da quinurenina por meio do aumento de 

cinurenina/triptofano, que foi comprovado pela análise de três 

coortes, dentre elas o LCR, plasma e genotipagem em pessoas 

após uma tentativa de suicídio (BRUNDIN et al, 2016). Além 
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disso, o excesso da produção de ácido quinolínico, confirmado 

pela mensuração de citocinas e metabólitos de quinurenina no 

LCR após repetidas tentativas de suicídio, reforça a hipótese da 

neuroinflamação influenciar o comportamento suicida (BAY-

RICHTER et al, 2014). 

Em seguida, pode-se perceber que o aumento do 

número de células microgliais está envolvida diretamente na 

maior taxa de citocinas pró-inflamatórias, estas interferem no 

SNC de indivíduos que tentam o suicídio. A relação entre o 

suicídio e a micróglia é evidenciada pela presença do ligante da 

proteína translocadora, que ativa as células microgliais e essa 

foi maior em pacientes que tentaram o suicídio (SUZUKI et al, 

2019). Além disso, foi observado que os macrófagos próximos 

a vasos sanguíneos eram duas vezes maiores quando 

comparado a controles saudáveis, logo, fica claro a correlação 

da neuroinflamação com o suicídio (TORRES-PLATAS et al, 

2014). 

O suicídio violento e não violento pode estar relacionado 

à disfunção da IL-6. Diante disso, foi observado altos níveis 

dessa citocina no plasma de pessoas que tentaram um suicídio 

mais violento. É válido ressaltar que, a interleucina-6(IL-6) é 

uma citocina pró-inflamatória, portanto, sua presença contribui 

para a inflamação plasmática dos indivíduos com 

comportamento suicida, podendo assim influenciar diretamente 

na escolha do método da tentativa de suicídio (ISUNG et al, 

2014). 

O sistema imune possui mecanismos que regulam as 

respostas imunológicas para evitar sua ativação exagerada, 

como por exemplo na resposta da inflamação, a qual é regulada 

por mediadores anti-inflamatórios. Sendo assim, a interleucina-

10 é um exemplo de citocina liberada pelo organismo que 

diminui o processo inflamatório. Contudo, a análise pós-morte 
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do cérebro de indivíduos que cometeram suicídio mostrou a 

diminuição dos níveis da IL-10. Logo, com a baixa taxa de 

reguladores da inflamação e aumento de citocinas pró-

inflamatórias como a IL-16 pode-se sugerir a neuroinflamação 

como relacionada à morte das pessoas que cometeram suicídio 

(SHINKO et al, 2019). 

Destarte, é importante destacar que, o ser humano é um 

ser biopsicossocial, portanto, como ser complexo, seu 

comportamento não pode ser limitado a uma causa específica, 

mas sim a vários fatores que podem influenciar suas atitudes. 

Logo, há fatores genéticos e ambientais ligados a indivíduos 

que tentam o suicídio, além da neuroinflamação (BRUNDIN et 

al, 2015). 

 

CONCLUSÕES 

Com base nos estudos, foi visto que a neuroinflamação 

pode ser causada por uma desregulação na via da quinurenina, 

aumentando o ácido quinolínico, podendo ser vinculada ao 

comportamento suicida. Em paralelo, o aumento da ativação 

microglial causada pela TSPO, juntamente com a diminuição de 

várias citocinas são características de indivíduos suicidas. Do 

exposto, é provável que a neuroinflamação pode ser fator de 

risco para o comportamento suicida. 

 A compreensão dos processos neurobiológicos 

associado aos outros aspectos relacionados ao comportamento 

suicida poderão servir de norteadores no manejo do paciente 

com tendências suicidas. 
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RESUMO: A saúde mental é um aspecto importante da 
maternidade, ainda que na maioria das vezes apresente-se 
invisível e seja um problema minimizado pela sociedade, não 
sendo uma questão enfatizada no momento da consulta pré-
natal. Sendo assim esse estudo tem como objetivo Identificar 
os níveis de depressão em gestantes em atendimento em 
Unidade de Saúde da Familia aplicando-se o Inventário de 
Depressão de Beck – BDI. Trata-se de uma pesquisa do tipo 
descritiva, transversal, com abordagem quantitativa, realizada 
em uma Unidade de Saúde da Família. Foram incluídas no 
estudo uma amostra de 81 gestantes, segundo critérios de 
inclusão. A coleta de dados foi realizada por meio de 
questionário semiestruturado e o BDI de BECK. De acordo com 
os resultados a maioria das gestantes estavam na faixa etária 
entre 18 e 34 anos (89%),  disseram ser protestantes (55%), 
tendo cursado  ensino médio (81%) com  renda mensal de até 
1 salário mínimo  (60%), eram casadas (61%). Identificou-se 
ainda que 23% delas apresentaram sintomas de depressão, de 

mailto:vagna.cristinapb@gmail.com
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leve a grave. Portanto considera-se a gravidade das doenças 
mentais no período gestacional e o subdiagnóstico de tal 
problemática, embora a consulta pré-natal seja uma 
oportunidade para identifica sintomas e desenvolver 
intervenções eficazes objetivando minimizar os riscos ao 
binômio materno fetal. 
Palavras-chave: Depressão. Cuidado pré natal. Enfermagem. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A doença mental no decorrer dos anos foi sendo 

compreendida a partir de experiências sociais. Na antiguidade, 

o louco era visto como encarnação de manifestações divinas e 

demoníacas, posteriormente foram tratados por influência 

religiosa, predominando o modelo da disciplina e do castigo. A 

partir do séc. XVI a loucura passa a ser vista como doença que 

carece de intervenções profissionais, contudo, em anos 

posteriores assumiu um modelo de assistência excludente e 

marginalizador (AMARANTE, 2014). 

Para Pereira e Pita (2014), tais modelos assumidos 

nessa área fizeram emergir movimentos sociais a favor de 

mudanças e melhorias no campo da saúde mental, almejando 

abolir estigmas situando a loucura no campo das doenças 

orgânicas, concebendo-a sob o prisma da subjetividade. 

Atualmente, de acordo com relatório global lançado pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2018, com dados 

identificados entre 2005 e 2015, o número de pessoas que 

vivem em processo de adoecimento mental tem aumentado, 

estima-se que 300 milhões de pessoas são afetadas por essa 

condição e que as mulheres são mais acometidas do que os 

homens (OMS, 2018). 
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Dentre as doenças mentais, a depressão é a de maior 

prevalência e uma das principais causas de incapacidade 

laboral e de comprometimento mental, sendo, portanto, de 

grande impacto para a saúde pública em consequência das 

suas implicações sociais, ocupacionais e cognitivas (KASSADA 

et. al, 2015).  

Um dos períodos de maior predisposição ao 

adoecimento mental para as mulheres consiste no processo 

gestacional por estarem mais predispostas a tais agravos 

devido mudanças fisiológicas, hormonais, psicológicas e 

descobertas associadas aos fatores de risco (MORAIS et. al, 

2017). 

Para Biaggi et. al (2018) gestar é uma experiencia única 

vivida por uma mulher, o momento mais esperado e marcado 

por diversas mudanças, podendo ser considerado um período 

de crise, que muitas vezes ocasiona momentos de tensão e 

desequilíbrio emocional. Período que desperta preocupação 

pois pode repercutir de forma negativa na saúde da mulher, da 

criança e nas relações familiares (KLIEMANN, BÖING E 

CREPALDI, 2017).  

Estudos apontam que a presença persistente de 

estresse, ansiedade e depressão durante a gestação podem 

resultar em depressão pós-parto, parto pré-termo, baixo peso 

ao nascer, efeitos nocivos no desenvolvimento neurológico do 

feto, efeitos futuros no estado cognitivo e de desenvolvimento 

motor, na regulação da atenção e no estado emocional em si 

(KASSADA et. al, 2015).  

 A consulta de pré-natal é componente fundamental para 

o diagnóstico precoce e tratamento adequado de doenças, a 

exemplo dos agravos a saúde mental. Este momento é uma 

excelente oportunidade para o enfermeiro atuar na melhoria das 

https://www.metodista.br/revistas/revistas-ims/index.php/MUD/article/view/7512/6006
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condições psicossociais da mulher,pois nesse estágio 

apresenta-se vulnerável (BORGES et. al, 2016). 

Considerando a alta prevalência de adoecimento mental 

entre as gestantes, e o déficit no atendimento das mesmas o 

presente estudo pretende responder ao seguinte 

questionamento: Quais os níveis de depressão em gestantes 

em atendimento em uma Unidade de Saúde da Familia? 

A saúde mental é um aspecto importante da 

maternidade, embora na maioria das vezes apresente-se 

invisível e seja um problema minimizado pela sociedade, não 

sendo uma questão enfatizada no momento da consulta pré-

natal (MORAIS et. al, 2017). Sendo assim esse estudo tem 

como objetivo: Identificar os níveis de depressão em gestantes 

em atendimento em uma Unidade de Saúde da Familia 

aplicando-se o Inventário de Depressão de Beck – BDI.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa do tipo descritiva, 

transversal, com abordagem quantitativa. A pesquisa foi 

realizada na USF (Unidade de Saúde da Família) integrada 

Ipiranga, localizada na Av. São Luiz s/n, Planalto Boa 

Esperança, cadastrada no Ministério da Saúde sob o número 

3063712.   

 Na unidade de realização da pesquisa existem 2.290 

mulheres cadastradas, dessa total 130 estão gestantes. 

Considerando a população da área de abrangência foi feito um 

cálculo amostral para identificar amostra a ser incluída no 

estudo, aplicando-se Nível de Confiança 95 %, margem de Erro 

Desejada de 5%, assim finalizamos com uma amostra de 81 

gestantes.   
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 A inclusão das gestantes se deu por conveniência, 

foram convidadas todas as mulheres que atenderam aos 

critérios de inclusão estabelecidos e que procuraram a unidade 

para consulta pré-natal no período que ocorreu a coleta de 

dados. Para definição da amostra foram adotados os seguintes 

critérios de inclusão: estar cadastrada na USF independente da 

idade gestacional. Como critérios de exclusão: gestantes com 

diagnóstico de adoecimento mental estabelecido. 

 A coleta de dados foi realizada por meio de questionário 

semiestruturado elaborado pela pesquisadora contendo 08 

questões e instrumento validado, o Inventário de Depressão de 

Beck – BDI, que avalia sintomas de depressão contendo 21 

questões. Nesse segundo o escore total permite a classificação 

dos níveis de intensidade da depressão, cujo os possíveis 

resultados são:  Depressão de grau Mínimo 0-13; Leve 14 – 19; 

Moderado 20 - 28; Grave 29 - 63 (MORAIS et. al, 2014). 

 Após agrupamento dos dados foi construído um banco 

no Programa Microsoft Office Excel 2010, versão 2010, para 

Windows 8. Na sequência os resultados foram transferidos para 

o pacote estatístico SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences), versão 20.0, foram apresentados por meio de 

tabelas e posteriormente discutidos com base na literatura 

pertinente.  

 A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética (CEP) 

das Faculdades de Enfermagem e Medicina Nova Esperança, 

com CAAE de número 08781919.9.0000.5179. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com os resultados apresentados na tabela 1, 

a maioria das mulheres investigadas estavam na faixa etária 
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entre 18 e 34 anos (89%), eram  protestantes (55%) e o grau de 

escolaridade da maioria informado foi o ensino médio (81%).  

 

TABELA 1 - Caracterização sociodemográfica das gestantes 

cadastradas no pré-natal da USF integrada Ipiranga. João 

Pessoa, 2019. (n= 81)  
VARIÁVEL n % 

Faixa Etária   

< 18 anos 

18 – 34 anos 

> 35 anos 

04 

72 

05 

05 

89 

06 

Religião   

Católica 

Protestante 

Outros 

35 

44 

02 

43 

55 

02 

Escolaridade   

Ensino Fundamental  

Ensino Médio  

Ensino Superior  

18 

42 

21 

23 

81 

26 

Renda mensal familiar   

Até 1 salário mínimo* 

Entre 1 e 2 salários mínimos 

> 2 salários mínimos 

49 

29 

03 

60 

36 

04 

Estado Civil   

Casada 

Solteira 

Outros 

49 

31 

01 

61 

38 

01 

TOTAL 81 100 

Fonte: Pesquisa direta *Legenda:  Salário Mínimo vigente: R$998,00. 

 

 Ao investigar uma problemática faz-se necessário 

conhecer características específicas do grupo e apresentar 

dados fundamentais para relacionar às manifestações dos 

agravos às especificidades do grupo, o que pode contribuir para 
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o desenvolvimento e planejamento de ações mais efetivas em 

serviços de saúde (BORGES et. al, 2016). 

 Na atualidade verifica-se uma alta prevalência dos 

agravos psíquicos em gestantes, a exemplo da depressão.  De 

acordo com pesquisas as doenças mentais se apresentam 

como fenômenos complexos e multideterminados que 

envolvem aspectos de atributos pessoais, a exemplo da idade, 

nível educacional, relações familiares e algumas características 

contextuais, como o planejamento da gestação e os fatores 

socioeconômicos associados (BORGES et. al, 2016; 

KLIEMANN, BÖING E CREPALDI, 2017). 

 Os resultados aqui apresentados são semelhantes aos 

da pesquisa de Schiavo (2016) que realizou um estudo sobre 

associação de estresse, ansiedade, depressão materna e 

desfechos obstétricos constatando que a maioria das 

investigadas eram mulheres adultas, com aproximadamente 25 

anos que haviam concluído o ensino médio, viviam com o 

parceiro e tinham vivenciado experiências anteriores de 

gestação.  

 Segundo Rodrigues et. al (2015) a frequência da 

depressão tende a ser mais alta entre as grávidas adolescentes 

do que em gestantes adultas. Um estudo mostrou que sintomas 

de ansiedade e depressão são mais frequentes em 

adolescentes primigestas fazendo um comparativo com as 

adolescentes não grávidas, além disso, a gravidez nessa idade 

está associada a significativos riscos psicossociais, tanto para 

a mãe quanto para o bebê (CAPUTO, BORDIN, 2012).  

 Resultados encontrados por Pereira e Lovisi (2015), ao 

analisar a prevalência de depressão gestacional e fatores 

associados, apresentou 20,8% de depressão, 23,3% de casos 

de ansiedade e 16,7% de ideação suicida. Aspectos que podem 

https://www.metodista.br/revistas/revistas-ims/index.php/MUD/article/view/7512/6006
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estar relacionados à faixa etária estudada, pois dependendo da 

idade as pessoas apresentam maior maturidade emocional, 

psicossocial e estabilidade financeira; por outro lado segundo a 

pesquisa o nível socioeconômico e as condições de vida não 

são determinantes, necessariamente, para o risco de 

transtornos. Embora seja possível identificar que a população 

em piores condições socioeconômicas apresentam maior 

predisposição aos agravos a saúde e estão entre os principais 

usuários do SUS. 

 Rodrigues et.al (2015) apresentou um estudo com o 

perfil sociodemográfico de gestantes, de acordo com resultados 

a idade, a renda familiar e a escolaridade correspondem ao 

perfil sociodemográfico de usuárias do SUS e que essas 

variáveis interferem diretamente na qualidade de vida. Portanto, 

os dados apresentados apontam para a dificuldade no acesso 

aos serviços de saúde privado, restando-lhes a assistência em 

serviço da rede pública, nos quais são identificadas lacunas que 

interferem na assistência, dificultando o diagnóstico de alguns 

agravos a saúde a exemplo do adoecimento mental na 

gestação.   

 No que tange à religião, a maioria das investigadas são 

protestantes. Esses dados são dissonantes com a realidade 

brasileira, pois, em 2014, 62% das mulheres em idade fértil se 

declararam católicas, 30% protestantes e apenas 8% sem 

religião (RODRIGUES et.al, 2015). Porém não foram 

encontrados estudos que relacionem a religião com 

adoecimento mental na gestação. 

 De acordo com a literatura as características 

sociodemográficas influenciam para as condições de saúde de 

grupos populacionais, segundo estudos algumas 

características da mãe que não consegue desempenhar a 
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função de proteção à criança são mulheres de baixo nível 

socioeconômico, baixa instrução, prole numerosa e elas 

apresentam diferentes concepções e valores para contribuir 

com o processo de educação dos filhos (SOUZA et. al, 2014; 

RODRIGUES et. al, 2015; SILVA, NUNES, 2017). 

 Para Pereira e Lovisi (2015) de modo geral, a média de 

prevalência da depressão gestacional encontrada em países de 

baixa renda, inclusive no Brasil sendo de aproximadamente 

20%, já nos países desenvolvidos esteve em torno de 10% e 

15%, embora alguns estudos apontem para prevalência 

semelhante em países em desenvolvimento. Tal fato evidencia 

a relevância desses transtornos para a saúde pública mundial, 

visto que uma prevalência de 15% a 20% é significativamente 

alta e que sua variação parece estar associada a fatores 

encontrados em contextos menos favorecidos, como pobreza, 

violência, baixa escolaridade, entre outros. Vale ressaltar ainda 

a maioria dessas pessoas não são diagnosticadas e tratadas 

adequadamente. 

 Estudos nacionais e internacionais investigaram a 

prevalência de adoecimento mental durante a gestação, sendo 

constatado que em países em desenvolvimento as mulheres 

apresentaram taxas mais elevadas de depressão e ansiedade 

quando comparadas as mulheres que vivem em países 

desenvolvidos. Existem evidências de que a situação 

econômica desfavorável e baixo nível de escolaridade sejam 

variáveis importantes para exposição a fatores de risco que 

contribuem com o desenvolvimento de transtornos mentais, 

inclusive no período gestacional (CHANG et. al, 2014; 

PEREIRA, LOVISI, 2015; SILVA, NUNES, 2017). 

 Especificamente em relação ao aumento da 

escolaridade materna confirma-se a constatação de Rodrigues 
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et. al (2014) e Pereira e Lovisi (2015) a partir dos dados da 

PNAD/IBGE, apontando para aumento no grau de escolaridade 

e na renda familiar dos usuários do SUS entre 2011 a 2012. O 

aumento da escolaridade pode ser considerado um fator de 

proteção, visto que o nível de escolaridade é um dos fatores 

que influenciam no acesso aos serviços de saúde e melhor 

adesão ao pré-natal. 

Na sequência são apresentados os resultados da escala 

de BDI de Back que incluem alternativas que apontam sintomas 

de depressão na última semana, inclusive na data da aplicação. 

A intenção é identificar um traço mais persistente e não apenas 

do estado de humor no dia em que foi aplicada à escala.  De 

acordo com os resultados verificou-se que (77%) das 

investigadas apresentaram sintomas que indicavam grau 

mínimo de depressão, (15%) delas apresentaram grau leve e  

6% apresentou grau moderado e 2% apresentaram depressão 

grave, embora ainda não estivessem fazendo uso de qualquer 

terapia.  

 

TABELA 2- Depressão em gestantes segundo o Inventario de 

Depressão de BACK- BDI. USF INTEGRADA IPIRANGA, João 

Pessoa, 2019. 

DEPRESSÃO  n % 

Grau mínimo de Depressão 62 77 

Depressão Leve 12 15 

Depressão Moderada 05 06 

Depressão Grave 02 02 

TOTAL 81 100 

Fonte: Pesquisa direta. 
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Para Rennó Júnior et. al (2015) a gestação é período de 

mudanças físicas, emocionais e sociais na mulher, gerando 

expectativas, novos projetos e fantasias. Não bastassem 

incertezas e responsabilidades as alterações hormonais 

favorecem o surgimento ou agravamento de quadros 

psiquiátricos, principalmente transtornos depressivos e 

ansiosos.  

 Pesquisas internacionais indicam a prevalência de 

sintomas psiquiátricos, particularmente a depressão, variando 

de 11,8 % a 34,9 (CHANG et. al, 2014; NASREEN et. al; 2011). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (2018), cerca de 

450 milhões de pessoas sofrem de algum desses agravos 

sendo eles responsáveis por 8,8% da mortalidade e 16,6% de 

incapacidade em países de baixa e média renda.  

 O adoecimento mental populacional constitui um 

problema de saúde pública e de acordo com publicações 

prévias as mulheres apresentam maior predisposição e 

prevalências desses agravos quando comparadas aos homens, 

principalmente no que se refere aos transtornos depressivos e 

ansiosos, fazendo-se necessário um olhar voltado para a 

problemática e através de políticas públicas elaborar 

estratégias que possam minimizar os malefícios (WHO, 2018; 

KLIEMANN, BÖING E CREPALDI, 2017; BIAGGI, 2018). 

Embora seja reconhecida a alta prevalência dos agravos 

nessa fase, estudos de Boarolli et. al (2016); Rai, Pathak, 

Sharma (2015) e Costa et. al (2018) indicam que o diagnóstico 

neste período é subnotificado e há poucas pesquisas que 

procuram identificar alterações psicológicas durante gravidez e 

os desfechos obstétricos, os autores apontam ainda que o 

período gestacional tem sido negligenciado no que tange a 

https://www.metodista.br/revistas/revistas-ims/index.php/MUD/article/view/7512/6006
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saúde mental da mulher, uma realidade que pode comprometer 

além da saúde da mãe, a do feto.  

Desta forma, a gestação e o puerpério são reconhecidos 

por Costa et. al (2018), Morais et. al (2017) e Kassada et. al 

(2015) como fatores de risco para o desenvolvimento e 

exacerbação dos problemas de saúde mental, com 

prevalências semelhantes tanto na gravidez como no pós-parto.  

Sintomas de depressão materna não afetam apenas o 

desenvolvimento inicial do feto, mas podem influenciar no 

desenvolvimento a médio e a longo prazo. Em estudos que 

utilizaram o Inventário de Depressão de Beck e um protocolo de 

índices de risco ao desenvolvimento infantil, observou-se que a 

maioria dos bebês com risco para o desenvolvimento, quatro 

meses após o parto, eram os filhos de mães que apresentaram 

sintomas de depressão (CHANG et. al., 2014; NASREEN et. al, 

2014; MORAES et. al, 2014). 

Pesquisas sobre transtornos mentais na gestação feitas 

por Araújo et. al (2012) e Pereira e Lovisi (2015) identificaram a 

prevalência de ansiedade na gestação em torno de 20%. Esses 

quadros não tratados durante a gravidez aumentam também o 

risco de exposição aos fatores de risco a exemplo de álcool e 

outras drogas, além do risco de desnutrição e a dificuldade de 

seguir orientações médicas, diminuindo inclusive a frequência 

às consultas, o que tem sido associado ao risco de mortalidade 

neonatal. 

