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APRESENTAÇÃO
A presente publicação reúne parte das palestras e trabalhos apresentados no I Seminário de
Pós-Graduação em Gerontologia e no II Workshop do Programa de Pós-Graduação em Gerontologia da
Universidade de São Paulo, ambos realizados na Escola de Artes, Ciências e Humanidades nos anos de
2016 e 2019, respectivamente.
O I Seminário de Pós-Graduação em Gerontologia, pretendeu apresentar intervenções
consolidadas e outras inovadoras que envolvem a educação dos idosos. Por intermédio do conhecimento
científico gerado na Pós-graduação em Gerontologia, foram apresentadas evidências da importância da
pesquisa qualificada na área educacional e suas interfaces com a saúde e a gestão da atenção à pessoa
idosa. Paralelamente, foram oferecidas oficinas destinadas à participação do público idoso, incrementando a
troca dos saberes científicos e da experiência cotidiana.
“EDUCAÇÃO E ENVELHECIMENTO: TEMAS EMERGENTES” foi o tema central do I Seminário de
Pós-graduação em Gerontologia, sendo o mesmo organizado em dois eixos: 1. Educação ao longo da vida,
que contou com duas mesas-redondas: a. Experiências nacionais de educação permanente, b. Temas em
Educação Gerontológica e um simpósio: Gerontotecnologia; 2. Educação e Pesquisa, composto por uma
palestra sobre a produção científica em Gerontologia e um simpósio sobre pesquisas em Gerontologia. O
referido simpósio foi destinado à apresentação de trabalhos realizados por pesquisadores com larga
experiência em produção científica e por novos alunos de programas de Pós-graduação na área do
Envelhecimento. Participaram também do evento, palestrantes brasileiros de diferentes regiões do país e
com notória expertise nas temáticas da Educação e do Envelhecimento. As apresentações orais e pôsteres
englobaram pesquisas relacionadas aos dois eixos temáticos do evento. O público alvo do evento incluiu
pesquisadores e estudiosos da área gerontológica, além de profissionais e pessoas idosas interessados pela
longevidade humana.
O II Workshop do Programa de Pós-graduação foi realizado com o intuito de analisar os pontos
positivos e negativos do Programa, visando o desenvolvimento do planejamento estratégico para a
consolidação do mesmo. Participaram do evento os docentes e discentes do Programa e, bem como, a
Profa. Constança Paúl da Universidade do Porto. As atividades foram elaboradas com o intuito de aproveitar
a expertise da Profa. Constança, tanto no âmbito da coordenação de Programas de Pós-graduação (nível
doutorado) na área da Gerontologia, quanto na liderança de projetos de pesquisa internacionais, além de
visar a consolidação e a futura internacionalização do Programa. O workshop foi organizado da seguinte
forma: 1) Apresentação da convidada internacional: formação acadêmica e experiência na gestão de

programas de pós-graduação e de pesquisa em Gerontologia, 2) Apresentação do Programa de
Pós-Graduação em Gerontologia da EACH | USP, 3) O Sistema Nacional de Pós-Graduação: estrutura,
funcionamento e acompanhamento dos programas, 4) Documento de Área da CAPES: exigências vs.
situação atual do Programa, 5) Apresentação das linhas de pesquisa e trabalhos desenvolvidos em cada
linha e 6) Plenária de discussão sobre metas e ações para a consolidação do programa. Vale ressaltar que
neste evento foram priorizadas apresentações orais referentes à produção do Programa, em especial os
trabalhos derivados das dissertações.
Por fim, espera-se que a presente publicação contribua para a divulgação científica dos trabalhos
desenvolvidos no âmbito da Pós-graduação em Gerontologia do Brasil e, em especial, do Programa da EACH
| USP.

Ruth Caldeira de Melo
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Gerontologia
Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo
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INTERAÇÃO SOCIAL NO CIBERESPAÇO MELHORA FUNÇÃO NEUROPSICOLÓGICA DE ATENÇÃO
EM PESSOAS IDOSAS1
INTERACTION IN CYBERSPACE IMPROVE THE FUNCTION OF ATTENTION THE IN ELDERLY

Adriano Pasqualotti1, Mônica Luísa Kieling2, Henrique Manuel Pires Teixeira Gil3
1

Matemático. Pós-doutor em Sociedade, Comunicação e Cultura; Doutor em Informática na Educação.
Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, Rio Grande do Sul, pasqualotti@upf.br

2

3

Psicóloga. Mestranda em Envelhecimento Humano, Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, Rio
Grande do Sul, monicakieling@gmail.com

Pedagogo. Pós-doutor em Política Social; Doutor em Educação. Instituto Politécnico de Castelo Branco,
Castelo Branco, Portugal, hteixeiragil@ipcb.pt

RESUMO: Avaliamos os processos cognitivos e as emoções manifestadas por pessoas idosas que
participaram de processos de interação em uma rede social na internet. A amostra do estudo foi composta
por mulheres idosas participantes da Coordenadoria de Atenção ao Idoso de Passo Fundo/RS. A rede
escolhida para o processo de interação social foi o Facebook. Para a realização da pesquisa foi criada uma
página restrita aos participantes da pesquisa. As idosas foram avaliadas pré e pós-intervenção. Os encontros
ocorreram semanalmente, duas horas em cada encontro, em um intervalo de tempo de quatro meses.
Trabalhar e estimular a pessoa idosa em oficinas de informática gera muitos benefícios, desenvolve a
capacidade cognitivas e diminui a inibição social.
Palavras-chave: Interação; Oficina de informática; Regulação emocional; Cognição.

ABSTRACT: We evaluate the cognitive processes and emotion of the older people who participated in
processes of interaction in a social network on the internet. The sample consisted of elderly women of Passo
Fundo, Rio Grande do Sul, Brazil. The selected network to the process of social interaction was the
Facebook. The older people was assessed pre and post intervention. The meetings were weekly, of two
hours, in a four-month time interval. Work and stimulate the elderly in computer workshops generates many
benefits, develops the cognitive capacity and decrease social inhibition.
Keywords: Interaction; Computer; Emotional regulation; Cognition.

1

Os resultados parciais apresentados neste texto referem-se à pesquisa desenvolvida por Mônica Luísa Kieling como
requisito para obtenção de título de Mestre em Envelhecimento Humano pela Universidade de Passo Fundo, sob a
orientação de Adriano Pasqualotti e coorientação de Henrique Manuel Pires Teixeira Gil.

_______________________________________________________________________________________
1

Resumos Expandidos - 1o Seminário de Pós-Graduação em Gerontologia
9 e 10 de novembro de 2016
Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP
_______________________________________________________________________________________
INTRODUÇÃO
A internet é uma rede que permite ao usuário desfrutar de inúmeras ferramentas digitais. Quanto aos
processos de informação e comunicação é o exemplo máximo de agilidade, praticidade e instantaneidade.
Inúmeras funções podem ser executadas com um simples clicar de botão. Quanto ao acesso, há poucas
restrições em relação às pessoas que podem utilizá-la. É um espaço democrático de interação e inclusão. É
um ambiente que permite expressar opiniões e pensamentos. A internet é uma ferramenta que deveria ser
utilizada por toda a sociedade. Entretanto, muitas pessoas, por diversas razões, não têm acesso,
especialmente a pessoa idosa que em muitas situações está excluída desse ambiente tecnológico (SOUZA;
LUCA, 2014).
A interação da pessoa com as tecnologias digitais possibilita a comunicação com outras pessoas e o
acesso às informações. Entre as incontáveis finalidades, pode ser utilizada com o intuito de lazer e distração
ou para o trabalho. Independentemente do desígnio de seu uso, o acesso às tecnologias digitais está
interferindo nas relações interpessoais e, consequentemente, nas emoções das pessoas. A partir do
momento que as pessoas idosas passam a ter acesso aos meios informatizados percebem que as
tecnologias digitais não são tão complexas como imaginavam. Percebem que podem aprender e se atualizar.
Se sentem mais valorizadas quando passam a dominar os seus signos e linguagens. O indivíduo que não se
familiariza com a tecnologia passa a ser classificado como “analfabeto digital”. E este analfabetismo pode
trazer como consequência a exclusão do indivíduo da sociedade. A forma de se comunicar mudou e os
comportamentos mudaram. As pessoas estão se relacionando de forma diferente. As interações estão
acontecendo maciçamente de forma virtual, e se a pessoa não conhecer a sua linguagem, tem grande
possibilidade de não interagir e ficar excluída (KIELING et al., 2015).
A sociedade atual exige que acha uma absorção de conhecimentos tecnológicos. Ter ou não ter esse
conhecimento acaba por incluir ou excluir um número significativo de parcelas da sociedade, e entre esses
segmentos populacionais encontra-se a pessoa idosa. O conhecimento pode levar a vários lugares e ajuda
atingir objetivos sociais. É fundamental para a participação política, socialização cultural e integração aos
mercados. O conhecimento é o caminho para a emancipação individual e coletiva (MANSELL; GAËTAN,
2015). Se a pessoa idosa dominar o conhecimento sobre as novas tecnologias pode quebrar paradigmas e
incluir-se socialmente. As tecnologias de informação e comunicação contribuem de várias formas para a
transmissão do conhecimento. O uso de ferramentas digitais permite que o conhecimento seja partilhado e
socializado. A utilização das redes sociais digitais possibilita que a pessoa idosa aumente exponencialmente
os contatos com familiares e amigos, diminuindo assim o isolamento social e a solidão. É uma ferramenta
facilitadora para promoção do envelhecimento ativo. As pessoas idosas estão começando a reconhecer as
potencialidades do uso das redes sociais digitais. Este é um meio de mudança das relações sociais
(PÁSCOA; GIL, 2015). O ato de inovar característico das redes sociais está desempenhando um papel
importante quanto às experiências de uso das tecnologias digitais. O uso das redes pode contribuir para um
envelhecimento mais ativo e com melhor qualidade de vida das pessoas idosas (AZEVEDO, 2016).
Todas as mudanças socioeconômicas geraram grandes transformações no estilo de vida das
pessoas. Estar sempre em busca de novos conhecimentos é inerente ao ser humano e o uso do computador
tem trazido para a sociedade várias mudanças tanto na forma de pensar quanto de agir (ORLANDI; PEDRO,
2014; PEREIRA; NEVES, 2011). Para reduzir o vazio existencial a pessoa idosa está se inserindo em grupos
_______________________________________________________________________________________
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de sua faixa etária. E uma forma de reduzir a solidão é a comunicação interpessoal efetuada por meio do
computador. A procura desta prática aumentou muito entre as pessoas mais velhas. Este comportamento
está diminuindo o isolamento, aumentando a interação e possibilitando a formação de círculos de amizades.
A pessoa idosa se valoriza enquanto indivíduo social, fato que eleva a sua autoestima, gera maiores
expectativas de vida e reflete significativamente em sua saúde. O contato efetuado pelas redes sociais
digitais faz com que a pessoa idosa volte a ter um papel social mais significativo. Permite sentirem-se úteis
perante a sociedade (SILVEIRA et al., 2014).
As projeções sobre o uso da internet no Brasil indicavam, em 2013, um montante de 105 milhões de
internautas. Este fato caracterizava o país, na época, como o quinto mais conectado do mundo. As projeções
indicavam que em 2015 o Brasil seria o quarto país mais conectado (IBOPE, 2013). Tal crescimento é
reiterado pelos dados coletados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) que, em 2013,
indicou que 49% dos domicílios brasileiros possuíam computador e tinham acesso à internet. Entretanto, os
resultados mostraram que haviam diferenças quanto à faixa etária dos usuários. O montante de usuários de
internet com idade entre 10 a 15 anos era de 75%; entre 16 a 24 anos era de 77%; entre 35 a 44 anos era de
47%; e entre os usuários de 45 a 49 anos era de 33%. A pesquisa indicou, ainda, que apenas 11% das
pessoas com 60 anos ou mais eram usuárias da rede. Tal resultado demarcava que 45 milhões de brasileiros
com 45 anos ou mais não tinham acesso à internet (BRASIL, 2015).
Pode-se verificar que a parcela da população que mais acessa a internet, e que estão conectadas,
são os jovens, e que uma parte acaba excluída das informações e progressos. Os resultados da pesquisa
levantam a questão de que as novas gerações têm mais facilidade e familiaridade com os artefatos
tecnológicos do que outras gerações, pois convivem desde muito cedo com a tecnologia, e assimilam
facilmente as mudanças. Entretanto, a geração de adultos mais velhos, anterior a toda esta evolução
tecnológica, tem dificuldades na destreza e assimilação em usufruir dos benefícios da era digital e da internet
em relação aos jovens, até mesmo pelas perdas e dificuldades cognitivas próprias da idade, pois algumas
funções mentais já não respondem com a mesma facilidade. Os indivíduos que não se encontram
familiarizados com essa linguagem e as tecnologias, que não sentem a sua falta, até mesmo pelo
desconhecimento, poderão estar sujeitos à exclusão de todo o processo de evolução tecnológica (KACHAR,
2010; SILVEIRA et al., 2012). A inclusão digital no Brasil ainda não faz parte da vida da maioria das pessoas
idosas, mas os programas existentes de inclusão digital produzem resultados surpreendentes quanto à
participação aceitação e resultados relatados pelos idosos. O impacto em sua vida, da busca na inclusão
digital interfere diretamente no aumento do nível de autoestima, tornando-os mais confiantes diante da
família, da sociedade e da tecnologia (BOLZAN; LÖBLER, 2013; SILVEIRA et al., 2012).
Quanto ao processo de envelhecimento dois fatos têm se destacando: um é a relevância do acesso,
aprendizagem e uso dos recursos tecnológicos; o outro são as preocupações com o processo de saúde e
doença. A internet pode vir a promover a saúde, na medida em que facilita a pessoa idosa adquirir
conhecimento e informações sobre a sua saúde, promovendo assim transformações e mudanças de
comportamentos. Com as mudanças geradas em suas atitudes, as pessoas idosas resgatam a
independência e autonomia, atingindo os pressupostos do envelhecimento ativo. Para que as tecnologias
digitais possam ser vetores desse processo há a necessidade de as oficinas propostas para promover o
letramento e alfabetização digital das pessoas idosas respeitem o seu ritmo de aprendizagem. Há a
necessidade de os recursos humanos que virem a ministrar essas oficinas entendam sobre o processo de
_______________________________________________________________________________________
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envelhecimento humano (ORLANDI; PEDRO, 2014). É importante que haja uma educação permanente, e
que esta seja adaptada e voltada para as necessidades de cada idoso, visto que, estimulando-os
cognitivamente, estes podem se beneficiar com ganhos cognitivos, mas também emocionais e de qualidade
de vida, eliminando ou reduzindo assim os níveis de exclusão (ROCHA; KLEIN; PASQUALOTTI, 2014).
O advento das tecnologias digitais possibilitou o surgimento de novas formas de sociabilidade. A
interação amplia contatos, se torna virtual e altera o espaço e tempo. O fenômeno da interação entre os
indivíduos nas comunidades virtuais se caracteriza tanto pelo significado desse processo quanto pelas
experiências virtuais. As interações mediadas pelo computador alteram a relação biunívoca entre objeto e
sujeito: o objeto se torna parte do sujeito; o sujeito se torna parte do objeto. A sintonia que ocorre transformaos como um novo produto dessa relação. As redes sociais são as molas propulsoras desse processo
(HENRIQUES, 2012). Na “web social”, ou Web 2.0, surge o conceito de partilha. As redes são meios de
comunicação utilizados pelas pessoas para manterem relações sociais. A rede mais usada é o Facebook,
plataforma que estimula troca de informações e de relacionamento. Nas redes sociais pode ocorrer
exposição de informações pessoais por meio do perfil do usuário, do compartilhamento de fotos, links e
vídeos, e pelas próprias interações entre os usuários. As redes sociais são os meios de comunicação que
mais evoluíram nos últimos anos, atingindo pessoas de diferentes classes sociais, graus de escolaridade,
faixa etária e culturas (SOUZA; LUCA, 2014; GIL, 2014; SHIMAZAKI; PINTO, 2011). As redes sociais são
portas de entrada para o ambiente digital. São espaços para ver e ser visto; para ouvir e ser ouvido; para
contar histórias, trocar ideias e estabelecer novos laços sociais. Utilizar os meios digitais gera sentimentos
ambivalentes. Ao mesmo tempo em que traz ansiedade e angustias quanto ao seu manuseio, gera também
expectativa, alegria, curiosidade frente às novidades e conhecimentos adquiridos (PASQUALOTTI, 2008).
Os adultos mais velhos utilizam estratégias de regulação das emoções de forma mais eficaz do que
adultos jovens. As pessoas mais velhas possuem um engajamento seletivo em atividades sociais e
implementam recursos cognitivos. As pessoas mais velhas têm um melhor controle sobre a experiência e a
exibição das emoções. A hipótese levantada é de que com a idade os mais velhos regulam melhor suas
emoções porque as experimentam com menos intensidade fisiologicamente. Com a idade avançada as
emoções são mais fáceis de regular e que a seletividade é eficaz para o êxito da regulação emocional (SIMS;
HOGAN; CARSTENSEN, 2015).
Com o envelhecer ocorrem perdas da capacidade física. Em uma sociedade onde a força física é
supervalorizada, o sujeito encontra no ciberespaço a oportunidade de continuar desenvolvendo a maior
ferramenta de produção humana: a mente. É exercitando a mente que a pessoa idosa pode estimular as
funções cognitivas, estabelecer novas relações no meio em que vive e encontrar satisfação pessoal. A
educação efetuada por meio das tecnologias de informação e comunicação pode ser uma alternativa para
que as pessoas idosas continuem a aprender. Utilizar o computador em rede pode abrir novas possibilidades
e oportunidades, fatos estes que reforçam a importância da inclusão digital, para uma interação social
(SILVEIRA et al., 2012). O processo de envelhecimento gera muitas perdas fisiológicas e cognitivas. As
evidências mostram resultados positivos nos processos de reabilitação de memória das pessoas idosas.
Estes podem aprender novos comportamentos e conteúdos, ou mesmo, compensar seus déficits,
permanecendo independentes ou funcionais por mais tempo (CARVALHO et al., 2014).
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MATERIAIS E MÉTODOS
O estudo é do tipo clínico randomizado, intervencionista e de caráter descritivo-analítico. A amostra
foi definida de forma aleatória e estratificada, a partir de um estudo desenvolvido participantes de grupos da
Coordenadoria de Atenção ao Idoso (DATI) de Passo Fundo/RS. A amostra contemplou 41 idosas usuárias
de computador, com idade entre 62 a 76 anos, e escolaridade de 4 a 11 anos, extraídas entre os 850 idosos
pesquisados no estudo inicial. As mulheres idosas foram divididas em três grupos: intervenção com
motivação (GIM), com 13 idosas; intervenção sem motivação (GISM), com 18 idosas; e controle (GC), com
dez idosas. A distribuição nos grupos foi realizada de forma aleatória, levando-se em conta idade e anos de
estudo.
A intervenção consistiu em um processo de infointeração, operacionalizado em oficinas de
informática. A rede escolhida para o processo de interação social foi o Facebook. Para a realização da
pesquisa foi criada uma página restrita aos participantes da pesquisa. Todas as idosas foram incentivadas a
criar o seu perfil. As atividades de infointeração permitiram discussões sobre os assuntos abordados. Foram
realizados 15 encontros, em um período de quatro meses, com duração de duas horas cada encontro. Nos
encontros com o GIM foram apresentadas fotos/assuntos/vídeos, que serviram de gatilho emocional ou
recordação fotográfica para a evocação das emoções. As fotos com estímulos neutros, negativos e positivos
foram selecionadas de repositórios de acesso livre na internet. As fotos escolhidas para a pesquisa são
similares as disponibilizadas no Sistema Internacional de Figuras com Conteúdo Emocional (AIPS)
(LASAITIS et al., 2008). Também foram utilizadas fotos da cidade de Passo Fundo/RS, que representavam
pontos significativos da cidade e da própria história dos participantes da pesquisa, bem como fotos pessoais
que as idosas compartilharam.
As atividades focaram assuntos polêmicos e/ou acontecimentos atuais. Em cada encontro eram
apresentados estímulos neutros, negativos e positivos que pudessem despertar emoções diferentes. As
atividades desenvolvidas no GISM foram neutras, voltadas para a utilização do computador, bem como
mecanismos de busca na internet, como por exemplo, foram realizadas buscas no Google sobre informações
e assuntos diversos que fossem de interesse das participantes. Além disso, foi estimulada a interação no
Facebook entre as participantes e seus amigos on-line. O grupo controle não recebeu nenhum tipo de
intervenção. Foram realizadas as avaliações inicial e final das funções cognitivas e da regulação emocional.
Não foi realizado nenhum tipo de controle quanto à participação das mulheres idosas vinculadas ao grupo
controle em oficinas de informática. Todas as participantes foram avaliadas pré e pós intervenção, em um
intervalo de tempo de cinco meses. Foram aplicados o Instrumento de Avaliação Neuropsicológico Breve –
Neupsilin, que avalia as funções cognitivas (FONSECA et al., 2009), e a Escala de Dificuldade de Regulação
Emocional (DRES), que avalia a regulação emocional (GRATZ; ROEMER, 2004). Os dados foram analisados
por meio da linguem R 3.3.0. Foram aplicados os testes de Kruskal-Wallis, Friedman e qui-quadrado. O nível
de significância adotado foi p ≤ 0,05. A pesquisa teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade de Passo Fundo (CEP/UPF), parecer 1.389.671.

RESULTADOS PARCIAIS
Não foram verificadas diferenças significativas quanto à idade e anos de estudos dos participantes
_______________________________________________________________________________________
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por grupos. Quanto à avaliação da regulação emocional, no pré-teste todos os grupos apresentaram valores
semelhantes. Na avaliação no pós-teste verificou-se melhora significativa da variável “falta de clareza das
emoções” para o GIM (p = 0,025). Os demais grupos não apresentaram alterações significativas. Quanto à
avaliação das funções neuropsicológicas, os resultados da avaliação da função cognitiva de “atenção”
indicaram uma melhora significativa para o GISM (p = 0,029); já os grupos GIM (p = 0,257) e GC (p = 0, 480)
não apresentaram diferenças significativas. No subteste “contagem inversa” (p = 0,004) e “ordenamento
ascendente de dígitos” (p = 0,033) o GISM apresentou resultados significativos.