 A depressão pós-parto afeta cerca de 10% a 17% de 

mulheres em países desenvolvidos, como Portugal (FAISAL-

CURY et. al, 2009), Canadá (NASREEN et. al, 2011) e Japão 

(CHANG et. al, 2014).  

 No Brasil, esta porcentagem é mais elevada, com 

estudos que registraram 19%. Segundo Fisher et. al (2015), 
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essas diferentes porcentagens podem ser explicadas pelo fato 

das mulheres que participaram de pesquisas realizadas em 

países ricos terem melhores condições de vida como maior 

nível de escolaridade, emprego fixo, satisfação conjugal e 

pertencer à maioria étnica, variáveis já identificadas na literatura 

como fatores de proteção para transtornos mentais, no período 

perinatal. 

Uma pesquisa que avaliou 119 mulheres assistidas pelo 

Sistema Único de Saúde, com a mesma escala utilizada para 

realização desse estudo, encontrou uma prevalência de 20,5% 

de mulheres com sintomas depressivos durante a gestação e 

16,5% no pós-parto (SILVA et. al, 2014).  

Em outra pesquisa realizada em São Paulo, com 831 

gestantes usuárias do SUS, entre a 20ª e 30ª semana de 

gestação e 6 e 12 meses após o nascimento, utilizando o Self 

Report Questionnaire (SRQ-20), houve uma prevalência de 

31,2% de mulheres com sintomas depressivos no pós-parto e 

mulheres com sintomas de depressão na gestação tinham 2,4 

vezes mais chance de apresentar este quadro no pós-parto 

(FAISAL-CURY et. al, 2014; MENEZES et. al, 2012). 

É importante salientar que ainda que o período 

gestacional esteja culturalmente associado a felicidade, 

satisfação e auto realização, algumas mulheres podem 

vivenciar, neste momento, alterações em sua saúde mental, 

como o desenvolvimento de quadros de adoecimento psíquico 

(SILVA, NUNES, 2017).  

Leônidas et. al (2016) destaca a importância de um olhar 

voltado para esta problemática no contexto da atenção básica, 

salientando ainda que a enfermagem pode contribuir de 

maneira significativa à mulher no pré-natal e puerpério, visto 

que o enfermeiro acompanha a mulher durante toda a gestação, 
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relação que viabiliza um diagnóstico precoce para o 

adoecimento mental, reduzindo os prejuízos resultantes a 

mulher e a criança. 

Para Souza et. al (2014) e Apolinário et. al (2016) a 

investigação de TM na atenção básica ainda é um desafio para 

os profissionais de saúde, com dificuldades inclusive na 

elaboração do diagnóstico. 

Para Costa et. al (2018) a atenção à saúde mental na 

atenção básica é importante para antecipar a detecção de 

casos e interromper precocemente o processo de adoecimento; 

para isso, a capacitação em saúde mental dos profissionais 

torna-se necessária. Entretanto, apesar da alta prevalência de 

sofrimento mental nos pacientes atendidos na rede básica de 

saúde, ainda não há detecção adequada. Tal fato deve-se à 

dificuldade apresentada pelos profissionais em diagnosticar 

corretamente e, por consequência, realizar o devido 

atendimento. 

 

CONCLUSÕES  

Considerando-se as consequências das doenças 

mentais à saúde materna e fetal no período gestacional, e o 

consequentemente o subdiagnóstico, os resultados deste 

estudo são de extrema importância, pois o conhecimento dos 

fatores associados à ocorrência do transtorno mentais na 

gravidez permite a elaboração de medidas preventivas na 

assistência pré-natal, por caracteriza-se como um espaço 

oportuno para o desenvolvimento de intervenções que visem à 

promoção da saúde mental das gestantes, rompendo assim 

com o paradigma cartesiano enraizado na assistência à saúde. 

É necessário que haja uma ação integrada e articulada 

da equipe multiprofissional e interdisciplinar, visto que o alcance 
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do bem-estar físico e mental favorável depende de intervenções 

em todas as dimensões que envolvem o ser de forma holística. 

Nesse sentido, os profissionais de saúde, em especial a 

Enfermagem pode contribuir de maneira significativa na 

assistência à mulher no pré-natal e puerpério. Para tanto, faz-

se necessário compreender mais detalhadamente os fatores 

associados a ansiedade e depressão na gestação, para a 

elaboração de estratégias específicas de intervenção 

promovendo uma assistência qualificada, minimizando danos à 

saúde tanto para mãe como para a criança.  
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RESUMO: O objetivo desta pesquisa foi comparar dois grupos 
de pessoas, praticantes e não praticantes de dança em relação 
aos níveis de bem-estar subjetivo e autoestima. Para este 
estudo, utilizou-se uma pesquisa de campo, de caráter 
exploratório, descritivo e quantitativo, cuja amostra abarcou 50 
participantes de uma instituição universitária privada, com 
idades que variam de 18 a 51 anos (M= 23,6; DP= 6,1), onde 
25 praticam atividades de dança e 25 que não praticam dança, 
bem como nenhuma atividade física. Como instrumentos foram 
utilizadas duas escalas: a Escala de Bem-estar Subjetivo 
(EBES) e a Escala de Autoestima de Rosemberg (EAR). Para 
as análises de comparação das médias, foi utilizado o Teste t 
de Student. Os resultados mostraram que em relação ao bem-
estar subjetivo, os afetos positivos foram encontrados escores 
maiores entre os praticantes (M=3,6; DP=0,7), já em relação 
aos afetos negativos, o resultado foi maior entre os que não 
praticam dança (M=2,7; DP=0,6), sendo que, de modo geral 
(computando todos os fatores), o bem-estar subjetivo foi maior 
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entre os praticantes de dança (M=3,6; DP=0,3). Referindo-se à 
autoestima, o resultado foi um pouco maior entre os praticantes 
(M=31,34; DP=5,3). Desta forma, é possível inferir que esta 
pesquisa esclarece importância da dança para o bem-estar 
subjetivo e autoestima, bem como outros benefícios para quem 
exerce a dança como atividade física. 
Palavras-chave: Dança. Bem-estar subjetivo. Autoestima. 
  

INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, tendo em vista a grande procura pela prática 

de exercícios físicos como promoção da qualidade vida, a 

dança se tornou uma alternativa para as pessoas que desejam 

mudar seus hábitos de vida, pelo fato de ser uma atividade 

divertida e prazerosa de se praticar. De acordo com Hass e 

Garcia (2006) antes mesmo de falar, o homem já dançava, já 

expressava a linguagem corporal. Era uma forma de se 

comunicar e de interagir com o ambiente em que vivia. Hoje é 

vista como uma atividade que ajuda na disposição para o 

cotidiano, como também pode proporcionar condicionamento 

físico, estética e autoestima (MARBÁ; SILVA; GUIMARÃES, 

2016). 

Segundo Nogueira et al. (2018), a partir da interpretação 

das práticas corporais e das vivências, os seres humanos 

desenvolvem a linguagem corporal, que possibilita a interação 

social, transformando-se e comunicando-se pela expressão. 

Desta forma, os autores possibilitam entender que a prática da 

dança é uma maneira de comunicação e de expressão das 

emoções, diretamente ligado ao bem-estar subjetivo. 

O bem-estar subjetivo é um tema da Psicologia que tem 

se desenvolvido muito nos últimos anos, em suas nuances, 
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pode receber variadas nomenclaturas, a saber: felicidade, afeto 

positivo, satisfação com a vida e estado de espírito positivo. De 

maneira geral, pode-se afirmar que é a forma como os 

indivíduos avaliam suas vidas de forma positiva, como também 

a análise positiva da qualidade de vida (DIENER, 1996).  

Como alternativa de contribuição para o bem-estar 

subjetivo, a dança se mostra como uma atividade promissora. 

Segundo Fernandes (2019), a prática da dança contribui para o 

bem-estar pessoal. Marinhuk (2019), afirma que a dança é 

propulsora de bem-estar e alegria, colocando que, o corpo que 

dança é mais saudável e feliz.  

 De acordo com Pedro (2018), a prática de atividade física 

contribui para gerar diversos benefícios à saúde. Além dos 

ganhos a longo prazo de sua prática regular, momento curtos 

de exercício são capazes de produzir melhorias imediatas no 

bem-estar subjetivo. Ainda segundo este autor, as explicações 

que demonstram uma melhora no bem-estar psicológico 

decorrentes de atividades físicas são: autocontrole, autoestima, 

autoeficácia, autoconceito e contato social mais positivo. 

Como fatores para mensuração dos níveis de bem-estar 

subjetivo têm-se as seguintes subdimensões: os afetos 

positivos e afetos negativos, que de acordo com Oliveira, Sena 

e Martins (2018), afetos positivos e afetos negativos 

caracterizam a perspectiva emocional, tendo como condição 

principal ampliar ou reduzir os níveis de bem-estar subjetivo, 

respectivamente. O afeto positivo tem a ver com felicidade, 

orgulho, entusiasmo e alegria, enquanto que o afeto negativo 

compõe tristeza, culpa, depressão, ansiedade e vergonha.  

 Com isso, de acordo com Aoyama et al. (2019), a dança 

contribui para a saúde física e mental, confirmando a sua 

importância na contribuição no bem-estar subjetivo e uma 
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melhora significativa nas mais diversas áreas da vida de seus 

praticantes, assim como os afetos positivos que geram 

elevação da autoestima das pessoas que se utilizam dela nos 

mais diversos âmbitos. 

 A autoestima pode ser definida como à valoração 

intrínseca que a pessoa faz de si mesma nas variadas situações 

e eventos, tomando como base os valores atribuídos ao 

momento, podendo ser positivos ou negativo, quanto mais 

positiva for essa associação, maior será a autoconfiança, o 

senso de competência e o valor pessoal (SCHULTHEISZ; 

APRILE, 2013). A autoestima está ligada ao quanto o indivíduo 

está satisfeito ou insatisfeito com relação às experiências 

vividas (HUTZ; ZANON, 2011).  

 A prática da dança, em diversos contextos sociais e 

culturais é identificada como subsídio importante para a 

construção da autoestima, e está diretamente relacionada com 

a interação social (BUSCÁCIO et al., 2018).  Assim como 

também afirma Marinhuk (2019), a dança proporciona a quem 

a pratica, motivação, aumento da autoestima, bem como a 

autodeterminação. 

 Indivíduos satisfeitos consigo mesmos apresentam 

maiores evidências de se envolverem em atividades físicas, 

contribuindo para o desenvolvimento físico e identidade 

corporal, se tornando o que há de mais importante para uma 

autoestima positiva (MARBÁ; SILVA; GUIMARÃES, 2016). 

 Fernandes (2019), afirma que os efeitos da atividade 

física para a saúde metal são mediados pela satisfação corporal 

e autoestima. Sendo assim, a dança se mostra como alternativa 

de aumento da autoestima e bem-estar para pessoas de todas 

as idades e gêneros. De acordo com Silva et al.  (2018), a dança 

para idosos é uma possibilidade de atividade física que melhora 
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o condicionamento físico, promove a interação social, 

desenvolve o potencial de expressão. Um estudo realizado por 

Santos et al. (2019), procurou demonstrar que na comparação 

entre os gêneros, as mulheres apresentam maior preocupação 

com a imagem corporal e autoestima do que se comparado aos 

homens. Embora haja certas diferenças, não se pode negar os 

benefícios que a dança proporciona a quem a pratica. 

A dança por se utilizar de movimentos corporais 

ensaiados ou improvisados, capaz de expressar sentimentos ao 

praticante, ela tem como foco a não limitação do sujeito, 

promovendo a capacidade criativa, artística, a espontaneidade, 

possibilita assim, o equilíbrio pessoal e social (LOPES et al., 

2019). Neste sentido, um estudo experimental feito por Ribeiro 

e Pinheiro (2019), revela que a dança requer sincronia entre 

corpo e mente, para a execução é necessário que haja 

harmonia entre os dois, gerando assim um desenvolvimento 

integral do sujeito, entre o neurológico, físico, emocional e 

espiritual. 

De acordo com Marbá, Silva e Guimarães (2016), pode-

se inferir que uma pessoa quando dança, esquece dos 

problemas do cotidiano, por se uma atividade descontraída, o 

indivíduo desfruta de uma sensação de distração e 

relaxamento. Entre os seus benefícios estão: alegria, bem-

estar, autoconhecimento, pode ajudar a retardar problemas que 

podem ser minimizados com o passar do tempo.  

Segundo Marinhuk (2019), a dança proporciona o 

fortalecimento das relações interpessoais, promove novas 

experiências e momentos de lazer, acolhe pessoas de toda 

diversidade, sendo vista como um meio de comunicação. A 

dança possibilita novas formas de pensar e agir com respeito 
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de si e do outro, contribuindo para o conhecimento do próprio 

corpo (LOPES et al., 2019). 

Para Pedro (2018), evidencia-se que o exercício é 

importante para a promoção da saúde física e mental, 

contribuindo para o desenvolvimento da mecânica corporal, 

resistência física, desempenho acadêmico, estabilidade 

emocional, memória, senso de autopercepção, autoconfiança, 

funcionamento intelectual, autoestima, bem-estar, melhora a 

capacidade de lidar com o estresse, diminuindo a raiva, fobias, 

dores de cabeça e a fadiga depressão e ansiedade. Freitas 

(2019), aponta que a dança gera efeitos significativos e 

positivos para contribuição no tratamento de pessoas com 

depressão e/ou ansiedade. 

Em contrapartida, apesar de os benefícios da atividade 

física para a saúde física e mental serem conhecidas, muitas 

pessoas vivem de forma sedentária. Para Pedro (2018), a falta 

de atividade física é como um problema de saúde pública. A 

inatividade física é um dos principais fatores de risco que 

ocasiona a mortalidade de modo geral e está crescendo 

gradativamente em todo o mundo. 

Diante da exposição quanto aos benefícios da dança 

para os seus praticantes, e percebendo que a falta da prática 

de atividade física ocasiona problemas a saúde, evidencia-se 

que a dança se torna uma atividade propulsora de contribuição 

para os níveis de bem-estar subjetivo e autoestima (SAMPAIO; 

ALVES; SILVA, 2018). 

Sendo assim, a presente pesquisa teve como objetivo 

fazer um estudo comparativo entre pessoas que participam de 

um grupo de dança, em uma instituição de ensino superior, 

situada no interior do Estado da Paraíba, e aqueles da mesma 

instituição que não desenvolvem atividades de dança, bem 



NÍVEL DE BEM-ESTAR SUBJETIVO E AUTOESTIMA EM PRATICANTES E NÃO 

PRATICANTES DE DANÇA: UM ESTUDO COMPARATIVO 

777 
 

como nenhum tipo de atividade física, para verificar se há 

divergências em relação aos níveis de bem-estar subjetivo e 

autoestima dos grupos.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

  Trata-se de uma pesquisa de 

campo, do tipo descritiva, exploratória, comparativa com 

abordagem quantitativa. Levantaram-se as seguintes 

hipóteses: (H1) os praticantes de dança possuem o nível de 

bem-estar subjetivo mais elevado comparando-se a aqueles 

que não praticam dança; (H2) os praticantes de dança 

apresentam o nível de autoestima maior em relação aos não 

praticantes e (H3) os níveis de bem-estar subjetivo e autoestima 

são maiores em mulheres, em relação aos homens.  

  O estudo foi realizado de forma 

presencial, em uma instituição de nível superior privada no 

sertão da Paraíba. Participaram 50 pessoas, 25 que praticam a 

dança e 25 que não praticam dança, ou qualquer outra atividade 

física. 

  Como instrumentos deste 

estudo, foram utilizados: Escala de Autoestima Rosenberg- 

EAR (1979), que se trata de uma medida unidimensional 

composta por dez afirmativas (cinco itens referentes à visão 

positiva de si mesmo e cinco com relação à percepção negativa) 

que analisa a autoestima global. Os itens são preenchidos em 

uma escala tipo Likert de quatro pontos alternando entre 

concordo totalmente, concordo, discordo e discordo totalmente. 

Nesta pesquisa, foi utilizada a versão adaptada de Hutz (2000) 

para o Brasil. 
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 A Escala de bem-estar subjetivo (EBES) foi utilizada a 

versão adaptada de Albuquerque e Trócolli (2004). Os três 

componentes principais do bem-estar subjetivo são: satisfação 

com a vida, afeto positivo e afeto negativo. A Escala é dividida 

em duas subescalas, a primeira (Subescala 1), é constituída por 

54 itens (corresponde a sentimentos positivos e negativos), já a 

segunda (subescala 2) é composta por 15 itens, que 

demonstram satisfação com vida versus insatisfação com a 

vida. Desta versão atual de Albuquerque e Trócolli (2004), 

foram retirados 7 itens a partir de uma análise fatorial, 

finalizando com 62 itens. 

Questionário sócio-demográfico que auxiliou na coleta 

de informações relativas à idade, sexo, orientação sexual, 

estado civil, curso, orientação religiosa e classe social. 

  Para realização das análises 

estatísticas foi utilizado o SPSS (versão 23), onde análises de 

estatística descritiva (média, desvio padrão e frequência) e 

análises de estatística inferencial foram realizadas (teste t 

independente). O nível de significância utilizado nas decisões 

dos testes estatísticos foi de 5%. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Caracterização da amostra: 

A partir dos resultados obtidos na pesquisa, levando em 

consideração os dados sócio-demográficos, o estudo contou 

com 50 participantes, sendo composto por 60% de participantes 

do sexo feminino, 80% tendo se declarado solteiros, 76% são 

classificados no curso de saúde, 50% estavam cursando a 

primeira metade (do 1° ao 5º período) da graduação e 82% se 

classificaram como possuindo renda considerada média. As 
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idades variaram de 18 a 51 anos (M= 23,6; DP= 6,1) e as 

características detalhadas da distribuição podem ser vistas na 

Tabela 1, abaixo. 

 

Tabela 1. Distribuição dos dados sócio demográficos da 

amostra (n=50)  

Variáveis  Frequências 

f % 

Sexo Masculino 20 40 

 Feminino 30 60 

Estado Civil Solteiro 40 80 

 Casado 6 12 

 Separado 2 4 

 Outro 2 4 

Curso Saúde 38 76 

 Humanas 12 24 

Orientação Heterossexual 45 90 

 Homossexual 4 8 

 Outro 1 2 

Período Do 1º ao 5º 25 50 

 Do 6º ao último 37 46 

Religião Católica 40 80 
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 Evangélica 3 6,0 

 Espírita 2 4,0 

 Nenhuma 4 8,0 

 Outra 1 2,0 

Classe 

social 

Classe baixa 7 14,0 

 Classe média 41 82,0 

 Classe alta 2 4,0 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

  Como parte das informações coletadas acerca das 

características da amostra, objetivou-se verificar o nível de 

bem-estar subjetivo e autoestima em praticantes de dança e 

não praticantes detalhados na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Comparação entre praticantes e não praticantes de 

dança e as dimensões de Autoestima, Afetos positivos, Afetos 

negativos e Escore de Bem-estar Subjetivo (n=50).  

Variáveis 

Praticantes      

(n=25) 

 Não Praticantes 

(n=25) 

  

M DP M DP t 
p 

Afetos Positivos 3,6 0,7 3,3 0,6 1,288 0,20 

Afetos Negativos 2,2 0,4 2,7 0,6 -3,080 0,00** 

Autoestima 31,4 5,3 29,7 5,0 1,205 0,23 
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Bem-estar 

Subjetivo 

3,6 0,3 3,3 0,4 3,031 0,00** 

Fonte: Dados da pesquisa 

Nota: *p<0,05; **p<0,01 

  

Nesta tabela, percebe-se que os afetos positivos entre os 

praticantes foram maiores (M=3,6; DP=0,7), em relação aos 

não praticantes (M=3,3; DP=0,6), porém não foi significativa 

essa diferença do ponto de vista estatístico (p=0,20). Já os 

afetos negativos, a pontuação média dos não praticantes foi 

maior (M=2,7; DP=0,6) que a dos praticantes (M=2,2; DP=0,4), 

sendo esta diferença estatisticamente significativa (p<0,001).  

De forma semelhante a este estudo, o qual enfatiza a 

relação entre os afetos positivos e negativos para praticantes 

ou não praticantes de atividades desportivas, como a dança, 

verificou-se com Oliveira, Sena e Martins (2018), em seu estudo 

com uma amostra de adolescentes, mostram que os afetos 

positivos e os afetos negativos retratam o aspecto emocional, 

tendo como principal fator, aumentar ou diminuir os níveis de 

bem-estar subjetivo, ser mais feliz ou menos feliz, decorre da 

frequência que estes afetos são vivenciados. 

 Estes estudos quando confrontados com outros 

pesquisadores, tal como Ferreira (2017), encontrou-se 

resultados positivos para a presente pesquisa de campo, ao 

evidenciar-se em sua pesquisa realizada com militares da 

marinha portuguesa, que os marinheiros que executavam 

práticas desportivas, apresentaram maior satisfação com a 

vida. Desse modo, evidencia-se que a prática de exercícios 

físicos, e em especial a dança, pode atuar como fator preventivo 

de afetos negativos. Embora não tenha sido vista diferença 

significativa em relação aos afetos positivos, os resultados 
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foram na direção esperada, com média maior para praticantes 

de dança.  

Quanto ao escore de bem-estar subjetivo global, a média 

foi maior entre os praticantes (M=3,6; DP=0,3) do que os não 

praticantes (M=3,3; DP=0,4), considerado significativo 

(p<0,001), corroborando assim com um estudo feito por Marbá, 

Silva e Guimarães (2016), com um número de 50 alunas 

participantes das aula de dança do Sesi, no centro de atividade 

do trabalhador (CAT) em Araguaía-TO, onde perceberam que 

a dança contribui para a promoção da saúde e da qualidade de 

vida, bem como o bem-estar subjetivo. Portanto, praticar dança, 

acarreta benefícios, promovendo alegria, bem-estar e 

autoconhecimento.  

 Com relação ao escore global de autoestima, foi 

demonstrado que houve uma pontuação maior entre 

praticantes (M=31,4; DP=5,3) do que em relação aos não 

praticantes (M=29,7; DP=5,0), porém, o resultado não foi 

significativo do ponto de vista estatístico (p=0,23) o que 

corrobora com, achados de Smouter, Coutinho e Mascarenhas 

(2019), que em seu estudo, os resultados não foram 

significativos em relação um grupo de adolescentes praticantes 

de atividade física e os sedentários, com relação ao 

autoconceito de autoestima.  

 Porém, há estudos que comprovam a relação da dança 

com a autoestima, como a pesquisa realizada por Mosca et al. 

(2015), com mulheres no período do climatério e verificou-se 

que os  níveis de autoestima são maiores em relação as 

mulheres que praticam de dança, pois encontraram nela uma 

alternativa de tratamento válido ao combate ao sedentarismo, 

por uma terapia que proporciona redução do estresse, tensão, 
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além melhorar a autoestima e a autoimagem das mulheres, 

contribuindo para a melhora na qualidade de vida. 

De acordo com os resultados desta tabela, a dança tem 

uma relação maior com o bem-estar subjetivo do que com a 

autoestima; embora afetos positivos, autoestima, escore global 

de bem-estar subjetivo, tenham aparecido com maiores 

pontuações entre os praticantes de dança, conforme esperado. 

Desse modo, estima-se que praticar dança pode melhorar 

aspectos relacionados à autoestima. 

Em seguida, buscou-se além de comparar os construtos 

de interesse em relação a praticantes e não praticantes, 

comparar os praticantes em relação ao sexo, cujos resultados 

são reunidos na Tabela 3.  

 

Tabela 3. Relação entre o sexo dos praticantes de dança e as 

dimensões de Autoestima e Bem-estar Subjetivo (n=25) 

Variáveis 

Homens 

(n=12) 

Mulheres 

(n=13) 

   

M DP M DP t p 
 

Afetos Positivos 3,5 0,7 3,7 0,6 -0,843 0,41  

Afetos Negativos 2,3 0,4 2,2 0,4 0,594 0,56  

Autoestima 32,2 3,9 30,8 6,4 0,651 0,52  

Bem-estar 

Subjetivo 

3,5 0,3 3,7 0,3 -1,063 0,30  

Fonte: Dados da pesquisa 

Nota: *p<0,05; **p<0,01 

 

Os resultados não foram significativos em relação às 

diferenças entre os grupos, porém, pode-se perceber que em 
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relação aos afetos positivos os resultados foram ligeiramente 

menores entre os homens (M=3,5; DP=0,7) quando comparado 

às mulheres (M=3,7; DP=0,6), enquanto os afetos negativos em 

homens foi um pouco maior (M=2,3; DP=0,4) comparado às 

mulheres (M=2,2; DP= 0,4) e no escore de autoestima também 

foi maior entre os homens (M=32,2; DP= 3,9) que em relação 

às mulheres (M=30,8; DP= 6,4). Já o escore total de bem-estar 

subjetivo, os resultados foram maiores para as mulheres 

(M=3,5; DP=0,3) que para os homens (M=3,7; DP= 0,3).  

  Concomitante com um dos objetivos do estudo, que foi 

avaliar se há diferença nos níveis de bem-estar subjetivo e 

autoestima entre os gêneros masculino e feminino, pode-se 

perceber nos resultados da pesquisa que não há significância 

estatística, porém é mostrado que o escore total de bem-estar 

subjetivo e afetos positivos foram maiores entre as mulheres e 

que o escore global de autoestima, e afetos negativos, foram 

ligeiramente maiores entre os homens.  

  Confrontados com os resultados desta pesquisa pode-

se perceber uma semelhança com o estudo realizado por Assis 

e Saraiva (2013), onde retratam que homens e mulheres 

apresentam sensações semelhantes, em relação ao ato de 

dançar. Historicamente falando, havia uma diferença nas 

condutas entre os homens e as mulheres em relação à dança, 

mas com a chegada da contemporaneidade, há uma quebra de 

tabus e estereótipos, ocasionando uma liberdade maior entre 

os dois gêneros, podendo este fato contribuir para a 

semelhança entre os gêneros no tocante às dimensões 

avaliadas.  
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CONCLUSÕES 

 

De acordo com os objetivos do presente estudo, que foi 

comparar os níveis de bem-estar subjetivo em praticantes e não 

praticantes de dança, pode-se concluir que pessoas que 

praticam dança, apresentaram o nível de bem-estar subjetivo 

mais elevado em relação aos não praticantes de dança, e os 

afetos negativos da escala de bem-estar subjetivo, foram 

significativos para aqueles que não desenvolvem atividades de 

dança, corroborando satisfatoriamente com as hipóteses 

levantadas.  

Com relação à autoestima, apesar de os níveis terem 

sido maiores nos praticantes, o resultado não foi significativo. A 

outra hipótese (3) foi relacionada à questão de gênero de 

pessoas que dançam. Percebeu-se que não são notórias as 

diferenças, tanto nos níveis de bem-estar subjetivo, como de 

autoestima, comparados em homens e mulheres que dançam.  

Segundo os resultados obtidos, os níveis de bem-estar 

subjetivo estão mais relacionados com a dança, do que a 

autoestima. Porém, há pesquisas em que este estudo foi 

fundamentado, que evidenciam que a dança é uma alternativa 

propulsora para a obtenção da autoestima, mostrando assim 

uma limitação da pesquisa. Tendo em vista estas limitações, 

pode-se salientar que o tamanho da amostra pode influenciar 

de alguma maneira nos resultados, como também o estado de 

humor da pessoa no momento da pesquisa. 

Este estudo contribuiu para a comunidade acadêmica, 

por abordar uma temática ainda pouco estudada na psicologia, 

mostrando a necessidade de se realizar pesquisas futuras 

nesta área. Pode-se concluir que a pratica da dança é capaz de 

proporciona ao indivíduo, níveis mais elevados de bem-estar 
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subjetivo para os seus praticantes, além de diversos outros 

benefícios para a saúde física e mental.  

Desse modo, torna-se importante pensar estratégias 

interventivas a partir da prática de dança a fim de promover 

maior afeto positivo e autoestima entre os indivíduos e ao 

mesmo tempo prevenir afetos negativos que estão, por 

exemplo, relacionados à ideação suicida (ALBUQUERQUE; 

TRÓCOLLI, 2004), sendo esta uma importante aplicação que 

se pode inferir a partir dos resultados deste estudo. 
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RESUMO: A prosopagnosia, do grego prosopon significa “face” 
e agnosia significa “falta de conhecimento”. Caracteriza-se 
como uma desordem ou prejuízo na capacidade do indivíduo de 
reconhecer e discriminar faces e os casos mais graves da 
desordem podem resultar na incapacidade de reconhecer as 
faces dos pais, cônjuge, irmãos e/ou até a própria face. Estima-
se que a prevalência da prosopagnosia seja de 
aproximadamente 2% da população mundial. Assim, esse 
estudo buscou entender melhor esta condição apresentando 
informações atualizadas. O estudo correspondeu a uma revisão 
narrativa da literatura com artigos publicados de 2015 a 2019, 
nas línguas inglesa, espanhola e portuguesa. Os dados foram 
sintetizados e apresentados seguindo os tópicos: classificação, 
áreas cerebrais lesionadas na prosopagnosia, diagnóstico, 
principais testes para reconhecimento facial e possibilidades de 
tratamento. O conhecimento da propopagnosia e suas 
características são necessários a profissionais e estudantes da 
saúde, visto que essa desordem demanda domínios 
específicos. Os tratamentos mais utilizados na prosopagnosia 
nos últimos anos compreendem a neuroreabilitação, que 
envolve diversas técnicas com uma versatilidade de aplicação 
focada do objetivo pretendido. Sendo assim, sugere-se que a 
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terapêutica seja construída de acordo com a singularidade de 
cada indivíduo para que os resultados positivos sejam mais 
evidentes e intensificados nessa condição. 
Palavras-chave: Prosopagnosia. Reconhecimento facial. 
Tratamento.   
 

INTRODUÇÃO 

 

O rosto humano é composto pelo crânio (mais 

internamente) revestido por uma combinação de tecidos 

(cartilaginoso, adiposo e muscular) e a pele. As variações 

nesses tecidos, além das diferenças na textura de pele, 

coloração dos olhos e cabelo, fornecem informações básicas 

que auxiliam a categorização do indivíduo (PRZYLIPIAK et al., 

2018). Sendo assim, ao analisar uma face humana, podem-se 

detectar sinais que nos fornecem informações a respeito da 

idade, atratividade, sexo, identidade e estado emocional do 

indivíduo (DALRYMPLE et al., 2017; TORRO-ALVES et al., 

2016).  

Desde o nascimento estamos condicionados ao 

reconhecimento de faces e o prejuízo nessas habilidades 

podem gerar danos na vida do indivíduo (PEREZ-ROCHE et al., 

2017). A capacidade de discriminar faces varia desde os “super- 

reconhecedores” aos indivíduos com prosopagnosia (BATE; 

TREE, 2017) que pode ser considerada além de uma 

“condição”, um sintoma, quando atribuída à doença de 

Huntington, Parkinson (WEIL et al., 2016), Alzheimer e/ou 

Esquizofrenia (CORROW; DALRYMPLE; BARTON, 2016).  

A palavra “Prosopagnosia” é derivada do grego, em que 

prosopon significa “face” e agnosia significa “falta de 

conhecimento”. Surgiu em 1947, criada pelo neurologista 

alemão Joachim Bodamer, que descreveu um caso clínico de 
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um homem, de 24 anos, que sofreu um acidente e perdeu a 

capacidade de reconhecer faces de amigos, familiares e até 

mesmo a própria face, após ser atingido com um projétil de 

arma de fogo na cabeça (BATE et al., 2015). Dessa maneira, a 

prosopagnosia pode ser definida como: “Condição”, 

“Desordem” ou “Prejuízo” na capacidade do indivíduo de 

reconhecer e discriminar faces (BATE; TREE, 2017).  

Estima-se que a prevalência da prosopagnosia seja de 

aproximadamente 2% da população mundial (BIEDERMAN et 

al., 2018). Os casos mais graves de prosopagnosia podem 

resultar na incapacidade em reconhecer as faces dos pais, 

cônjuge, irmãos e/ou até a própria face (CORROW; 

DALRYMPLE; BARTON, 2016).  

Como consequência dessas alterações, os 

prosopagnósticos geralmente apresentam um círculo social 

reduzido, oportunidades de emprego limitadas e prejuízos na 

autoconfiança (SHAH et al., 2015). As crianças com 

prosopagnosia exibem limitações parecidas, mas com 

implicações voltadas para o ambiente escolar e segurança 

(DALRYMPLE; PALERMO, 2016). Alguns prosopagnósticos 

conseguem desenvolver estratégias compensatórias para 

auxiliar na identificação das faces, como vestimentas e a voz, 

mas mesmo assim, esse método alternativo não consegue 

suprir todas as suas necessidades (CORROW; DALRYMPLE; 

BARTON, 2016). 

Em contrapartida, existem os “super-reconhecedores”. 

Estes indivíduos não vivenciam tais dificuldades, pois 

apresentam habilidades acima da média quando comparados 

com indivíduos normais nos testes de memória e, às vezes, nos 

de percepção para discriminação facial (BATE; TREE, 2017).  

Nesse contexto, indaga-se acerca das particularidades 

envolvidas na prosopagnosia e sobre o estado da arte desta 
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temática, desde os aspectos diagnósticos às possibilidades de 

tratamento, com o intuito de compreender melhor esta 

desordem. Logo, a referida pesquisa objetivou analisar a 

literatura atual e sumarizar informações relevantes acerca da 

prosopagnosia. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo correspondeu a uma revisão narrativa da 

literatura sobre prosopagnosia. As informações referem-se ao 

estado da arte sobre o tema, com artigos publicados de 2015 a 

2019, nas línguas inglesa, espanhola e portuguesa. 

 Fizeram parte deste estudo pesquisas publicadas em 

periódicos acadêmicos nas línguas inglesa, portuguesa e 

espanhola disponibilizados na íntegra. Os dados foram 

sintetizados e apresentados seguindo os tópicos: classificação, 

áreas cerebrais lesionadas na prosopagnosia, diagnóstico, 

principais testes para reconhecimento facial e possíveis formas 

de tratamento. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Classificação 

 

Com relação à sua etiologia, a prosopagnosia pode ser 

classificada em adquirida ou desenvolvimental/congênita. A 

prosopagnosia adquirida (PAd) advém de danos cerebrais, 

ocasionados por diferentes tipos de patologias, como: traumas, 

acidentes vasculares cerebrais (AVC), encefalite, tumores, 

atrofia degenerativa ou ressecções do lobo temporal 

(PANCAROGLU et al., 2016).  
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A prosopagnosia desenvolvimental (PD), por sua vez, 

está associada a aspectos hereditários. Assim, a PD pode 

ocorrer de maneira monosintomática (não-sindrômica) ou 

concomitante à presença de algum transtorno do 

desenvolvimento, como o Autismo e a Síndrome de Asperger 

(COOK; BIOTTI, 2016).  

As alterações no processamento holístico das faces 

também podem ser consideradas um fator preditivo para PD 

(TOWLER; FISHER; EIMER, 2018). Isso ocorre porque as 

faces contêm informações complexas e existem outras 

diferentes maneiras de processar essas informações. Por 

exemplo, pode ocorrer como o processamento por “partes ou 

porções” (nariz, boca e etc) ou reconhecimento por informações 

espaciais (posição em que a face se encontra). Porém, 

nenhuma delas seria superior ao processamento facial holístico 

(ROBOTHAM; STARRFELT, 2018). 

 

Áreas cerebrais lesionadas na prosopagnosia  

 

Com base nos achados dos exames de neuroimagem, o 

processamento facial seria possível através de várias regiões, 

como: o Giro Fusiforme (GF) ou “Área Facial Fusiforme” (AFF), 

Área Facial Occipital (AFO) e o Sulco Temporal Superior 

Posterior (STSp) (CORROW; DALRYMPLE; BARTON, 2016). 

Estas regiões atuariam em várias características visuais da face 

como, por exemplo, reconhecimento das expressões faciais e 

identidade, no formado de “rede”, devido às suas interações 

(ZHAO et al., 2017). O Lobo Temporal Anterior (LTA), o Giro 

Frontal Inferior (GFI), o Córtex Frontal Orbital (CFO) e a 

Amígdala, são consideradas “áreas extras”, que atuam no 

reconhecimento das faces (TIPPETT et al., 2018). 
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Pesquisas realizadas com indivíduos com PD, afirmam 

que eles têm dificuldade em reconhecer a identidade facial, 

além de outros diferentes aspectos do reconhecimento de 

faces. Além disso, o comprometimento nas regiões 

occipitotemporais (JIAHUI; YANG; DUCHAINE, 2018), 

diminuição de massa cinzenta no GF, STSp e LTA (GOMEZ et 

al., 2015), somado às alterações de substância branca em torno 

da AFF (SONG et al., 2015), contribuiriam para esse processo.  

A prosopagnosia apresenta maior prevalência nos casos 

em que o indivíduo possui uma lesão unilateral, sendo esta no 

lado direito do cérebro (BIEDERMAN et al., 2018). Apenas em 

ocasiões muito raras, encontra-se o mesmo tipo de 

comprometimento do lado esquerdo (CYGAN et al., 2018).  

Em pesquisas realizadas com Ressonância Magnética 

Funcional (RMF), foi possível observar que as regiões 

temporais superiores, occipitais e fusiformes eram sensíveis 

nos dois hemisférios cerebrais. Entretanto, eram mais evidentes 

no lado direito, o que corrobora com os achados anteriormente 

citados (JIAHUI; YANG; DUCHAINE, 2018), 

 

Modelos de reconhecimento facial 

 

O processo de reconhecimento facial é dividido em 

vários estágios até atingir a fase de identificação da pessoa. O 

modelo funcional mais utilizado foi apresentado por Bruce e 

Young (1986) (Figura 1).  
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Figura 1. Modelo (traduzido) de Bruce e Young. 

 
Fonte: Bruce e Young (1986). Adaptado. 

 

Cada caixa representa um processo cognitivo distinto 

que se inicia com a codificação das características estruturais 

da face. Estas, por sua vez, são criadas através da percepção 

facial e, logo após, são recrutadas as “unidades de 

reconhecimento facial”, para determinar se o indivíduo já havia 

observado o rosto anteriormente (familiaridade) (ARGAUD et 

al., 2018).  

A combinação correta desses itens ativa a 

identificação facial e o nome da pessoa a quem a face pertence 

(CORROW; DALRYMPLE; BARTON, 2016). A aplicação deste 

modelo na prosopagnosia se justifica pelo fato dos indivíduos 
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apresentarem diferentes disfunções em qualquer um dos 

estágios cognitivos acima citados (ARGAUD et al., 2018). 

Outro modelo comumente utilizado é o anatômico (Figura 

2), proposto e adaptado por Haxby et al. (2000). Neste modelo, 

é possível diferenciar, tanto as características estruturais 

estáticas da face, como a forma e a identidade facial. Além das 

informações dinâmicas, tais como o posicionamento do 

músculo responsável pela expressão emocional, através da 

análise anatômica de suas estruturas cerebrais (Giro Occipital 

Inferior, Giro Lateral Fusiforme e Sulco Temporal Superior) 

(BATE; BENNETTS, 2015). 

 

Figura 2. Modelo (Traduzido) proposto por Haxby et al. 

 
Fonte: Haxby et al. (2000). Adaptado. 

 

Diagnóstico 
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Para compor diagnóstico, além da anamnese, que é 

necessária para a compreensão da história clínica do indivíduo, 

existem inúmeros testes que podem ser aplicados. Estes 

objetivam a medição da capacidade do indivíduo no 

processamento facial holístico, por partes específicas do rosto, 

com faces dinâmicas (em movimento), no reconhecimento de 

expressões faciais com ou sem mudanças no seu 

posicionamento (ESINS et al., 2016). 

 Apesar de esses testes avaliarem se os indivíduos 

teriam dificuldades no reconhecimento de faces, não seriam 

suficientes para confirmar o diagnóstico da prosopagnosia. 

Para isso também é necessário analisar se essa “falha’’ não 

seria por outros problemas de percepção visual, por exemplo. 

Nesse âmbito, é necessária a avaliação da acuidade visual, a 

fim de excluir outras patologias, como a degeneração macular 

(LANE et al., 2018).  

Outro método, bastante efetivo, são os exames de 

neuroimagem. O principal deles é a RMF, que analisa as 

estruturas ativas durante o processamento de percepção facial 

e demonstra quais as áreas estariam lesionadas, prejudicando 

a capacidade de reconhecimento desses indivíduos avaliados 

(CORROW; DALRYMPLE; BARTON, 2016). 

Em pesquisa com pacientes diagnosticados com PAd, 

utilizou-se a RMF para analisar quais as áreas seriam sensíveis 

durante o reconhecimento facial, uma vez que poderiam ser 

desencadeadas por uma variedade de lesões (PANCAROGLU 

et al., 2016). Observou-se também, que as lesões podem ser 

tanto bilaterais, quanto unilaterais, mas quando eram do tipo 

unilateral, encontravam-se no lado direito (JIAHUI; YANG; 

DUCHAINE, 2018), 

Observando os resultados da RMF dos pacientes com 

PD, notam-se anormalidades anatômicas e funcionais na AFF 
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e alterações na massa branca próxima a AFF direita (GOMEZ 

et al., 2015). Além de alterações no córtex temporal anterior 

(TIPPETT et al., 2018) e córtex occipitotemporal (CORROW; 

DALRYMPLE; BARTON, 2016) 

 

Principais testes para reconhecimento facial 

 

• Benton Facial Recognition Test (BFRT)  

 

No “Benton Facial Recognition Test” (BFRT), são 

apresentadas simultaneamente uma face alvo e seis faces 

teste. Nos seis primeiros ensaios, são mostradas faces frontais 

e os participantes devem indicar a face correspondente abaixo. 

Nas pranchas seguintes, as imagens faciais apresentam 

variações na angulação e na iluminação e os participantes 

devem escolher as três faces que correspondem ao indivíduo, 

dentre as seis opções de faces abaixo (ALBONICO; 

MALASPINA; DAINI, 2017). 

 O BFRT é um teste fácil de administrar e avaliar a 

capacidade de reconhecer faces do indivíduo. Apresenta-se em 

duas formas: versão curta, com 27 itens e a longa, com 54. Em 

cada item, as imagens são recortadas, deixando visível apenas 

o rosto e um pouco do cabelo. São utilizadas faces masculinas 

e femininas, nas dimensões de 6,5 cm para 6,5 cm (ROSSION; 

MICHEL, 2018). 

O teste não possui tempo máximo de resposta para cada 

ensaio e o fato da face alvo ser apresentada ao mesmo tempo 

em que as faces de escolha, proporcionando ao indivíduo meios 

de traçar estratégias que facilitem suas respostas (por exemplo, 

analisando pelo cabelo) (PALERMO et al., 2017). 

 Isso pode justificar os vieses encontrados em alguns 

estudos, em que os indivíduos com prosopagnosia 
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apresentavam pontuações iguais ou similares a pessoas sem 

esse tipo de comprometimento (YOUNG; BURTON, 2018). 

 

• Recognition Memory Test (RMT) 

 

O “Recognition Memory Test” (RMT) apresenta dois 

subtestes: Teste de Reconhecimento de Palavras e Teste de 

Reconhecimento Facial. Em ambos, 50 itens de estímulos são 

apresentados durante três segundos cada (SMIRNI et al., 

2018). No teste de reconhecimento facial, os participantes 

devem indicar a face memorizada em 50 pares de faces, que 

envolvem tanto a face alvo, quanto uma face distratora, em um 

procedimento de escolha forçada (PALERMO et al.,2017). 

De maneira similar ao BFRT, apresenta vieses nos seus 

resultados, uma vez que as informações não-faciais, como o 

cabelo, a roupa e a postura, encontram-se presentes e facilite 

a identificação do indivíduo (YOUNG; BURTON, 2018).  

 

• Cambridge Face Memory Test (CFMT) 

 

As deficiências encontradas no BFRT e RMT motivaram 

a criação de uma medida mais específica: o “Cambridge Face 

Memory Test” (CFMT). Este foi desenvolvido para quantificar a 

habilidade do indivíduo em memorizar faces, sendo 

considerado o principal teste de avaliação da prosopagnosia 

devido à sua confiabilidade (CHO et al., 2015). 