CONCLUSÃO
Viver em sociedade exige das pessoas uma constante adaptação devido às imposições sociais. Os
resultados sugerem que as pessoas idosas têm menor dificuldade em regular as emoções, tendo clareza de
como devem senti-las. Com as experiências estressantes é importante que a pessoa idosa desenvolva a
capacidade adaptativa de regular as emoções, gerindo eficazmente os seus níveis de bem-estar e
funcionalidade. Trabalhar as emoções em rede social no ciberespaço é possível e eficaz.
Dentre os componentes cognitivos, a atenção apresenta um declínio com o envelhecimento. A
interação social em rede no ciberespaço com pessoas idosas possibilita melhorar a função neuropsicológica
de atenção. Trabalhar e estimular a pessoa idosa em oficinas de informática gera muitos benefícios,
desenvolve a capacidade cognitivas e diminui a inibição social, apesar das perdas próprias do processo de
envelhecimento.
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA COM IDOSOS2
FINANCIAL EDUCATION WITH ELDERY

Caroline Stumpf Buaes
Doutora em Educação, UFRGS, Porto Alegre, RS, carolinebuaes@gmail.com
RESUMO: Este trabalho3 tem como finalidade discutir educação financeira com idosos na
contemporaneidade a partir de uma pesquisa participante realizada com mulheres, em um contexto popular,
da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Por meio de uma intervenção educativa cujo objetivo foi
problematizar as relações de consumo e o uso do dinheiro, procurou-se analisar o processo coletivo de
conhecimento com base nas ideias pedagógicas de Paulo Freire, que sustentam os princípios da educação
popular. Os resultados sinalizam a potência das intervenções, com base em metodologias participativas, para
a construção de novos percursos de reflexão e tomada de decisão financeira. A prática educativa configurouse como dispositivo de ampliação da autonomia das participantes, na medida em que oportunizou a leitura
crítica dos mecanismos que as impulsionam a consumir e das suas práticas de consumo.
Palavras-chave: Envelhecimento; Consumo, Educação Financeira, Educação Popular.

ABSTRACT: This communication aims discuss financial education with eldery from a participative research
with elderly women from a popular region of the city of Porto Alegre, Rio Grande do Sul. We analysed the
collective knowledge-building process in course aimed at problematizing consumer relations and the use of
money, based on the pedagogical ideas of Paulo Freire, which sustain the principles of popular education.
The results indicate the potential of interventions based on participative methodologies for the construction of
new paths for financial reflection and decision-making. The educational practice became a device to increase
the autonomy of participants as it enabled a critical interpretation of the mechanisms that give them impulse to
consumption and their practices of consumption.
Keywords: Aging, Consumption, Financial Education, Popular Education.

INTRODUÇÃO
No Brasil, o número de pessoas idosas, acima de 60 anos, está crescendo rapidamente. E, em razão
da melhora de sua condição financeira provocada especialmente pelo aumento dos benefícios sociais nas
últimas décadas, os idosos passaram a despertar o interesse de negócios voltados a atender as demandas
desse segmento populacional. No contexto brasileiro, marcado pela dificuldade de acesso das gerações mais
2

Os resultados parciais apresentados neste texto referem-se à pesquisa desenvolvida por Mônica Luísa Kieling como
requisito para obtenção de título de Mestre em Envelhecimento Humano pela Universidade de Passo Fundo, sob a
orientação de Adriano Pasqualotti e coorientação de Henrique Manuel Pires Teixeira Gil.
3
Este resumo expandido foi escrito com base no seguinte trabalho: BUAES, Caroline; COMERLATO, Denise Maria; DOLL,
Johannes. A construção de novas práticas de consumo: uma intervenção pedagógica junto a mulheres idosas na perspectiva da
Educação Popular. EJA EM DEBATE, Florianópolis, ano 3, n. 4., p. 111-127, jul. 2014.
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jovens em um mercado de trabalho precário e instável, pensões e aposentadorias tornaram-se importantes
fontes de recursos para muitas famílias. A melhora da condição financeira dos idosos também passou a
despertar especial interesse de diferentes instituições financeiras. Os órgãos bancários, através de suas
publicidades, atraem milhões de idosos a cada ano para a contratação de créditos, sobretudo “o consignado”,
levando ao crescente endividamento da população.
Portanto, o lugar ocupado nas configurações familiares, o consumo excessivo, a facilidade de
obtenção de crédito e o endividamento atingem diretamente os idosos de classes populares. Nesse cenário,
se torna importante pensar em intervenções educativas destinadas a esta fatia da população, potencialmente
mais vulnerável por suas condições de idade e de classe social.
O desenvolvimento de práticas educativas com adultos e idosos no contexto brasileiro representa um
grande desafio para os profissionais, uma vez que temos um elevado contingente populacional que
apresenta uma baixa escolaridade e não se apropriou efetivamente da leitura e da escrita, uma das
condições básicas para serem cidadãos participantes em uma sociedade letrada.
Segundo o IBGE (2012) no Brasil, no ano de 2011, 24,8% dos analfabetos tinham 60 anos ou mais.
Os dados demográficos brasileiros sinalizam que o número de não-alfabetizados tende a se ampliar na
medida em que a faixa etária aumenta. Conforme a PNAD (2012), entre aqueles que tinham de 15 a 19 anos
de idade, a taxa de analfabetismo era de 1,2%, e de 1,6% dentre aqueles de 20 a 24 anos. Segue a taxa de
2,8% de analfabetismo no grupo de 25 a 29 anos, 5,1% de 30 a 39 anos, 9,8% de 40 a 59 anos, e alcançava
24,4% dentre aqueles de 60 anos ou mais de idade. Embora os dados demográficos apontem para uma
redução do analfabetismo e o aumento da escolaridade da população brasileira nos últimos 10 anos, é
preciso considerar que esses índices atingem especialmente os jovens de 15 a 24 anos de idade (IBGE,
2012). Logo, esses resultados demonstram que não há mudanças significativas na escolarização das
pessoas adultas e idosas.
Tendo em vista a escolarização da população, é preciso pensar que as ações educativas, voltadas
às classes populares, sejam sustentadas por estratégias didáticas que oportunizem a participação dos
sujeitos, não fazendo da condição de exclusão/inconclusão da escola uma impossibilidade. Nesse sentido,
esse trabalho retoma ideias de Paulo Freire, por considerá-las um referencial significativo para pensarmos
práticas pedagógicas com idosos de classes populares, e destaca as problemáticas do consumo e
endividamento enfrentadas por esse grupo na contemporaneidade.
Como bem pontuam Freire e Macedo (1990), ser analfabeto não elimina o bom senso para escolher
o que é melhor para si. Nessa direção, as práticas devem ser baseadas, sobretudo, na oralidade. Com isso,
não estamos afirmando que a realização de atividades que envolvam o registro escrito sejam dispensadas. O
que realmente importa é que as intervenções educativas tenham, na sua base constitutiva, a relação
dialógica que garanta a convergência de diferentes olhares como um encontro de possibilidades.
Freire (1987) enfatiza que é coletivamente que as pessoas não só resolvem os problemas, mas, mais
do que isso, transformam as suas condições sociopolíticas. É nesse sentido que a educação pode
“empoderar” os sujeitos, ampliar suas potencialidades e suas capacidades de intervenção social, quando
estes não apenas se apropriam de novos conhecimentos, mas se reconhecem no lugar de sujeitos de saber
e de direito ao saber.
Sobre a aprendizagem de adultos, McLaren (1999) sublinha alguns princípios que podem sustentar
práticas educativas, destinadas a este segmento a partir das ideias pedagógicas de Paulo Freire. O autor
destaca que o mundo é um objeto a ser compreendido e conhecido pela ação dos próprios educandos. Seus
_______________________________________________________________________________________
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atos de conhecimento devem ser estimulados em seus próprios seres, experiências e necessidades. E o
mundo deve ser abordado como uma realidade criada e transformável, oportunizando aos sujeitos
estabelecer relações entre esta e as suas condições de vida, assim como criar novas realidades e
possibilidades de ser.
Nessa mesma direção, Vóvio (2012, p. 17) destaca que:
O ponto de partida e ancoragem dos processos de aprendizagem reside na identificação e no
reconhecimento do que os sujeitos desses processos educativos já sabem, do que são capazes de fazer e
dos conhecimentos e modelos culturais situados de que lançam mão para agir no mundo. Esta diversidade
se expressa de variadas formas: no modo como se manifestam, nos significados que atribuem ao processo
de aprendizagem, na maneira como percebem a si e aos outros, em seus interesses, nas questões que
afetam suas vidas e no modo como as percebem, bem como na maneira como se posicionam socialmente.
Reconhecer essa diversidade e considerá-la como fundamento das ações educativas implica também
compreender que, diante de novos aprendizados, as pessoas se reposicionam socialmente, modificando o
modo como são vistas e aceitas e os modos como vêem a si mesmas, o que traz consequências para suas
identidades.

Estes princípios da pedagogia de Freire expressam a concepção de sujeito que cria e transforma a si
próprio, por meio da reflexão e da construção de sentidos para sua existência, porque tem consciência da
sua atividade no mundo.
Com o objetivo de compreender como idosos pouco ou não escolarizados podem construir
coletivamente novos conhecimentos acerca do uso do dinheiro e do crédito consignado, desenvolvemos uma
pesquisa participante com mulheres idosas em um contexto popular da cidade de Porto Alegre. O estudo foi
baseado em uma intervenção educativa para o consumo com base nos princípios da educação popular.
MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa foi desenvolvida em um contexto popular e fundamentada nos princípios das
metodologias participantes (BRANDÃO, 2006). A ação educativa intitulada “Curso sobre o uso do dinheiro e
do crédito consignado” foi construída com mulheres idosas que participavam de um grupo de terceira idade
na cidade de Porto Alegre.
Participaram do estudo sete mulheres com idades entre 59 e 78 anos. Essas tinham de um a oito
anos de escolarização e rendas mensais - procedente de aposentadorias, pensões, benefícios sociais e
trabalhos domésticos - que não ultrapassavam o valor de dois salários mínimos. De forma geral, as
participantes da pesquisa sempre foram chefes de suas famílias e continuavam sendo o arrimo financeiro no
caso da coabitação com filhos e netos.
Por meio da ação educativa, realizada em 13 encontros e um reencontro, com periodicidade de duas
vezes por semana, procurou-se criar espaços de partilha de saberes por meio do diálogo, de forma que
novos sentidos acerca de suas realidades pudessem ser produzidos em uma (re)leitura de mundo, talvez
inédita e viável, abrindo-se, assim, uma possibilidade de transformação. Nesse sentido, um dos princípios
que fundamentou a ação educativa foi a concepção de que ler o mundo refere-se sempre à percepção crítica
do já lido e à interpretação de uma realidade mutável e dinâmica que não é, mas está sendo.
A intervenção teve como ponto de partida o saber já construído das mulheres em suas experiências
de consumo, consideradas como “situações-limite” que as desafiavam. Essas situações, organizadas como
temáticas geradoras, tinham a intencionalidade de propor às mulheres o reconhecimento de aspectos de sua
realidade como problemáticas possíveis de serem solucionadas.
_______________________________________________________________________________________
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Começamos o percurso por meio do levantamento das expectativas das participantes em relação ao “Curso
sobre o uso do dinheiro e do crédito consignado”, e que teve como primeira inquietação compreender o que é
o “consignado”. Outras questões levantadas pelas participantes foram: compreensão dos mecanismos de
juros, das propostas de crédito e do orçamento mensal.
Após sete meses da finalização da ação educativa, realizamos um reencontro com o objetivo de
conhecer os efeitos da intervenção no grupo. Nesse, procuramos investigar situações cotidianas nas quais as
participantes utilizaram os conhecimentos construídos no curso. Algumas experiências foram narradas e
constituíram o marco inicial da análise: escolher prioridades para usar o dinheiro, ter dinheiro até o final do
mês, planejar compras e formas de pagamento, recusar um crédito consignado e pesquisar preços antes de
comprar. As narrativas do reencontro sinalizaram as aprendizagens consideradas mais significativas, uma
vez que se referem a produção de novas respostas a situações de consumo
RESULTADOS PARCIAIS/FINAIS
O primeiro procedimento, realizado após a transcrição das gravações das narrativas produzidas no
reencontro, foi uma cuidadosa leitura do conteúdo acerca dos eventos de consumo vivenciados após o curso.
Procuramos identificar possíveis efeitos do mesmo na fala das participantes, que sinalizassem reflexões
sobre as práticas de consumo e sobre as decisões financeiras. Por fim, percorremos as interações dos
encontros do curso, procurando identificar, nas discussões, os elementos que tivessem relação com os
conteúdos das falas selecionados do reencontro.
Neste resumo expandido nos deteremos em analisar oito interações que se configuraram a partir da
prática educativa e que oportunizaram mudanças de postura em relação às práticas de consumo. Nesse
sentido, apresentaremos um pequeno recorte para exemplificar o processo de construção coletiva de
conhecimentos acerca do planejamento do consumo. Os conhecimentos construídos pelo grupo
fundamentaram-se na busca de solução para duas problemáticas centrais levantadas ao longo dos
encontros: 1) saber quanto se gasta nas compras diárias, principalmente no pão de todos os dias; 2) não
comprar por “impulso”, especialmente com o uso da caderneta, prática comum nas vendas, armazéns e
vendedores ambulantes do contexto pesquisado.
O registro como forma de planejamento e controle
Tomaremos a interação abaixo como ponto de partida da retrospectiva referente aos eventos que se
articularam na ação de planejamento das compras.
01 Pesquisadora

02 Neide Maria
03 Pesquisadora
04 Neide Maria

E Neide Maria, eu fiquei ainda um pouco curiosa pra saber como é que tu
estás fazendo este teu controle. Assim, tu estás fazendo aquele registro no
caderno? Como é que tu estás controlando para saber dos teus gastos, do
planejamento que tu disseste que estás fazendo?
Ah, eu tenho que fazer no papel que senão eu me esqueço né.
Tu faz no papel.
Até agora pro Natal tudo o que eu vou gastar né, tá tudo no papel, tem tudo
ali o número, a numeração. Aquela quantia que eu estabeleci que eu vou
gastar. Então, tudo tem que ser na pontinha do lápis, senão passa.

(Reencontro)
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Interação 01
A fala de Neide Maria (04) é significativa por remeter ao empoderamento do sujeito quando se
apropria de uma forma de praticar o planejamento de compras e analisa criticamente a sua realidade,
colocando-se ativamente no pronunciamento de sua voz. Ao estabelecer o que vai gastar, Neide Maria
posiciona-se como responsável pela autoria de suas próprias escolhas. Na interação seguinte, Helena
compartilha da mesma perspectiva.
01 Neide Maria

02 Helena
03 Neide Maria

04 Helena

Eu tô, eu pensei antes já do mês passado né, o dinheiro do décimo
terceiro, aí a metade do meu décimo terceiro eu quero comprar um
presentinho.
Eu já comprei o que eu queria comprar/
Eu tenho dois afilhados e três netos. Então eu vou procurar comprar
presentes pros três netos e mais pros dois afilhados. Eu ainda não
comprei. Eu tô pensando e eu tô vendo o que eu posso comprar pra dar
pra eles né, de presente de Natal, BEM PENSADINHO.
Então, tem que se programar. Eu já me programei. Não vou sair e na loja
eu escolho. Já vai anotadinho, é aquilo ali e deu.

(Reencontro)
Interação 02
Neide Maria (01, 03) e Helena (02, 04) reafirmam a ideia do registro como estratégia de
planejamento e controle financeiro. As mulheres não tinham o hábito de registrar seus gastos e/ou intenções
de compras. Dessa forma, é possível entender a atitude de registrar como uma derivação das atividades em
que esta ação foi estimulada durante o curso, sobretudo, na prática de um exercício do balanço do mês, em
que as participantes foram convidadas a fazer um orçamento de suas despesas e compará-lo com as
receitas mensais.
Podemos pensar que o balanço do mês, como forma de análise e reflexão das mulheres,
desencadeou o desenvolvimento de seus próprios modelos compreensivos de planejamento de compras. O
registro em um caderno, entregue como material para anotações do curso no primeiro encontro, associado à
estratégia de controle das compras, pode ser considerado um recurso novo construído pelas mulheres
através da participação nas atividades.
01 Helena
02 Neide Maria
03 Helena
04 Tainá
05 Helena

A gente esquece às vezes sem controle do caderno. Muitas vezes eu
comprava uma coisa: “ah, isso eu não precisava ter comprado”.
É isso mesmo.
Agora no caderninho não, vou dar uma olhadinha, não isso aqui não. Vou
olhar no armário, ainda tenho.
É, a gente faz isso também /
E comecei a fazer assim, um mês é quatro semanas, vou comprar quatro
azeites, deu. Não vou gastar quatro azeites por mês né, mas daí no outro
mês eu diminuo.

_______________________________________________________________________________________
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06 Tainá
Isso mesmo, a gente faz assim.
07 Helena
Um mês tem quatro semanas, daí eu compro pra aquelas quatro semanas.
Se sobrou naquele outro mês, eu diminuo aquilo ali.
08 Tainá
E é bom ter o controle.
(Reencontro)
O caderno passou a ser usado como recurso de controle das compras (01), pois é o registro que
torna consciente a identificação das necessidades de consumo (03). Helena (05, 07) explica seu raciocínio
mediante a partilha de um exemplo cotidiano que explicita o princípio que orienta sua ação de organização
financeira em uma dimensão temporal, caracterizando a sua atitude de planejamento. Outro aspecto
desencadeado pelo curso foi a mudança de perspectiva sobre formas de pagamento das compras. No início
dos encontros do grupo, quando questionadas sobre as práticas de consumo, a maioria das mulheres
comunicou o hábito do pagamento parcelado. A narrativa abaixo (01) constitui-se como uma ruptura com esta
perspectiva e articula diferentes elementos relacionados à ideia de programar uma compra – à vista ou a
prazo – tais como: guardar dinheiro e pensar sobre valor e número de prestações.
01 Neide Maria

Da minha parte dá pra dizer que eu não fiz mais crediário nenhum, nem
empréstimo, nem nada. Porque eu fiquei bem mais, assim, com o olho bem
mais aberto. Tô tentando ainda, eu não comprei mais nada, assim, a prazo
e muito pensando, pensando no que eu devo comprar e no que eu vou
comprar. Pensando, assim, em guardar o dinheiro e ver se eu consigo
comprar à vista. Se não der à vista, se tiver que fazer um crediário vai ser
muito bem pensado e organizado: como é que eu vou pagar, em quantas
vezes eu vou fazer e como é que vai ser. Quer dizer que eu tô assim me
preparando, segurando e pensando. E a minha dívida, essa diária que eu
tenho, que é as coisas que a gente gasta. Também não me esqueci
daquela continha que a gente fez sobre o rancho, quando compra verdura.
Tudo tá dentro da linha ali né.

(Reencontro)
Interação 04
Podemos perceber que Neide Maria projeta-se no futuro, a partir de um conhecimento construído. Ao
mencionar a intencionalidade de guardar dinheiro, refere que está se “preparando, segurando e pensando”.
Essas palavras escolhidas por Neide Maria remetem às ideias de planejamento, de controle e de reflexão da
decisão financeira. No final do turno, ela reforça que não se esqueceu da continha, isto é, o exercício do
balanço do mês realizado coletivamente, sugerindo que pode ter implementado esta prática no seu cotidiano
como meio de manter o controle sobre os gastos, deixando tudo “dentro da linha”.
CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS
Acreditamos que a relevância de ações educativas voltadas aos idosos de classes populares está
exatamente no fortalecimento desses grupos sociais, de forma a produzir deslocamentos de posições de
subordinação para posições de autoria da vida. No exemplo dessa pesquisa, trata-se de um público em
_______________________________________________________________________________________
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situação de vulnerabilidade social, constituída e potencializada por fatores que envolvem o nível de
escolaridade, a idade, o gênero, a posição de arrimo financeiro da família e a coabitação. Além disso, trata-se
de um grupo mais suscetível aos mecanismos do mercado financeiro, em seus diferentes graus de
complexidade, que vão desde o uso da caderneta em armazém da vila até o contrato de crédito consignado
em grandes instituições financeiras.
O objetivo da ação educativa foi transformar a fala dos sujeitos em conteúdo de reflexão para novas
interpretações da realidade. Para tanto, as estratégias pedagógicas procuraram privilegiar a interação, a
discussão e o debate, nas quais as experiências existenciais foram problematizadas como “situações-limite”,
capazes de serem superadas. As consumidoras idosas se apropriaram não apenas de novos conhecimentos,
mas produziram práticas de planejamento, controle e tomada de decisões mais conscientes de suas
condições financeiras. Deste modo, o guardar dinheiro para comprar à vista, o registro das intenções de
compra, o controle da caderneta, entre outras estratégias, permitiu a elas ocuparem uma outra posição nas
relações de consumo, de forma a imaginar e criar novas realidades como um “inédito viável”.
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O PROGRAMA TRABALHO SOCIAL COM IDOSOS DO SESC SÃO PAULO E O DIÁLOGO COM SEU
TEMPO
THE SOCIAL WORK PROGRAM WITH ELDERLY SESC SÃO PAULO AND DIALOGUE WITH THEIR
TIME
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RESUMO:
Ao longo de mais de meio século de presença no cenário sociocultural, primeiro em São Paulo e em seguida
nacionalmente, o Programa Trabalho Social com Idosos passa por constantes avaliações e reformulações,
na intenção de responder às demandas que se apresentam a cada momento. Tendo como pressuposto a
educação como dispositivo de transformação social, o Sesc São Paulo tem oferecido aos velhos espaço de
aprendizado e sociabilização, a experimentação de linguagens artísticas, de trabalho corporal e ações em
diferentes campos da cultura. Em sua metodologia o Programa considera o contexto sociocultural de seu
público alvo para o desenvolvimento das ações. Desde 1963, a sociabilização e ocupação do tempo livre, a
ação educacional e, na contemporaneidade, a transversalidade, a intergeracionalidade e o protagonismo,
entre outros, colocam-se como elementos norteadores da prática cotidiana, além do desenvolvimento de
estudos e reflexões com objetivo de dar visibilidade a esse grupo etário.
Palavras-chave: Programa Trabalho Social com Idosos; Serviço Social do Comércio; idosos – educação;
Grupo de convivência; Escola Aberta da Terceira Idade