O CFMT é realizado em torno de 10-15 minutos e é 

dividido em quatro condições (treinamento, introdução/ mesmas 

imagens, novas imagens e imagens com ruídos). Requer que o 

participante memorize, inicialmente, uma face alvo (desenho) 
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apresentada em três posições (lateral esquerda, frontal e lateral 

direita) (PALERMO et al., 2017). 

Em seguida, ela some e o indivíduo deverá tentar 

identificar a face alvo entre três alternativas disponibilizadas de 

faces na posição lateral esquerda, frontal e lateral direita. 

Finalizada a condição de treinamento, o teste apresenta três 

imagens de uma mesma face humana em posições diferentes 

(lateral esquerda, frontal e lateral direita). Após a face alvo 

sumir, o participante deverá escolher entre três opções de 

faces, pressionando o botão que identifica a correta 

(ALBONICO; MALASPINA; DAINI, 2017). 

 Após finalização da segunda condição, o CFMT inicia 

uma sequência com novas imagens, na qual são apresentadas 

seis faces durante 20 segundos. Após desaparecerem, o 

participante é orientado a escolher, dentre três alternativas, a 

face que foi apresentada anteriormente (em cada ensaio desta 

condição, as faces variam de posição e iluminação). Por fim, na 

última condição, as faces de escolhas são apresentadas com 

diferentes ruídos (MCKONE et al., 2017). 

 

• Cambridge Face Perception Test (CFPT) 

 

Outra habilidade correlacionada diretamente com a 

capacidade do indivíduo em discriminar faces é a percepção 

facial. Um dos testes capazes de avaliar essa aptidão é o 

“Cambridge Face Perception Test” (CFPT) (PALERMO et al., 

2017).  

Em cada ensaio, uma série de seis faces parecidas com 

a face alvo é apresentada simultaneamente, para diminuir a 

exigência da memória. A similaridade das faces de escolha são 

em torno de 28%, 40%, 52%, 64%, 76%, e 88% do alvo. Os 

participantes têm por volta de 1 minuto para responder o teste, 



PROSOPAGNOSIA: DA DEFINIÇÃO AO TRATAMENTO 

801 
 

indicando qual face se aproxima mais do alvo. Em cada ensaio, 

o participante é apresentado a uma face alvo que se encontra 

em perfil e, ao mesmo tempo, a seis opções de faces, na 

posição frontal, localizadas abaixo do alvo, editadas pelo 

programa de software Morpheus (ESINS et al., 2016). 

 

• Testes de reconhecimento de faces no Brasil  

 

Poucos são os instrumentos utilizados para avaliar a 

capacidade do indivíduo de reconhecer faces no Brasil. O Teste 

de Memória Visual, o Teste de Reconhecimento de Faces- 

Memória F, e o Teste de Memória Visual de Rostos (MVR) e o 

Teste de reconhecimento facial brasileiro (TRFBr) são os 

disponíveis até o presente momento (VASCONCELOS; 

TORRO-ALVES, 2018). 

O Teste de Memória Visual se inicia com a etapa de 

memorização, composta por faces de 20 pessoas em diferentes 

posições e expressões. Posteriormente, os participantes são 

orientados a identificarem os indivíduos em 24 séries de 

imagens, composta cada uma pela face alvo e três faces 

distratoras. Embora tenha como benefício a avaliação da 

memória visual, apresenta desvantagem para avaliar a 

prosopagnosia, pois contém informações não-faciais na 

imagem como, a vestimenta, corte de cabelo e adereços, que 

podem ser usadas como “pistas” na identificação dos indivíduos 

(PASQUALI et al., 2004). 

 De maneira similar, no teste de Reconhecimento de 

Faces - Memória F também é possível encontrar informações 

não-faciais nas representações pictóricas das pessoas. Por fim, 

no teste de Memória Visual de Rostos (MVR), os participantes 

são apresentados a desenhos de 10 pessoas acompanhadas 

de informações acerca de seu nome e sobrenome, profissão e 
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cidade de residência, para serem utilizadas em uma etapa 

posterior de teste (LEME et al., 2010). 

O Teste de Reconhecimento de Faces Brasileiro (TRFBr) 

é composto por imagens do banco de faces LACOP Facial 

Expression Database, que variam com relação ao sexo do 

modelo, posição da tomada fotográfica, e expressão facial. O 

TRFBr contém fotografias de 10 modelos femininos e 10 

masculinos, com um total de 120 imagens de faces masculinas 

(com 60 na posição frontal e 60 em perfil a 45º) e 120 imagens 

de faces femininas (com 60 na posição frontal e 60 em perfil)], 

com variação na emoção facial (alegria, tristeza, raiva, 

surpresa, medo e neutras) (VASCONCELOS; TORRO-ALVES, 

2018). 

O teste é divido em três etapas (A, B e C) que se 

diferenciam com relação ao nível de dificuldade na tarefa de 

reconhecimento. Na primeira parte do teste, tem-se a Etapa A 

(dividida em fases 1 e 2), na qual as imagens do teste variam 

em relação a expressão facial. Na segunda parte do teste, a 

Etapa B é dividida em fases 3 e 4 que analisam a capacidade 

espacial. Na terceira parte do teste, a Etapa C, é dividida entre 

as fases 5 e 6, que analisam a capacidade espacial e a 

expressão facial. O teste apresenta um total de 60 lâminas, 

sendo 20 lâminas para cada etapa e 10 para cada fase. Foram 

usadas a mesma quantidade de faces de homens e mulheres 

nas três condições do estudo. Para todas as etapas, o objetivo 

do indivíduo era escolher uma face (das cinco apresentadas 

como escolha) que correspondesse a face alvo 

(VASCONCELOS; TORRO-ALVES, 2018). 
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Possibilidades de tratamento 

 

A neuroreabilitação engloba duas formas de tratamento: 

treinamento para formação de mecanismos compensatórios 

comportamentais (FMCC) e fortalecimento dos mecanismos 

comportamentais existentes (FMCE) (CORROW; 

DALRYMPLE; BARTON, 2016). Com relação à PAd, pode-se 

constatar que a eficácia de qualquer uma das intervenções, 

será afetada pelo tamanho da lesão, localização, idade em que 

o indivíduo recebeu o diagnóstico e quando iniciou o tratamento 

(PANCAROGLU et al., 2016). 

Analisando as pesquisas que utilizaram indivíduos com 

PAd, constata-se que o tratamento para fortalecer os 

mecanismos comportamentais existentes trazem menos 

benefícios que o treinamento compensatório (SHAH, 2016). 

Para os indivíduos com PD, ainda existem muitos 

questionamentos a respeito de qual seria a melhor terapêutica 

utilizada (COOK; BIOTTI, 2016).  

A inalação de oxitocina pode ser considerada outra 

opção de tratamento para trazer melhorias temporárias na 

capacidade do indivíduo de reconhecer faces. Os resultados 

mostraram que após inalação, os participantes apresentaram 

uma capacidade aumentada para memorização das faces 

(CATTANEO et al., 2016). Sugere-se que isso ocorra, porque a 

oxitocina modula atividades em áreas responsáveis pelo 

processamento facial, como AFF e amígdala (TIPPETT et al., 

2018). 

Outras técnicas que têm demonstrado melhorar o 

desempenho no reconhecimento facial temporariamente é a 

estimulação cerebral não invasiva, como a Estimulação 

Transcraniana por Corrente Contínua (ETCC) (SCHUIJER et 

al., 2017). A ETCC envolve o uso de uma corrente elétrica 



PROSOPAGNOSIA: DA DEFINIÇÃO AO TRATAMENTO 

804 
 

constante, na qual se utiliza dois eletrodos, um anódico e um 

catódico, cuja finalidade é modular a atividade cerebral, 

inibindo-a ou excitando-a.  

A área cerebral a ser estimulada é variável e dependerá 

dos objetivos a serem alcançados (estimulação ou inibição de 

determinada região cerebral. A ETCC pode ser útil em conjunto 

com as técnicas de FMCC e FMCE, mas a escolha da técnica 

e tipo de estimulação (na área da lesão ou contralateral) varia 

para cada paciente, dependendo da extensão e local lesionado 

(BARBIERI et al., 2016). 

Após a aplicação da ETCC anódica em adultos jovens 

com reconhecimento facial normal, houve melhorias 

significativas para o reconhecimento de faces famosas. O tipo 

de estimulação escolhido neste estudo está associado com um 

aumento da excitabilidade cortical sobre o lobo temporal 

anterior direito, indicando que poderia ser útil nos casos de PAd 

ou PD (SCHUIJER et al., 2017). 

Por fim, enfatiza-se que o tratamento não deve ser 

unidirecional, mas sim focar nas diversas possibilidades 

terapêuticas, uma vez que a gênese da prosopagnosia pode 

envolver lesões em diversas áreas cerebrais. Dessa maneira, 

observaram-se algumas alternativas de tratamento capazes de 

auxiliar tais indivíduos, atenuando os prejuízos decorrentes 

desta condição clínica. 

 

CONCLUSÃO 

 

O presente estudo apresentou informações atualizadas 

sobre a prosopagnosia, levando em consideração a sua 

etiologia, métodos de diagnóstico, áreas cerebrais afetadas por 

essa desordem, testes específicos que irão fazer a avaliação e 

as possibilidades de tratamentos utilizadas no decorrer dos 
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últimos cinco anos. A apresentação destas informações teve o 

propósito de difundir o conhecimento sobre a prosopagnosia 

entre os profissionais e estudantes da área da saúde, 

contribuindo para sua formação e tomada de decisão clínica.  

De acordo com as pesquisas recentes essa condição 

apresenta maior prevalência em lesões do lado direito do 

cérebro, podendo ser também acometido o hemisfério esquerdo 

em menor proporção. Nessa perspectiva, se faz necessário 

para a composição do diagnóstico: a anamnese e alguns testes 

específicos que irão medir a capacidade do indivíduo no 

processamento facial holístico, avaliar a acuidade visual e 

analisar as estruturas cerebrais demonstrando quais as áreas 

estariam lesionadas, nesse sentido o “Cambridge Face Memory 

Test” (CFMT) que quantifica a habilidade do indivíduo em 

memorizar faces apresenta-se como principal teste de 

avaliação da desordem devido à sua confiabilidade.  

Os tratamentos mais utilizados na prosopagnosia nos 

últimos anos compreendem na neuroreabilitação, que envolve 

diversas técnicas com uma versatilidade de aplicação 

dependendo do objetivo pretendido, sendo assim, a terapêutica 

necessita ser construída de acordo com a singularidade de 

cada indivíduo para que os resultados positivos sejam mais 

evidentes e intensificados nessa condição.   
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RESUMO: A contenção mecânica é um recurso terapêutico 
usado em pacientes em situações de crise/agitação 
psicomotora. No entanto, a sua íntima relação com a história da 
psiquiatria promoveu diferentes concepções acerca de seu uso. 
Acredita-se que tais concepções podem interferir no manejo 
com os pacientes, bem como nortear a prática clínica dos 
profissionais da saúde. Objetivo: compreender as 
representações sociais elaboradas por profissionais da saúde 
mental sobre contenção mecânica. Método: estudo descritivo-
exploratório com abordagem qualitativa. Foram realizadas 
entrevistas semi-estruturadas, gravadas em áudio a 50 
profissionais, submetidas a análise de conteúdo sob a ótica das 
Representações Sociais. Resultados: obteve-se um perfil de 
pessoas de 31 a 35 anos (36,0%), sexo feminino (66,0%), 
casados (60,0%), católicos (64,0%), pós-graduação (52,0%). 
As entrevistas constituíram o corpus, que foi dividido em 1.324 
segmentos de texto, com aproveitamento de 99,24%, 
originando três classes: 3- Dimensão psicossocial do Doente 
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Mental; 2- Relação entre contenção mecânica e medicalização 
e 1- Sentidos atribuídos à Contenção Mecânica. Conclusões: 
a aplicação da contenção mecânica gera sofrimento nos 
entrevistados, porém eles reconhecem ser uma intervenção 
necessária em alguns casos, desde que realizada com 
responsabilidade ética e clínica. 
Palavras-chave: Saúde Mental. Contenção Mecânica. 
Representação Social. 
 

INTRODUÇÃO 

 

As tendências políticas e o contexto sócio-econômico-

cultural de cada período histórico têm influenciado as 

concepções dos profissionais de saúde acerca de um 

tratamento adequado e capaz de amenizar o sofrimento 

decorrente da doença mental. Antigamente esse tratamento era 

caracterizado por práticas repressivas, coercitivas de caráter 

punitivo e isolamento social, naturalmente aceitos (BARBOSA, 

2016). O advento da Reforma Psiquiátrica trouxe reflexões e 

mudanças, incluindo o tratamento psicossocial. 

Entretanto, algumas práticas restritivas ainda são usadas 

em serviços especializados no atendimento à crise, como a 

contenção mecânica quando se utiliza cintos ou faixas 

(OLIVEIRA, 2017), a contenção física, quando segura-se 

firmemente o paciente e a contenção farmacológica ou química, 

em quadros de crise/surto psicótico no intuito de proteger o 

paciente e as pessoas ao seu redor (KNUTZEN, 2014; 

CORDEIRO, 2015). 

Nas emergências e unidades de internação psiquiátricas, 

a contenção mecânica é prática utilizada na maioria dos países 

em 0,3 a 59,0% dos casos e no Brasil, uma incidência de 13,4% 

(BRAGA, 2016), sendo indicada diante de comportamentos 
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problemáticos como agressão física, sexual, verbal, 

autoagressão, tentativa de suicídio e recusa de medicação 

(LEN BOWERS, 2014; EJNEBORN LOOI, 2015). 

No entanto, o modelo psicossocial preconiza novas 

práticas em saúde mental, reduzindo a indicação e utilização de 

métodos restritivos, se restringindo às situações extremas, 

como um último recurso (OLIVEIRA, 2017). Nesse sentido, 

questões humanitárias, éticas e legais visam equilibrar a 

necessidade da equipe em proteger o ambiente terapêutico e 

atender às necessidades de cada paciente (LEN BOWERS, 

2014). 

A Teoria das Representações Sociais (TRS) tem sido 

amplamente utilizada por enfermeiros pesquisadores que 

buscam compreender as interpretações construídas sobre 

determinado cuidado, permitindo conhecer os sentidos, a 

realidade material de referência, a partir dos discursos de 

grupos de indivíduos que interagem e se comunicam 

partilhando seus conhecimentos e direcionando suas atitudes e 

comportamentos frente a um objeto psicossocial específico 

(MELO, 2016; LIMA, 2018) .  

Nesse contexto, questiona-se: como os profissionais do 

Pronto Atendimento em Saúde Mental-PASM compreendem a 

contenção mecânica enquanto medida de intervenção na 

Saúde Mental? Nesse sentido, o objetivo desse estudo foi 

compreender as representações sociais elaboradas por 

profissionais da saúde mental sobre contenção mecânica. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de natureza descritivo-

exploratória com abordagem qualitativa. Utilizou-se como 
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referencial teórico metodológico a Teoria das Representações 

Sociais, em sua abordagem dimensional (MELO, 2016), 

priorizando-se as falas dos participantes para apreensão de 

dimensões simbólicas da contenção mecânica. 

Teve como cenário o Pronto Atendimento em Saúde 

Mental, equipamento de saúde da Rede de Atenção 

Psicossocial de João Pessoa, atende maiores de dezoito anos 

em situação de crise devido a sofrimento psíquico, transtornos 

mentais e transtornos relacionados ao uso abusivo de álcool e 

outras drogas. 

A população do estudo foi constituída pelos profissionais 

deste serviço que têm relação com a intervenção da Contenção 

Mecânica, seja prescrevendo, executando ou observando sua 

realização, tais como: psiquiatras, enfermeiros, técnicos de 

enfermagem, psicólogos, assistentes sociais, recepcionistas, 

seguranças e pessoal administrativo.  

Para o cálculo amostral utilizou-se o Software EpiInfo 

versão 7 e o quantitativo de 60 trabalhadores, dos quais quatro 

estavam afastados por licença médica e maternidade, um 

recusou-se a participar do estudo, resultando na amostra de 50 

participantes, que foram codificados no texto com a letra “E”, 

seguida do número arábico (E01, E02).  

Os critérios de inclusão foram: profissionais que 

trabalhavam no Pronto Atendimento em Saúde Mental e 

estavam de plantão durante a coleta de dados. Já os critérios 

de exclusão foram: profissionais que apresentassem quaisquer 

condições físicas ou mentais que dificultassem a compreensão 

dos instrumentos de pesquisa. Os dados foram coletados por 

meio de entrevista semiestruturada que foram gravadas em 

áudio e transcritas na íntegra. 
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Utilizou-se estatística descritiva simples para descrever 

a caracterização sociodemográfica e a análise lexicográfica 

com classificação hierárquica descendente do software 

IRaMuTeQ (Interface de R pour les Analyses 

Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires) 

(MARUYAMA, 2016), a análise de conteúdo (BARDIN, 2011) e 

o aporte teórico das Representações Sociais (MOSCOVICI, 

2013; MELO, 2016; PINHO, 2018) na perspectiva de elucidar 

os sistemas de significação que são produzidos e partilhados 

pelo grupo estudado.  

A pesquisa foi desenvolvida em conformidade com os 

critérios instituídos pela resolução 466/12 do Conselho Nacional 

de Saúde (CNS), a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética 

e Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universidade 

Federal da Paraíba, conforme parecer nº1.702.579 e CAAE nº 

58662916.9.0000.5188.  

 

RESULTADOS 

 

Participaram do estudo 50 profissionais, com idade entre 

23 e 68 anos com maior frequência na faixa etária entre 31 a 35 

anos (36,0%), sexo feminino (66,0%), casados (60,0%), religião 

católica (64,0%) e com pós-graduação (52,0%). 

As modalidades de pós-graduação foram Residência em 

Psiquiatria (34,61%), Especializações em diferentes áreas 

(30,77%), Especialização em Saúde Mental (19,23%) e 

Mestrado (15,39%). As categorias profissionais mais 

prevalentes foram Técnicos de Enfermagem e Psicólogos 

(20,0%).  

O tempo de atuação na Saúde Mental variou entre sete 

meses a 40 anos com maior ocorrência entre zero a cinco anos 
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(52,0%).  O Pronto Atendimento em Saúde Mental foi o único 

local de trabalho de 50,0% dos profissionais, os outros 50% 

adquiriram experiência por meio deste serviço concomitante a 

outros locais, tais como: Hospital Psiquiátrico (30,0%), Centro 

de Atenção Psicossocial I, II, III (18,0%), Consultório (16,0%) e 

Hospital geral com ala psiquiátrica (10,0%).  Já o tempo de 

atuação no serviço constou de quatro meses a oito anos com 

maior ocorrência entre zero a cinco anos (62,0%) (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Caracterização dos profissionais do Pronto 

Atendimento em Saúde Mental (n=50).  

Variáveis n(%) 

Idade (anos)  

20 a 25 3(6,0) 

26 a 30 7(14,0) 

31 a 35 18(36,0) 

36 a 40 5(10,0) 

41 a 45 3(6,0) 

> 46  14(28,0) 

Sexo  

Feminino 33(66,0) 

Masculino 17(34,0) 

Estado Civil  

Solteiro 15(30,0) 

Casado 30(60,0) 

Divorciado 3(6,0) 

União Estável 2(4,0) 

Viúvo 0(0,0) 

Escolaridade  

Fundamental Completo 1(2,0) 

Médio Completo 5(10,0) 
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Nível Técnico 7(14,0) 

Superior Completo 11(22,0) 

Pós Graduação 26(52,0) 

Tempo de atuação na Saúde 

Mental (anos) 

 

0 a 5 26(52,0) 

6 a 10 15(30,0) 

11 a 15 4(8,0) 

16 a 20 1(2,0) 

21 a 25 0(0,0) 

Acima de 25 4(8,0) 

Total 50(100,0) 

Fonte: Dados do pesquisador, 2016. 

 

A Contenção Mecânica foi aprendida na rotina de 

trabalho por 60,0% dos entrevistados, em 

capacitações/cursos/palestras (22,0%), na Residência em 

Psiquiatria (18,0%), com os colegas de trabalho (12,0%), 

estudando em livros e artigos (12,0%) e apenas 2,0% 

mencionaram a formação acadêmica.  

As respostas das entrevistas constituíram o corpus que 

foi nomeado de Contenção Mecânica e processado pelo 

software de análise textual IRaMuTeQ. O corpus foi composto 

por 44.035 palavras distintas, dividido em 1.324 segmentos de 

texto (ST’s) e a Classificação Hierárquica Descendente (CHD), 

reteve 1.314 segmentos de texto, com um aproveitamento de 

99,24%. O corpus sofreu duas partições que originaram três 

classes.  

Na primeira partição, o corpus originou a Classe 3 que 

se manteve estável, gerando o primeiro eixo. A partição 
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subsequente originou o segundo eixo e as classes 1 e 2 quando 

não houve mais partições.  

As classes foram nomeadas a partir do seu conteúdo e 

sequenciadas a partir de sua ordem de partições em: Classe 3: 

Dimensão psicossocial do Doente Mental; Classe 2: Relação 

entre contenção mecânica e medicalização e a Classe 1: 

Sentidos atribuídos à Contenção Mecânica (Figura 1). 

 

Figura 1 - Dendograma da CHD do corpus Contenção 

Mecânica. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenção Mecânica 
1324 ST (99,245) 

Classe 2:  39,8% 
523/1314 

Pal.*           Freq.* 
Medicação    84            
Surto             43            
Querer           67           
Sair                32             
Conversar      22            
Tirar               26            
Soltar             23            
Acalmar         28            
Contido          59            
Agressivo       47             
Gritar             14            
CAPS            16             
Crise             85            
Efeito            23             
Quebrar        13             
Agitado         27             
Calmo          10             
 

Técnicos de 
Enfermagem; 
Enfermeiros; 

Classe 1: 39,6% 
520/1314 

Pal.*           Freq.* 
Contenção     194             
Mecânica         78             
Risco                43             
Necessário       84             
Machucar         41             
Serviço            37              
Equipe             54             
Segurança       21             
Punição           14              
Significar         16             
Violência         12              
Proteção         25                
Momento        76               
Utilizar            12              
Observar        13                
 
Pós-graduação; 

Psiquiatras e 
Psicólogos; Entre 

30 a 35 anos; 
Católicos 

Classe 3: 20,6% 
271/1314 

Pal.*          Freq.* 
Mental        134               
Doente         88              
Pessoa        137               
Sociedade    26                
Doença         31               
Saúde           35               
Transtorno    28               
Doido            20              
Sofrimento    38              
Louco            19              
Psíquico       14              
Humano        15             
Preconceito   13              
Emocional     10               
Viver             12              
Cuidar           12               
Atenção        13               
Trabalhar      28                
Medo            15   
 
Acima de 45 anos 
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Fonte: Dados do pesquisador, 2016. 