ABSTRACT:
For over half 50 years of presence in the sociocultural scene, first in São Paulo and then nationally, the Social
Work Program with Elderly is constantly reviews and reformulations, intending to respond to the demands of
older people. Based on the assumption education as social transformation device, the Sesc São Paulo offers
space for learning and socialization, through experimentation of artistic languages, body work and actions in
different fields of culture. The Program methodology considers the socio-cultural context of your target
audience for the development of actions. Since 1963, the socialization and occupation of free time,
educational action and the contemporary, transversality, the intergenerationality and protagonism, among
others, are placed as guiding elements of daily practice. On the other hand, Sesc still intends that the
development of studies and reflections would give visibility to this age group
Keywords: The Social Work Program with Elderly; Serviço Social do Comércio; old age – education; senior
centers; old age – centers.
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INTRODUÇÃO
O que torna a questão complexa (falar sobre a velhice) é a estreita
interdependência [...] sabe-se hoje que é abstrato considerar em separado os dados
fisiológicos e os fatos psicológicos: eles se impõem mutuamente. (BEAUVOIR,

1990, p.15)
Já na primeira metade do século XX Simone Beauvoir apontava para a necessidade de se pensar o
envelhecimento como um processo multidimensional, que deve incorporar fatores biológicos, psicológicos,
socioculturais e econômicos. Sabemos não ser simples estabelecer uma única abordagem para a velhice,
uma vez que as referências variam conforme o tempo e a sociedade, o que exige um olhar complexo e
dinâmico de quem atua e/ou pensa políticas e programas destinados a esse grupo populacional.
Com a compreensão da necessidade da efetivação de uma ação social, o Sesc São Paulo 4 a partir
do Programa Trabalho Social com Idosos – com seus espaços para encontros, trocas afetivas e aprendizado
– desde sua criação, em 1963, incorporou como métodos de trabalhos a formação de grupos de sociativismo
- os Grupos de Convivência -, nas ações voltadas ao cidadão idoso e, posteriormente, já na década de 70
com as Escolas Abertas da Terceira Idade, trouxe o foco para a ação educacional. Embora, é preciso
lembrar, que já nos Grupos de Convivência certamente elementos educacionais estivessem implícitos foi nas
Escolas Abertas da Terceira Idade - inspiradas nas Universidades da Terceira Idade criadas na França - que
a ação educacional passa a ser um objetivo explícito. Ainda hoje, tais Métodos são reproduzidos e
implementados por instituições públicas e privadas em todo o Brasil.
Ações que promovam a cultura do envelhecimento por meio da valorização da pessoa idosa, práticas
que possam ajudar a desconstruir estereótipos e preconceitos, além de fomentar o protagonismo apontam
para a necessidade de se pensar novas metodologias. Nesse sentido, entendemos que especialistas e
profissionais têm papel central na promoção de ações socioculturais que - entre outros contextos possíveis
no cotidiano urbano - aparecem como espaços privilegiados de interação social e podem contribuir para
ressignificação do “ser velho” apoiados, principalmente, na escuta desses sujeitos e em pesquisas e estudos.
Trabalho Social com Idosos – diálogos com seu tempo

[...] o cotidiano não é meramente residual [...] mas sim a mediação que edifica as
grandes construções históricas, que levam adiante a humanização do homem. A
História é vivida e, em primeira instância, decifrada no cotidiano. (MARTINS, 2010,
p. 125)

4

O Sesc - Serviço Social do Comércio é uma instituição de caráter privado, de âmbito nacional,
criada em 1946 por iniciativa do empresariado do comércio e serviços, que a mantém e administra.
Sua finalidade é a promoção do bem-estar social, a melhoria da qualidade de vida e o
desenvolvimento cultural de seu público prioritário e da comunidade em geral; sua ação possibilita
a todos, o acesso a manifestações culturais, desenvolvimento de habilidades pessoais, além da
ênfase às ações educativas.
_______________________________________________________________________________________
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O olhar perspicaz para o dia a dia e o cotidiano dos velhos possibilitou a criação das primeiras
experiências de nucleação voltada a esse grupo populacional agindo sobre uma questão fundamental: o
isolamento social. De acordo com Salgado (1982, p. 113) foi nos Estados Unidos – e posteriormente na
Europa - que tiveram início os primeiros programas de atendimento ao idoso, com o objetivo de criar
oportunidade de reintegrá-los ao convívio e à participação social, em suas comunidades.
Inicialmente a proposta consistia em ações para ocupação do tempo livre por meio de atividades de
lazer, atividades físicas e culturais. Já naquele momento, pesquisas realizadas com os participantes davam
conta do “contato interpessoal e grupal (como) fonte de maiores satisfações”. No Brasil, no início da década
de 60, observava-se uma população idosa vivendo em situação de isolamento, Marcelo Salgado (1982, p.99)
apontava para o fato de que:
No Brasil, os idosos, em função de um meio social relativamente hostil à sua
presença, da falta de preparo à aposentadoria, da precária situação econômica, nem
sempre têm encontrado condições para uma vida integrada e participativa.
Assim, quando em 1962 técnicos do Sesc visitaram os Estados Unidos para observar os trabalhos
desenvolvidos em seus centros sociais para idosos - os Golden Age -, distribuídos por diversas cidades
norte-americanas, São Paulo apresentava cenário com situação social semelhante à observada naquela
realidade.
Grupos de Convivência
Metodologia que pretende por meio da sociação oferecer atividades de lazer sociorrecreativo como
principal instrumento para a sociabilização e a reintegração à comunidade. A ação envolve as perspectivas
associativa, cultural, social e esportiva. O Grupo Carlos Malatesta - primeiro grupo de convivência no Brasil foi criado oficialmente em 23 de setembro de 1967, no Sesc Carmo, região central da cidade de São Paulo.
Apoiados na definição proposta por Georg Simmel (2006) compreendemos a sociabilização como
conduzida a partir de interesses e motivações dos indivíduos, como forma autônoma e lúdica de sociação.
É isto precisamente o fenômeno a que chamamos sociabilidade. Interesses e necessidades
específicas fazem com que os homens se unam em associações [...] [que] se caracterizam,
precisamente, por um sentimento entre seus membros, de estarem sociados, e pela
satisfação derivada disso. (SIMMEL apud ALCANTARA Jr. José)

Ainda segundo Simmel, a própria sociação será a geradora das formas sociais em um dado contexto.
Assim, relações de afetividade e criação de vínculos, percepção de identificação entre os integrantes e
sentimento de pertencimento são alguns dos elementos essenciais na construção dessas formações.
Por outro lado, a constituição de grupos e associações traz visibilidade à velhice e faz, cada vez
mais, com que organismos públicos e privados abram espaços para a constituição e promoção de programas
socioculturais voltados à terceira idade.
A análise das associações e programas para a terceira idade é interessante, porque são
formas de associativismo em que a idade cronológica é um elemento fundamental na
aglutinação dos participantes e, nesse sentido, distinguem-se das outras formas - como, por
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exemplo, determinados tipos de associações filantrópicas - que, congregando
majoritariamente pessoas mais velhas, não têm na idade uma dimensão central nas práticas
desenvolvidas. As associações e os programas são também um material privilegiado,
especialmente pela mídia e pelos gerontólogos, para demonstrar que novos conteúdos
podem ser atribuídos à velhice. (DEBERT, 1999, p.138)

Destacamos como implícito nesta metodologia a educação, aqui a educação informal que se
concretiza na convivência estabelecida entre indivíduos com experiências e repertórios diversos. Como
aponta Doll (2008, p.13-14)
[...] a educação informal [...] se refere a uma educação pela convivência, sem que haja uma
intencionalidade expressa ou uma organização específica para alcançar determinados
objetivos [...] como elementos da educação informal o caráter espontâneo, a forma
involuntária de aprendizagem, uma progressão permanente durante a vida inteira e seu
caráter ocasional [ou seja, uma] concepção ampliada de uma educação durante a vida
inteira em diferentes espaços.

Escola Aberta da Terceira Idade
Com objetivo de propiciar ao cidadão idoso a redescoberta e/ou explorar novos interesses, tal
metodologia foi uma resposta ao aumento da população idosa em um meio social marcado pelo progresso
tecnológico, um mundo em constante transformação que torna necessário a atualização de informações e
contempla a capacidade de aprendizagem inerente ao ser humano ao longo de toda sua vida.
A primeira Escola Aberta da Terceira Idade foi criada em 1977, no Sesc Campinas, e nasceu
baseada no princípio da educação permanente focando a integração social, a atualização de conhecimentos,
desenvolvimento de novas habilidades e a reflexão sobre a velhice e o processo de envelhecimento.
Aqui no âmbito da educação não-formal – fora do sistema formal de ensino – o foco de atuação está
na atenção aos interesses e/ou grupos específicos. Para Fernandes e Park (2016) a educação não-formal:
É uma educação que acontece em [...] associações, entidades [...] com intencionalidade e
sistematização [...] a educação não formal promove educação e formação de modos abertos
e flexíveis [...] Ela é voltada para as necessidades urgentes e atuais dos sujeitos e dos
grupos humanos, portanto, o presente. A educação não formal [...] oferece oportunidades
para outras experimentações, vivências e exercícios de construção de saberes.

Programa Trabalho Social com Idosos e a contemporaneidade
Embora o número de idosos tenha aumentado consideravelmente nos últimos anos em todo mundo,
o crescimento desse grupo populacional e a longevidade não trouxeram a correspondente valorização social
ao idoso. O envelhecimento ainda é considerado um mal a ser superado. Quer-se viver mais, mas sem
envelhecer.
_______________________________________________________________________________________
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Elementos que, dentre outros, justificaram a criação e desenvolvimento de programas voltados aos
idosos ainda estão presentes na sociedade. O isolamento social vivenciado por muitos, a perda da identidade
com a aposentadoria, o sentimento de incompetência e/ou inutilidade - em uma sociedade que valoriza a
produção e a juventude -, o medo da invisibilidade social.
Atualizar o Programa é uma constante institucional. Sistematizar reflexões e práticas apresenta-se
como condição essencial para que as propostas possam ao mesmo tempo, dar conta da realidade presente e
antecipar realidades futuras.
Na atualidade, a Metodologia do Programa já não tem como base em sua prática os Grupos de
Convivência ou as Escolas Abertas, nas Unidades Operacionais distribuídas por todo o Estado de São Paulo.
Sistematizado em Parâmetros, diretrizes e objetivos, o Programa continua a manter diálogo contínuo com
seu público prioritário – os velhos – mas convida para esta interlocução, também, outras faixas etárias com
objetivo de ampliar o foco de atuação e a discussão sobre a velhice e o processo de envelhecimento.
Para além da ação prática junto às pessoas idosas, o Programa Trabalho Social com Idosos do Sesc
São Paulo continua atuando no campo das pesquisas e reflexões. Para tanto publica desde 1977 5 a revista
Mais 60: estudos sobre envelhecimento e propõe - em parcerias com instituições acadêmicas, órgãos
públicos e outros - encontros para refletir e evidenciar temas como o habitar e o morar; a finitude;
sexualidade e relações de gênero; avaliar e sugerir políticas públicas. Pesquisas que possam dar subsídios
às ações – para que essas ações sejam baseadas em diagnósticos – têm sido realizadas pelo Sesc São
Paulo em cooperação com instituições de pesquisas, como CEBRAP, Fundação Perseu Abramo, entre
outras, nacional e regionalmente.
ALGUMAS REFLEXÕES
Nossa sociedade passa por um momento de transição e novos olhares devem ser lançados para o
envelhecer. A crítica do que tem sido realizado pode ser o fundamento para construção de novos
significantes e resultar em ganhos para as relações sociais e até mesmo na expansão e compreensão
individual das possibilidades que advém da passagem do tempo.
O fato é que os velhos estão se recusando a permanecer nos lugares que lhes foram definidos social
e culturalmente. Não estão mais restritos à dimensão privada nem ao mundo material, o que é fundamental
para serem vistos como cidadãos e seres autônomos. Apropriam-se de espaços públicos e virtuais que lhes
dão visibilidade e sua presença nesses espaços – em qualquer instância - é essencial para trazer para a
pauta de discussão as questões relacionadas à existência humana, alterando paradigmas e percepções
sobre o processo de envelhecimento e sobre a velhice, etapa da vida que, de forma recorrente, é relacionada
a doenças ou, ainda, apenas e tão somente a perdas e limitações.
Diante disso, percebe-se a importância em se estabelecer pactos sociais entre todos os agentes
5

A publicação “Cadernos da Terceira Idade” surge em 1977 como revista especializada nas
questões de envelhecimento quando no Brasil, ainda, muito pouco se publicava ou se escrevia sobre
o tema. Em 1988 admite novo formato e passa a chamar-se “Revista A Terceira Idade”. Em
Dezembro de 2014 – ao chegar ao nº 60 – acontece outra reformulação em sua linha editorial e
ganha novo projeto gráfico quando passa a chamar-se “Revista Mais 60: estudos sobre
envelhecimento”.
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envolvidos pautados na alteridade e corresponsabilidade, por meio da participação social e do diálogo, e
assim, permitir que todos os indivíduos, independentemente de sua idade, sintam-se respeitados.
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RESUMO: O estudo PrevQuedas é um ensaio clínico controlado aleatorizado multicêntrico que está em
andamento desde 2012 e tem por objetivo avaliar a efetividade de um programa multifatorial de prevenção de
quedas na redução da incidência de quedas em um período de 12 meses em 612 idosos que vivem na
comunidade. Os participantes do grupo intervenção recebem um programa de 12 semanas composto de uma
avaliação individualizada dos fatores de risco modificáveis, uma intervenção em grupo de exercícios
supervisionados para o equilíbrio corporal e orientação para exercícios domiciliares, e participam de um
grupo educativo voltado para mudança de comportamento. Os participantes do grupo controle recebem o
cuidado usual. Os dois grupos recebem uma carta contendo seus fatores de risco individuais para que
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possam encaminhar aos seus médicos assistentes sem recomendações e um manual de prevenção de
quedas. As quedas são monitoradas por meio de ligações telefônicas e diário de quedas. ClinicalTrials.gov
(NCT01698580)
Palavras-chave: acidentes por quedas, ensaio clínico, idosos, exercício, educação

ABSTRACT: The PrevQuedas study is a multicentre controlled randomized clinical trial that is being
conducted since 2012, and the aim is to to evaluate the effectiveness of a multifactorial falls prevention
program in reducing the rate of falls within 12 months in 612 community-dwelling older people. The
intervention group receive a 12-week Multifactorial Falls Prevention Program consisting of: an individualised
medical management of modifiable risk factors, a group-based, supervised balance training exercise program
plus an unsupervised home-based exercise program, an educational/behavioral intervention. The control
group receive usual care. Both groups undergo a fall risk factor assessment and are referred to their clinicians
with the risk assessment report so that individual modifiable risk factors can be managed without any specific
guidance and receive a leafleat of falls prevention. The rate of falls will be monitored by monthly phone calls
and by a falls diary. ClinicalTrials.gov (NCT01698580)
Keywords: acidental falls, clinical trial, aged, exercise, education

INTRODUÇÃO
As quedas em pessoas idosas e suas consequências são um problema crescente para o sistema
social e de saúde pública. São responsáveis por cerca de 17 milhões de anos vividos com incapacidade
(disability-adjusted life years – DALYs) em todo o mundo (WHO, 2014) e os gastos estimados são
substanciais.(Craig et al., 2013) Além de possíveis lesões e traumas que podem gerar cuidados de longo
prazo, as quedas tem como consequências mais sutis o medo de cair e a restrição de atividades. Programas
multifatoriais para prevenção de quedas reduzem o risco de cair em aproximadamente 24% (Gillespie et al.,
2012), no entanto a efetividade deste tipo de intervenção não foi avaliada no Brasil. O objetivo do Prequedas
Brasil é avaliar a efetividade de um programa multifatorial de prevenção de quedas em idosos que vivem na
comunidade.

MATERIAIS E MÉTODOS
Trata-se de um ensaio clinico controlado aleatorizado com 612 idosos de 60 anos ou mais que vivem
na comunidade e que tenham caído ao menos uma vez nos últimos 12 meses. Os participantes estão sendo
captados de várias formas: unidades de atenção básica, centros de referencia para idosos, serviços de
geriatria, divulgação na mídia, indicação de participantes, etc e alocados por sorteio em dois grupos: grupo
intervenção e controle. Os critérios de exclusão são: ter diagnóstico de demência ou declínio cognitivo
avaliado pelo Mini-exame do estado mental, AVE prévio com limitação funcional ou outra doença neurológica
progressiva, quadro de tontura há menos de 3 meses ou crise vertiginosa, doença aguda ou crônica
descompensada que seja contraindicação para exercícios físicos, limitação visual severa, problemas de
_______________________________________________________________________________________
23

Resumos Expandidos - 1o Seminário de Pós-Graduação em Gerontologia
9 e 10 de novembro de 2016
Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP
_______________________________________________________________________________________
comunicação, incapacidade de permanecer de pé mesmo que com dispositivo de auxílio e realização de
exercícios com frequência igual ou maior do que 2x por semana. Os participantes do grupo intervenção
recebem um programa de 12 semanas composto de uma avaliação individualizada dos fatores de risco
modificáveis, uma intervenção em grupo de exercícios supervisionados para o equilíbrio corporal (1 vez por
semana) e orientação para exercícios domiciliares (para serem realizados 2 vezes por semana), e participam
de um grupo educativo voltado para mudança de comportamento (1 vez por semana). Os participantes do
grupo controle recebem o cuidado usual (tratamento regular que recebem dentro do sistema de saúde). Os
dois grupos recebem uma carta contendo seus fatores de risco individuais para que possam encaminhar aos
seus médicos assistentes sem recomendações e um manual de prevenção de quedas com. As quedas são
monitoradas por meio de ligações telefônicas e diário de quedas. Os participantes são reavaliados em 3, 6 e
12 meses. O desfecho primário é o numero de quedas e de caidores em 12 meses e os secundários são:
auto eficácia para quedas mensurada pela FESI- Brasil, equilíbrio avaliado por meio da Berg Balance Scale,
do teste do passo alternado, teste de sentar e levantar da cadeira, força de preensão manual, risco de cair
avaliado pelo QuickScreen Clinical Falls Risk Assessment, desempenho funcional avaliado pelo Brazilian
OARS Multidimensional Functional Assessment Questionnaire (BOMFAQ) e utilização de serviços de saúde.
A análise dos dados será feita por intenção de tratar. A descrição detalhada do protocolo do estudo está
publicada.(de Negreiros Cabral et al., 2013)

RESULTADOS PARCIAIS
Foram captados 1365 participantes até o momento e destes, 642 foram elegíveis para o estudo.
Destes 461 foram randomizados, sendo 211 no Hospital das Clinicas, 162 no IPGG, 72 no CRI Norte e 36 No
HSPE. Foram conduzidos 38 grupos de intervenção. O banco de dados está sendo alimentado e os dados
transversais na linha de base apresentados a seguir se referem a 451 participantes. A idade média é de
73,6±7,0 anos, sendo a maioria do sexo feminino (86,7%), com escolaridade média de 2,9±1,1 anos. Do
total de participantes, 32% caiu apenas 1 vez nos últimos 12 meses. O número médio de quedas foi de
3,1±3,3 quedas. As consequências da ultima queda foram: fratura de quadril (1,8%), fratura de punho
(3,1%), fratura de úmero (0,9%), outras fraturas (4,7%), escoriações ou hematomas ou contusões (57,4%).
Para cerca de metade dos idosos houve necessidade de ajuda para se levantar e 40% das quedas não foram
presenciadas. Aproximadamente, 75% dos idosos referiram dor após a queda e em 17% a dor persistiu por
mais de 3 meses. A maioria das quedas ocorreu durante o dia (85%), fora de casa (54%). O mecanismo mais
frequente foi o tropeçar (30%), perder o equilíbrio (26%) e escorregar (16%). Em 30% da amostra houve
diminuição das atividades em função da queda.
Inúmeras dificuldades foram encontradas ao longo destes 4 anos de condução do estudo e se
referem principalmente à:
1.