*Legenda: Pal.: Palavras; Freq.: Frequência. 

 

As palavras descritas no dendograma foram 

selecionadas de acordo com os seguintes critérios: X2 3,84 

(p<0,001), frequência superior a 10 (ponto de corte 

estabelecido considerando a relação entre número de 

ocorrências e de formas das palavras). Ademais, foram 

incluídas as variáveis com maior significância que contribuíram 

para a formação da classe.  

 

Classe 3 – Dimensão psicossocial do Doente Mental 

Constituiu-se por 271 segmentos de texto (20,62%), a 

principal contribuição foi dos profissionais acima de 45 anos, 

com conteúdo principal relacionado à visão da sociedade sobre 

o doente mental, representações sociais dos entrevistados e 

suas opiniões acerca das concepções de seus colegas de 

trabalho, amigos e familiares.  

Relataram conotações positivas e negativas, os  

profissionais afirmaram que o doente mental é um ser humano, 

uma pessoa que precisa de ajuda principalmente por 

apresentar um sofrimento psíquico decorrente de um transtorno 

mental ou de demandas sociais, como retratado na fala:  
é toda pessoa que não consegue responder às demandas internas 

e externas e tem sofrimento por conta disso, ninguém pensa que o doente 

mental é aquela pessoa que tá sofrendo ali do lado (E19).  

Já as falas negativas relacionaram-se à figura do louco, 

doido, aquele que causa sofrimento, preconceito e medo. 

Revelando dois aspectos do preconceito direcionado ao doente 
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mental e o preconceito vivido pelos profissionais que trabalham 

na saúde mental:  
você é louca de trabalhar com doente mental, Deus me livre eu 

trabalhar com doente mental não sei como é que tu aguenta, você poderia 

estar em uma área melhor (E04). Há um preconceito, aí muitas vezes o 

paciente abandona esse tratamento porque não tem esse suporte as 

pessoas vão dizer ah psicólogo é coisa de doido (E18). Ainda tem aquele 

estigma, ne, do louco de uma pessoa que é perigosa, ne, o terror, ainda vem 

um pouco disso associado (E33). 

 

Classe 2 – Relação entre contenção mecânica e 

medicalização 

A classe 2 apreendeu 523 segmentos de texto (39,8%), 

recebeu contribuição principalmente de enfermeiros e técnicos 

de enfermagem, entre 41 e 45 anos de idade, evangélicos e 

espíritas, os quais relacionaram o surgimento da crise e sua 

estabilização ao uso ou não da medicação psicotrópica.  

A medicalização para os profissionais é associada à 

contenção mecânica a fim de produzir a estabilização da crise, 

e promover relaxamento: o tratamento da crise tem que ser tratamento 

de urgência mesmo, o que vai tirar ele da crise é justamente a medicação 

(E23). Ele não vai sair do surto ele não vai ficar bom sozinho ele tem que 

usar medicação, ter acompanhamento do psicólogo é importante os dois 

(E49). Quando eles tão agressivos até mesmo eles recusam a medicação aí 

faz a contenção nele pra ele ficar deitado mais relaxado pra a medicação 

agir mais rápido (E21). 

 

Classe 1 – Sentidos atribuídos à Contenção 

mecânica 

A classe 1 deteve 520 segmentos de texto (39,57 %), 

cuja principal contribuição foi do grupo com a escolaridade em 

nível de pós-graduação, psiquiatras e psicólogos, de 31 a 35 

anos e católicos, que trouxeram conteúdos positivos e 
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negativos em relação à Contenção Mecânica. Atribuíram a 

contenção o título de “mal necessário” para o funcionamento do 

serviço, tanto para a proteção e segurança dos pacientes, como 

de terceiros incluindo familiares e profissionais. 

A contenção mecânica representa uma técnica 

terapêutica que evita os riscos provenientes de um quadro de 

crise/surto, mas exige indicação, cuidados e duração 

adequados para sua realização. Entretanto, punição e violência 

são as figuras de representação de alguns profissionais:  

é passado como algo protetivo para aquele paciente que está num 

estado de descontrole, que não consegue responder por suas ações que 

leva a risco a si mesmo ou outras pessoas é uma medida drástica, mas em 

alguns casos necessária (E07). Acho que muitas vezes é necessária, mas 

na maioria das vezes ela é utilizada de forma inadequada, quando o paciente 

fica contido por muito tempo, provoca mais sofrimento um desconforto e 

muitas vezes até é uma forma de violência (E34). Mas também já vi várias 

contenções que são feitas por pessoas despreparadas entendo esse 

momento como violência e como punição justamente por estar num 

momento de crise (E35). 

 

DISCUSSÃO 

Historicamente o doente mental foi considerado aquele 

com comportamentos inadequados aos padrões esperados 

para o convívio em sociedade, sendo isolados e interferindo na 

concepção de seu tratamento, corroborando com os conteúdos 

simbólicos evidenciados na classe três composta por falas de 

pessoas que vivenciaram as transformações do tratamento em 

saúde ao doente mental.  

Visando superar essa realidade investiu-se em decretos 

e leis para normatizar o tratamento das pessoas com 

transtornos mentais, que incentivam o rompimento com o 

modelo manicomial e redirecionam o modelo assistencial em 

saúde mental (BARBOSA, 2016). Estes acontecimentos 
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conferiram ao doente mental o direito de viver em sociedade, 

estudar, trabalhar e buscar sua inserção social, contribuindo 

para a desconstrução dos rótulos de incapacidade, de 

irracionalidade e da exclusão. 

As Representações Sociais do doente mental, trazidas 

na classe 3, segundo alguns profissionais do Pronto 

Atendimento em Saúde Mental denota a figura de uma pessoa 

comum e que a qualquer momento da vida pode ser 

surpreendida com acontecimentos pessoais e vir a desenvolver 

algum transtorno mental, ou ainda, alguém que possui uma 

doença e que precisa ser cuidada, mostrando um aspecto 

positivo dessa representação. 

Por outro lado, mostram estigmas ainda presentes na 

atualidade, como a figura do louco ou doido, associado ao medo 

e preconceito, vivenciado tanto pelo doente mental quanto 

pelos profissionais que trabalham na saúde mental. Estes 

aspectos denotam que embora a imagem do doente mental 

tenha sido modificada ao longo dos anos, ainda persistem 

resquícios negativos que sugerem uma representação social 

sólida e enraizada na memória coletiva das pessoas sobre o 

doente mental.  

O perfil atitudinal dos profissionais de saúde mental, 

mostrou comportamento autoritário, restritivo e discriminatório, 

o que enfatiza que a Reforma Psiquiátrica é um processo que 

vai além do fechamento dos hospitais psiquiátricos, mostrando 

as dificuldades para a superação do modelo hegemônico 

(GONÇALVES, 2017). 

A classe 2 mostrou a relação entre a contenção mecânica e a 

medicalização, no qual os profissionais relataram que o 

medicamento auxilia na estabilização da crise, e sua falta 

deflagra a crise/surto. Essa representação traduz a atuação da 
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enfermagem relacionada ao controle e administração de 

medicamentos, bem como prestação de cuidados, como a 

observação do paciente até sua estabilização, sendo a classe 

profissional que mais atribuiu sentido ao uso de medicamentos.  

A classe 1, mostra um conteúdo simbólico sobre a 

contenção mecânica como “um mal necessário”, utilizada em 

situações de agitação psicomotora, confusão mental, 

comportamento desafiador, auto e heterogressivo, mas deve 

ser considerado o último recurso de cuidado (BRAGA, 2016; 

OLIVEIRA, 2017). Esta utilização deve garantir a segurança e 

manter a dignidade do paciente, uma vez que pode gerar efeitos 

físicos e psicológicos nocivos além da violação da autonomia e 

integridade do paciente (CORDEIRO, 2015; MOLEWIJK, 2017).  

Percebe-se a existência de um dilema ético vivenciado 

pelos participantes do presente estudo, no qual a decisão 

acerca da contenção ou do isolamento é influenciada pela 

moral, valores e emoções de cada um, podendo acarretar 

sentimento de frustração e impotência pela inexistência de 

alternativas de intervenção. Os conflitos advêm do confronto 

entre o antigo modelo assistencial psiquiátrico, a prática e a 

experiência histórica frente ao doente mental e o novo discurso 

político assistencial em saúde mental (GONÇALVES, 2017). O 

mesmo dilema ocorre com enfermeiros australianos que 

embora não se sintam à vontade para realizar esta intervenção, 

não concordam em elimina-la, uma vez que promove a 

segurança dos pacientes e de toda a equipe (MUIR-

COCHRANE, 2014). 

Convergindo para a transformação do cuidado, a política 

de segurança do paciente humanizou a prática do cuidar em 

saúde mental, incentivando os profissionais a repensarem a 

finalidade, indicação e modos de usar a contenção mecânica 
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como estratégia terapêutica de cuidado. Uma vez que deve ser 

realizada por equipes treinadas, com técnica adequada e em 

ambiente terapêutico, sendo importante atribuir o mesmo valor 

à contenção tal como as demais técnicas que são utilizadas no 

trabalho em saúde (OLIVEIRA, 2017). 

Ademais, a classe 3 sugere um processo de 

transformação da representação social acerca do doente 

mental, visto que manteve alguns conceitos históricos 

presentes na contemporaneidade, porém com alguma 

ressignificação ao trazer uma imagem mais humanizada. Já as 

classes 2 e 1, trouxeram um conteúdo científico associado ao 

núcleo representativo da contenção mecânica, que superou em 

parte o conhecimento popular e negativo atribuído a este uso, 

ao admiti-la como necessária, ambas revelam o caráter 

reificado das representações. Além disso, é possível que 

tenham sido influenciadas pelos diferentes locais de trabalho 

entre os entrevistados, pois a experiência de cada equipe 

orienta esta tomada de decisão.  

 

CONCLUSÕES 

 

O processo de cuidar de uma pessoa perpassa pela 

subjetividade de seu cuidador. Nesse sentido, os resultados 

dessa pesquisa evidenciaram que não houve grande 

modificação nas representações sociais sobre o doente mental, 

embora tenham havido ganhos quanto a concepção do doente 

mental na sociedade, ainda persistem preconceito, estigmas e 

medo. Já em relação ao uso da contenção mecânica que 

embora gere angústia nos profissionais, reconhecem-na como 

“um mal necessário”, mostrando alguma modificação nessa 
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representação, sua utilização atualmente se mostra mais 

amena, humanizada, com olhar ético, clínico, crítico e reflexivo. 

Embora não tenha constituído objetivo desse estudo 

analisar o perfil dos trabalhadores do serviço de pronto 

atendimento em saúde mental, foi possível delinear um 

conjunto de características importantes para esses indivíduos 

que contribuem para a construção de suas concepções 

subjetivas e consequente reflexão em suas práticas clinicas. 

Nesse sentido, um ponto importante foi perceber que 

grande parte dos profissionais trabalham simultaneamente em 

hospitais psiquiátricos e nos dispositivos da RAPS, ou seja, 

locais de tratamento com propostas de cuidados diferentes, 

com visões acerca do uso da contenção mecânica distintas e o 

quanto esse ponto pode influenciar nas representações 

referentes ao uso da contenção mecânicas por esses 

profissionais, evidentemente é uma analise que exige outro 

estudo aprofundado nesse aspecto, porém cabe menciona-lo 

nesse estudo. 

Espera-se que esse estudo subsidie reflexões 

importantes aos profissionais envolvidos nesse cuidado, bem 

como à academia, no que diz respeito ao ensino da 

enfermagem em saúde mental, acerca do uso clinico e 

terapêutico da contenção mecânica, o que exige um uso 

humanizado e criterioso. 

Ademais, contribuir com a produção cientifica referente à 

temática central desse estudo, o uso da contenção mecânica 

na psiquiatria, pois é incipiente pesquisas de tal natureza, bem 

como para o ensino de enfermagem em saúde mental na 

perspectiva de trazer reflexões acerca dessa intervenção, 

contribuindo para um uso cada vez mais criterioso. 
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RESUMO: Introdução: Os transtornos mentais têm maior 
prevalência no sexo feminino, com repercussões em todo seu 
contexto de vida, incluindo os aspectos sexuais e reprodutivos. 
Objetivo: investigar a saúde sexual e reprodutiva das mulheres 
com transtorno mental. Método: Trata-se de um estudo 
descritivo, exploratório, com abordagem qualitativa, realizada 
em um Centro de Atenção Psicossocial III, em João Pessoa, 
Paraíba, Brasil. Foram aplicados questionário 
sociodemográfico e entrevistas semiestruturadas gravadas em 
áudio, transcritas na íntegra, processadas no software 
IRAMUTEQ, além da análise de conteúdo segundo Bardin. 
Resultados: Participaram 40 usuárias, majoritariamente na 
faixa de 36 a 50 anos, solteiras, católicas e com ensino 
fundamental incompleto. Da análise das entrevistas emergiram 
quatro classes, Classe 1 (Percepções de saúde sexual e 
reprodutiva das mulheres), Classe 2 (Comportamento de saúde 
sexual e reprodutiva), Classe 3 (Conhecimento sobre métodos 
contraceptivos reversíveis e prevenção de doenças) e a Classe 
4 (Cuidados de saúde reprodutiva). Conclusão: O presente 
estudo mostrou que a saúde sexual e reprodutiva de mulheres 
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com transtorno mental parece não está incluída no projeto 
terapêutico singular dessa clientela. Salienta-se a necessidade 
da inserção do cuidado à saúde sexual e reprodutiva no 
tratamento dessas mulheres, visando a promoção da saúde e 
prevenção de agravos. 
Palavras-chave: Enfermagem. Mulheres. Transtornos mentais. 
Saúde sexual e reprodutiva.  

 

INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, a população feminina possui a maior 

prevalência de transtornos mentais, com destaque para os 

diagnósticos de transtorno de humor e neuróticos (HIANY et al., 

2018), com maior vulnerabilidade para idade avançada, baixa 

escolaridade, dona de casa, separada ou viúva, alimentação 

inadequada, sono prejudicado, enferma e vítima de maus-tratos 

(SENICATO; AZEVEDO; BARROS, 2018). Realidade 

evidenciada por estudos brasileiros que caracterizaram o perfil 

sociodemográfico dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) 

(FRANSKOVIAK et al., 2018; SANTOS, 2016). 

O transtorno mental possui causas multifatoriais que 

envolvem questões biológicas e socioculturais, afetando a 

regulação emocional e/ou comportamental nos aspectos 

sociais, profissionais e individuais sejam eles 

autoconhecimento e autoestima (DSM-5, 2014), repercutindo 

na saúde sexual e reprodutiva das pessoas com transtornos 

mentais. 

O primeiro conceito formulado sobre saúde reprodutiva 

foi na Conferência Internacional sobre População e 

Desenvolvimento (CIPD) em 1994, onde é definida como “um 

estado de completo bem-estar físico, mental e social e não 
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simples a ausência de doença ou enfermidade, em todas as 

matérias concernentes ao sistema reprodutivo e a suas funções 

e processos”, com isso, implica em um indivíduo que tenha uma 

vida sexual segura e satisfatória tendo a liberdade de decidir 

quando irá se reproduzir (PATRIOTA, 1994, p. 30).  

O conceito de saúde sexual surgiu posteriormente, e 

como uma parte integrante da saúde reprodutiva, sendo 

definida como o estabelecimento de relacionamentos 

saudáveis, responsáveis, com prazeres sexuais equivalentes, 

realização de autocuidado para não desenvolver qualquer tipo 

de doença e ausência de violência ou qualquer outra prática 

que prejudique a sexualidade (CORRÊA; ALVES; JANNUZZI, 

2015).  

 A sexualidade, geralmente, é associada ao ato sexual 

e/ou aos órgãos genitais do individuo, a prática sexual é um dos 

componentes relevantes da temática abordada, no entanto a 

saúde sexual e reprodutiva não se limita à função biológica do 

ser humano (BRASIL, 2013). 

Estudo mostra que pessoas com transtorno mental 

apresentam uma sexualidade prejudicada quanto às 

experiências com relacionamentos, informações sobre os 

direitos sexuais e reprodutivos, prevenção de Infecções 

Sexualmente Transmissíveis (IST), Vírus da Imunodeficiência 

Humana/Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (HIV/AIDS) e 

os efeitos colaterais dos psicotrópicos na sexualidade como 

diminuição da libido, desânimo e ausência de prazer. Salienta-

se que esses prejuízos não advém unicamente do transtorno 

mental, mas do estigma e preconceito social evidente nos 

discursos da sociedade (DEROMINI; RASERA, 2018).   
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Assim, o presente estudo tem como objetivo investigar a 

saúde sexual e reprodutiva das mulheres com transtorno 

mental. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, com 

abordagem qualitativa, realizada em um Centro de Atenção 

Psicossocial III (CAPS III) em João Pessoa, na capital da 

Paraíba, serviço de base comunitária e caráter multiprofissional, 

realiza atendimento especializado às pessoas com transtorno 

mental, familiares e cuidadores. 

A amostra foi aleatória e por conveniência, composta por 

mulheres de 18 a 70 anos de idade em tratamento nesse 

serviço e que participaram dos grupos operativos realizados 

pelos estudantes de enfermagem da Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB) durante as atividades da disciplina 

enfermagem em saúde mental. Foram excluídas as pessoas 

que apresentaram dificuldades na compreensão dos 

instrumentos de pesquisa e/ou aquelas em surto psicótico ou 

sob efeito de substâncias psicoativas. 

Para a coleta de dados, foi aplicado instrumento 

semiestruturado contendo questões sociodemográficas e 

realizada uma entrevista gravada em áudio composta por 

questões referentes à saúde sexual e reprodutiva: 1) o que é 

saúde sexual para a senhora? 2) O que é saúde reprodutiva 

para a senhora? 3) Como a senhora cuida da sua saúde 

sexual? 4) Como a senhora cuida da sua saúde reprodutiva? 

As entrevistas gravadas foram transcritas na integra e 

analisadas qualitativamente, segundo a metodologia de Bardin 

(BARDIN, 2011). Foi utilizado o programa Interface de R pour 
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les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de 

Questionnaires – IRaMuTeQ para processamento dos dados 

coletados.  

O corpus Saúde sexual e reprodutiva de mulheres com 

transtorno mental foi submetido à Classificação Hierárquica 

Descendente (CHD), de acordo com o Método de Reinert, com 

auxílio do IRaMuTeQ versão 0.7. A CHD fornece os contextos 

textuais que caracterizam pelo seu vocabulário e os segmentos 

de texto (STs) que compartilham este vocabulário. O corpus de 

análise foi formado por Texto – que correspondem as respostas 

das participantes da pesquisa. O software reconhece os textos 

e, na análise standart, o programa os seleciona em ST, 

evidenciando a unidade para os cálculos estatísticos. 

As palavras com predominância das entrevistas das 

usuárias deram subsídio para formação das classes, 

quantitativo de STs de cada classe formada e o qui-quadrado 

(x2) de cada vocábulo, apontando a força de associação da 

palavra com a classe, considerando o parâmetro de x2≥3,84 e 

o valor de p<0,05, indicando a significância da palavra para a 

classe, sendo representada por um dendograma. 

Foram cumpridas Resolução 466/2012/MS/Conselho 

Nacional de Saúde/Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e 

as Diretrizes e Normas que regem pesquisa envolvendo seres 

humanos, a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da UFPB 

(CEP/CCS/UFPB) com Protocolo nº 0619/16 e CAAE 

59851316.6.0000.5188. 

Assim, a coleta de dados foi precedida pelo convite e 

explicação a participante dos objetivos do estudo, leitura e 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), garantindo o sigilo, anonimato, autonomia, os 
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benefícios e risco mínimo relacionado ao constrangimento por 

compartilhar informações pessoais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O presente estudo obteve participação de 40 mulheres, 

majoritariamente de faixa etária de 36 a 50 anos (40%), estado 

civil solteira (50%), ensino fundamental incompleto (30%) e 

católica (40%). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

uma em cada quatro pessoas desenvolverá algum 

transtorno mental durante a vida. Os transtornos mentais 

são a principal fonte de anos de vida saudáveis perdidos 

para as mulheres entre 15 e 24 anos (SENICATO; AZEVEDO; 

BARROS, 2018). 

Para Detomini et al. (2016), certas questões 

concernentes à reprodução e à sexualidade se afiguram como 

preocupações agudas na atualidade para a população geral e, 

em particular, para usuários de serviços de saúde mental, pois 

os mesmos se encontram em situação de maior 

vulnerabilidade. 

 

Tabela 1. Características sociodemográficas dos 

participantes. N=40. 

Variáveis  Frequência (f) Porcentagem (%) 

Gênero    

Feminino 40 100 

Faixa etária    

18 a 35 anos 09 22,5 
36 a 50 anos 16 40 
51 a 64 anos 10 25 
65 ou mais 05 12,5 
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Estado Civil    

Casado 06 15 
Solteiro 20 50 
Separado/Divorciado 07 17,5 
União estável 06 15 
Viúvo 01 2,5 
Outro 00 00 

Escolaridade    

Não alfabetizado 01 2,5 
Fundamental 

Incompleto 
12 30 

Fundamental Completo 04 10 
Médio Incompleto 07 17,5 
Médio Completo 08 20 
Outro 08 20 

Religião    

Católico 16 40 
Evangélico 15 37,5 
Espírita 01 2,5 
Sem religião 00 00 
Outra 05 12,5 

Fonte: Elaboração própria. Ano 2019 

 

A análise das entrevistas construiu o corpus intitulado 

“Saúde sexual e reprodutiva de mulheres com transtorno 

mental”, que mostra as percepções e os comportamentos em 

saúde das participantes desse estudo. 

Após seu processamento no software IRAMUTEQ 

obteve-se a Classificação Hierárquica Descendente (CHD) 

composta por 40 textos. O corpus foi dividido em 171 

segmentos de texto (STs), com aproveitamento de 80,12%. 

Foram analisadas 2.674 ocorrências, originando quatro 

classes nomeadas a partir da coerência entre os trechos de 

falas com sua alocação na classe correspondente, destacadas 
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pelo software por meio da igualdade de cores das palavras e da 

classe. 

 

Dendograma. Representação gráfica das análises textuais 

processadas pelo IRaMuTeQ pela Classificação 

Hierárquica Descendente dos vocábulos apresentados no 

corpus. 

 

 

 

 

 

 

Classe 4 
34/137 ST 

28.82% 
 
Palavra - x2    
 
Médico - 45.46 
Ginecologista - 
38.65 
Citológico - 
19.01 
Ultrassom_Tra
nsvaginal - 
12.48 
Mamografia - 
12.48 
Lavar - 12.48 
Exame - 11.8 
Tomo_banho - 
8.47 

Classe 1 28/137 
ST 

20.44% 
 
Palavras - x2    
 
Higiene - 34.08 
Relação_sexual 
- 24.43  
Bem - 16.04 
Bom - 16.04 
Conviver - 
16.04 
Companheiro - 
16.04 
Procurar - 11.94 
Saúde_Sexual - 
8.25 
Sexo - 6.11 
Prevenção - 
5.84 
Cuidar - 4.76 
Gente - 4.03 
Pegar - 4.03 
Relação - 4.03 
 

Classe 3 
33/137 ST 

24.09% 
 
Palavra - x2    
 
Tomar - 22.95 
Antoconcepcio
nal - 22.34 
Preservativo - 
15.33 
Tratamento - 
12.99 
Injeção_anticon
cepcional - 
12.99 
Caso - 8.87 
Tomar_banho - 
- 4.41 

Classe 2 
42/137 ST 

30.66% 
 
Palavra - x2    
 
Laqueadura - 
14.19 
Filho - 13.88 
Nada - 11.74 
Ficar - 10.52 
Deus - 9.32 
Gerar - 6.94 
Prevenir - 5.88 
Mulher - 4.05 

CORPUS SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA DE 
MULHERES COM TRANSTORNO MENTAL 

171 ST – Aproveitamento 80,12% 
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A Classe 1 – Percepções de saúde sexual das 

mulheres abrangeu 20.44% do total de STs, composta pelas 

falas: 

 

“É você ter um bom relacionamento, não é obrigado para 

ter saúde sexual você ter que todo dia está se relacionando com 

a aquela pessoa, ter relação sexual, mas um carinho, abraço 

isso para mim é uma relação” (M 08). 

 

“Ter relação sexual usando preservativo indo ao 

ginecologista tanto homens quanto mulheres realizando higiene 

são uma das coisas que seja saúde sexual” (M09) 

 

“Bastante higiene, bastante cuidado para não estar 

passando doenças para a companheiro” (M10). 

 

Os resultados da Classe 1 mostram que as percepções 

das mulheres sobre saúde sexual estão relacionadas 

diretamente a relação sexual. A relação conjugal está 

relacionada com o sucesso da saúde sexual, bem-estar com o 

parceiro (a) e aos cuidados higiênicos antes e após as relações 

sexuais. 

Segundo Dias (2018), a saúde da mulher deve ser vista 

como o resultado de uma associação de fatores, e a 

sexualidade é um componente fundamental da qualidade de 

vida, essencial para manter as relações interpessoais 

saudáveis, o autoconceito e um senso de integridade sendo 

impressindível valorizar a percepção da mulher sobre sua 

sexualidade. 

Dialogar sobre sexualidade junto às pessoas com 

transtornos mentais é um desafio permanente, dada a 
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complexidade de compreender o quanto os transtornos podem 

interferir na capacidade cognitiva de cada pessoa, bem como 

em sua capacidade de se relacionar (MAIDANA JÚNIOR, 

2018). 

Para Barbosa et al. (2015), o silenciamento, em torno da 

temática, decorre do fato de a sexualidade ser vista como algo 

proibido, clandestino, que deve se dar somente entre quatro 

paredes e de forma confidencial. 

É necessário que o CAPS promova articulação social e 

intersetorial, oferecendo suporte ao atendimento na Atenção 

Básica à saúde sexual e reprodutiva (TORRÉZIO et al.,2017).  

Segundo Oliveira (2019), o CAPS é responsável pela 

atenção psicossocial em saúde mental dos pacientes atendidos 

na instituição, sendo um de seus desafios ultrapassar seus 

muros e tornar-se um lugar que não apenas atenda, 

tecnicamente bem às pessoas com relação ao sofrimento 

mental em si, mas que promova uma articulação social e 

intersetorial, principalmente no que se refere às mulheres, 

oferecendo suporte ao atendimento em saúde integralmente. 

A Classe 2 – Comportamento de saúde sexual e 

reprodutiva abrangeu 30.66% do total de STs, formada a partir 

das falas das participantes:  

 

“No caso já encerrei minha carreira nesse sentido já fiz a 

laqueadura de trompas e não tenho mais filho” (M 03). 

 

“Não cuido muito só uso o preservativo já fiz laqueadura” 

(M25). 

 

“Não tenho mais reprodução então não tenho mais 

cuidados” (M 28). 
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As mulheres do presente estudo compreendem que o 

cuidado da saúde sexual e reprodutiva é responsabilidade das 

mulheres que estão em idade reprodutiva, isentando aquelas 

que realizaram laqueadura, que estão no climatério e/ou que 

não podem reproduzir. Realidade que aponta para uma 

compreensão de que a ausência do risco de uma gestação 

reduz os cuidados com a saúde sexual e reprodutiva. 

Figueiredo (2019) refere que os preconceitos referentes 

às expressões sexuais das pessoas com transtornos mentais 

severos e persistentes, fazem com que os serviços 

negligenciem a necessidade de ações educativas de promoção 

da saúde sexual. 

Por muito tempo, a saúde destinada para as mulheres se 

restringia apenas aos seus aspectos biológicos, na anatomia do 

corpo feminino e na maternidade. Em 1983, o Ministério da 

Saúde criou o Programa de Assistência Integral à Saúde da 

Mulher (PAISM), fundamentado na perspectiva da atenção 

integral à saúde da mulher (SILVA, 2017).  

De acordo com Brito (2018), o PAISM defendia a 

separação entre sexualidade e procriação, o respeito à 

autonomia dos indivíduos envolvidos no processo reprodutivo, 

dando a eles o direito de escolher entre a oferta de métodos 

contraceptivos ou ser assistidos por uma atenção especializada 

focado no período pré-gravídico, caracterizando a atenção 

disponível no Planejamento Reprodutivo. 

Para Freitas e Gioto (2018), o conhecimento sobre 

métodos contraceptivos pode contribuir para que os indivíduos 

escolham o que é mais adequado ao seu comportamento 

sexual e condições de saúde, bem como para seu uso de forma 

correta. 
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O processo de envelhecimento da mulher implica no seu 

comportamento sexual e reprodutivo futuro. Comumente, as 

alterações orgânicas alteram as atividades sexuais da mulher 

idosa comparado a de uma mulher adulta, pois a restrição de 

deconfortos dos peíodos menstruais e a insegurança quanto a 

gestação não planejada pode gerar a sensação de não se 

precisar de cuidados quanto à saúde sexual e reprodutiva 

(BRASIL, 2013). 

Andrade et al. (2016) aponta a necessidade do cuidado 

em saúde sexual e reprodutivo para as mulheres que passam 

por mudanças corporais relacionadas ao processo de 

envelhecimento e/ou condição de saúde, como o menopausa 

precoce por procedimento cirúrgico, métodos de contracepção 

irreversíveis e abstinência de atividade sexual. 

A Classe 3 – Conhecimento sobre métodos 

contraceptivos reversíveis e prevenção de doenças 

abrangeu 24.09% do total de STs:  

 

“Tem a pílula, o preservativo, o diu e outros que não 

estou lembrada” (M 08). 

 

“Evitar as doenças sexualmente transmissíveis com o 

uso do preservativo” (M 24). 

 

“Depende do caso se você quer reproduzir se você não 

quer reproduzir, usa preservativo, toma o anticoncepcional, faça 

a tabela, faço exame ginecológico, uso cremes, tudo que eles 

passam eu faço” (M 25). 

 

As participantes com transtorno mental reconhecem 

como cuidados de saúde sexual e reprodutiva a utilização de 
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métodos preventivos contra infeções sexualmente 

transmissíveis e gravidez indesejada. Sendo os métodos 

frequentemente citados o preservativo e o anticoncepcional oral 

e injetável. 

A utilização de métodos contraceptivos, embora comum 

no cotidiano feminino, ainda gera dúvidas a muitas mulheres, 

tenham elas transtornos mentais ou não (MAIDANA JÚNIOR et 

al., 2018). 

Em estudo realizado por Barbosa et al. (2015), o 

autocuidado para a prevenção das IST e HIV/AIDS mostrou-se,  

realizado de forma limitada e ineficaz, estando prejudicado por 

aspectos que incluem o tabu, envolvendo a sexualidade; o 

pouco conhecimento sobre as IST e métodos preventivos; a 

confiança exagerada nos parceiros ou medo de perdê-los; a 

hierarquia entre os gêneros e a ausência de integralidade nas 

ações e serviços de saúde. 

Para Mann & Monteiro (2018), a maior vulnerabilidade 

dos usuários de serviços de saúde mental à infecção pelo HIV 

está relacionada à dificuldade em estabelecer uniões estáveis, 

às desvantagens sociais e econômicas, à frequência de abuso 

sexual e ao juízo crítico prejudicado, principalmente nas 

intercorrências psiquiátricas. 

Lujan (2018) afirma que no campo da saúde da mulher 

em condições de vulnerabilidade, as ações de planejamento 

reprodutivo precisam abranger suas particularidades. O 

aconselhamento em planejamento reprodutivo precisa ser 

ressignificado pelos profissionais de saúde, de forma que o 

processo educativo se paute em acolhimento, vínculo, e projeto 

terapêutico junto com as pacientes, familiares e equipe de 

saúde. 
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A Classe 4 – Cuidados de saúde reprodutiva 

abrangeu 28.82% do total de STs, de acordo com os 

fragmentos de texto referidos pelas mulheres: 

 

“Vou ao ginecologista a cada seis meses ou a cada ano, 

faço aqueles exames do Papanicolau, já fiz também de coleta 

da secreção vaginal, mamografia, ultrassom pélvica e ultrassom 

transvaginal, a cada ano vou sempre me cuidando” (M 03) 

 

“Fui ao ginecologista fazer o exame das mamas porque 

na minha família tem câncer de mama minha avó morreu de 

câncer de mama e a minha tia também, a questão da tireoide, 

que descobri agora e tento de seis em seis meses a cada ano 

fazer o citológico, a ultrassom transvaginal” (M 22). 

 

As participantes relatam que os cuidados com a saúde 

reprodutiva é realizado por meio de consultas com ginecologista 

e exames, como rastreamento de câncer de mama e colo de 

útero. 

Segundo Araújo et al. (2019), o câncer do colo do útero 

é considerado um problema de saúde pública nos países em 

desenvolvimento, devido às altas taxas de prevalência e 

mortalidade. O rastreamento em mulheres assintomáticas, por 

meio do exame citopatológico, permite o diagnóstico ainda em 

fase inicial, sendo possível a obtenção da cura em até 100% 

dos casos. 

Valente et al. (2017) afirma que a estratégia de 

diagnóstico precoce do câncer de mama mais aceita 

mundialmente nos últimos anos é formada pelo tripé: população 

alerta para os sinais e sintomas suspeitos de câncer; 

profissionais de saúde capacitados para avaliação dos casos 
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suspeitos, e, sistemas e serviços de saúde preparados para 

garantir a confirmação diagnóstica oportuna.  

Ressalta-se a importância da integralidade do cuidado às 

mulheres com transtornos mentais, pois estas apresentam perfil 

gineco-obstétrico semelhante à maioria das mulheres em idade 

fértil sem diagnóstico de transtorno mental (OLIVEIRA, 2019). 

Além disso, as mulheres buscam mais os serviços de saúde, 

sendo mais acessíveis e tendo maior adesão às ações de 

promoção da saúde, bem como de prevenção e tratamento a 

doenças e agravos (DANTAS et al., 2019). 

 

CONCLUSÕES  

 

Os resultados do presente estudo promoveram a 

investigação sobre a saúde sexual e reprodutiva das mulheres 

com transtornos mentais e obtivemos como este público 

compreende a saúde sexual e reprodutiva e como cuidam. 

As participantes desta pesquisa indicaram que o ato 

sexual como conceito de saúde sexual; os cuidados de saúde 

sexual e reprodutiva são reduzidos quando a mulher não está 

em idade reprodutiva; tais cuidados são relacionados a 

prevenção de infecções sexualmente transmissíveis e gestação 

indesejada; e, os cuidados peculiares da saúde reprodutiva são 

as consultas ao médico ginecologista e exames. Foi percebido, 

precisamente, que há fragilidade no autocuidado quando a 

mulher não possui vida sexual ativa e/ou idade reprodutiva. 

 Nesse sentido, reafirma-se  a importância da inserção de 

temas sobre saúde sexual e reprodutiva durante os 

atendimentos de saúde mental nos CAPS. No entanto, para tal 

intervenção dos profissionais de saúde sugerimos capacitação, 

de acordo com a Política Nacional de Educação Permanente 
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em Saúde (PNEPS), para desmistificar tabus e/ou preconceitos 

e reiterar que os cuidados em saúde sexual e reprodutiva são 

necessários ao longo do ciclo vital da mulher. 

 A necessidade de discussões do processo de cuidado 

em saúde sexual e reprodutiva é fundamental para promoção 

de saúde e prevenção de doenças para o público com 

transtorno mental, visto que essa temática é vasta e se estende 

de cuidados de saúde sexual e reprodutiva à violência 

doméstica e sexual. 

 Sendo assim, a estratégia de Educação em Saúde é um 

mecanismo para potencializar os cuidados sexuais e 

reprodutivos de mulheres com transtono mental. 

 Diante a construção do estudo, percebeu-se a uma 

limitação de artigos referente à temática, assim, pontamos a 

necessidade de abranger estudos direcionados ao cuidado 

sexual e reprodutivo da mulher com transtorno mental, 

possibilitando maior visibilidade do processo de cuidar em 

saúde para o público da saúde mental.  
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RESUMO: esta pesquisa buscou analisar os discursos de 
profissionais de saúde, relacionados aos cuidados do idoso 
institucionalizado, ligados aos estigmas no momento do banho, 
por meio da Análise da Conversa Etnometodológica e ancorada 
na Análise Sociointeracional do Discurso. A coleta de dados, 
embasada na Análise da Conversa Etnometodológica (ACE) 
como subsídio para a Análise Socionteracional do Discurso 
(ASD) foi realizada por meio de notas de campo e gravações de 
momentos de interação entre cuidadores e idosos residentes de 
uma Instituição de Longa Permanência (ILP) selecionada. 
Foram gravados três momentos de interação e, posteriormente, 
as gravações foram transcritas e analisadas a partir do Modelo 
Jefferson de Transcrição. A partir da análise empreendida, os 
resultados apontaram que a realidade vivida por idosos e 
cuidadores quanto ao estigma em uma ILP apresentaram 
algumas características comuns evidenciadas pela literatura, 
tais como a idade e o abrigamento como vetores de 
estigmatização. Consideramos que o estudo atendeu aos 
objetivos propostos, embora tenha sido  . Em cumprimento à 
Resolução 466/2012, o projeto foi submetido ao Comitê de Ética 
em Pesquisa do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais e foi aprovado pelo 
Parecer 3.534.827. 
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Palavras-chave: Estigma social. Idosos. Saúde. 
 
INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, o tema da interação entre profissionais de 

saúde e pacientes tem despertado bastante interesse tanto de 

profissionais quanto de formadores de recursos humanos em 

saúde. De forma análoga, pesquisadores de diversas áreas tem 

se interessado pelo tema, não só pela abordagem clínica, mas 

como importante fator terapêutico.  

O momento em que esse encontro profissional-paciente 

ocorre e suas circunstâncias também são um motivo importante 

para se determinar se houve uma interação efetiva ou não.  

Segundo Gonçalves (2013), esse contato terapêutico se 

manifesta como “presença” ou ausência de acordo com o grau 

de envolvimento nesse processo. A presença, nas palavras do 

autor, seria uma atitude, uma ação motivada pela compaixão e 

que tem seu início ancorado na empatia. 

Toda essa preocupação denota uma inquietude e 

inconformidade com as relações interpessoais na saúde, as 

quais, geralmente, são classificadas como frias e impessoais. 

Por conta disso, inúmeros movimentos que se contrapõem a 

essa lógica mecanicista e técnica têm surgido, amparados pela 

filosofia da humanização na saúde. 

Por outro lado, observa-se que atualmente há uma grande 

valorização daquilo que é considerado saudável, bonito e 

agradável em termos de imagem corporal, de acordo com 

padrões sociais pré-estabelecidos e fortemente influenciados 

pela mídia.  
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Dessa forma, tudo que foge à essa regra traz implícita a 

ideia de doente, feio ou repugnante, conferindo à pessoa em 

questão um atributo depreciativo que irá interferir na sua 

aceitação social, dificultando-a (GOFFMAN, 2017). A tal 

fenômeno dá-se o nome de estigma.  

O estigma não torna a pessoa desapercebida, pelo 

contrário, ela é percebida como um indivíduo diferente, 

desviante dos padrões convencionais. Assim, o portador do 

estigma carrega uma desvantagem em relação aos demais de 

forma que lhe são reduzidas as oportunidades de convívio e 

inserção social. Outra função importante conferida ao estigma 

é a capacidade de promover a perda ou transformação da 

identidade do indivíduo ou mesmo lhe conferir uma imagem 

deteriorada. 

Estudo realizado por Andrade (2011) mostrou a estreita 

relação da velhice com o estigma. A autora demonstrou que a 

velhice não pode ser definida por parâmetros únicos, mas que 

sua concepção é variável em decorrência da sociedade em que 

vive, variando desde critérios de idade até mesmo em relação 

a valores morais, culturais e/ou sociais.  

O corpo envelhecido é encarado como um corpo em 

declínio, disfuncional, portador de patologias crônicas e 

debilitantes, portanto, divergente dos padrões sociais 

estabelecidos que remetem à juventude e vigor físico. Para fugir 

à essa perspectiva, muitos idosos lançam mão de técnicas de 

camuflagem, descritas por Goffman (2017) como 

encobrimentos. Ou seja, o indivíduo portador de um estigma 

buscará formas de escondê-lo durante os momentos de 

interação social. No caso dos idosos, tal comportamento se 

manifesta sob uma forçada docilidade e resignação ou uma 
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revolta incontida que emerge de forma desconexa, em 

momentos de interação com os profissionais de saúde. 

O setor saúde reproduz em seu interior, na maioria das 

vezes, os mesmos preconceitos, discriminações e estigmas da 

sociedade da qual faz parte. 

Considerando que pouco se discute sobre esse tema na 

formação dos profissionais de saúde, torna-se primordial trazer 

essa discussão à tona para suscitar reflexões que propiciem 

aos profissionais irem ao encontro de um cuidado mais 

humanizado, crítico e reflexivo, para além da mera execução de 

tarefas. Sobretudo quando esse cuidado se relacionar 

diretamente com o corpo do outro, é necessário que o 

profissional se revista de uma postura ética, respeitosa e 

humana que lhe permita interagir de forma a gerar no individuo 

cuidado a confiança e a reciprocidade.  

Considerando que pouco se discute sobre esse tema na 

formação dos profissionais de saúde, torna-se primordial trazer 

essa discussão à tona para suscitar reflexões que propiciem 

aos profissionais irem ao encontro de um cuidado mais 

humanizado, crítico e reflexivo, para além da mera execução de 

tarefas. Sobretudo quando esse cuidado se relacionar 

diretamente com o corpo do outro, é necessário que o 

profissional se revista de uma postura ética, respeitosa e 

humana que lhe permita interagir de forma a gerar no individuo 

cuidado a confiança e a reciprocidade.  

Assim, justifica-se, esta investigação, pela necessária 

inserção de temas relacionados à interação e mitigação de 

estigmas na formação de profissionais de saúde, em 

consonância com as demandas e recomendações atuais dos 

principais organismos de saúde mundiais. 
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De um modo geral, este trabalho teve como objetivo analisar 

os discursos de profissionais de saúde, relacionados ao 

cuidado do idoso institucionalizado, ligados aos estigmas no 

momento do banho, por meio da Análise da Conversa 

Etnometodológica e com base na Análise Sociointeracional do 

Discurso. 

 Dessa forma, espera-se que esse estudo possa 

contribuir para um melhor entendimento sobre as relações de 

poder e a construção das identidades nas ILP, por meio de 

reflexões sobre melhores estratégias de abordagem de 

pacientes estigmatizados durante a realização de cuidados de 

Enfermagem.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Esta pesquisa é de cunho qualitativo e explicativo, com 

desenvolvimento baseado na aplicação da Análise da Conversa 

Etnometodológica (ACE) (LODER; JUNG, 2014) como subsídio 

para a Análise Sociointeracional do Discurso (ASD). Foi  

utilizado o Modelo Jefferson de Transcrição (MJT) para 

compilação dos dados obtidos através de gravações em áudio 

na ACE e posterior análise pela ASD.  

Nesse estudo busca-se explicar os processos de 

construção de sentidos através da linguagem na situação de 

interação. Essa concepção se contrapõe àquela que considera 

o mundo possível a partir de estruturas pré-existentes. Nessa 

nova forma de se olhar a realidade, os participantes constroem 

o significado, considerando que a realidade social é 

consequência da interação coletiva entre os diversos atores 

sociais. O trabalho em questão é um recorte da tese de 

doutorado intitulada “ Um olhar da análise sociointeracional do 
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discurso na interação profissional/idoso institucionalizado no 

cuidado durante o banho”. Na tese original foram analisadas as 

interações produzidas por um grupo de três idosas e três 

cuidadoras durante o banho; dessa amostragem inicial foi feito 

o recorte das interações entre uma idosa e sua cuidadora, as 

quais sobressaíram as questões de interesse para este estudo 

em particular. As interações foram gravadas em aparelho de 

mp3, e posteriormente transcritas utilizando-se o Modelo 

Jefferson de Transcrição. De forma complementar, utilizou-se 

das notas de campo como um diário de bordo, a fim de se 

registrar percepções da pesquisadora acerca da cena 

vivenciada. O campo de estudo foi uma instituição de longa 

permanência para idosos, localizada em uma cidade do interior 

de Minas Gerais. A instituição estudada abriga 60 idosos em 

regime de internato e conta com 35 profissionais de saúde em 

seu corpo social, deste, 20 são cuidadores.  