Baixa captação e inclusão de participantes

Embora o estudo tenha sido registrado no CEP da SMS-PMSP a captação de idosos na rede de
atenção primária foi muito pequena. Diversos motivos podem ser sugeridos, entre eles a falta de
conscientização dos profissionais sobre o problema das quedas, a dificuldade em eleger um profissional na
unidade para fazer a captação por excesso de demanda e falta de tempo, a falta de recursos para realizar o
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encaminhamento (telefone, computador), dentre outros.
Além disso, o número de idosos que são encaminhados e contatados mas, faltam na avaliação inicial
ou não aderem ao encaminhamento tem sido significativo. Embora, os idosos reconheçam que cair pode
trazer consequências mais graves e que a prevenção é a melhor estratégia, parece haver baixa adesão a
programas de prevenção de quedas, mesmo em países nos quais estes programas já estão consolidados.
Uma possível explicação é que os idosos acreditam que um programa de prevenção de quedas é bom sim
para outras pessoas da mesma faixa etária, mas não para eles: "better for others than for me" (Haines, Day,
Hill, Clemson, & Finch, 2014), ou ainda, muitos idosos minimizam o seu risco individual de cair por medo de
que isto possa espelhar o seu envelhecimento, uma maior vulnerabilidade e perda de autonomia. (Hughes et
al., 2008). Há ainda questões práticas, tais como dificuldade de acesso por motivo de transporte, ausência de
cuidador, medo de sair de casa por violência, demandas competitivas como exames, consultas e outros
tratamentos.
Muitos idosos desistem entre a avaliação inicial e o sorteio quer seja por terem perdido o interesse,
quer pelos motivos práticos apontados ou por não desejarem o compromisso de uma vez, sorteados para o
grupo intervenção terem que participar por 12 semanas consecutivas no estudo.
Os motivos de exclusão de participantes são divididos em dois grandes grupos. Aqueles que se
referem a idosos frágeis ou com declínio cognitivo e aqueles que se referem a idosos mais ativos. No
primeiro grupo as razões para não inclusão é a baixa pontuação no MMSE, doenças neurológicas ou
cardíacas que impedem a execução de exercícios. No segundo grupo de idosos ativos, o principal motivo é a
realização de exercícios 2x ou mais por semana e a não identificação do evento de queda (por exemplo,
quase quedas, ou quedas por outros acidentes).
2. Falta nas reavaliações
Embora a taxa de atrito do estudo ou as perdas de follow-up ainda não terem sido completamente
calculadas temos observado uma dificuldade grande em avaliar todos os idosos em seguimento nos 3
momentos do estudo: 3,6 e 12 meses. São necessárias muitas remarcações, insistência por telefone e por
vezes visitas domiciliares para prevenir perdas seguimento de participantes. Não temos uma análise
detalhada dos motivos, mas temos observado que apesar dos idosos terem sido captados em centros
localizados nas regiões leste, norte, sul e sudeste de São Paulo, muito idosos residem em nessas regiões
mas, em locais distantes (por vezes até uma hora ou mais de transporte público). Além disso, muitos idosos
relatam ter aceitado participar do estudo com a expectativa de receberem outras intervenções ou terem
consultas médicas ou terapias facilitadas. Ao perceberem que o estudo não lhes dava este acesso garantido
se desestimularam. Embora, o grupo controle receba ligações mensais é possível também que o fato de não
terem sido sorteados para o grupo intervenção seja igualmente fonte de desestímulo. Outros relatos se
devem a problemas de saúde próprios ou de membros da família e mudanças de cidade após morte do
cônjuge. Mas, há ainda motivos climáticos como chuva, frio, calor em excesso. Esses motivos de ordem
prática poderiam ser chamados de praticabilidades ou características, particularidades quanto a aderência ao
programa.
3. Aderência ao programa
Não foi possível fazer uma análise aprofundada da aderência dos idosos ao programa de 12
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semanas. No entanto, análises preliminares realizadas com uma amostra de 116 participantes do grupo
intervenção apontam que 72% compareceram a pelo menos 8 encontros e 68% a pelo menos 9 encontros.
As razões ainda não foram analisadas.
4. Execução do programa por parte dos centros colaboradores
O estudo está sendo conduzido em 4 centros colaboradores: IOT-FMUSP, IPGG, CRI Norte e HSPE,
cada qual com equipe própria. No IOT-FMUSP a equipe é composta de profissionais do HC-FMUSP,
voluntários e aprimorandos que conseguem direcionar apenas um período na semana para as atividades de
avaliação inicial e execução dos grupos de intervenção. Embora, seja uma equipe extremamente motivada e
colaborativa o estudo demandaria que estes profissionais pudessem contribuir com uma carga horária maior.
Contudo é o centro que até o momento conduziu o maior número de grupos de intervenção (11). O CRI Norte
é uma parceria entre a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e a Organização Social de Saúde
Associação Congregação de Santa Catarina (OSS/ACSC) e tem uma boa capacidade instalada em termos
organizacionais e de infraestrutura física, no entanto a necessidade de cumprir metas de atendimento limita a
inserção da equipe nas várias etapas do estudo, tendo conduzido 5 grupos. O HSPE foi inserido numa fase
mais adiantada do estudo. No entanto, a escassez de recursos humanos e de infraestrutura física limitou o
numero de grupos conduzidos pela equipe (2). O IPGG tem como missão desenvolver ações de prevenção
de agravos à saúde e também produzir e disseminar conhecimentos em Geriatria e Gerontologia. O fato da
equipe estar engajada em ações voltadas para o desenvolvimento de conhecimento cientifico facilitou o
envolvimento de gestores e da equipe no estudo. Além disso, desenvolve há anos ações em rede de atenção
na região da zona leste o que permite uma melhor captação de participantes. Até o momento conduziu 10
grupos.
As reavaliações são feitas com equipes volantes, que não pertencem aos centros de origem onde os
idosos receberam a intervenção, para possibilitar o cegamento da avaliação. Para esta equipe foram
realizados treinamentos e desenvolvido um manual de avaliação. No entanto, dado o caráter flutuante das
avaliações muitos profissionais permanecem por um tempo e depois se desligam para desenvolver projetos
de trabalho. Com isto, é necessário um constante treinamento de profissionais e por vezes, rodízio de
profissionais entre os centros para dar conta da demanda em épocas de muitas reavaliações.
CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Prevquedas Brasil é o primeiro ensaio clínico aleatorizado de prevenção de quedas em idosos
brasileiros. Além do estudo de primário, será oportuno realizar estudos qualitativos para identificar as razões
relacionadas à exclusão de participantes, desistência e não aderência às intervenções propostas. Isto
permitiria identificar pontos cruciais para implantação futura do programa, caso este venha a se mostrar
efetivo na redução de quedas. O aprofundamento sobre as atitudes e comportamentos de risco para cair em
idosos brasileiros pode esclarecer as questões sociais e culturais relacionadas à prevenção de quedas em
nosso meio.
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ENVELHECIMENTO COMO TEMA TRANSVERSAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA
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RESUMO: Esse trabalho tem o objetivo de apresentar e defender a importância da temática
ENVELHECIMENTO COMO TEMA TRANSVERSAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA. Nas áreas da Educação e da
Gerontologia, o tema em questão se refere ao cumprimento de pelo menos duas legislações: O Estatuto do
Idoso e A Política Nacional do Idoso e, principalmente, à resposta aos desafios éticos que se apresentam na
sociedade brasileira contemporânea. As questões que mobilizam a reflexão, são: O envelhecimento vem
sendo apresentado como tema transversal ao longo da Educação Básica? Se sim, como? Se não, quais
seriam os possíveis caminhos para que a educação para o envelhecimento fosse incorporada aos currículos
e desenvolvida nas escolas? A inserção do envelhecimento como tema transversal na Educação Básica
ainda está longe de ser a mais adequada. Faz-se necessária a capacitação da equipe pedagógica, para que
a inserção da temática seja efetiva e coerente com a produção acadêmica.
Palavras-chave: Envelhecimento; tema transversal; educação básica.

ABSTRACT: This paper is aimed at showing and promoting the importance of the theme of AGING AS
CROSS-CUTTING THEME IN BASIC EDUCATION. In the fields of Education and Gerontology, the issue in
question relates to the compliance with at least two sets of laws: The Statute of the Elderly and the National
Policy for the Elderly; and, especially, to the response to the ethical challenges that confront the contemporary
Brazilian society. The questions that encourage reflection are: Has aging been presented as a cross-cutting
theme throughout Basic Education? If yes, how? If not, what are the possible ways through which education
on aging could be incorporated into the curricula and provided by schools? The inclusion of aging as a crosscutting them in Basic Education is still far from being appropriate. It is necessary to train the teaching staff in
order to ensure an effective insertion of the theme that is consistent with the academic production.
Keywords: Aging; cross-cutting theme; Basic Education.

INTRODUÇÃO
Esse trabalho tem como objetivo apresentar e defender a importância da inserção do envelhecimento
como tema transversal na Educação Básica. Nas áreas da Educação e da Gerontologia, o tema em questão
se refere ao cumprimento das legislações: Estatuto do Idoso, Política Nacional do Idoso, Plano Nacional de
Educação e, principalmente, à resposta aos desafios éticos que se apresentam na sociedade brasileira
contemporânea. Uma sociedade que envelhece demonstra seus ganhos em termos de avanços na saúde e
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escolarização mas apresenta o desafio de ter ações afirmativas que garantam, realmente, os direitos das
pessoas idosas.
As questões que mobilizam a reflexão, são: O envelhecimento vem sendo apresentado como tema
transversal ao longo da Educação Básica? Se sim, como? Se não, quais seriam os possíveis caminhos para
que a educação para o envelhecimento fosse incorporada aos currículos e desenvolvida nas escolas?
A importância do tema se dá mediante à urgência social e abrangência nacional e no favorecimento à
compreensão da realidade atual brasileira: nossa população está envelhecendo e nós estamos vivendo mais.
Num cenário como esse, o importante é que estudantes dos mais diferentes níveis e modalidades de ensino
possam construir significados e conferir sentido àquilo que aprendem a respeito de si mesmos e da
sociedade na qual estão inseridos.
REFLEXÕES ACERCA DO ENVELHECIMENTO COMO TEMA TRANSVERSAL
Tema transversal é definido a partir de uma problemática que atravessa todos os campos de
conhecimento. Os Temas Transversais têm natureza diferente dos conteúdos escolares. Tratam de
processos que estão sendo intensamente vividos pela sociedade, pelas comunidades, pelas famílias, pelos
(as) alunos (as) e educadores (as) em seu cotidiano. São debatidos em diferentes instituições sociais, em
busca de soluções e de alternativas, confrontando posicionamentos diversos tanto em relação à intervenção
no âmbito social mais amplo quanto à atuação pessoal. Revelam questões urgentes que interrogam sobre a
vida humana e a realidade que está sendo construída. Por esses motivos, demandam transformações
macrossociais e também de atitudes pessoais, exigindo, portanto, ensino e aprendizagem relativos a essas
duas dimensões.
Os temas transversais, como o próprio termo indica, atravessam o currículo, sem se fixar numa única
disciplina. A proposição destes temas é determinada segundo alguns critérios: urgência social, abrangência
nacional e favorecimento da compreensão e da participação social (Brasil, 1998).
Os temas transversais estão presentes nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN's), desde 1996,
e compreendem seis áreas: Ética (Respeito mútuo, justiça, diálogo, solidariedade); Orientação Sexual
(Corpo: matriz da sexualidade, relações de gênero, prevenções das doenças sexualmente transmissíveis);
Meio Ambiente (Os ciclos da natureza, sociedade e meio ambiente, manejo e conservação ambiental); Saúde
(autocuidado, vida coletiva); Pluralidade Cultural (Pluralidade Cultural e a vida das crianças no Brasil,
constituição da pluralidade cultural no Brasil, o ser humano como agente social e produtor de cultura,
Pluralidade Cultural e Cidadania); e Trabalho e Consumo (Relações de trabalho; Trabalho, Consumo, Meio
Ambiente e Saúde; Consumo, Meios de Comunicação de Massas, Publicidade e Vendas; Direitos Humanos e
Cidadania).
Inserir no currículo discussões sobre ética, por exemplo, é reflexo da ruptura de um paradigma
educacional, visto que propõe uma escola mais articulada à realidade em diálogo com questões sociais. Essa
nova perspectiva apresenta-se contrastante à proposta da escola considerada “tradicional”, aquela que
acredita na mera transmissão de conhecimentos, ou numa “Educação bancária” (Freire, 1996), e segue na
busca de uma escola permeada por uma ética humanizante.
Os PCNs foram organizados posteriormente à Política Nacional do Idoso, mas mesmo assim não
apresentam o envelhecimento como um dos temas transversais. Há apenas uma indicação referente ao
processo de envelhecimento e à velhice, no PCN do Ensino Fundamental de Ciências Naturais, quando se
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trata do desenvolvimento humano, sendo, portanto, considerado mais um conteúdo fixo do que um tema
transversal. A pesquisa de Todaro (2008) indicou a necessidade de inserir o envelhecimento como tema
transversal no Ensino Fundamental I e trouxe, em seu bojo, orientações para colocar tal ideia em ação, o que
chamou de uma possível “Ação educativa gerontológica” que, numa perspectiva de educação
problematizadora (Freire, 1996), leva à mudança de atitudes.
Sabe-se que a Educação Básica se compõe pela educação infantil, pelo ensino fundamental (I e II) e
pelo ensino médio e pretende ser o caminho para assegurar a todos os brasileiros a formação comum
indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes os meios para progredir no trabalho e em estudos
posteriores. Os documentos que norteiam a educação básica são a Lei nº 9.394, de 1996, que estabelece as
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Básica, de 2013, e o Plano Nacional de Educação, aprovado pelo Congresso Nacional em 26 de junho de
2014.
O Plano Nacional de Educação determina diretrizes, metas e estratégias estabelecidas em 2014 e
válidas até 2024. A ideia principal é garantir o direito à educação básica com qualidade. O termo
“envelhecimento” aparece uma única vez, ao longo do documento, na meta nove, que trata sobre a educação
de Jovens e Adultos. O texto indica a necessidade de
9.12. considerar, nas políticas públicas de jovens e adultos, as necessidades dos idosos, com vistas à
promoção de políticas de erradicação do analfabetismo, ao acesso a tecnologias educacionais e atividades
recreativas, culturais e esportivas, à implementação de programas de valorização e compartilhamento dos
conhecimentos e experiência dos idosos e à inclusão dos temas do envelhecimento e da velhice nas
escolas (BRASIL, 1994).

Na busca da efetividade dos princípios constitucionais, foi implementada no Brasil a Lei no 8842, de
4 de janeiro de 1994 (Brasil, 1994), que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso (PNI). A PNI surge no
cenário brasileiro como a explicitação das políticas que o Estado estabelece em relação às pessoas idosas.
Sua estrutura se apresenta dividida em quatro capítulos: i) Da finalidade; ii) Dos princípios e das Diretrizes; iii)
Da organização; e iv) Das ações governamentais (arts. 10 a 22), que trata da implementação da PNI nas
áreas de promoção e assistência social, saúde, educação, trabalho e previdência social, habitação e
urbanismo, justiça, cultura, esporte e lazer. No que tange às questões ligadas à educação, seis intenções são
destacadas no documento. Duas delas, relacionadas principalmente à educação básica, serão apresentadas
e discutidas: 1) adequar currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais destinados
ao idoso; 2) inserir nos currículos mínimos, nos diversos níveis do ensino formal, conteúdos voltados para o
processo de envelhecimento, de forma a eliminar preconceitos e a produzir conhecimentos sobre o assunto.
No que se refere à primeira intenção, sabe-se que no Brasil, a educação permanente no contexto do
envelhecimento encontra-se nos espaços de aprendizagem destinados à educação formal e não formal.
A educação de jovens e adultos (EJA), modalidade de ensino do âmbito da educação formal, voltada às
pessoas analfabetas ou com pouca escolarização, atende ao idoso, mas não pode ser considerada como um
programa educacional destinado exclusivamente a este segmento. Nas Diretrizes Curriculares Nacionais
para a EJA – Parecer da Câmara de Educação Básica CEB 11/2000 –, o idoso é citado.
A barreira posta pela falta de alcance à leitura e à escrita prejudica sobremaneira a qualidade de vida de
jovens e de adultos, estes últimos incluindo também os idosos, exatamente no momento em que o acesso
ou não ao saber e aos meios de obtê-lo representam uma divisão cada vez mais significativa entre as
pessoas. No século que se avizinha, e que está sendo chamado de "o século do conhecimento", mais e
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mais saberes aliados a competências tornar-se-ão indispensáveis para a vida cidadã e para o mundo do
trabalho. Adulto é o ente humano já inteiramente crescido. O estado de adulto (adultícia) inclui o idoso. Este
parecer compreende os idosos como uma faixa etária sob a noção de adulto (BRASIL, 2000).

Apesar da inclusão do termo idoso na legislação que trata da EJA, percebe-se que suas
necessidades educacionais não serão contempladas ao caracterizá-lo como adulto.
Os idosos que frequentam a EJA representam cerca de 3% das matrículas do segmento no país,
segundo o Censo Escolar 2012, e fazem parte de uma parcela da população que não teve oportunidade de
frequentar a sala de aula na “faixa etária apropriada”. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), em 2012, mais de 10 milhões de brasileiros com mais de 60 anos não sabem ler ou escrever.
O perfil sociodemográfico dos idosos brasileiros, elaborado pela Fundação Perseu Abramo e pelo
Serviço Social do Comércio (Sesc) em 2007, detalha melhor o cenário. Segundo o estudo, o analfabetismo
funcional atinge 49% das pessoas acima de 60 anos. Entre elas, 18% não receberam educação formal, e
89% não concluíram o ensino fundamental.
Todaro e Lima (2010) constataram, em pesquisa sobre a EJA, uma inadequação da organização dos
espaços escolares, do uso do tempo e dos materiais didáticos, que infantilizam os aprendizes. Além disso, os
preconceitos dos educadores em relação a esses alunos são uma constante que, na visão dessas autoras,
precisam ser analisados e levados em consideração quando da proposição de alternativas metodológicas.
Quanto aos jovens, adultos e idosos, sabe-se que são, basicamente, “não crianças” e, por este motivo, não
podem ser vítimas de métodos e materiais infantilizados.
Pode-se afirmar, portanto, que a intenção da PNI a respeito de currículos, metodologias, material
didático e programas educacionais destinados ao idoso é um dos muitos desafios enfrentados por
professores (as), coordenadores (as) de programas e pesquisadores (as) com formação em pedagogia e/ou
gerontologia, que buscam possibilidades para lidar com este cenário de envelhecimento, também presente
na Educação de Jovens e Adultos.
Quanto à segunda intenção da PNI, “inserir nos currículos mínimos, nos diversos níveis do ensino
formal, conteúdos voltados para o processo de envelhecimento, de forma a eliminar preconceitos e a produzir
conhecimentos sobre o assunto”, sabe-se que desde a primeira Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa
Idosa, em 2006, no eixo da educação, foi deliberada a inserção do envelhecimento como tema transversal
em todos os níveis de ensino formal. Tal fato revela um questionamento desafiador: Como inserir tal tema na
Educação Básica, se conteúdos ou disciplinas ligadas à Gerontologia não estão presentes nos cursos de
licenciatura?
A Deliberação CEE nº 77/2008, do Conselho Estadual de Educação, estabelece orientações para a
organização dos componentes curriculares do ensino fundamental II e no ensino médio do sistema de ensino
do Estado de São Paulo. O 16º componente curricular obrigatório refere-se aos conhecimentos sobre o
processo de envelhecimento. Há a indicação de que será a equipe pedagógica da instituição ou da rede de
ensino que decidirá como serão trabalhados os componentes curriculares e sua distribuição na programação
de ensino, considerando a matriz curricular como representação da proposta pedagógica da escola.
A partir da análise desse documento, percebe-se que a iniciativa é muito interessante, no entanto, de
acordo com as informações concedidas pelos membros do Centro de Estudos e Normas Pedagógicas
(CENP), Albuquerque e Cachioni (2013) constataram que não houve uma efetiva inserção da temática
envelhecimento na rede de ensino paulista. As escolas possuem autonomia para inserir o conteúdo nos seus
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currículos, mas a ideia ainda não foi, realmente, incorporada. Para as autoras, faz-se necessária uma
capacitação da equipe pedagógica, entendida como diretor, supervisor, coordenador e professores, a fim de
que a inserção do tema seja efetiva e coerente com a produção de conhecimentos científicos da área.
Já na Educação Infantil, sabe-se que o tema aparece nas escolas, principalmente, como efeméride. O dia do
Idoso (27 de fevereiro), o Dia dos Avós (26 de julho) ou o Dia do Ancião (27 de setembro) são datas
comemorativas que se transformam em atividades pedagógicas pontuais, com pouco ou nenhuma
intencionalidade. Assim, merece nossa atenção o contexto brasileiro de escassez de práticas educativas
ligadas ao envelhecimento como tema transversal.
Se quisermos, realmente, uma sociedade que se destaca pelo respeito mútuo entre pessoas de
diferentes idades, faz-se necessário entender que “a educação pode desempenhar um papel central em
qualquer projeto de mudança em relação à velhice” (Cachioni & Todaro, 2016).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
À guisa de conclusão, retomo as questões que foram apresentadas inicialmente nesse texto e arrisco
afirmar que o envelhecimento vem sendo pouco apresentado como tema transversal ao longo da Educação
Básica. Quando isso acontece, há no meu entender uma visão simplista da potencialidade do tema. Os
possíveis caminhos para que a temática seja incorporada aos currículos e desenvolvida nas escolas podem
ser apontados por pesquisadores (as) e profissionais das áreas de Educação e de gerontologia, mas
demandam uma luta junto às redes e aos sistemas de ensino, por sua efetivação. Embora o envelhecimento
apareça nos dispositivos legais, num contexto em que as pessoas idosas estão ganhando maior visibilidade,
ainda é tímida a inserção do mesmo nos diferentes níveis de escolarização. Tal fato revela uma lacuna a ser
preenchida desde a formação de professores (as) tanto pelos cursos de licenciatura, revendo suas matrizes
curriculares e aliando-as às produções acadêmicas atuais, quanto na formação continuada daqueles que já
são trabalhadores da educação.
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RESUMO: A Gerontologia é campo em rápido desenvolvimento no Brasil, graças à atuação dos 11
programas acadêmicos de mestrado e doutorado em Gerontologia criados entre 1997 e 2016, das agências
de fomento à pesquisa e de associações profissionais, principalmente a Sociedade Brasileira de Geriatria e
Gerontologia. Foram impulsionados pela valorização da pesquisa sobre a velhice, o envelhecimento e os
idosos, para enfrentar os desafios do envelhecimento populacional. Pesquisadores com diferentes formações
vêm construindo modelos de interdisciplinaridade, com base em elementos teórico-metodológicos e
situacionais. A produção científica dos grupos reflete-se no aumento de publicações em periódicos. O
envolvimento do Programa de Gerontologia da Unicamp em um estudo multicêntrico sobre fragilidade (20082009) ilustra essa trajetória, ao longo da qual foram publicados 56 artigos e 43 teses e dissertações. Os
temas mais contemplados foram cognição e saúde. A consolidação da Gerontologia no Brasil será favorecida
pela criação de novos periódicos e programas de pós-graduação.
Palavras-chave: Interdisciplinaridade, formação de pesquisadores, idoso frágil.

ABSTRACT: Gerontology is a fast growing field in Brazil, reflecting the influence of 11 graduate programs
created between the years 1997 and 2016, as well as the politics of funding agencies, scientific journals and
professional associations, particularly the Brazilian Society of Geriatrics and Gerontology. They were
influenced by the increasing awareness about the importance of research as a way to cope with the
challenges generated by population aging. An increasing scientific production from several interdisciplinary
groups is published in good Brazilian and international journals. The involvement of the Graduate Program of
Gerontology of the State University of Campinas in a multicentric populational study about frailty (2008-2009)
is an example of that, as 56 papers and 43 thesis and dissertations were published out of its database. The
most frequente issues were cognition and health. The consolidation of Gerontology in Brazil will be benefited
by the creation of new journals and doctoral programs.
Key-words: Interdisciplinarity, researchers´training, frail elderly.