Em cumprimento à Resolução 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde (BRASIL, 2012), o projeto foi submetido ao 

Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais e foi 

aprovado pelo Parecer 3.534.827. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O grupo original dessa pesquisa foi constituído por 3 

idosas com idades variando de 74 a 87 anos, sendo que todas 

possuíam grau de dependência nível III. Quanto a dificuldade 

para deambular, uma idosa deambulava com auxílio e as outras 

duas utilizavam cadeira de rodas. Todas as idosas eram viúvas 

e possuíam filhos. A maioria das idosas recebia visitas 
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esporádicas dos filhos, segundo relatos das cuidadoras, sendo 

que a média de tempo entre as visitas chegava a três meses. 

Nos intervalos entre as visitas seram comuns os sentimentos 

de abandono e solidão. Segundo Viegas e Barros (2016), dá-se 

o nome de Abandono Afetivo Inverso à essa figura jurídica em 

que os idosos são abandonados afetivamente pelos seus 

próprios filhos. 
(...) abandono afetivo, portanto, traduz-se no 

apoio, no cuidado, na participação na vida do idoso 

e no respeito por seus direitos da personalidade 

como o direito de conviver no âmbito da família. 

Sabe-se que não se pode impor o afeto e 

tampouco precificá-lo, pelo fato de não existir 

obrigação legal de amar (BARROS e VIEGAS, p. 

184, 2016). 

 

 Na maioria das vezes a família acaba relegando à ILP o 

ato de cuidar do idoso, alegando não ter condições de oferecer 

o cuidado requerido pela pessoa em face de seu grau de 

dependência, por necessitar equipamentos de apoio e 

profissional qualificado.  

O recorte deste estudo inicia-se com a seguinte cena: 

Teresa* (cuidadora) está separando o material para banho, 

enquanto Lurdes (idosa) aguarda na cadeira de rodas ao lado. 

Lurdes* está de cabeça baixa e olha fixamente as mãos, vez 

por outra solta um suspiro. 
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Neste primeiro excerto observa-se a proposição do 

enquadre pela cuidadora (“aconteceu alguma coisa?”), 

anunciando à idosa que está disposta a conversar sobre como 

ela está se sentindo. A idosa aceita o enquadre e pode-se supor 

que emprega um esquema para “conversa triste”, no qual a 

pessoa que está sendo abordada mantém-se em silêncio ou 

com poucas palavras (“sem vontade de prosear”) enquanto o 

interlocutor insiste para que a preocupação, sentimento ou 

evento possa emergir na interação (“mas tem algum motivo?”).  

A insistência da cuidadora, neste esquema, não é 

apenas uma forma de evocar respostas da idosa, mas realiza 

um ato metacomunicativo, estabelecendo um contexto de 

preocupação e, para que o esquema se efetive, a idosa precisa 

“acreditar” na preocupação e interesse da cuidadora em saber 

21 Teresa Lurdes, cê tá quietinha hoje.°aconteceu alguma 

coisa?° 

22 Lurdes ↓não.tô desanimada. 

23 Teresa desanimada?como desanimada? 

24 Lurdes ↓sem vontade de prosear, uai. 

25 Teresa  mas tem algum motivo? (olha fixamente para Lurdes) 

26 Lurdes tem um monte de motivo. saudade da minha 

filha.(olha para as mãos) 

27 Lurdes ° é muito ruim ser velho. a gente não faz nada 

sozinho. 

28 Lurdes meu corpo não presta pra nada::nadinha. é triste. 

29 Teresa mas é assim mesmo.todo mundo fica velho. e quando 

a gente fica velho precisa de ajuda(revira os olhos) 

30 Lurdes eu fazia muita coisa.doce de todo tipo...no tacho. hoje 

nem seguro o pente direito(levanta as mãos) 

31 Teresa mas envelhecer é assim mesmo. 

32   eu fazia doce de goiaba°.doce de figo. todo mundo 

gostava (esboça um sorriso). 

33 Lurdes ↓agora acabou tudo. 

34 Teresa não acabou não. e vamos parar com essa conversa 

((sorrindo)). 



“SERÁ QUE ELA VEM?”- SOBRE A ESTIGMATIZAÇÃO E O ABANDONO DE 

IDOSOS 

853 
 

por que ela está triste. Para marcar a interação como genuína, 

é necessário que esteja evidente o altruísmo e solidariedade 

como marcadores de engajamento, o que é feito pelo cuidado 

na abertura do excerto através de perguntas a respeito do bem-

estar da idosa. 

O aceite de enquadre para interação é demonstrado 

pela convergência, quando a idosa anuncia que está com 

saudades da filha (linha 26), e sente-se à vontade – devido aos 

encorajamentos da cuidadora (linhas 21, 23 e 25) – para 

expressar seus sentimentos, não só a respeito da filha, mas 

sobre a insatisfação com a velhice de uma forma geral (“é muito 

ruim ser velho” – linha 27). O enquadre proposto pela cuidadora 

viabiliza a comunicação, pois, mesmo anunciando que não 

queria conversar hoje, a idosa se demonstra engajada na 

interação, com produção de fala similar ou até mesmo mais 

extensa do que a cuidadora (linha 26 em diante). 

A produção da idosa demarca dois tópicos simultâneos: 

a perda do vigor físico (“meu corpo não presta pra nada” – linha 

28) e a consequente perda das habilidades (“eu fazia muita 

coisa” – linhas 30), que pode ou não ser motivada pela falta de 

força física (“hoje nem seguro o poente direito” – linha 30); os 

tópicos propostos pela idosa demarcam elementos culturais 

dominantes quando à vivência da terceira idade, que podem 

compor tipicamente o ambiente e contexto de abrigo no qual a 

idosa se encontra (ANDRADE, 2011; FALLER; TESTON; 

MARCON, 2015), e através dos quais ela estabelece sua 

identidade (agora sou uma pessoa dependente de outras 

pessoas) e contempla a finitude (agora acabou tudo). 

O ápice do emprego do esquema “conversa triste” pela 

idosa é demarcado na afirmação “agora acabou tudo” (linha 33), 

devidamente identificado pela cuidadora, que marca com a 
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divergência (“não acabou não” – linha 34) a inadequação do 

esquema na interação, propondo novo enquadre para a 

interação, ao dizer que é hora de “parar com essa conversa” 

(linha 34). Também fica marcado neste ponto que a cuidadora 

não apoia a estigmatização oriunda da idade (TEIXEIRA, 2016), 

que estava sendo proposta pela idosa neste momento. 

 

45 Teresa quando foi a última visita da sua filha? 

46 Lurdes faz tempo, <↓nem lembro direito> 

47 Teresa mas foi quando? [foi mês passado?] 

48 Lurdes [mas eu mar-] <eu marquei na folhinha> 

49 Teresa mês passado ela veio? 

50 Lurdes veio em março. 

51 Teresa março. três meses já. 

52 Lurdes  é. 

53 Teresa  tá. você tá com muita saudade? 

54 Lurdes muita (olhos lacrimejam) 

55 Teresa tá, >mas não precisa chorar, esse mês< vou ligar para 

a sua filha. 

56 Lurdes será que ela vem?(olha para a cuidadora) 

57 Teresa não sei, vamos ver (sacode os ombros) 

 

No excerto 2 percebe-se que ocorre novo enquadre, 

retomando o tópico “saudades da filha”, que surge brevemente 

no primeiro excerto. O tópico é sustentado por ambas (linhas 45 

a 54), com pares convergentes de perguntas e respostas sobre 

as visitas da filha e em direção à saudade sentida pela idosa, 

mas novamente atinge o limite do esquema “conversa triste” 

quando a idosa começa a chorar (linha 54). A reação 

demonstrada pela idosa leva a cuidadora a adotar novo corte 

do esquema (“não precisa chorar” – linha 55) e proposta de 

novo enquadre (“vou ligar para sua filha”), o que parece gerar 

esperança na idosa (linha 56). A cuidadora, porém, delimita o 
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novo enquadre deixando claro que não pode assumir 

responsabilidade sobre os atos da filha (“não sei, vamos ver”), 

mas que parece funcionar para desviar a idosa do estado 

emocional anterior. 

Deve-se notar ainda a mudança de tópico pela 

cuidadora, que seleciona e aplica trechos conversacionais que 

denotam divergência na interação, mas que estes não se 

caracterizam como dissonância ou desacordo conversacional; 

são, antes de tudo, formas de manejar o estado emocional da 

idosa, retirando-a de experiências negativas, através de 

observação dos significantes em jogo na interação, e buscando 

reenquadrar os tópicos através de novas interações verbais e 

não verbais (GOFFMAN, 2017). 

Tanto no excerto 1 quanto neste excerto 2 a cuidadora 

exerce o domínio na interação, monitorando o uso mútuo do 

esquema “conversa triste” e limitando a exploração do tópico a 

respeito da ausência da filha através da reação emocional 

observada na idosa, seja na linguagem verbal ou não verbal 

(como o ato de lacrimejar). Essas pistas linguísticas e 

extralinguísticas determinam a mudança de footing da 

cuidadora, ou seja, ocorre quando ela analisa os efeitos 

provocados pelo tópico na idosa e decide que é momento de 

propor novo enquadre para o tópico, em benefício da interação, 

de si mesma, da interlocutora, ou de ambas simultaneamente, 

mantendo o ambiente amistoso durante a atividade do banho 

(AGHA, 2015). 

  
82 Teresa MUITO BEM, vamos terminar logo esse banho, <tá 

muito demorado 

83 Teresa cê não acha não>, Lurdes? 

84 Lurdes não. tá tudo certinho. 

85 Teresa tu::do, né?=porque a senhora só fica 
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86 Teresa =sentada. 

87 Lurdes i::sso não, eu ajudo 

88 Teresa aju::da=sei... 

89 Lurdes =é::=meu corpo não tem força 

90 Teresa =porque é velho, [o]lha que bacana. já 

91 Lurdes [é::] 

92 Teresa Sei a desculpa( ) 

 

O último excerto é iniciado pelo ato de fala (“vamos 

terminar logo esse banho”) no qual a cuidadora ao mesmo 

tempo anuncia o fim do banho e seu desejo de encerramento 

da atividade. O ato de fala é caracterizado pelo uso concreto da 

linguagem de forma a enfatizar sua função de prática, ou seja, 

utilizar a linguagem de forma performativa, para realizar coisas 

no mundo. 

Nota-se, entretanto, neste ato performativo o cuidado 

de proteger a face da idosa e a face própria, quando na linha 83 

a cuidadora busca a concordância da idosa com o momento de 

terminar o banho (“cê não acha não?”), em uma tentativa de 

transformar o ato unilateral “vou acabar com o banho” em um 

acordo mútuo. Mas a idosa, discorda (“não. Tá tudo certinho” – 

linha 84), invalidando o performativo linguístico, e ensejando 

continuidade do tópico pela cuidadora, com produção 

subsequente de fala para convencimento da idosa, em função 

perlocutória da linguagem. 

A cuidadora argumenta que teria o direito de determinar 

o fim do banho, já que ela é quem desempenha o maior esforço 

físico (“a senhora só fica sentada” – linhas 85 e 86) o que 

prontamente elicia defesa da idosa (“eu ajudo’ – linha 87), mas 

que é desacreditada pela cuidadora na linha seguinte (“ajuda, 

sei...”). Como última linha de preservação da face, procurando 

justificar sua falta de contribuição na atividade do banho, a 
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idosa então retoma o tópico da condição física deteriorada 

consequente da velhice (“meu corpo não tem força” – linha 89), 

o que é novamente desacreditado pela cuidadora entre as 

linhas 90 e 92 (“já sei a desculpa”) colocando a identidade de 

“idosa fraca” no jogo comunicacional, e indicando que esse não 

é motivo suficiente para justificar a continuidade do banho e 

nem o comportamento da idosa. 

Embora o excerto termine no que seriam dois “ataques” 

à face da idosa (você não ajuda/você usa a velhice como 

desculpa), pode-se supor que estas são também formas 

positivas de reenquadre de tópico. Embora o tópico seja o 

mesmo para ambas – “consequências da velhice” – observa-se 

que a idosa opera em um enquadre de dependência e finitude, 

enquanto a cuidadora constantemente enquadra o tópico como 

independência e continuidade. Existe, assim, uma negociação 

permanente na conversa, para reenquadrar os tópicos de forma 

a ressignificar os operadores de identidade da idosa. 

 

CONCLUSÕES  

 

Os excertos analisados evidenciam uma cuidadora com 

o domínio da interação através da linguagem; porém, aqui o 

domínio é exercido em favor da idosa (e não como elemento de 

diminuição, estigmatização ou exercício de poder), com a 

mudança de enquadre pela cuidadora sendo aplicada como 

forma de evitar que a idosa aprofunde-se em tópicos que a 

deprimem emocionalmente. A cuidadora procura exercer a 

mudança de footing, observando as reações da idosa, e o 

enquadre, embora não seja abertamente negociado, leva em 

consideração a manutenção do tópico e extensão da interação 

de forma favorável (AGHA, 2015). 
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Assim, o momento do banho é desempenhado pela 

cuidadora como um tempo de cuidado não só com o corpo, mas 

também como forma de higiene mental, propondo à idosa: 1) 

que ela ainda pode fazer muitas coisas; 2) que é possível rever 

a filha e não ficar com saudades; e 3) que o corpo da idosa 

ainda possui vitalidade e a velhice é só uma desculpa. Em 

outras palavras, pode-se supor que a idosa toma de certos 

atributos estigmatizados da velhice para que trabalhem a seu 

favor, quando assim lhe parece conveniente (permanecer 

sendo cuidada no banho, ou angariar simpatia para que 

intercedam em seu favor requisitando a presença da filha). Mas 

isso não significa negação de sofrimento, pois, ainda que utilize 

em certos momentos o estigma para alcançar o que quer, deve 

considerar que 

 
Um indivíduo, ao se apossar de determinados 

atributos, poderá tornar-se estigmatizado perante 

a sociedade, uma vez que o meio social a que 

pertence convencionou classificar o produto 

daquele atributo como insuficiente para responder 

positivamente às expectativas estabelecidas 

socialmente para os indivíduos vinculados a 

determinada identidade social virtual. 

(BERLATTO, 2009, p. 147). 

 

Assim, é possível pensar que a cuidadora, através de 

sua fala, propõe constantemente à idosa uma revisão de sua 

identidade, gerando tensão constante entre a identidade virtual 

e real da idosa, e negando a estigmatização decorrente da 

idade. 

Duas observações que são comuns na literatura a 

respeito de estigma entre idosos (ANDRADE, 2011). A primeira 
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nota se refere ao fato de que o simples passar dos anos carrega 

consigo certos preceitos e preconceitos que refletem a visão 

geral de uma sociedade sobre o seu estrato etário mais 

avançado, ou seja: existe uma convenção mais ou menos 

estável em cada grupo sobre o que é “ser/estar velho” 

(TEIXEIRA et al., 2016; FALLER; TESTON; MARCON, 2015). 

A segunda nota se refere ao fato de que o ato de passar a ser 

abrigado – tornar-se membro de um “asilo” ou casa de repouso 

– também traz como consequência imediata uma nova camada 

de convenções a respeito das capacidades de autocuidado 

daqueles que ali se encontram. 

As pessoas idosas que passam a viver em tais 

instituições são inicialmente confrontadas com a tarefa de se 

adaptarem às mudanças na capacidade física e às alterações 

que ocorrem para pertencer a este novo ambiente social, 

lidando com o estigma associado aos "lares para idosos". O 

estigma é de amplo conhecimento, e por este motivo muitas 

pessoas procuram adiar o máximo possível a mudança para um 

abrigo, pois aceitá-la implicaria em uma falha de caráter, em 

admitir que não é mais capaz de cuidar de si mesmo. 

Este tipo de “falha” surge na fala da idosa analisada, 

que aponta sua incapacidade de dar conta de tarefas que fazia 

facilmente quando jovem. Especificamente, deve-se observar 

que o fato de precisar de ajuda no momento íntimo do banho 

também é um forte demarcador desse estigma. Tal fato indica 

que não se sabe com certeza o quanto a idosa realmente 

precisam da ajuda para o banho, e que esta atividade pode ser 

apenas um vetor da estigmatização repetido no ordenamento 

da instituição, naturalizando a incapacidade física de 

autocuidado como algo que é “normal” com a chegada da idade 

mais avançada. Pode-se até mesmo sugerir que esta 
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normalização da fragilidade, viabilizada pelo banho assistido, 

torne-se uma forma de controle da instituição sobre os idosos, 

mantendo-os como pessoas sem agência.. 

 O estigma da mudança e do abrigamento é aumentado 

quando os amigos ou familiares se mantêm distantes, quando 

visitam com relutância ou apenas por caridade, ou ainda – no 

extremo - quando param de visitar. O idoso passa a 

experimentar um isolamento dos contatos sociais externos, e 

sente-se menos desejado e valorizado como relacionamento ou 

pessoa. O estigma da idade recebe uma nova camada, através 

da identificação com um grupo visto como menos competente 

e menos capaz. A análise da idosa deixa clara tal ocorrência, 

pois as visitas da filha são pouco frequentes, e a idosa tem 

dúvidas a respeito de se a filha virá, ainda que “convocada” pela 

cuidadora. 

Este trabalho buscou analisar os discursos de 

profissionais de saúde, relacionados ao cuidado do idoso 

institucionalizado, ligados aos estigmas no momento do banho, 

por meio da Análise da Conversa Etnometodológica e com base 

na Análise Sociointeracional do Discurso. Embora seja uma 

pequena amostra dentre o universo de interações diárias entre 

idosos institucionalizados e seus cuidadores, acreditamos que 

ele fornece um recurso interessante para incrementar as 

discussões acerca dessa relação, nem sempre tão harmônica, 

entre idosos e seus cuidadores. No entanto, ressaltamos a 

importância da replicação deste estudo em outros contextos de 

cuidado para que se tenha uma visão ampliada acerca dessas 

interações e suas repercussões nas pessoas envolvidas. 
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RESUMO: A fibromialgia (FM) é uma doença relacionada ao 
sistema nervoso central (SNC). O quadro clínico envolve dor 
crônica generalizada, associada a sintomas de depressão e 
ansiedade, refletindo em declínio cognitivo e funcional. Assim, 
o presente estudo correlacionou sintomas psicológicos com 
intensidade da dor, estado cognitivo e funcionalidade em 
mulheres com FM. Tratou-se de um estudo correlacional, 
transversal, descritivo, com abordagem quantitativa, realizado 
no município de João Pessoa – PB. A amostra foi composta por 
60 mulheres com diagnóstico de FM, de acordo com os critérios 
do American College of Reumathology, entre 27 e 65 anos. Os 
instrumentos utilizados para a coleta dos dados foram: o 
Questionário Sociodemográfico e Clinico, os Inventários Beck 
de Ansiedade e de Depressão, a Escala Visual Analógica, o 
Mini Exame do Estado Mental, o Questionário de Impacto da 
Fibromialgia e a Escala de Doenças Cumulativas. As 
estatísticas foram realizadas com o software SPSS versão 24. 
O teste de Shapiro Wilk indicou distribuição normal dos dados. 
O teste de correlação de Pearson mostrou correlação positiva 
entre depressão e o questionário de funcionalidade [r= 0,380; 
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p=0,035], dor [r= 0,495; p=0,005] e ansiedade [r= 0,559; 
p=0,001]. Além disso, observou-se correlação negativa entre 
depressão e estado cognitivo [r= -0,496; p=0,005]. Para 
ansiedade, houve correlação positiva com dor [r= 0,448; 
p=0,012]. A presença de sintomas psicológicos, como 
ansiedade e depressão, em indivíduos com FM se relaciona 
dor, funcionalidade e estado cognitivo. Necessita-se de uma 
abordagem terapêutica ampla, capaz de englobar todos os 
aspectos envolvidos na doença. 
Palavras-chave: Fibromialgia. Ansiedade. Depressão. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A fibromialgia (FM) foi classificada como uma condição 

inflamatória musculoesquelética, entretanto, atualmente, é 

considerada uma doença relacionada primordialmente ao 

sistema nervoso central (SNC) (DE TOMMASO et al., 2017). 

Em 1904, era designada pelo termo "fibrosite" que deixou de 

ser usado por volta dos anos de 1970 e 1980, quando surgiram 

os primeiros estudos relacionando a etiologia desta condição 

clínica ao SNC (BELLATO et al., 2012).  

A literatura aponta que a prevalência da FM na 

população em geral está entre 0,2 e 6,6%, em mulheres, entre 

2,4 e 6,8% (MARQUES et al., 2016). Indivíduos com FM 

apresentam a dor crônica generalizada como sintoma mais 

marcante, a qual afeta os dois lados do corpo e, comumente 

associa-se com sintomas de depressão e ansiedade 

(LAROCHE et al., 2019). Estes fatores levam à incapacidade 

funcional e afastamento do trabalho.  

Os sintomas da FM parecem ter relação significativa com 

a depressão e ansiedade. Hadlandsmyth et al. (2017) 

observaram que houve associação entre as apresentações 
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somáticas em mulheres com FM e sintomas de depressão e 

ansiedade elevadas. Além disso, o quadro clínico pode se 

apresentar com fadiga, rigidez matinal, parestesias, sensação 

de edema, problemas de concentração, cefaleia, distúrbios do 

sono e formigamento (ARNOLD, et al., 2018), fatores que 

refletem na diminuição da qualidade de vida e das atividades 

instrumentais e básicas da vida diária.  

O quadro clínico varia de sintomas leves, os quais 

dispensam atenção médica, até graves, nos quais há dor 

incapacitante generalizada, associada à exaustão. A 

progressão dos sintomas não é totalmente compreendida, mas 

envolve fatores psicossociais pessoais, sendo assim variável 

entre os indivíduos (ANGARITA‐OSORIO et al., 2019). Diante 

da variedade do quadro clínico e da inexistência de marcador 

laboratorial ou exame de imagem característico, o diagnóstico 

da FM é baseado no julgamento clínico e variável com a 

experiência de cada médico (HEYMANN et al., 2017). 