A história da constituição da Gerontologia no Brasil tem pouco mais de 50 anos. Nesse período,
acelerou-se o processo de envelhecimento populacional no País, caracterizado pela diminuição da proporção
de crianças e adolescentes e pelo concomitante aumento da proporção de idosos e muito idosos na
população. Um dos efeitos dessas alterações tem sido o aumento da demanda pela formação de
profissionais especializados e pela consolidação da pesquisa sobre o envelhecimento, a velhice e os idosos.
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Gradativamente, a Universidade, as agências de fomento à pesquisa e os periódicos vêm estabelecendo
novos e mais elevados parâmetros para a produção científica em Gerontologia. As primeiras o fazem por
meio da criação de programas de Mestrado e Doutorado e as duas últimas pelo aumento do rigor para a
concessão de auxilios à pesquisa e para a publicação.
Os primeiros cursos de pos-graduação stricto sensu em Gerontologia (Mestrados e Doutorados)
foram criados entre os anos de 1997 (Universidade Estadual de Campinas e Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo) e 2000 (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul). Nos anos seguintes, foram
fundados os programas da Universidade Católica de Brasília (2003), da Universidade de Passo Fundo, RS
(2008), da Universidade São Judas Tadeu, em São Paulo (2009), da Faculdade de Medicina de Marília, SP
(2012), da Universidade Federal de Santa Maria, RS (2012), da Universidade Federal de Pernambuco, em
Recife (2014), da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP (2015) e da Universidade Federal de
São Carlos, SP (2016). Refletindo as possibilidades dos respectivos corpos docentes e a inserção deles nas
carreiras disponíveis nas universidades, todos articulam seus trabalhos de docencia e de pesquisa em torno
de linhas de pesquisa similares, que englobam temas como qualidade de vida, aspectos biológicos, aspectos
socioculturais e demográficos, aspectos psicologicos e sociologicos, doenças crônicas e aspectos clínicos. A
subordinação dos 11 programas a um mesmo comitê que abriga cursos de natureza interdisciplinar, dentro
do sistema de avaliação da pós-graduação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino
Superior (CAPES) é também um elemento de uniformização das propostas dos programas, uma vez que
todos cumprem um mesmo conjunto de exigências.
No que tange à exigência de publicação, ano a ano o sistema torna-se cada vez mais exigente, tanto
em termos quantitativos como qualitativos, influenciando até mesmo a qualidade dos periódicos, que
gradativamente impõem regras mais estritas para aceite de manuscritos. Emblemática no País, é a atuação
das revistas de perfil epidemiológico, que adotam critérios cada vez mais estritos para aceitação de
manuscritos. Ao faze-lo, Cadernos de Saúde Pública, editada pela Fundação Oswaldo Cruz, Ciência e Saúde
Coletiva, editado pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e Revista de Saúde Pública, editado pela
Escola de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, influenciam estilos de redação, métodos estatísticos
e delineamentos. Os estudos de coorte, prospectivos e longitudinais sobre envelhecimento disponíveis no
País são publicados essencialmente por esses periódicos e, por assim dizer, dão o tom sobre como deve ser
a pesquisa nesse campo. Como esses periódicos obedecem a critérios internacionais para que possam
integrar-se a bases de dados acreditadas em todo o mundo, suas exigências para a produção científica
brasileira em Gerontologia servem como alavancas adicionais em relação ao aumento da qualidade dos
artigos de pesquisadores brasileiros.
O mesmo mecanismo faz-se presente na atuação de periódicos da área médica e da area da saúde
de modo geral (por exemplo Revista Brasileira de Enfermagem, Revista Latinoamericana de Enfermagem,
Revista Brasileira de Ciências do Esporte, Brazilian Journal of Physioterapy, Arquivos de Neuropsiquaitria,
Archives of Clinical Psychiatry, Audiology – Communication Research, São Paulo Medical Journal, Arquivos
Brasileiros de Cardiologia, Revista Brasileira de Psiquiatria, Psicologia: Reflexão e Crítica, Estudos de
Psicologia (Natal). Apenas um periódico brasileiro em Gerontologia é indexado na Scielo (Scientific Library on
Line –FAPESP), a Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, o que limita as possibilidades de publicação
em veículos específicos por autores brasileiros. As regras correntes não estimulam a publicação em
periódicos não indexados, caso da Kairòz (PUC SP), da Revista de Estudos Interdisciplinares sobre o
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Envelhecimento (UFRGS), da Revista Brasileira de Ciências do Envelhecimento (RCBE- Universidade de
Passo Fundo, RS) e da Pan-American Journal Aging Studies (PUC RS), criando um círculo vicioso prejudicial
ao progresso da Gerontologia no País.
A emergência e a consolidação dos programas de Mestrado e Doutorado vêm se refletindo no
aumento da produção brasileira de artigos de pesquisa publicados em periódicos brasileiros, iberoamericanos e sul-africanos, indexados pela Rede SciELO (Scientific Library on Line) (Parker et al, 2014).
Nesta base de dados, entre os 740 artigos indexados com o termo idosos, 47.2% foram publicados entre
2012 e 2016; com o termo envelhecimento foram indexados 1122 artigos, entre os quais, 49% entre 2012 e
2016; com o termo velhice foram 84 artigos, 41% dos quais entre 2012 e 2016. Os artigos de pesquisa
indexadas com o termo idosos, aumentaram de quatro, identificados entre 1986 e 1990, para 350 observados
entre 2012 e 2016. Nos últimos 5 anos, a combinação entre os termos idosos e cognição rendeu 181 artigos
e entre envelhecimento e cognição, 93 artigos; para a combinação idosos e fragilidade, o total foi de 120
artigos entre 2012 e 2016; para envelhecimento e fragilidade, foram 36 no mesmo período. Até 15 de
setembro de 2015, os Programas de Pós-Graduação em Gerontologia brasileiros, em conjunto, haviam
produzido 1.166 teses e dissertações.
Indicadores igualmente importantes do progresso da pesquisa em disciplinas do do envelhecimento
são a realização de estudos longitudinais, epidemiológicos e multicêntricos, pelo fato de sua realização exigir
o concurso de equipes de pesquisa sólidas, estáveis e bem treinadas, com expertise em metodologia da
pequisa e em estatística. Estão em curso no País cinco estudos longitudinais de carater epidemiológico: o
Epidoso (Ramos, Goihman, 1989; Xavier, 2010), o Estudo de Bambuí (Ruas et al, 2016;; Loma-Costa, Firm,
Uchôa, 2011; Lima-Costa, 2016), o Estudo Saúde e Bem-Estar (SABE) (Lebrão, Laurenti, 2005; Ruas, 2015),
o Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (Batista et al, 2013) e o Estudo Longitudinal de Saúde do idoso
(ELSI-Brasil), em fase de coleta de dados. Este estudo envolverá 10.000 adultos e idosos com 55 anos e
mais, residentes em 70 municípios de pequeno, medio e grande porte sorteados para representar as cinco
grande regiões do Brasil. Em cada cidade, será formada amostra probabilistica de idosos recrutados e
entrevistados nos domicílios, que serão sorteados dentre os existentes em cada setor censitário de cada
cidade participante da amostra. O estudo prevê desdobramentos longitudinais, e alem disso, especificidades
do interesse de regiões e de grupos de pesquisadores que dele participam. O ELSI-Brasil é coordenado por
uma equipe composta por pesquisadores sob a liderança de Maria Fernanda Lima-Costa, que conduziu o
Estudo Bambuí.
O Estudo Fibra (Fragilidade em Idosos Brasileiros) e o ELSI-Brasil exemplificam o delineamento de
estudos realizados em múltiplos locais, encerrando a possibilidade de realizar comparações de natureza
epidemiológica e econômica. No entanto, os delineamentos que predominam na pesquisa gerontologica
brasileira no campo da saúde são o descritivo, visando ao estabelecimento de perfis; os comparativos e os
correlacionais. Estudos metodológicos, voltandos para a construção e a validação de instrumentos tornam-se
mais comuns. Na área sociológica predominam estudos de natureza qualitativa e são raros os de
levantamento. Os estudos psicológicos dividem-se entre as abordagens quantitativa e qualitativa e
geralmente envolvem amostras pequenas e de conveniência. Ensaios clínicos randomizados, estudos
experimentais, estudos de intervenção, estudos de meta-analise têm presença muito mais rara.
Em 2006 o Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) publicou o Edital MCT/CNPq/MS-SCTIE-DECIT/
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CT-Saúde nº 17/2006 - Estudo do Envelhecimento Populacional e Saúde do Idoso chamando grupos de
pesquisa para se candidatarem a verbas de apoio a estudos que viessem realizar-se em uma dentre quatro
linhas de trabalho, envolvendo grupos sediados em regiões com pouca tradição de pesquisa em
Gerontologia, sob a liderança de grupos mais experientes. A Unicamp, representada por um grupo de
docentes de seu Programa de Gerontologia integrou-se a uma rede formada por pesquisadores da
Universidade de São Paulo em Ribeirão Preto, pela Universidade Federal de Minas Gerais em Belo Horizonte
e pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A linha de pesquisa era Gerontologia Clínica e o projeto da
Rede era sobre fragilidade, razão que o levou a se auto-intitular Rede Fibra – acrônimo de Fragilidade em
Idosos Brasileiros.
Essa rede organizou-se em quatro polos e cada um desenvolveu um estudo multicêntrico que
assumiu como variável dependente a fragilidade, definida conforme o modelo de Fried et al (2001), e um
conjunto comum de variáveis biológicas, antropométricas, clínicas, sociodemográficas, comportamentais,
cognitivas e psicossociais. Alem dessas, cada grupo assumiu variáveis específicas ditadas pelas preferências
e especialidades de seus membros. Foram selecionados 3.478 idosos (65 anos e mais), integrantes de
amostras probabilísticas de sete cidades brasileiras escolhidas por conveniência, os quais participaram de
sessão de coleta de dados relizada em ambiente comunitário. Predominaram as seguintes características:
mulheres (67,7%),casados (48%) ou viúvos (36,4%), vivendo coma família de filho/a (52,6%), chefes de
família(64,5%) e 1-4 anos de escolaridade (49%); 28,8% eram analfabetos e 24,8% tinham déficit cognitivo;
9,1% eram frágeis, 51,8% pré-frágeis e 39,1% não-frágeis. Houve mais frágeis entre as mulheres, os de 80
anos e mais, os viúvos, os analfabetos, os que nunca foram à escola e os com deficit cognitivo. Em geral, os
dados sociodemográficos replicam os resultados de estudos epidemiológicos brasileiros. Os dados sobre
fragilidade, estado cognitivo e escolaridade replicaram os da literatura internacional (Neri et al, 2013).
Desde 2008, o Estudo Fibra, polo Unicamp, publicou 56 artigos em periódicos brasileiros e
internacionais (por exemplo: Mantovani, Lucas, Neri, 2015; Pinto, Neri, 2013; Rodrigues, Neri, 2012; Sposito,
Neri, Yassuda, 2016) e 43 teses e dissertações, que estão no site do Sistema de Bibliotecas da Unicamp. Os
temas mais contemplados foram cognição e saúde. No momento, desenvolve-se um estudo de seguimento
dos idosos da amostra inicial da cidade de Campinas (n = 900), nascidos entre 1º de janeiro de 1911 e 31 de
dezembro de 1936 (n = 479). Dentre eles, 109 faleceram e constituem amostra de um estudo especifico
sobre as circunstâncias de vida nos 12 meses que antecederam a morte, segundo relato de seus familiares.
Os sobreviventes são sujeitos de investigações que assumem a cognição, a fragilidade e o bem-estar
psicológico como variáveis dependentes. O Estudo Fibra conduzido em Ermelino Matarazzo (n=384)
realizarão estudo de seguimento da totalidade de seus participantes, que tinham 65 anos e mais em 2008,
quando foi constituída a amostra probabilística do estudo desenvolvido pelos pesquisadores da Escola de
Artes Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (EACH-USP). O delineamento será o mesmo
ora em desenvolvimento em Campinas.
Com esses trabalhos, o grupo de pesquisadores e de alunos do Programa de Pós-Graduação em
Gerontologia da Unicamp e da EACH USP contribuem para o conhecimento gerontológico no Brasil e
aprendem sobre seu próprio processo de produção científica. Experimentam na prática que a
interdisciplinaridade é uma decorrência natural da pesquisa relevante e de qualidade, não uma causa ou uma
condição para sua realização; que ela existe sobretudo na prática e que depende de sólida formação
disciplinar dos envolvidos.
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Com base na experiência vivida até aqui e na experiência internacional, pode-se dizer que o
progresso da Gerontologia no Brasil será favorecida (a) pela criação de novos programas de Doutorado e
Mestrado, num sistema em que os antigos programas poderão funcionar como incubadoras de novos
talentos; (b) pela criação de novas e pela consolidação dos antigos periódicos; (c) pela criação de novas
sociedades cientificas e de novos e mais específicos departamentos na SBGG e em outras sociedades com
afinidades com a Gerontologia; (c) na maior pró-atividade das Universidades quanto ao ensino e à pesquisa
em Gerontologia; (d) da facilitação de acesso aos recursos materiais disponíveis nas Universidades e nas
agências de fomento aos programas de Gerontologia.
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RESUMO: Este artigo apresenta o Método de Amostragem de Experiências e Intervenção Programada
(ESPIM), que combina procedimentos do campo da Psicologia, como a programação de ensino e o Método
de Amostragem de Experiências (ESM), e as vantagens proporcionadas pela Computação Ubíqua. O método
é apoiado por um sistema computacional de mesmo nome, desenvolvido de maneira colaborativa entre
profissionais da computação e saúde, para as plataformas Web e móvel. O ESPIM pode ser caracterizado
como uma aplicação computacional voltada à prevenção e aos cuidados de pacientes em diferentes
contextos. Tal aplicação permite que profissionais da saúde, por exemplo, possam planejar e programar
intervenções a distância para seus pacientes, bem como realizar a coleta de dados de maneira explícita ou
pervasiva. No contexto de trabalhos com pessoas idosas, uma instanciação do ESPIM pode ser planejada
por gerontólogos e/ou geriatras para coletar dados sobre os idosos para aplicar planos terapêuticos
individualizados.
Palavras-chave: Amostragem de experiências; dispositivos móveis; sistema ESPIM; idosos.

ABSTRACT: The Experience Sampling and Programed Intervention Method (ESPIM) combines procedures
from fields of Psychology, such as programed learning and Experience Sampling Method (ESM), with
advantages enabled by the Ubiquitous Computing. The method is supported by a namesake computational
system that was designed collaboratively by computer and health professionals, for Web and mobile
platforms. The ESPIM system can be characterized as computational application that aims prevention and
health care for patients in different contexts. Such application allows, for instance, that health professionals
collect data both in an explicit or in a pervasive manner. In the context of elderly health care, an instantiation
of ESPIM could be planned by gerontologists and geriatricians to collect data toward providing individual
treatment plans.
Keywords: Experience sampling; ESPIM system; mobile devices; elderly.
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INTRODUÇÃO
Graças à melhoria da qualidade de vida, a população está vivendo melhor e por mais tempo.
Entretanto, o processo de envelhecimento envolve uma série de mudanças biopsicossociais que podem
acarretar prejuízos em termos de desempenho de certas funções cognitivas e físicas. Para evitar que
problemas de saúde física e mental passem despercebidos, pesquisadores e profissionais de diversas áreas
têm se preocupado com a obtenção de informações sobre a saúde e as atividades diárias da população mais
velha com o objetivo de identificar, prevenir e remediar problemas. Na Computação, técnicas e sistemas têm
sido propostos para monitorar e auxiliar idosos em seu dia a dia para que eles, seus familiares e cuidadores
sintam-se mais seguros, e para informar encarregados de políticas públicas. Por exemplo, pesquisadores
reportam o uso de sensores e smartphones para apoiar o monitoramento no contexto de e-health e Ambient
Assisted Living.
Parra et al. (2014) apontam áreas de uso de soluções computacionais para o envelhecimento ativo e
classifica tais soluções em aplicações para prevenção, compensação, cuidado e aprimoramento. Aplicações
para prevenção são aquelas que usam jogos e outras atividade para motivar pessoas e melhorar aspectos
específicos de sua saúde, como cognição ou controle postural. Aplicações de compensação por sua vez,
tentam compensar o impacto de uma habilidade perdida ou prejudicada. Sistemas de lembretes e aplicações
que guiam deficientes visuais são exemplos que podem ser enquadrados na categoria de compensação. As
aplicações de aprimoramento são usadas para melhorar a vida social de idosos. Já as aplicações para
cuidado podem ser divididas em aplicações para alarme de segurança ou emergência e aplicações de
monitoramento. Essas aplicações podem alertar sobre quedas, medicamentos esquecidos, baixa atividade e
situações adversas. Aplicações de monitoramento cuidam do acompanhamento da saúde e fornecem
lembretes.
Para que o monitoramento de idosos seja possível, é necessário coletar informações, por meio de
auto-relatos, sensores ou pela interação com dispositivos pessoais, tais como smartphones e tablets. Neste
contexto, o presente trabalho apresenta o sistema ESPIM – Experience Sampling and Programmed
Intervention Method, caracterizado, segundo a classificação de Parra et al. (2014), como uma aplicação
computacional mais voltada à prevenção e aos cuidados de pacientes, embora também possa ser utilizada
como uma aplicação para compensação e aprimoramento, a depender de como o especialista programe as
atividades para o seu público alvo. O ESPIM permite o planejamento e a autoria de planos de tratamento
individualizados baseados em dados coletados de maneira explícita ou pervasiva, utilizando smartphones ou
tablets, e pode ser usado por gerontólogos, por exemplo, para coletar dados sobre idosos e monitorá-los.

EXPERIENCE SAMPLING METHOD (ESM)
O Experience Sampling Method – ESM (CSIKSZENTMIHALY et al., 1977) é um método originário da
área de Psicologia concebido visando coletar informações sistêmicas sobre a experiência das pessoas em
ambiente natural. Seu objetivo é coletar informações sobre atividades, pensamentos, sentimentos e
sensações das pessoas em um determinado momento principalmente por meio da realização de auto-relatos.
Essas informações podem ser capturadas em momentos aleatórios ou programados de acordo com
intervalos de tempo ou com a ocorrência de eventos de interesse. Com a população idosa, estudos
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envolvendo ESM têm sido realizados para investigar atividades, humor, pensamentos rotineiros, contexto
social, bem-estar e preferências de engajamento em atividades – como no trabalho de Myllykangas et al.
(2002). Tal método tem se mostrado válido também para a coleta de dados para essa população
(CSIKSZENTMIHALYI; LARSON, 2014; HEKTNER; SCHMIDT; CSIKSZENTMIHALYI, 2007).
Além de ser um método eficiente de coleta de dados acerca de experiências cotidianas, os dados
coletados podem ser valiosos para o planejamento de planos terapêuticos levando-se em consideração as
particularidades do indivíduo ou da população-alvo. No caso de intervenções realizadas com idosos, é
possível usar as informações coletadas para o estabelecimento de uma linha de base de ocorrência de
comportamentos de interesse, podendo essas mesmas informações serem usadas como gatilho para uma
intervenção planejada, por exemplo, engajamento em uma atividade de estimulação cognitiva, administração
de medicamentos, dentre outros. Quanto mais informações forem obtidas, mais individualizado e eficaz
poderá ser o plano terapêutico.
A investigação das variáveis envolvidas em coleta de dados ou em planos terapêuticos individuais,
com o intuito de aumentar o controle experimental e a efetividade de intervenções, tem sido abordada por
pesquisadores da área de Análise do Comportamento, dentro do âmbito da Psicologia. Muitas dessas
contribuições provêm da Análise Experimental do Comportamento e da aplicação de princípios básicos da
Análise do Comportamento no campo educacional, no processo de ensino-aprendizagem. Nesta última área,
as produções de conhecimento podem ser agrupadas sob as nomenclaturas de “ensino programado”,
“programação de ensino” e “análise, planejamento, programação, aplicação e avaliação de condições de
ensino”, sendo feitos incrementos, reformulações e aprofundamentos em diferentes momentos (KUBO;
BOTOMÉ, 2001). Ainda que o foco tenha sido principalmente aplicado ao campo do ensino, os princípios, os
procedimentos e as tecnologias produzidos são generalizáveis a diferentes contextos interventivos que
tenham como objetivo instalar ou alterar comportamentos, ou diminuir a probabilidade de ocorrência dos
mesmos.
Tradicionalmente, pesquisas envolvendo tanto o ESM quando as diferentes aplicações da área de
programação de ensino eram desenvolvidas manualmente, com materiais impressos. Atualmente,
dispositivos móveis, como smartphones e tablets são populares, acessíveis e contam com uma série de
recursos tecnológicos, tais como câmeras, GPS, e outros sensores. Esse tipo de tecnologia permite grande
flexibilização da técnica de ESM, podendo os usuários (participantes, clientes/pacientes) serem
imediatamente sinalizados para realizar relatos de experiência de diversas formas (como texto, vídeo,
fotografia) e o envio de dados imediatamente ao pesquisador. Smartphones e tablets representam bem o
conceito de Computação Ubíqua, que diz respeito àquelas tecnologias que "se misturam no tecido da vida
cotidiana até serem indistinguíveis dela" (WEISER, 1991) – como referência ao fato de que pessoas fazem o
uso da tecnologia de maneira natural e, por esta fazer parte de seu ambiente natural, pode ser usada para
ajudar a cumprir tarefas do cotidiano.
Dado que o acesso a informações é cada vez mais facilitado pela Computação Ubíqua, existe a
oportunidade de unir o acesso a dados de interesse por meio de técnicas baseadas em ESM para
implementar planos de intervenções programadas, de modo que tanto a coleta de informações quanto a
intervenção planejada podem fazer uso de dispositivos móveis, vestíveis ou integrados a ambientes
inteligentes, por exemplo. Acreditamos que quanto mais contextualizadas e individualizadas sejam ações
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interventivas, essas serão mais relevantes, adequadas e aplicáveis ao cotidiano e necessidades de
diferentes indivíduos, aumentando as chances de sucesso das intervenções propostas.