A etiopatogenia da FM ainda é pouco conhecida, mas 

existem algumas teorias, como alterações do metabolismo da 

serotonina, na qual haveria diminuição da atividade desse 

sistema, culminando em alodinia ou, até mesmo, presença 

espontânea de dor (DOPPLER et al., 2015). Outra hipótese é o 

polimorfismo do gene codificador de receptores para 

serotonina, encontrado nessa população (ARNOLD, et al., 

2018). Nesse âmbito, tem-se a atuação não coordenada dos 

mecanismos de nocicepção e de inibição da dor, que provocam 

uma percepção alterada da sintomatologia dolorosa 

(DOPPLER et al., 2015). 

De acordo com as recomendações para diagnóstico da 

FM da Sociedade Brasileira de Reumatologia, aspectos como 

dor, sintomas psicológicos e alterações da cognição devem ser 
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considerados para o diagnóstico da FM, ressaltando a 

importância desses fatores na doença (HEYMANN et al., 2017). 

Enfatiza-se, portando, a necessidade de estudos capazes de 

englobar a multidimensionalidade envolvida nesta condição 

clínica. 

Diante do exposto, o presente estudo objetivou 

correlacionar sintomas psicológicos com intensidade da dor, 

estado cognitivo e funcionalidade em mulheres com FM. Nesse 

sentido, esperava-se encontrar que a ansiedade e depressão 

se correlacionassem positivamente com dor e funcionalidade 

(visto que maiores escores no questionário de funcionalidade 

refletem em piores condições funcionais) e negativamente com 

estado cognitivo.  

 

MÉTODO 

 

Tipo de estudo 

Tratou-se de um estudo correlacional, transversal, 

descritivo, com abordagem quantitativa, realizado com 

mulheres com FM, no município de João Pessoa – PB. O 

recrutamento das participantes foi realizado através de meios 

informativos, como cartazes distribuídos no município referido e 

em websites. 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da UFPB sob o 

CAAE: 64247317.6.0000.5188. As participantes assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), e 

respeitaram-se a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde e os princípios éticos expressos na Declaração de 

Helsinque. 
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Amostra 

A amostra do estudo foi por conveniência, de caráter não 

probabilístico, totalizando 60 voluntárias. Os critérios de 

inclusão no estudo foram: (1) possuir diagnóstico de 

fibromialgia, de acordo com os critérios do American College of 

Reumathology; (2) ter sido diagnosticada há pelo menos três 

meses; (3) ser do sexo feminino; (4) estar na faixa etária entre 

25 e 65 anos de idade; e (5) assinar o TCLE. Foram excluídas 

as que não completaram a avaliação. 

 

Instrumentos de avaliação 

Os instrumentos utilizados para a coleta dos dados 

foram:  

• Questionário Sociodemográfico e Clinico, para 

caracterização da amostra no tocante à idade, estado 

civil tempo de diagnóstico, prática de atividade física; 

• Escala de doenças cumulativas (CIRS), para investigar a 

presença de comorbidades; 

• Inventário Beck de Ansiedade, para avaliação dos 

sintomas de ansiedade, com o intuito de verificar a 

presença e classificar os sintomas de ansiedade em três 

categorias, de acordo com seu escore total: 0 – 10 = 

Mínimo; 11 – 19 = Leve; 20 – 30 = Moderado, e de 31 – 

63 = grave;  

• Inventário Beck de Depressão, para avaliação dos 

sintomas de depressão, no qual a classificação se 

subdivide em: 0 – 11 = Mínimo; 12 – 19 = Leve; 20 – 35 

= Moderado e de 36 – 63 = grave;  

• Escala Visual Analógica, para mensuração do nível de 

dor no momento da avaliação, em uma escala de zero 

(nenhuma dor) a 10 (máximo de dor);  



SINTOMAS PSICOLÓGICOS E QUADRO CLÍNICO DA FIBROMIALGIA: UM 

ESTUDO CORRELACIONAL 

868 
 

• Mini Exame do Estado Mental, para avaliação do estado 

cognitivo, no qual a pontuação varia de 0 a 30 pontos e 

escores inferiores a 24 sugerem déficits cognitivos;  

• Questionário de Impacto da FM (FIQ), que avalia a 

funcionalidade em atividades do cotidiano, no qual 

escores altos refletem comprometimento funcional;  

 

Coleta de dados 

A coleta dos dados foi realizada em sessão individual no 

laboratório de Neurociência Social, da Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB). Inicialmente, as participantes foram instruídas 

acerca dos procedimentos da pesquisa e convidadas a assinar 

o TCLE, autorizando a participação no estudo e divulgação dos 

resultados encontrados. Depois de concedida autorização para 

participação no estudo, as que se enquadraram nos critérios de 

elegibilidade responderam aos questionários de avaliação. 

 

Análise estatística 

As análises estatísticas foram realizadas por meio do 

Software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

versão 24. Utilizou-se o teste de Shapiro Wilk e, depois de 

verificada a distribuição normal dos dados, realizou-se o teste 

de correlação de Pearson para análise dos dados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O presente trabalho correlacionou sintomas de 

ansiedade e depressão com dor, funcionalidade e estado 

cognitivo em mulheres com FM. As participantes foram 

mulheres na faixa etária entre 27 e 65 anos, com média de 
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idade de 44,7 (DP=8,9) anos. O tempo médio de diagnóstico foi 

76 meses, refletindo a cronicidade da doença.  

Observou-se que a maioria era casada, 74% da amostra, 

e possuía ensino médio completo, 44%. Esta amostra diferiu em 

relação ao encontrado na literatura, na qual relata que 

condições associadas ao aparecimento da FM incluem menor 

escolaridade e indivíduos divorciados (RIBERTO; PATO, 2004). 

Alguns dados referentes ao Questionário sociodemográfico e 

clínico estão expostos na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Dados sobre estilo de vida das mulheres com 

fibromialgia e acompanhamento terapêutico. 

Variáveis Sim Não 

Etilismo 7 % 93 % 

Tabagismo 2 % 98 % 

Atividade Física 29 % 71 % 

Acompanhamento Fisioterapêutico 11 % 89 % 

Acompanhamento Psicológico 26 % 74 % 

Uso de medicamentos 78% 22% 

Histórico familiar 29% 71% 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

No presente estudo, 71% da amostra relatou não praticar 

atividade física. Este dado corrobora ao encontrado por Lorena 

et al. (2016), que constataram que 80% dos pacientes com FM 

referiu não praticar nenhum tipo de atividade física. Além disso, 

os autores referem que a prática de exercícios parece 

representar um papel importante na modulação da síndrome. 

A maioria da amostra, 78,3%, apresentou sintomas de 

ansiedade e/ou depressão, de acordo com a CIRS. De fato, 

sintomas psiquiátricos são observados em uma proporção 
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significativa de pacientes com FM. Nesse cenário, sintomas 

como ansiedade e depressão estão corriqueiramente 

associados à dor generalizada na FM.  

Os sintomas da FM parecem ter relação significativa com 

a depressão e ansiedade (HADLANDSMYTH et al., 2017). 

Estes autores avaliaram 191 mulheres, com idade média de 49 

anos, às quais relataram níveis moderados de catastrofização 

da dor. As participantes apresentaram altos níveis de fadiga, 

distúrbios do sono, gravidade da dor e medo de movimento e 

50% apresentou depressão e ansiedade de moderada e grave.  

 Sendo assim, observa-se que a fadiga e os distúrbios do 

sono estão associados à depressão e à ansiedade, mostrando 

que os sintomas psicológicos possuem um intrínseco 

relacionamento, sendo capazes de piorar os sintomas gerais da 

FM (HADLANDSMYTH et al., 2017).  

A prevalência da depressão em pacientes com FM é de 

50% a 70%, sendo alta quando comparada com a taxa de 

prevalência espontânea, de 18% a 36% (HEIDARI et al., 2017). 

Outros sintomas frequentemente presentes são o transtorno de 

humor e a ansiedade, que também são significativamente 

maiores em pacientes com FM, quando comparados com 

indivíduos saudáveis (KAYHAN et al., 2016). 

Inicialmente, realizou-se a análise correlacional entre 

depressão e a funcionalidade, nível de dor, ansiedade e estado 

cognitivo. O teste de correlação de Pearson indicou que houve 

correlação positiva moderada com o questionário de 

funcionalidade [r= 0,380; p=0,035] e nível de dor [r= 0,495; 

p=0,005] e forte com ansiedade [r= 0,559; p=0,001]. Além disso, 

observou-se correlação negativa moderada entre depressão e 

estado cognitivo [r= -0,496; p=0,005]. Para os sintomas de 



SINTOMAS PSICOLÓGICOS E QUADRO CLÍNICO DA FIBROMIALGIA: UM 

ESTUDO CORRELACIONAL 

871 
 

ansiedade, houve correlação positiva com dor [r= 0,448; 

p=0,012]. 

A dor é o sintoma mais comum apresentado pela 

população nos serviços de saúde e o seu tratamento 

inadequado acarreta enormes custos socioeconômicos e 

resulta em sofrimento ao indivíduo. Esta sintomatologia está 

presente em mais de 70% dos usuários brasileiros que buscam 

os consultórios por motivos diversos (PANDO-NAUDE et al., 

2019). A dor, em geral, deve ser verificada em 18 pontos 

específicos, chamados de tender points. A presença de dor em 

pelo menos 11 pontos deve ser considerada para auxiliar no 

diagnóstico da FM. 

As localizações dos pontos dolorosos na FM são: 1-

inserção dos músculos suboccipitais na nuca; 2- ligamentos dos 

processos transversos da quinta à sétima vértebra cervical; 3- 

borda rostral do trapézio; 4- origem do músculo supraespinhal; 

5- junção do músculo peitoral com a articulação costocondral 

da segunda costela; 6- dois centímetros abaixo do epicôndilo 

lateral do cotovelo; 7- quadrante súpero-externo da região 

glútea, abaixo da espinha ilíaca; 8- inserções musculares no 

trocanter femoral; 9- coxim gorduroso, pouco acima da linha 

média do joelho (Figura 1). 

No presente estudo, as participantes foram avaliadas em 

relação à presença de sintomas depressivos e ansiosos e não 

ao diagnóstico de depressão e ansiedade. Mas, segundo 

Angarita‐Osorio et al. (2019), isso não torna a avaliação menos 

importante, haja vista que os limites entre o diagnóstico clínico 

e flutuações normais no humor ainda não são claros. Estes 

mesmos autores observaram que por 50% dos fibromiálgicos 

apresentavam sintomas depressivos. Além disso, ainda 

ressaltam que a prevalência de sintomas depressivos em FM é 
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alta e preocupante quando comparada com a média da 

população geral.  

 

Figura 1. Pontos dolorosos presentes na FM - pares de tender 

points. 

 
Fonte: Heymann et al. (2017). Adaptado. 

 

A presença de sintomas psicológicos é comum nas 

doenças que possuem a dor crônica como principal sintoma. 

Ferreira et al. (2015) observaram que os sintomas de ansiedade 

e depressão foram mais expressivos em mulheres com 

osteoartrite de joelho quando comparadas com mulheres sem 

este diagnóstico. Assim, apontaram para o impacto negativo 

que essa doença causa no âmbito psíquico e na qualidade de 

vida dessa população (FERREIRA et al., 2015). 

Işik-Ulusoy (2019) comparou o temperamento afetivo 

com níveis de ansiedade e depressão de pacientes com FM. 

Assim, utilizou a Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão 
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(HADS) para determinar os níveis de ansiedade e depressão, e 

a Escala de Temperamento de Memphis, para avaliar o 

temperamento afetivo em todos os indivíduos. O estudo 

envolveu 38 pacientes com FM e 30 controles sem FM. 

Verificou, portanto, que temperamentos depressivos e ansiosos 

são significativamente maiores entre os pacientes com FM, com 

presença de depressão em 47,4% (n = 18) e ansiedade em 

42,1% (n = 16) do que os controles (16,6% n = 5, 10,0% n = 3, 

respectivamente).  

Além disso, os escores de ansiedade e depressão foram 

correlacionados com gravidade dos sintomas da FM. Percebeu-

se que pacientes com FM são mais propícios a apresentar uma 

frequência mais alta de transtornos de depressão e ansiedade 

do que pessoas saudáveis (IŞIK-ULUSOY, 2019).  

Em seu estudo, Marchi et al (2019) buscaram investigar 

a prevalência de sofrimento psíquico e alexitimia em pacientes 

com FM e pessoas saudáveis e sua relação com a percepção 

e intensidade da dor. Assim, 58,3% dos pacientes com FM 

apresentou escores mais altos de ansiedade e 66,7% dos 

pacientes com FM relatou altos escores de depressão. Por 

outro lado, apenas 5,3 e 13,2% dos saudáveis relataram 

pontuações acima do ponto de corte para ansiedade e 

depressão, respectivamente. Além disso, foi observado que os 

sintomas clínicos, como intensidade e percepção da dor e 

alexitimia foram mais significativos em pacientes com FM. 

Seto et al. (2019) avaliaram a associação entre as 

dimensões da personalidade e os sintomas clínicos da FM, em 

92 indivíduos, com média de idade de 52,3 anos. Os resultados 

sugerem que a dimensão da personalidade tem efeitos diretos 

e indiretos no impacto geral da FM. Quanto aos efeitos indiretos 

do neuroticismo, eles foram mediados pela ansiedade e 



SINTOMAS PSICOLÓGICOS E QUADRO CLÍNICO DA FIBROMIALGIA: UM 

ESTUDO CORRELACIONAL 

874 
 

depressão, ressaltando que o tratamento dessas condições se 

torna essencial para aliviar os impactos da FM em pacientes 

com altos níveis de neuroticismo. 

Uma revisão sistemática abordando a FM juvenil mostrou 

que estes indivíduos apresentam mais sintomas de ansiedade 

e depressão, com pior qualidade de vida, quando comparados 

com controles. Isso reflete em uma maior quantidade de 

comportamentos disfuncionais e incapacidade relacionadas 

com a doença, como maiores consultas a serviços de saúde 

(GOULART; PESSOA; LOMBARDI JUNIOR, 2016). Dada essa 

complexidade que envolve a dor, enfatiza-se a necessidade da 

busca de estratégias que permitam sua melhor abordagem, 

levando em consideração todos os aspectos envolvidos 

(PANDO-NAUDE et al., 2019). 

A ausência de uma etiopatogenia esclarecida dificulta o 

desenvolvimento de tratamentos efetivos para a FM. De 

maneira geral, o tratamento da FM deve ter uma abordagem 

multidisciplinar e individualizada, combinando terapêuticas 

farmacológicas e não farmacológicas, como terapia cognitiva 

comportamental, educação em saúde e atividade física, 

elaboradas de acordo com a intensidade e características dos 

sintomas (KAS et al., 2016). 

A FM exerce impacto negativo na qualidade de vida dos 

doentes e evidencia a necessidade da implementação de 

estratégias de intervenção que minimizem a dor, limitem a 

incapacidade funcional e promovam a qualidade de vida 

(MARTINS et al., 2016). A dor e a dificuldade nas AVD, a 

dependência física e a restrição à mobilidade podem aumentar 

a ansiedade, o desânimo, a depressão, e levar à piora da 

percepção do paciente em relação à sua saúde mental 

(FERREIRA et al., 2015). 
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Galvez-Sánchez, Duschek e Del Paso (2019) em seu 

estudo observaram o impacto psicológico da FM e perceberam 

forte associação com distúrbios emocionais e afetivos como: 

depressão, ansiedade, personalidade limítrofe, personalidade 

obsessivo-compulsiva e transtorno de estresse pós-traumático. 

Os autores também enfatizam que a FM reduz o funcionamento 

da capacidade física, psicológica e social e tem um impacto 

negativo nas relações pessoais, como sexualidade, trabalho, 

atividades diárias e saúde mental, bem como déficits no 

desempenho cognitivo.  

Funções cognitivas, emoções e personalidade foram 

avaliadas em 60 participantes (30 com FM e 30 saudáveis) e 

verificou-se que os pacientes apresentaram comprometimento 

cognitivo no campo da memória. Ademais, constataram que 

indivíduos com FM apresentam sintomas depressivos que 

correlacionam significativamente com os sintomas da FM e a 

ansiedade é uma característica constante da personalidade das 

pessoas com FM (BARTKOWSKA; SAMBORSKI; MOJS, 

2018). A comorbidade entre FM e depressão, resulta em 

desempenho inferior em tarefas que envolvam memória de 

curto prazo, memória de trabalho, atenção seletiva, 

flexibilidade, velocidade de processamento, inibição e 

flexibilidade (GELONCH et al., 2018). 

Gelonch et al. (2018) estudaram o efeito dos sintomas 

depressivos na cognição em pacientes com FM através de uma 

amostra de 193 participantes, com faixa etária entre 30 e 55 

anos. A amostra foi dividida em três grupos: 110 com FM, 33 

com depressão e 50 saudáveis. Encontraram-se altos níveis de 

depressão em 86% dos participantes, ansiedade em 68% e 

disfunção do sono em 99% da amostra.  
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Sintomas de ansiedade e depressão foram observados 

m indivíduos com FM como sendo as causas para que não se 

sintam a vontade para falar da sua doença, impedindo assim, 

uma relação mais acentuada de apoio social (GÜNDÜZ; 

AHMET; ATAR, 2019). Além disso, sintomas de ansiedade e 

depressão na FM também foram associados negativamente 

com a função sexual. Collado-Mateo et al. (2018) avaliaram o 

impacto da FM e seus sintomas na função sexual de 113 

mulheres. Como resultados foram encontrados que a 

prevalência de problemas sexuais é cinco vezes maior entre as 

mulheres com FM em comparação com as mulheres sem, 

sendo que os principais sintomas de FM associados à função 

sexual foram ansiedade, depressão e sensibilidade. Com bases 

nesses achados, é possível perceber que a ansiedade e 

depressão são sintomas constantemente relacionados as 

comorbidades secundárias em pacientes com FM.  

As relações entre disfunções sexuais e transtornos de 

humor, ansiedade e personalidade também foram objetos de 

estudo de Kayhan, et al. (2016). Ao avaliarem 96 pacientes com 

FM e 94 voluntárias sem FM concluíram que 63% da amostra 

que possuía disfunções sexuais apresentou transtorno de 

humor e ansiedade. 

A qualidade de vida também tem sido amplamente 

estudada na FM devido aos aspectos que podem alterá-la e 

influenciar negativamente. Lee, et al. (2017) investigaram os 

fatores que determinam a qualidade de vida na FM por meio de 

uma abordagem de modelagem de equações estruturais. Os 

autores avaliaram as relações entre função física, fatores 

sociais, fatores psicológicos e qualidade de vida. Observaram, 

então, que a depressão e a ansiedade afetaram diretamente o 

componente mental da qualidade de vida, sendo essas 
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comorbidades fatores que predispõe pacientes com FM a 

estilos de vida que afetam negativamente seu curso clínico. 

Este ajuda a elucidar o encontrado no presente artigo, no qual 

houve correlação negativa entre estado cognitivo e depressão. 

Embora a direção deste relacionamento não esteja clara, sabe-

se que a presença de depressão tem prejudicado a saúde 

mental de indivíduos com FM. 

Martín, et al. (2017) também avaliaram preditores que 

estão relacionados aos impactos da FM e a qualidade de vida. 

Após avaliarem 138 pacientes, constataram que os pacientes 

com sintomas de ansiedade são mais propensos para precisar 

de um tratamento mais intensivo e diversificado em 

comparação aos que não apresentam este sintoma. Além disso, 

perceberam que os índices de qualidade de vida estão 

diminuídos em pacientes com ansiedade.  

De acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes 

Terapêuticas para Dor Crônica, publicado em 2011 pela 

Secretaria de Atenção à Saúde, do Ministério da Saúde, ainda 

faltam tratamentos medicamentosos que sejam 

significativamente resolutivos para FM. Entretanto, o tratamento 

das comorbidades, como ansiedade e depressão, tem ajudado 

na recuperação desses indivíduos (ANGARITA‐OSORIO et al., 

2019). 

Nesse contexto, acredita-se que o tratamento 

dispensado aos pacientes com dor crônica deve envolver a 

combinação de farmacoterapia, psicoterapia, orientação e 

apoio ao círculo familiar para que esses pacientes possam 

atingir uma melhor qualidade de vida. Seria imprescindível, 

portanto, uma rede de apoio que pudesse incluir profissionais 

de diversas áreas da saúde, como médicos, psicólogos, 

terapeutas ocupacionais e assistentes sociais.  
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Os profissionais envolvidos nos cuidados ao paciente 

com FM devem considerar aspectos fisiológicos e 

psicossociais, a partir de uma anamnese adequada, levando 

em consideração o histórico familiar e a presença de sintomas 

psicológicos (KAS et al., 2016). Ainda que a FM não seja 

classificada como uma doença psiquiátrica, suas implicações 

psicológicas e funcionais devem ser tratadas com seriedade. 

O tratamento da FM deve envolver, inclusive, o uso de 

métodos próprios da psicologia que ajudem pacientes e 

parentes a modificarem suas estratégias de enfrentamento dos 

problemas cotidianos. Além disso, precisam aprender a aliviar 

as consequências disfuncionais da dor e da fadiga e a diminuir 

o risco de catastrofização que as pessoas que convivem 

constantemente com a presença de dores desenvolvem em 

relação ao ambiente que as cerca (GOULART; PESSOA; 

LOMBARDI JUNIOR, 2016). 

 

CONCLUSÕES 

 

O presente estudo correlacionou sintomas psicológicos 

com demais fatores envolvidos na FM. Esta condição clínica se 

caracteriza como multifatorial, envolvendo aspectos físicos e 

psicológicos. O interesse em estudos envolvendo a 

multidimensionalidade da FM tem sido crescente, uma vez que 

o tratamento visando apenas aspectos físicos não têm sido 

eficazes. Observou-se a partir deste estudo que a presença de 

sintomas psicológicos, como ansiedade e depressão, em 

indivíduos com FM se relaciona com os demais aspectos 

envolvidos na doença, como dor, funcionalidade e estado 

cognitivo. Ainda não se sabe quais sintomas aparecem 

primeiro. Entretanto, estes fatores parecem se retroalimentar 
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em indivíduos com FM, levando à intensificação do quadro 

clinico e piora da qualidade de vida. Assim, faz-se necessária 

uma abordagem multidisciplinar, com o intuito de englobar 

aspectos biopsicossociais, a fim de amenizar os impactos da 

FM nessa população. O tratamento deve focar além do 

medicamentoso e focado na dor, uma vez que o quadro clínico 

é amplo, necessitando de uma visão psicológica complementar. 
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