ESPIM: MÉTODO DE AMOSTRAGEM DE EXPERIÊNCIAS E INTERVENÇÃO PROGRAMADA
Este grupo de pesquisa tem desenvolvido trabalhos que combinam as vantagens proporcionadas
pela Computação Ubíqua com procedimentos selecionados do campo da Psicologia, tais como a
programação de ensino e o ESM, para o desenvolvimento do Método de Amostragem de Experiências e
Intervenção Programada - ESPIM. O objetivo é ampliar o alcance da coleta de dados e intervenções a
distância em ambientes naturais.
O método ESPIM é suportado por um sistema computacional de mesmo nome, em fase de
desenvolvimento, para as plataformas Web e móvel. O sistema permite que o planejamento e autoria de
intervenções baseadas em dados coletados de maneira explícita ou pervasiva. O sistema também suporta a
troca de dados entre as diferentes partes interessadas envolvidas no planejamento da coleta de dados e/ou
intervenção, como profissionais da saúde, pacientes e cuidadores (ZAINE et al., 2016; PIMENTEL et al.
2016).
O sistema ESPIM está sendo desenvolvido utilizando-se uma abordagem participativa e de
coprodução: as diferentes partes interessadas no uso da solução computacional fazem parte do processo de
concepção e avaliação da mesma (SCHULER; NAMIOKA, 1993). No contexto deste trabalho, diferentes
profissionais da saúde foram convidados a participar da etapa de coleta de requisitos do sistema, por meio de
um questionário online acerca da experiência com coleta de dados e intervenções a distância. Em um
segundo momento participaram de uma entrevista semi-estruturada para conhecerem o método ESPIM e
para apresentarem suas necessidades e sugestões ao sistema. Telas do primeiro protótipo Web do ESPIM
foram exibidas para que os profissionais puderam opinar sobre os elementos de interface disponibilizados
(cores, botões, abas, imagens, disposição gráfica etc.). Em um terceiro momento, esses profissionais serão
convidados a interagir com o sistema ESPIM para avaliar os novos elementos de interface e de interação
oferecidos.

RESULTADOS PARCIAIS
Interface Web para especialistas
Atualmente a interface Web do ESPIM permite a criação de planos individualizados (programas
personalizados), cadastro de participantes e visualização dos resultados enviados ao servidor. Possibilita
também a criação de intervenções com questões do tipo aberta, múltipla escolha com uma ou mais
possibilidades de resposta, mensagens e tarefas, em que um aplicativo externo é iniciado (ZAINE et al.,
2016). Um usuário especialista cadastrado no sistema pode criar um programa, composto por eventos que
compreendem um conjunto de intervenções. O programa pode ser associado a um ou mais participantes.
A Figura 1 ilustra um exemplo de evento que pode ser programado por meio da interface Web. Nesse
exemplo uma questão de múltipla escolha (“Você está sozinho ou acompanhado?”) define o fluxo das
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intervenções. Se o participante estiver sozinho, ele deve jogar um aplicativo de jogo de memória e, no final, é
parabenizado por sua atividade. Se estiver acompanhado, o participante deve responder quem o acompanha
(questão aberta) e qual o seu humor naquele momento (questão de múltiplas opções) frente à interação
realizada (ZAINE et al., 2016).

Figura 1: Exemplo de interface web para criação de um conjunto de intervenções
Fonte: ZAINE et al., 2016.
Após finalizar um bloco de eventos, a interface verifica erros e inconsistências no grafo de
intervenções e notifica o usuário ao identificar problemas. Se o evento estiver consistente, no próximo passo
o especialista deve definir um gatilho temporal, delimitando o horário e dias da semana em que o evento será
disparado no dispositivo do participante. É também por meio da interface Web que o especialista pode
acessar os dados coletados pelas intervenções – no momento por meio de um documento de texto contendo
os dados associados àquele programa e que pode ser aberto em qualquer processador de texto ou planilha
eletrônica (ZAINE et al., 2016).
Aplicativo móvel para acompanhamento
A arquitetura ESPIM permite realizar o monitoramento de usuários em diferentes cenários.
Entretanto, para promover a usabilidade, é necessário considerar quais são as necessidades específicas de
usuários em um contexto de uso particular (DIS ISO, 2010). Considerando essa necessidade de
especialização, ao invés de oferecer uma única interface ou aplicação para os usuários, a infraestrutura do
ESPIM possibilita que aplicações específicas, projetadas para atender a um determinado público, possam ser
planejadas. O SENSEM é um aplicativo Android para monitoramento de usuários da terceira idade,
desenvolvido como uma prova de conceito da extensibilidade do ESPIM. Para prover uma usabilidade
adequada, a interface do aplicativo seguiu diretrizes para usuários da terceira idade e foi submetida a uma
avaliação heurística por especialistas em usabilidade (NIELSEN; MOLICH, 1990).
No ESPIM os programas, ou planos de tratamento individualizado, são entidades personalizáveis –
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um profissional ou pesquisador pode definir um programa de acordo com seu domínio, metodologia e
pessoas envolvidas. Isto implica a necessidade de desenvolvimento de aplicações que leiam as definições de
um programa ESPIM e se comportem de acordo com os eventos, gatilhos e intervenções pré-definidos pelo
especialista. O SENSEM recupera os programas estipulados para o usuário do dispositivo e gera as telas de
intervenções dinamicamente, seguindo a estrutura do programa planejado pelo especialista. Além de gerar
as telas, o SENSEM também cria dinamicamente notificações com base nos horários definidos nos gatilhos
temporais.
As Figuras 2 e 3 ilustram as telas correspondentes ao programa definido por um especialista, por
exemplo, na Figura 1. Esse programa pode ser utilizado em um cenário que envolve o acompanhamento e a
avaliação do desempenho cognitivo de idosos. O fluxo 1 corresponde à resposta do idoso de que está
sozinho em um ambiente e o fluxo 2 de que está acompanhado. Caso escolha a opção "Sozinho" (Figura 2),
o idoso visualizará uma tela com instruções para jogar o Jogo da Memória, atividade planejada previamente
para ele pelo especialista. Caso o idoso escolha a opção "Acompanhado" (Figura 3), outro fluxo é disparado
e uma sequência de perguntas planejada pelo especialista é disponibilizada na tela do dispositivo para que
esse participante responda. Entre as perguntas há questões de múltipla escolha e questões abertas. As
questões abertas podem ser respondidas a partir da digitação do texto e, futuramente, por meio da gravação
de voz.
Interações obrigatórias são acompanhadas de um asterisco (*) e, se o participante tentar ir para o
próximo passo sem responder ou realizar a tarefa estipulada, o aplicativo retorna uma mensagem de alerta.
Todas as telas apresentam o botão “Próximo”, para avançar a questão, e o botão “Voltar”, para destacar a
possibilidade de voltar à questão anterior. Há um cuidado especial com o fluxo das telas pois, em casos de
fluxos condicionais, a ação de voltar deve considerar as escolhas anteriores do participante. Na última tela o
botão “Terminar” é exibido e, ao clicar no botão, uma mensagem de confirmação é exibida. Para os casos em
que uma tarefa deve ser realizada, o participante deve clicar no botão “Iniciar” e, na sequência, é disparado o
aplicativo correspondente àquela tarefa. Após responder às demandas, o aplicativo envia as respostas para o
serviço Web (ZAINE et al., 2016). Tais respostas podem ser vistas e analisadas pelo especialista por meio da
interface Web.
A efetividade do ESPIM em intervenções será experimentalmente testada por meio de comparação
de relatos, frequência, quantidade e qualidade de comportamentos emitidos por idosos participantes em um
primeiro momento sem o uso do ESPIM e, em um segundo momento, com o uso de um plano de tratamento
individualizado. Espera-se que o uso do sistema resulte tanto na obtenção de dados mais ricos e precisos,
quanto na maior adesão aos procedimentos interventivos.
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Figura 2: Fluxo de intervenções 1 - Se o participante está sozinho, realizar a tarefa de jogar
Fonte: ZAINE et al., 2016.

Figura 3: Fluxo de intervenções 2 - Se o participante está acompanhado, perguntar quem o
acompanha e qual o seu humor
Fonte: ZAINE et al., 2016.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Acreditamos que a incorporação de um sistema como o ESPIM no contexto de cuidados e
monitoramento de idosos pode auxiliar na obtenção de informações de diversos aspectos da vida desses
indivíduos, por exemplo, rotina, interação social, sentimentos, estados físicos (ex. em atividade ou
inatividade), cuidados de saúde, percepção de estados emocionais por outras pessoas (cuidadores ou
familiares), dentre outras. Com base nessas informações, será possível preparar planos terapêuticos
individuais por meio do ESPIM para aumentar a qualidade de vida e o grau de independência dos idosos. Por
exemplo, podem ser programados envio de lembretes para consultas médicas, horários de administração de
medicamentos e de realização de atividades de estimulação cognitiva (ex. completar palavras, categorizar
estímulos, nomear faces de pessoas conhecidas), motora (coordenação motora fina, equilíbrio) ou social
(ligar para um familiar ou amigo).
É possível que um dos principais desafios seja relacionado à resistência ao uso dos dispositivos
móveis. Entretanto, adultos mais velhos normalmente têm uma resistência maior à adoção de tecnologias
computacionais que usuários jovens (MITZNER, et al., 2010). No entanto, o uso de alguns dispositivos
móveis tem aumentado no mundo todo: estima-se que cerca de 67% da população mundial tenha um
smartphone (POUSHTER, 2016). A população idosa apresenta menores índices do que grupos mais jovens,
no entanto, possuir um aparelho celular ou smartphone cresceu entre as pessoas com 60 anos ou mais no
Brasil, chegando a 51,6% dos idosos no ano de 2013 (IBGE, 2013). Esse dado encoraja tentativas
tecnológicas – como as de desenvolvimento do sistema ESPIM aqui apresentado – para auxiliar no
monitoramento e engajamento em atividades de interesse por meio do uso de dispositivos móveis.
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RESUMO: A Educação focou durante muito tempo quase exclusivamente ao campo da educação escolar
negligenciando o tema do envelhecimento. A ampliação do próprio conceito da educação incluindo além da
educação formal também a educação não-formal e informal abriu espaços para pensar a interface entre
educação e envelhecimento como um novo, amplo e instigante campo de estudo. Entre as três áreas
clássicas deste campo - trabalho educacional com pessoas idosas, informações da população em geral sobre
processos de envelhecimento e formação profissional - o primeiro recebeu no contexto brasileiro maior
atenção. Este campo amplo abrange atividades como universidades da terceira idade, grupos de
convivência, programas de atividade física, cursos de inclusão digital, Educação de Jovens e Adultos, etc.
Por se tratar de um campo científico ainda em construção, a pesquisa nesta área se confronta com vários
desafios como reconhecimento acadêmico, espaços para publicação, questões da interdisciplinaridade e
estruturas e métodos de pesquisa.
Palavras-chave: Educação, Envelhecimento, Pesquisa

ABSTRACT: Education focused for a long time almost exclusively to the field of school education neglecting
the subject of aging. The expansion of the concept of education including beside the formal education system
also non-formal and informal education opened spaces to think the interface between education and aging as
a new, broad and exciting field of study. Among the three classical areas of this field - educational work with
older people, population information in general about aging and vocational training - the first received the most
attention in the Brazilian context. This broad field encompasses activities such as Third age universities,
community groups, physical activity programs, digital inclusion courses, Youth and Adult Education, etc.
Because it is a scientific field in construction, research in this area is faced with many challenges such as
academic recognition, spaces for publication, issues of interdisciplinarity and research methods.
Keywords: Education, Aging, Research

INTRODUÇÃO
O presente trabalho pretende dar uma visão geral da interface entre Educação e Envelhecimento,
apontando para perspectivas e desafios existentes. A primeira tese é que Educação e Gerontologia tiveram
durante muito tempo poucos pontos em comum. Mas com a ampliação do campo da Educação além da
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instituição escolar no século XX e com uma perspectiva de life span na Gerontologia houve uma aproximação
entre estas duas ciências possibilitando o desenvolvimento de temas de comum interesse. O segundo tópico
analisa o campo de comum interesse, destacando processos educativos e de aprendizagem de pessoas no
seu processo de envelhecimento. O terceiro ponto analisa as perspectivas de pesquisa nesta interface entre
Educação e Envelhecimento, apontando para desafios epistemológicos e metodológicos.

Aproximação entre Educação e Gerontologia
A ciência da Educação não se preocupou, durante muito tempo, da questão do envelhecimento. O
início das reflexões educacionais no contexto da filosofia grega até tinha como foco a educação de adultos
que aprenderam a arte de retórica para convencer nos debates políticos com os Sofistas, aprenderam as
virtudes da vida nos diálogos e questionamentos de Sócrates ou aprenderam a compreender o mundo na
academia de Platão (Reble, 1987). Mas o desenvolvimento da instituição escolar que inicialmente servia para
formar padres e religiosos nas escolas episcopais e nas escolas monásticas levou o foco da atenção
educacional para a fase inicial da vida. As grandes mudanças na Europa dos séculos XVI e XVII como a
Reforma e Contra Reforma, o crescente interesse dos Estados na educação dos seus súditos e o surgimento
de uma nova classe social, a burguesia, ajudaram no desenvolvimento e na expansão de um espaço
específico dedicado à educação das crianças – a escola. Pensadores como Ian Amos Comenius ou Jean
Jacques Rousseau reforçaram a necessidade de uma educação adequada das crianças, enquanto
professores universitários como Immanuel Kant e Johann Friedrich Herbert tornaram a Educação em assunto
científico. Com isso, a Educação, antes parte da teologia e da filosofia, ganhou autonomia científica e
focalizou seus estudos à educação das crianças (Veiga, 2007). Existem alguns movimentos de uma
educação de adultos na história da Educação como o espírito do iluminismo e seus reflexos em círculos
culturais, uma educação dos trabalhadores no século XIX ou de uma educação do povo em instituições
específicas (“Volkshochschule”) (Wittpoth, 2009). Mas o foco da Educação acadêmica continuou voltado para
a instituição escolar, uma reflexão mais ampla sobre a educação de adultos começa a surgir somente na
segunda metade do século XX e a questão do envelhecimento ou das pessoas idosas se encontra totalmente
ausente.
Isso muda durante o século XX. No Brasil surge a preocupação com o grande número de analfabetos
adultos, incompatível com um processo acelerado de modernização e industrialização, como evidencia o 1º
Congresso Nacional de Educação de Adultos em 1947, cujo slogan foi “ser Brasileiro é ser alfabetizado”
(Soares, 2008). Além da elaboração de uma pedagogia específica para pessoas idosas, a contribuição de
Paulo Freire consiste também em levar a preocupação educacional para fora do ambiente escolar e dando
um viés libertador ao próprio processo de educação (Freire, 1987). Mas não é só a questão da alfabetização,
também em outros países ganha uma educação de adultos em importância, principalmente em função das
rápidas mudanças no mundo de trabalho, mas também por causa da invasão de tecnologias digitais no
cotidiano de cada pessoa. A preocupação com uma educação de adultos encontra sua expressão nas
Conferências e nos Relatórios da UNESCO, principalmente os Relatórios Faure e Delors, que não só
destacam o tema da educação de adultos, como também apontam para processos educativos fora do
ambiente escolar (Osorio 2005).
De fato, os processos educativos não ficam restritos às instituições de ensino formal, como escola ou
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universidade. Existe um amplo leque de outras formas onde acontece educação, como palestras, seminários,
oficinas, etc, chamadas de Educação não-formal. Esta perspectiva abre espaço para uma série de ações
educacionais que envolvem também pessoas idosas. Finalmente tem a Educação informal, uma educação
pela convivência com caráter espontâneo levando a formas involuntárias de aprendizagem (Silvestre, 2003).
Com uma perspectiva ampliada em relação à idade, ao espaço e às formas, a Educação possui agora
também condições de estudar questões educativas em relação ao envelhecimento.
A Gerontologia é um campo científico relativamente novo e se desenvolveu no início do século XX a
partir de preocupações médicas (Elie Metchnikoff, 1903; Ignaz Nasher, 1909). Outra ciência que elaborou
trabalhos relevantes nesta área foi a psicologia. Pesquisadores como G. Stanley Hall (senescence – the last
half of life, 1922) e Charlotte Bühler (Der menschliche Lebenslauf als psychologisches Problem, 1933) foram
os pioneiros de estudos psicológicos em relação ao envelhecimento. Nos anos de 1940 a 1950, a
Gerontologia se constitui como ciência multidisciplinar, marcado pela fundação de associações científicas
(American Geriatrics Society, 1942; Gerontological Society, 1945; International Association of Gerontology,
1950) e revistas especializadas (Leme, 2002; Lehr, 2000). Os estudos longitudinais interdisciplinares, que se
iniciaram nos anos de 1950 trouxeram fundamentos empíricos importantes sobre os processos de
envelhecimento e lançaram as bases para o paradigma de desenvolvimento ao longo da vida (life-span)
(Papaléo, 2016). A difusão da perspectiva “life span” na Gerontologia, principalmente pelo trabalho do casal
Baltes (Baltes & Baltes, 1990), percebeu agora o processo de envelhecimento no contexto da biografia de
uma vida inteira. De fato, sabemos hoje que costumes, habilidades e posturas adquiridos durante a infância e
juventude influenciam fortemente o processo de envelhecimento.
Estes dois movimentos, a ampliação da perspectiva gerontológica para a vida inteira e a ampliação
da Educação para um processo que acompanha o ser humano durante a sua vida inteira possibilitou uma
integração da Educação no campo dos estudos sobre o envelhecimento. Como destacam Scoralick-Lempke
& Barbosa (2012, p. 654):
“ ... a perspectiva Life-Span tem despertado a atenção de pesquisadores para os
aspectos relacionados ao funcionamento físico, social e intelectual saudável na velhice. A
educação, devido às irrefutáveis contribuições em todos esses âmbitos, tem-se destacado
dentre as estratégias de promoção do desenvolvimento nessa fase.”
Resumindo pode se confirmar que tanto a Educação quanto a Gerontologia ampliaram seus
pressupostos teóricos e, desta forma, conseguiram descobrir temas comuns às duas áreas.
É possível registrar esta aproximação a partir de duas marcas nos anos de 1970. O primeiro foi a
criação da primeira Universidade da Terceira Idade, em 23 de fevereiro de 1973, pelo Conselho da
Universidade de Ciências Sociais de Toulouse, promovido pelo professor de Direito Internacional Pierre
Vellas. A partir de uma reflexão profunda sobre a situação das pessoas idosas na França desta época, Vellas
critica a perspectiva paternalista dos serviços, introduz uma visão diferenciada das pessoas idosas (terceira e
quarta idade) e propõe a inserção de pessoas idosas (troisième age) no ambiente universitário, como uma
forma de oferecer atividades novas e interessantes aos aposentados, ligada ao encontro com as gerações
mais novas. Resumindo, educação como alternativa à vida monótona e tediosa da aposentadoria (Vellas,
2009).
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Outra marca de encontro entre Educação e Gerontologia foi em 1976 o lançamento nos Estados
Unidos da revista científica “Educational Gerontology” (Gerontologia Educacional). Em um famoso artigo
específico, David A. Peterson da Universidade de Nebraska estruturou o campo da Gerontologia educacional
da seguinte maneira:
“Gerontologia educacional é o estudo e a prática de ações educacionais para ou
sobre velhice e indivíduos idosos. É possível observar três diferentes, mas relacionados
aspectos: (1) atividades educacionais voltadas para pessoas com meia idade ou idosos; (2)
atividades educacionais para um público geral ou específico sobre envelhecimento e
pessoas idosas; e (3) preparação educacional para pessoas que trabalham ou pretendem
trabalhar em relação a pessoas idosas como profissionais ou de forma profissional.”
(Peterson 1976, p. 62, tradução J.D.).
No contexto brasileiro, esta aproximação ainda está a caminho, a grande maioria das Faculdades de
Educação ainda não percebeu a importância da temática do envelhecimento para sua própria área. Por outro
lado, existem alguns passos importantes como a publicação de um número especial sobre envelhecimento
por uma revista de destaque da Educação (Educação & Realidade, Porto Alegre, v. 40, n. 1, jan./mar. 2015).

Interfaces entre Educação e Gerontologia
Para pensar possíveis interfaces entre Educação e Gerontologia, podemos analisar o trabalho prático
com pessoas idosas. E fica interessante, pois diferentes trabalhos desenvolvidos, um mais a partir da
Gerontologia (grupos de convivência), outro mais a partir da Educação (Educação de Jovens e Adultos)
demonstram a necessidade de um maior diálogo entre estas áreas.
Assim, os primeiros trabalhos com pessoas idosas se desenvolveram, em praticamente todos os
países, em uma perspectiva assistencialista, procurando atender necessidades básicas de pessoas idosas
em condições desfavoráveis e oferecer alguma forma de contato social. Os idosos eram geralmente
percebidos como pessoas que precisavam de ajuda. Os grupos de convivência, as primeiras formas de
atendimento, ofereciam principalmente alguma atividade, entretenimento e relações sociais. Kolland (2005)
chama esse trabalho com pessoas idosas “caritativo-custodial”. Não se pode excluir que nestes grupos
aconteçam processos educativos, mas a questão educacional é aqui secundária. Enquanto é certamente um
ganho para pessoas idosas isoladas sair da sua casa e ir ao encontro de outras pessoas, este tipo de
trabalho tende a criar vínculos de dependência dos idosos em relação aos coordenadores. A expressão
“creche para idosos” aponta exatamente para este ponto de infantilização dos idosos que pode acontecer. A
razão é a perspectiva profissional do “assistente” social, que tende a enxergar no cliente uma pessoa que
precisa principalmente de ajuda. Repensar esta relação em um viés educacional, como aconteceu em muitas
universidades da terceira idade (Cachioni, 2003), certamente ajuda a criar uma visão da pessoa idosa como
aprendiz, como alguém que possui autonomia e capacidade de aprendizagem.
Por outro lado, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) representa um desafio inesperado para os
pedagogos. Formados para alfabetizar e dar aulas para crianças, os professoros se confrontam com pessoas
idosas nas suas turmas de EJA e percebem suas dificuldades de desenvolver um trabalho educacional
adequado para este grupo. Perguntas dos alunos idosos sobre o envelhecimento e memória, diminuição das
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capacidades cognitivas na velhice, etc. representam um desafio para os pedagogos, aos quais geralmente
não possuem respostas.
Este pequeno exemplo mostra que o trabalho educacional com pessoas idosas necessita de
competências dos dois lados, por parte da Educação conhecimentos sobre os processos múltiplos de
envelhecimento, por parte da Gerontologia reflexões sobre fundamentos da aprendizagem e sobre a
organização de processos educacionais.
Na busca de aproximar os dois campi de estudos, gostaria de apresentar um modelo já descrito em
outra ocasião (Doll, 2016) que procura destacar seis dimensões nas atividades educativas com pessoas
idosas.
a.
Dimensão sócio-educativa: O foco desta dimensão é o desenvolvimento de contatos e
relações sociais e a capacidade de conviver com outras pessoas. Compartilhar, trocar ideias e experiências,
desenvolver atividades de forma conjunta, aprender a escutar e respeitar o outro na sua especificidade são
os aspectos principais deste tipo de aprendizagem (Salgado, 2007). Como as relações sociais são um dos
fatores chaves para o bem-estar na velhice, o exercício e o aprofundamento da competência comunicativa é
da maior importância. De fato, em praticamente todas as propostas educativas, esta dimensão está presente.
Além da importância para a convivência entre pessoas idosas, esta dimensão também perpassa as relações
intergeracionais (Ferrigno, 2003), onde constitui um desafio educacional específico, pois manter e reforçar o
diálogo entre as gerações exige uma série de competências. O foco educacional desta dimensão se dá pelo
fato que o estabelecimento e a manutenção de relações sociais se devem, principalmente, à competência
dialógica, baseada em “virtudes comunicativas” (Burbules, Rice, 1993).Competência que precisa ser
aprendida e treinada
b.
Dimensão de lazer: A saída do mundo de trabalho, a saída dos filhos de casa, estes dois
eventos representam para muitos idosos um aumento grande de tempo livre, que pode significar vazio na
vida. Uma das possibilidades de preencher este tempo podem ser atividades educativas, como fazer cursos,
adquirir novos conhecimentos, leituras, visitas a museus, etc. A origem das universidades da terceira idade,
seguindo as ideias de Pierre Vellas, como demonstrado, aponta para esta dimensão. Cuidar da sua formação
é certamente uma boa possibilidade de preencher o tempo livre, porém isso é apreciado quase só por
pessoas que relacionaram atividades educacionais com lazer e prazer já antes de entrar na velhice (Doll,
Oliveira, 2014). Por isso, preencher o vazio deixado pela saída do mundo de trabalho através de atividades
educativas funciona somente para um pequeno grupo (Kolland, 2005). Mesmo com estas restrições, a
multidão dos alunos das universidades da terceira idade, os grupos do “elderhostel” nos Estados Unidos,
bem como muitos alunos em outros cursos sustentem a importância desta dimensão.
c.
Dimensão compensatória: Às vezes, a vida nos leva por caminhos que não tínhamos
pensado. Sonhamos em estudar, mas a necessidade de ganhar dinheiro e sustentar a família acabou com
este sonho. Isso vale especialmente para a geração das pessoas idosas de hoje, que nas suas juventudes
muitas vezes não encontraram condições adequadas para estudar. Para estas pessoas que sempre queriam
aprender algo, mas não tiveram possibilidade para isso, existe a possibilidade de realizar este sonho agora
na idade avançada. Encontramos esta dimensão tanto em cursos de alfabetização para pessoas idosas, em
cursos de línguas, em cursos universitários. Nesta perspectiva, atividades educativas procuram compensar o
que não foi possível ou alcançado na juventude ou na vida adulta. Muitas vezes, isso representa a realização
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de um sonho antigo das pessoas e, ao alcança-lo, elas encontram profunda satisfação. Também quando os
processos de aprendizagem se tornam complicados, a simples presença em uma instituição, sem
necessariamente ter condições de sucesso, pode assumir o papel de uma realização simbólica que, como tal,
ganha importância para as pessoas idosas.
d.
Dimensão emancipatória: Quando nos compreendemos melhor o mundo, que nos rodeia,
temos mais possibilidades de intervir e não ficar somente a mercê de forças externas de nos. Para isso, dois
aspectos são necessários: Primeiro, acreditar na sua capacidade de aprender e compreender o mundo e,
segundo, dispor das competências ou instrumentos adequados para participar de forma ativa na sociedade.
Estes aspectos, defendidos por Paulo Freire, podem ser construídos em um processo educativo (Freire,
1987). No contexto de trabalho com pessoas idosas, especialmente em condições desfavoráveis, este foco é
da maior importância, pois além de outros preconceitos que possam existir em relação a este grupo (classe
social, etnia, gênero), ainda há os preconceitos em relação à idade. Como exemplo disso podemos citar o
trabalho com pessoas idosas em relação à organização financeira, realizada e estudada por Buaes (2011).
Frente a problemas financeiros de um grupo de mulheres idosas, principalmente em função do crédito
consignado, foi organizado um curso para melhor compreender os mecanismos do mercado financeiro e para
refletir sobre formas próprias de lidar com questões financeiras. O resultado final desde estudo demonstra
bem a dimensão emancipatória que processos educativos com pessoas idosas possam conseguir. (Buaes,
Comerlato, Doll, 2014)
e.
Dimensão de atualização: O tempo hoje é marcado por rápidas mudanças, o que significa,
sem uma atualização constante, existe o perigo de ter menos possibilidades de participação na sociedade.
Um exemplo para isso é a questão do uso da informática e do computador. Certamente é possível viver sem
o uso deste instrumento, mas, de fato, ela pode trazer uma série de vantagens. Agora para se familiarizar
com a informática, cursos de inclusão digital, voltados especificamente para pessoas idosas são uma boa
opção e a oferta cresce, muitas vezes ligadas a universidades da terceira idade ou outras instituições de
formação continuada. Neste sentido, a educação preenche uma função importante para se manter atualizado
(Doll, Machado, Cachioni, 2016).
f.
Dimensão de manutenção das capacidades cognitivas: Os dados das pesquisas
gerontológicas demonstram claramente, que as capacidades que continuamos exercendo, mantêm seu
funcionamento, enquanto a passividade leva à perda de capacidades. Isso vale também para nossas
capacidades cognitivas como a memória e a reflexão. Desta forma, utilizando nosso cérebro, manter-se
informado, continuar aprendendo, treinando a memória é a melhor forma de se proteger ou amenizar
possíveis perdas cognitivas que possam acontecer, geralmente por causa de doenças. Nesta perspectiva,
processos educativos podem assumir uma função profilática. Formas concretas que visam especificamente a
manutenção de capacidades cognitivas são, por exemplo, cursos de treinamento de memória (Yassuda et al.,
2006). De fato, todos os tipos de atividades educacionais possuem este efeito, mesmo se não é o foco
principal da atividade.
Em resumo, entre as atividades educacionais existem algumas que focalizam especificamente em
uma destas dimensões, mas geralmente se encontram as várias dimensões concomitantes nas mesmas
atividades educacionais. Assim, o já citado trabalho de Buaes (2011) com mulheres idosas sobre suas
práticas financeiras visava, em primeiro lugar, uma dimensão emancipatória. Mesmo assim, a dimensão
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sócio-educativa estava fortemente presente neste trabalho, tendo em vista que a aprendizagem aconteceu
principalmente por uma resignificação conjunta das práticas financeiras pelo próprio grupo. O que certamente
contribuiu para a manutenção das capacidades cognitivas deste grupo.

Pesquisa na interface entre Educação e Envelhecimento: consequências e desafios
Como parte final gostaria ainda de apontar alguns aspectos relevantes para a pesquisa nas
interfaces entre Educação e Gerontologia. Acredito que as pesquisas que se desenvolvem nesta área
enfrentam, principalmente, dois grandes desafios. O primeiro é o fato de abordar um campo novo do
conhecimento. Isso traz, por um lado, um fascínio e toda emoção do desbravador de terras novas. Por outro
lado, representa também um trabalho árduo de constituir algo, onde ainda não existem estruturas e caminhos
reconhecidos. Só para citar um desafio: quais são os espaços de divulgação de pesquisas, quer dizer,
revistas, que abordam temas educacionais na área do envelhecimento. Para as revistas do campo da
educação, a temática do envelhecimento parece longe do seu campo de publicação e de pouca relevância
para sua área. A publicação em outras revistas pode ser dificultada por um tom educacional e, muitas vezes,
não é avaliada da mesma forma. E revistas específicas da gerontologia (ainda) não são reconhecidas em um
nível que muitos pesquisadores precisam para manter seu credenciamento.
O segundo grande desafio é a interdisciplinaridade. Por um lado, a interdisciplinaridade é
considerada um movimento importante contra a alta especialização que sabe cada vez mais sobre um
aspecto cada vez menor da realidade, até chegar ao ponto, onde se sabe tudo sobre nada. Neste movimento
de juntar os conhecimentos de diferentes áreas para assim conseguir uma visão mais ampla da realidade, a
interdisciplinaridade representa um avanço importante. Pensando no processo de envelhecimento, é hoje de
senso comum entre os gerontólogos que processos biológicos, sociais e psicológicos interagem de forma
complexa sendo praticamente impossível compreender o envelhecimento exclusivamente do ponto de vista
de uma destas ciências.
Por outro lado, a pesquisa interdisciplinar possui barreiras e desafios que precisam ser considerados
com seriedade. Neste momento queremos apontar três barreiras principais. A primeira refere-se à base da
comunicação, a linguagem. Como uma das tarefas mais importantes da ciência é a precisão e definição dos
conceitos usados (Wittgenstein), pode haver dificuldade na comunicação, quando os conceitos são usados
ou definidos de forma diferente nas diversas ciências. Outro aspecto problemático é que os conceitos
normalmente não existem por si só, mas fazem parte de uma estrutura teórica maior. Sem conhecer as
teorias nas quais os conceitos são ancorados, o uso dos mesmos pode ser problemático, ambíguo ou até
errado.
A segunda dificuldade é mais voltada para aspectos psicológicos dos cientistas. Pertencer a uma
determinada ciência significa muito mais do que simplesmente exercer qualquer atividade profissional. Na
verdade, a nossa ciência, a qual estudamos durante anos e a qual dedicamos tanto tempo e esforço, vai
constituir uma parte forte de nossa identidade como pessoa, quase como nossa "nacionalidade". O cientista,
um psicólogo, por exemplo, faz parte de uma comunidade, da comunidade científica, no caso dos psicólogos.
Em relação às diferentes comunidades, Woodward (2000: 9) aponta pelo fato de que "a diferença é
sustentada pela exclusão", o que se transforma, muitas vezes, em enaltecer o próprio grupo, a própria
comunidade, em detrimento dos outros, exatamente para confirmar e fortalecer sua identidade.
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A questão das diferentes comunidades científicas leva ao terceiro aspecto, as relações entre estas
comunidades. Hoje estamos cientes que nem todas as ciências possuem o mesmo reconhecimento social, os
mesmos recursos e o mesmo poder. Estas relações perpassam, obviamente, também o diálogo
interdisciplinar. A hierarquia das ciências e as suas relações de poder se baseiam em valorizações presentes
em uma sociedade e são construções sócio-históricas. O próprio prestígio das ciências é algo complexo,
enquanto alunos podem valorizar uma ciência pelo prestígio da futura profissão, o governo pode valorizar
outras ciências pela sua importância em produzir resultados aplicáveis na economia. De qualquer maneira, o
diálogo interdisciplinar não acontece, na maioria dos casos, entre parceiros iguais.
Apontar por estas dificuldades no campo da interdisciplinaridade não significa um apelo para a
desistência, muito pelo contrário. Considerar as condições específicas do trabalho interdisciplinar significa
uma preparação mais realista e melhor, protegendo o cientista contra perspectivas ilusionarias que,
geralmente, levam à frustração e ao fracasso. Em contrapartida, quem se submete ao desafio do diálogo
interdisciplinar de forma aberta e sincera vai ganhar muito. Vai ter que se confrontar com outras posições,
outros métodos de pesquisa, outras formas de análise de dados. E vai ganhar uma visão ampla e
diversificada do fazer ciência que enriquece e inspira a pesquisa e, exatamente por isso, consegue avanços
que, de outra forma, seriam impossível.
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PROMOÇÃO DA SAÚDE E ENVELHECIMENTO: AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS
HEALTH PROMOTION AND AGING: SOCIO-EDUCATIONAL ACTIVITIES
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RESUMO: Ações socioeducativas com idosos expandem-se com as políticas públicas para o envelhecimento
e devem ser continuamente qualificadas. Este trabalho apresenta as Ações Educativas em Promoção de
Saúde no Envelhecimento, desenvolvidas pelo Núcleo de Atenção ao Idoso, da Universidade Aberta da
Terceira Idade (UnATI/UERJ), desde 1996. A experiência é interdisciplinar e orientada pelo marco conceitual
da promoção da saúde e por princípios da Educação Popular em Saúde. O projeto inclui grupos diversos,
eventos, mural e produção de materiais educativos. A avaliação, conduzida na ótica da análise de
implantação, mostrou alcance de objetivos como socialização e debate de informações sobre saúde e
envelhecimento, reforço da autoestima e ampliação dos contatos e da rede social dos idosos. O projeto abre
portas à participação e aproxima profissionais e idosos, fortalecendo o compromisso com a atenção integral,
centrada no vínculo e na partilha dos desafios à qualidade de vida e saúde no envelhecimento.
Palavras-chave: promoção da saúde; educação popular em saúde; participação; idoso.
ABSTRACT: Health education for older people expands with public policies for aging and must be
continuously qualified. This paper presents the Educational Actions in Health Promotion and Aging, developed
by Open University of the Third Age (UnATI / UERJ)'s Elderly Care Center, since 1996. The experience is
interdisciplinary and guided by the conceptual framework of health promotion and by principles of Popular
Education. The project includes several groups, events, wall and production of educational materials. The
evaluation, conducted from the perspective of implementation analysis, showed achievement of the objectives
as socialization of information on health and aging, enhancing self-esteem and expansion of contacts and
social network of the elderly. The project opens doors to participation and promotes professionals and elderly
approaching, strengthening the commitment to comprehensive care, centered on peoples's bond and on the
sharing of challenges to quality of life and healthy aging.
Key words: health promotion; popular education; participation; elderly.

INTRODUÇÃO
Ações socioeducativas de promoção da saúde com idosos são estratégicas nos programas
destinados a esse segmento e fazem parte do conjunto de respostas necessárias aos desafios do
envelhecimento populacional brasileiro.
O Núcleo de Atenção ao Idoso (NAI), vinculado à Universidade Aberta da Terceira Idade (UnATI), da
Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), desenvolve, desde 1996, um projeto interdisciplinar de
promoção da saúde, que realiza ações educativas com idosos a partir da articulação das atividades de
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ensino, pesquisa e assistência.
O NAI é um serviço de saúde especializado na atenção integral ao idoso e conta com profissionais
das áreas de enfermagem, medicina, nutrição, serviço social, psicologia, fisioterapia e fonoaudiologia. O
ambulatório do NAI destina-se aos idosos com múltiplos comprometimentos de saúde e maior risco para
perda da autonomia e independência, assumindo perfil de atenção secundária.
O trabalho educativo foi organizado inicialmente em resposta à demanda de idosos por ações pre ventivas não compatíveis com a inserção para acompanhamento assistencial. Em sua primeira versão, o pro jeto previu o grupo Encontros com a Saúde (GES), com programação fechada de temas relacionados à
saúde no envelhecimento, articulado à Avaliação Multidimensional de Saúde e Qualidade de Vida (AMSQV),
estruturada como abordagem educativa e preventiva em nível individual, aplicada paralelamente ao trabalho
dos grupos e também voltada para a pesquisa. Princípios da Educação Popular em Saúde (EPS) foram incorporados como referência conceitual.
Ao longo do tempo, o projeto se consolidou na dinâmica institucional, diversificou a oferta de
atividades, e passou por um processo avaliativo a partir do qual foram publicados textos que retratam a
experiência, o processo e os resultados da avaliação e temas relacionados. O objetivo deste trabalho é
apresentar alguns aspectos teórico-práticos dessa produção, que se pretende uma referência de diálogo para
ações em linha semelhante que estejam sendo trilhadas na busca de um envelhecimento com mais saúde e
qualidade de vida para a população brasileira.
AÇÕES EDUCATIVAS EM PROMOÇÃO DA SAÚDE NO ENVELHECIMENTO:
A EXPERIÊNCIA DO NAI/UnATI
A prática educativa no projeto foi estruturada em contraponto às ações verticalizadas e normativas
hegemônicas nos serviços. Baseada em princípios da EPS, a ideia norteadora foi abrir espaços para os
idosos, em conjunto com os profissionais, refletirem sobre a relação corpo/vida/envelhecimento, na direção
de integrar o fazer individual e coletivo que envolve a conquista da saúde (ASSIS et al., 2007).
A compreensão de saúde relacionada à qualidade de vida e de educação como processo formativo
do humano, muito além da transmissão de conteúdos, são pilares do projeto e seus princípios teóricometodológicos são: diálogo e reflexão; metodologias participativas; valorização da cultura popular e sua
interação com o saber técnico-científico; afetividade e afirmação de sujeitos; opção filosófico-política pela não
opressão e perspectiva de emancipação/fortalecimento da organização popular (ASSIS, 2005). Em 2013, a
EPS foi assumida como referência para as práticas educativas no Sistema Único de Saúde, em longo
processo de construção coletiva com atores sociais que atuam na área, e seus princípios orientadores foram
definidos em portaria como: diálogo; amorosidade; problematização; construção compartilhada do
conhecimento; emancipação; e compromisso com a construção do projeto democrático e popular (BRASIL,
2013).
O projeto incorporou também a referência conceitual contemporânea da promoção da saúde (CARTA
DE OTAWA, 1986) e procura refletir sobre a inter-relação de seus campos de atuação e o potencial de articu lar dimensões individuais e coletivas do empoderamento, integrando a abordagem do autocuidado ao reforço
da ação comunitária e à luta pela cidadania (ASSIS, 2005). Em sentido convergente, pretende ser uma con tribuição à promoção do envelhecimento ativo como processo social, temática relevante no contexto das
políticas em nível mundial e diretriz na Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa no Brasil (WHO, 2005 e
BRASIL, 2006).
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Recentemente, a política nacional de promoção da saúde no Brasil passou por processo de revisão
(BRASIL, 2014), assim como o marco conceitual e político do Envelhecimento Ativo (CENTRO INTERNA CIONAL DE LONGEVIDADE BRASIL, 2015). Avanços na implementação de ações nesses campos são reconhecidos e valiosos, mas também se registra o debate sobre possíveis limites e riscos que envolvem o uso dessas noções
(CASTIEL, GUILHAN e FERREIRA, 2010; JOSÉ e TEIXEIRA, 2014). O projeto acompanha essa discussão e
procura marcar a relevância dos determinantes sociais da saúde e das políticas públicas na garantia de direitos, trabalhando as questões comportamentais de forma problematizadora e não dissociada da realidade social e do contexto de
vida das pessoas.

Em seu conjunto, as ações educativas do NAI/UnATI se orientam pelos seguintes objetivos
específicos:

 “Ampliar conhecimentos da população e dos profissionais de saúde sobre o processo de
envelhecimento e sobre fatores de risco e de proteção das doenças e agravos mais comuns entre os
idosos;
 Estimular o autoconhecimento e reforçar a autoestima visando ao desenvolvimento de capacidades
do idoso e retomada/reconstrução de projetos de vida;
 Provocar a reflexão e construir possibilidades para o autocuidado como condição para maior
autonomia e participação dos sujeitos;
 Fortalecer a rede de suporte social do idoso, através de sua inserção em espaço de troca de
experiências e criação de vínculos afetivos e de novas amizades;
 Possibilitar o intercâmbio de informações sobre os direitos dos idosos e estimular a participação
popular na defesa das políticas sociais;
 Suscitar reflexões e ações que questionem e rompam preconceitos em relação à velhice;
 Valorizar as expressões dos idosos e o maior intercâmbio e solidariedade intergeracional. ” (ASSIS et
al., 2007).
As diferentes modalidades de ações educativas do projeto foram apresentadas pelas autoras no
texto anteriormente referido e podem ser assim sintetizadas:
a) Grupo Encontros com a Saúde (GES): grupos de doze pessoas, em média, com programação
de quatorze encontros de duas horas, que aborda temas como envelhecimento, alimentação, atividade física,
estresse, sexualidade, memória, saúde oral, direitos dos idosos, arte de sentir e se comunicar, doenças
comuns na velhice (hipertensão arterial, diabetes, alterações osteoarticulares e depressão), dentre outros. Os
idosos passam por uma avaliação individual (AMSQV), que busca uma visão ampla da pessoa, seu contexto
social, condições gerais de saúde e fatores de risco e proteção. São disponibilizados exames básicos e a
avaliação nutricional do Projeto Nutrição e Terceira Idade. Dois grupos são realizados por semestre e o
processo é reforçado com os Encontros sobre Promoção da Saúde e/ou o grupo aberto Roda da Saúde.
b) Encontros sobre Promoção da Saúde: encontros abertos ao público em geral sobre temas
diversos sugeridos pelos participantes ao final de cada encontro. A duração é de duas horas e a metodologia
busca preservar o clima de envolvimento e participação dos grupos por meio de várias estratégias. São
valorizadas as produções artísticas dos idosos da UnATI e de outros grupos culturais como momentos de
descontração e incentivo à expressão criativa dos idosos.
c) Grupo Roda da Saúde: grupo aberto, semanal, com duração de duas horas, caracterizado como
“chá da tarde”. A participação pode ser pontual ou continuada, conforme o interesse pelas temáticas,
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divulgadas previamente nos murais. A programação é feita em conjunto com o grupo, a partir dos temas
emergentes no processo educativo. Os idosos são estimulados a pesquisarem os temas e suas produções
(poesias, textos, histórias...) são incorporadas às dinâmicas de grupo. A média de participação é de 15
idosos. Esta experiência está reportada no relato de Bernardo et al. (2009).
d) Grupo de sala-de-espera: reuniões quinzenais breves (30 a 45 minutos) na recepção do
ambulatório NAI. São realizadas pequenas dinâmicas de grupo e recursos visuais como facilitadores da
discussão. É um espaço aberto a dúvidas, críticas e sugestões dos usuários quanto ao serviço e também se
baseia no compartilhamento de informações e experiências. Espera-se provocar a reflexão sobre aspectos
da saúde e formas de enfrentamento das questões levantadas. Os temas se articulam à produção do mural e
à caixa de sugestões do serviço.
e) Mural interativo e caixa de sugestões: canais de comunicação que estimulam a participação dos
idosos no serviço e provocam a reflexão sobre saúde e qualidade de vida, dando suporte aos debates da
sala-de-espera. A produção visual procura ser atraente e o espaço é também aberto para divulgação de
materiais sugeridos pelos idosos, assim como das críticas e sugestões ao serviço, e seu retorno periódico, a
partir da caixa de sugestões.
f) Produção de materiais educativos: criação de folders, folhetos e outros materiais educativos que
dão suporte às ações dos grupos ou que oferecem sínteses a partir da própria produção grupal, valorizandose a produção compartilhada do trabalho.
AVALIANDO A CAMINHADA
Os diversos eixos de atuação do projeto possuem uma equipe responsável e uma dinâmica própria
de planejamento e avaliação. O intercâmbio e a articulação do trabalho ocorrem no dia-a-dia e em reuniões
gerais. Planejamento e documentação sobre as atividades realizadas são práticas fortemente estimuladas e
busca-se reservar para isso o tempo necessário.
Iniciativa mais sistemática de avaliação, de caráter exploratório, foi realizada quanto às atividades
educativas mais antigas (GES, AMSQV e Encontros de Promoção da Saúde). Na revisão sobre programas
de promoção da saúde que contextualizou a análise de implantação do projeto, foi evidenciada a pequena
cultura de avaliação de ações educativas no contexto brasileiro, o predomínio de relatos de experiências e a
presença destacada da educação popular como referência (ASSIS, HARTZ e VALLA, 2004). Princípios da
EPS também se mostraram frequentes em revisão mais recente de práticas educativas com idosos no
cenário brasileiro (MARQUES e ASSIS, 2012).
A avaliação do projeto foi pensada na própria dinâmica e documentação do trabalho, combinando
dados quantitativos e qualitativos para responder a duas questões: o que dizem os idosos e o que muda ao
longo do tempo quanto a alguns indicadores. Constatou-se alcance de objetivos intermediários previstos no
modelo teórico-lógico como socialização e debate de informações sobre saúde e envelhecimento, reforço da
autoestima e ampliação dos contatos e da rede social dos idosos. Os grupos oportunizam novas formas de
vivência do processo de envelhecimento, ilustrada pela mudança positiva na maneira de perceber e lidar com
a velhice, na experiência de autocuidado, na autoestima e postura diante da vida, na oportunidade de
ingresso em novas atividades e no crescimento pessoal por partilhar problemas e experiências de outros
idosos. Na comparação de alguns dados da AMSQV reavaliados após dois anos (autocuidado, uso de
serviços preventivos e assistenciais, controle de doenças pré-existentes, autopercepção de saúde, satisfação
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de viver, participação social e política), mudanças pequenas foram observadas em diferentes sentidos,
caracterizando certa estabilidade considerada positiva em função do perfil do subgrupo avaliado (ASSIS,
2004).
Rever estratégias para alcançar maior participação de homens e de idosos mais vulneráveis no
projeto, incluir mais atividades corporais e investir no trabalho de formação de idosos multiplicadores foram
recomendações que emergiram do processo avaliativo. Avanços nessa última vertente foram registrados
posteriormente pela via do trabalho comunitário de dois idosos egressos do projeto, que se tornaram
lideranças no trabalho socioeducativo com idosos em seus bairros (ASSIS, 2010).
A articulação entre dimensões individuais e coletivas da saúde é um ponto de reflexão que fica no
sentido de aprofundamento teórico-prático da promoção da saúde. É preciso um continuado apuro da
preparação dos coordenadores dos grupos para que reflitam sobre a qualidade da comunicação estabelecida
no processo educativo. Exemplos de questões nessa linha são: “Há uma dinâmica adequada entre a
socialização de informações e a reflexão / discussão sobre o cotidiano de vida dos sujeitos? As questões
socioculturais, políticas, e econômicas que favorecem ou dificultam o autocuidado são problematizadas? As
práticas culturais de saúde são partilhadas? Como o dissenso é abordado nos grupos?” (ASSIS, 2004). A
avaliação de processo deve buscar contemplar tal dimensão e aprofundar correspondentes caminhos
metodológicos.
Na reflexão sobre possibilidades e limites do autocuidado, ressalta-se, por fim, a necessidade de
compreender o sujeito além do risco, o lugar do desejo e os desafios próprios ao envelhecimento. Conforme
Caponi (2003), saúde é também abertura ao risco e capacidade autônoma de administrar as infidelidades do
meio. Políticas de prevenção e promoção da saúde devem minimizar riscos desnecessários e “maximizar a
capacidade que cada indivíduo possui para tolerar, enfrentar e corrigir aqueles riscos ou traições que
inevitavelmente fazem parte da nossa história” (Caponi, 2003:71).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
“O maior sonho da Educação Popular é deixar de ser um movimento alternativo.
(...) Nosso sonho é que isso se espalhe pelo sistema de saúde e ajude a fazer
um SUS mais criativo e participativo. É preciso que o SUS sirva de instrumento
de dinamização da vida, da busca de intensidade de um viver maior nesse
Brasil, que seja um elemento de busca de uma saúde plena, proporcionando
uma cidadania ativa.”
Eymard Mourão Vasconcelos
(Radis, 2001)

Iniciativas inovadoras nos serviços de saúde, que possam ir além da assistência e potencializar o
sentido amplo da promoção da saúde, são fundamentais diante das crescentes demandas do envelheci mento populacional.
A experiência apresentada, fundada em princípios da Educação Popular em Saúde, aponta um olhar,
uma escuta, um “fazer com” que exercita uma ética de convívio transformadora, alinhando-se a movimentos
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que buscam novos modos de fazer saúde, a partir de diálogos mais fecundos com os sujeitos, mais próximos
à sua dinâmica de vida, transcendendo os limites da lógica biomédica hegemônica.
O projeto em seu conjunto valoriza e trás ao debate a complexidade e a riqueza da dimensão educa tiva da saúde, consolidando-se não só como uma ação positiva para os idosos, mas também como campo
estratégico para a formação profissional e a construção de um modelo de atenção integral. A vivência nos
grupos contribui para que profissionais em formação desenvolvam uma postura mais sensível e aberta a in cluir o outro e seus saberes e a considerar a saúde em sua relação dinâmica com o contexto social.
Ações socioeducativas com idosos devem valorizar o aprendizado mútuo e estimular o pensamento
criativo, mobilizando os sujeitos envolvidos – profissionais e idosos - a pensar e agir sobre os desafios
pessoal e societário na conquista do envelhecimento com qualidade de vida.
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GERONTOLOGIA DA UNICAMP: CONTRIBUIÇÃO NA SEMANA
DA PESSOA IDOSA 2016 DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS
Alves*, V. M.C. ; Biz, M. C. P. ; Hara, L. M. ; Fattori, A.
Programa de Pós-Graduação em Gerontologia da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual
de Campinas. Campinas, São Paulo.
valeriameloclaudino@gmail.com
Objetivo: Este trabalho objetiva relatar a cooperação de um grupo discente interdisciplinar em saúde durante
a realização da Semana da Pessoa Idosa 2016, do Hospital das Clínicas. Métodos: Realizada anualmente
desde 2004 no Hospital das Clínicas da Unicamp, a Semana da Pessoa Idosa celebra o Dia Internacional do
Idoso, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) e comemorado mundialmente em 1º de
outubro. Participantes: A edição 2016 do evento contou, pela primeira vez, com a contribuição dos alunos
da disciplina de Habilitação Multiprofissional em Gerontologia do Programa de Pós-Graduação em
Gerontologia da Unicamp. O público-alvo constituiu-se de pacientes idosos e acompanhantes.
Procedimentos: A atividade ocorreu no dia 06 de outubro nas salas de espera que circundam o Ambulatório
de Geriatria. Foram formados dois grupos que realizaram oficinas temáticas em “Memória” e “Prevenção de
quedas”, respectivamente. O conteúdo foi elaborado pelos alunos e ocorreu na modalidade de palestra
interativa. Resultados: No evento foi chamada a atenção para a importância de cuidados na prevenção de
quedas, bem como para aspectos que diferenciam queixas de memória usuais de queixas com aspectos
patológicos, ressaltando-se a necessidade de se procurar atendimento na ocorrência de disfuncionalidade
nas atividades de vida diária decorrentes de falhas de memória. Conclusão: A realização das oficinas
possibilitou de um lado, aos pacientes e acompanhantes a reflexão sobre dois temas relevantes para a saúde
da pessoa idosa. De outro, contribuiu para a inserção do conhecimento gerontológico científico-acadêmico na
assistência ambulatorial, sendo também uma experiência valorosa para a formação profissional dos alunos.
Palavras-chave: Idosos; Prevenção; Mémoria; Quedas
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RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A PERCEPÇÃO DE ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM
MASSOTERAPIA AO CAMPO DE ESTÁGIO NA ATENÇÃO E REABILITAÇÃO DE IDOSOS
INSTITUCIONALIZADOS E AO CONHECIMENTO DO CAMPO DE ESTUDO EM GERONTOLOGIA

Flores, T.G.1; Mejia. A.C.2; Praia, R. S.3; Cruz, I.B.M.4; Brittes, E.D.5; Kummer, L.6
1-4

Centro de Educação Física e Desportos, Mestrado em gerontologia, Universidade Federal de Santa Maria.
5

Curso de Fisioterapia, Universidade Luterana do Brasil.

6

Curso de Enfermagem, Centro Universitário Franciscano.
thamaraflores_fisio@yahoo.com.br

Objetivo: Este relato tem como objetivo demonstrar a importância do campo de estágio voltado para a
pratica em idosos e processos educacionais em gerontologia nos diversos níveis de sistema de ensino.
Participantes: 12 alunos do curso técnico em massoterapia. Procedimentos: Este relato de experiência foi
realizado no período de fevereiro a setembro de 2016 através do método qualitativo e observacional, sendo
realizado pela fisioterapeuta responsável pelo setor de fisioterapia na ILPI Associação Amparo e Providência
Lar das vovozinhas. Resultados: Este campo foi o percursor da prática em idosos institucionalizados do
curso de massoterapia na região de Santa Maria, como resultados pode-se observar o amadurecimento dos
acadêmicos e o maior vínculo com os idosos, bem como a curiosidade e maior disposição para a
aprendizagem de temas vinculados ao campo da gerontologia, neste período inclusive tivemos a submissão
e aprovação de 12 trabalhos de conclusão de curso envolvendo o tema. Conclusões: A inserção deste
campo de ensino e pratica apresentou-se benéfico principalmente devido a importância da gerontologia na
formação de profissionais que atuem nessa área e que tenham conhecimentos acerca dos processos físicos,
psicológico e sociais que ocorrem neste estágio de vida, modificando assim o pensamento acerca do
atendimento ao idoso bem como a visão sobre o envelhecimento. Estes alunos além de conhecer um novo
campo de aprendizagem e estudo, tiveram a oportunidade de no ensino técnico ter contato primordial com a
gerontologia, que fez a diferença em suas formações pedagógicas e no seu cotidiano enquanto profissionais
e pessoas.
Palavras-chave: Envelhecimento, reabilitação, gerontologia e massoterapia.

Em agradecimento a coordenação do mestrado em Gerontologia UFSM pelo apoio e incentivo para a
realização deste trabalho, bem como ao Sistema de Ensino Gaúcho pela iniciativa e acolhimento para criação
de novo campo de estágio para curso técnico em Massoterapia, aos colegas e professores do mestrado em
gerontologia pelo auxilio e motivação para desvendar este campo de ensino.
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PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS EM GRUPOS E ORGANIZAÇÃO DO TEMPO LIVRE: APRENDENDO
NOVOS PAPÉIS SOCIAS
Ventura, T. Z.1; Rodrigues, G. M.2
1

Mestre em Ciências do Envelhecimento, Universidade São Judas Tadeu.

2

Universidade São Judas Tadeu, Escola Superior de Educação Física de Jundiaí.
tha_ventura@yahoo.com.br

Ao longo da vida somos educados para o mundo do trabalho. A pergunta “o que você quer ser quando
crescer?” nos direciona para escolhas de papéis sociais que nos acompanhará por anos e que se perde com
a aposentadoria. O ato de aposentar-se implica no aprendizado de uma nova condição social e na
reorganização do tempo livre. O objetivo deste trabalho foi compreender o significado da prática de exercícios
em grupo na organização temporal de pessoas idosas. Trinta e um idosos de ambos os sexos praticantes de
exercícios físicos em grupo, pertencentes a quatro unidades do Sesc São Paulo, participaram desse estudo.
Para a coleta de dados foi utilizada uma entrevista semiestruturada e os dados foram tratados através da
Análise de Conteúdo. A análise permite inferir que a participação nas atividades colabora com a
reorganização temporal cotidiana dos idosos e quebra a concepção de inatividade estabelecida pela noção
do tempo livre. Foi verificado que é importante para os participantes se manterem ativos, pois o compromisso
com o grupo e com o exercício físico propicia diferentes tarefas no decorrer do seu dia que vai desde a
manutenção funcional e relacional com outras pessoas até a organização de uma estrutura de vida que
suprima a ociosidade que permeia o ato de aposentar-se. Os resultados nos permitem refletir sobre a real
função social de instituições e profissionais que trabalham com pessoas idosas. Programas e intervenções
bem planejados podem suscitar a descoberta de novos papéis sociais e possibilidades de aprendizagem
nessa etapa da vida.
Palavras-chave: Envelhecimento; Organização temporal; Exercício Físico
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OS IDOSOS COMO PÚBLICO DE MUSEUS
Araujo, O.S.C.1
1

Pós Graduação Interunidades em Museologia da Universidade de São Paulo.
susanacostaaraujo@gmail.com

A pesquisa exploratória e metodológica procura entender como se estabelecem relações entre museus e
idosos. Perceber como a museografia aborda o público idoso na prática, explorando a função social da
museologia por meio da comunicação e salvaguarda em resultado da expansão de públicos e das políticas
de inclusão sócio cultural, seguindo diretrizes e regulamentações já um freio para elaboração de proposições,
é a pesquisa de recepção como metodologia, que possibilita o compreender o alcance das relações
museográficas com o potencial público idoso e parceiros, visando um impacto positivo na vida dos idosos e
dos museus. O envelhecimento e a musealização serão bem-sucedidos estabelecendo-se abordagens
socioculturais para os idosos por interação da sociedade, território e patrimônio que promovam
aprendizagens ao longo da vida e diálogo intercultural contemplando as necessidades, vivências, interesses
e motivações destes indivíduos. A proposição conceitual, abordada na pesquisa, pretende destacar a
necessidade de se conhecer os idosos como público de museus (visitantes e não visitantes), explorar o
contexto das instituições museológicas e apontar as diversas escolhas museográficas possíveis, explorando
mudanças atitudinais, destacando a utilidade e necessidade de recursos para trabalhar a herança patrimonial
dos indivíduos e dos museus com os cidadãos com sessenta e mais anos.
Palavras-chave: Museus, Idosos, Aprendizagem Continua.

Agradecimento à minha orientadora Prof . Dra. Marília Xavier Cury. o presente trabalho foi realizado com
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SINTOMAS DEPRESSIVOS CARACTERÍSTICOS DAS CONDIÇÕES DE FRAGILIDADE EM IDOSOS
BRASILEIROS: DADOS DO FIBRA- UNICAMP
Nascimento, P. P. P 1
. ; Batistoni, S. S.T.2; Neri, A. L.1

1

Faculdade de Ciências Médicas, Universidade de Campinas.

2

Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo.
priscila.pascarelli@gmail.com

Objetivo: Identificar a relação entre a síndrome da fragilidade e os sintomas depressivos em uma amostra de
idosos comunitários, participantes da Pesquisa sobre Fragilidade em Idosos Brasileiros (FIBRA) do polo
UNICAMP, e verificar os sintomas depressivos característicos das condições de pré-fragilidade e de
fragilidade controlando a presença de doenças e incapacidades, e características sociodemográficas.
Método: Analisou-se os dados de 2.402 idosos (≥65 anos) de sete cidades brasileiras do banco eletrônico do
FIBRA. As variáveis estudadas foram: sexo; idade; estado civil; escolaridade; renda; critérios de fragilidade
(perda de peso não-intencional, fadiga, baixa força de preensão manual, lentidão na marcha e baixo gasto de
energia) e níveis de fragilidade, segundo o fenótipo estabelecido por Fried e colaboradores (2001); doenças
autorrelatadas; desempenho em atividades instrumentais e avançadas de vida diária, e Escala de Depressão
Geriátrica (GDS-15). Resultados: A amostra geral consistiu principalmente de mulheres, com idade média
de 72,3 anos (DP = 5,5), em sua maioria pertencentes às faixas etárias de 65-69 e 70-74 anos, com baixa
escolaridade (1-4 anos), casados ou viúvos e baixa renda. A média do número de incapacidades foi de 4 (DP
= 2,4), e de doenças de 2,2 (DP = 1,5). A prevalência de depressão medida pelos GDS-15 na amostra total
foi de 20,2% (DP=2,7), e as prevalências de fragilidade e de pré-fragilidade eram 6,9% e 50,2%,
respectivamente. A partir dos modelos explicativos da prevalência de pré-fragilidade e de fragilidade
observou-se que o número e os tipos de sintomas depressivos elucidativos destas condições se agravaram
continuamente. Conclusões: A investigação da relação dos sintomas específicos da depressão com os
critérios específicos de fragilidade mostrou que há variabilidade da prevalência de depressão entre os perfis
de fragilidade, e que há sintomas depressivos característicos de cada perfil da síndrome.
Palavras-chave: Fragilidade; Pré-fragilidade; Sintomas Depressivos; Envelhecimento.
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EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO DE ÔMEGA 3 NOS MARCADORES PERIFÉRICOS BIOQUÍMICOS DE
PESSOAS IDOSAS EM TREINAMENTO INTERATIVO COM EXERGAMES
Spanhol, M. R
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Alimentos fontes de ômega 3 agem diminuindo a produção de eicosanoides, citocinas e espécies reativas de
oxigênio. Objetivo: Avaliar os efeitos da suplementação de ômega 3 na diminuição do estresse oxidativo de
idosas em treinamento interativo com exergames. Métodos: A amostra compreendeu 27 idosas participantes
de grupos de convivência. O grupo controle não recebeu nenhuma intervenção (seis idosas); o grupo ômega
3 recebeu suplementação de ômega 3 durante 14 semanas (oito idosas); o grupo combinado recebeu
suplementação de ômega 3 e realizou treinamento com exergames durante 14 semanas (sete idosas). Os
marcadores bioquímicos analisados foram os polifenóis, óxido nítrico, proteína c-reativa (PCR), ácido
tiobarbitúrico (TBARS) e ácido delta aminolevulínico (ALA-D) pré e pós intervenção. Para a análise dos dados
foram utilizados o teste de Wilcoxon e Anova. O nível de significância utilizado foi p≤0,05. A pesquisa foi
aprovada pelo CEP/UPF (pareceres 1.023.088/933.586). Resultados: Os grupos ômega 3 e combinado
apresentaram resultados significativos nos exames de polifenóis (ômega 3# pré:0,022, pós:0,029; p=0,028 //
combinado# pré:0,023, pós:0,040; p=0,028), óxido nítrico (ômega 3# pré:0,055, pós:0,034; p=0,028 //
combinado# pré:0,052, pós:0,045; p=0,018), PCR (ômega 3# pré:0,516, pós:0,445; p=0,075 // combinado#
pré:0,465, pós:0,355; p=0,866), TBARS (ômega 3# pré:0,360, pós:0,269; p=0,028 // combinado# pré:0,493,
pós:0,452; p=0,018) e ALA-D (ômega 3# pré:5,3, pós:3,9; p=0,027 // combinado# pré:8,0, pós:6,5; p=0,028).
Conclusões: Houve redução nos marcadores bioquímicos de óxido nítrico, PCR, TBARS e ALA-D. A
suplementação de ômega 3 combinada ou não com treinamento interativo com jogos apresentou resposta
terapêutica na diminuição do estresse oxidativo.
Palavras-chave: Marcadores bioquímicos; Suplementação nutricional; Exergames.
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A MÁQUINA DE FAZER VELHOS: A LITERATURA COMO OBJETO DE REFLEXÃO SOBRE O
ENVELHECER.
Demasi, M. A.1
1
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O trabalho é uma análise do romance A máquina de fazer espanhóis do escritor português Valter Hugo Mãe.
Situada no campo da Gerontologia Social, a autora articula conceitos de Friedrich Nietzsche, Michel Foucault,
Gonçalo M. Tavares, Fernando Pessoa, Silvana Tótora e Angela Mucida para construir um painel ilustrativo
da diversidade de velhices e maneiras de experimentar o longeviver. À luz desses pensadores, discute-se a
possibilidade de encontros e afetos positivos na velhice, a potência desse tempo, a institucionalização, a
fabulação criativa e a finitude. A obra literária como objeto de reflexão traz, portanto, uma perspectiva rica e
pertinente a discussão desses temas com grupos de profisionais da área da Gerontologia e da Geriatria,
objetivando a sensibilização através de trocas de experiências estimuladas pelo texto literário ficcional.
Através da exibição de vídeo-síntese da obra literária, os participantes são convidados a dividir com o grupo
experiências similares que vivenciam no dia a dia, através da mediação da autora do trabalho.Esse processo
de espelhamento mostra-se eficiente no processo de reconhecimento das dificuldades e avanços no trabalho
com idosos. O trabalho traz pois, a possibilidade de difusão social desse campo através da Literatura e dos
temas caros à Gerontologia.
Palavras-chave: Gerontologia Social; Institucionalização; Sensibilização; Velhices; Literatura.
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IMPACTO DO EXERCÍCIO FÍSICO NA APTIDÃO FÍSICA E FUNÇÕES COGNITIVAS DE IDOSOS
Rojo, M. R. S.
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Objetivo: Este estudo avaliou a eficácia do exercício físico com pesos livres na aptidão física e funções
cognitivas de idosos. Métodos: Intervenção quase-experimental, programa de exercício físico regular, 18
sessões, duas vezes na semana, uma hora de duração. Participantes e procedimentos: 24 idosos, 60 a 80
anos, 19 mulheres e cinco homens. Coleta de dados foi numa instituição de aposentados e pensionistas em
uma cidade do interior de São Paulo; foram avaliados antes e após a intervenção: Questionário sócioeconômico-demográfico e saúde, MEEM, IPAQ adaptado para idosos, Aptidão Física Functional Fitness Test.
RESULTADOS indicaram que houve eficácia após o exercício físico com pesos livres nas funções cognitivas,
com p<0,05 para aumento da média do escore do MEEM 26,1 antes e 28,5 após; evidenciaram ganho na
aptidão física: potência aeróbica antes 66,1 e 80,8 após, força mmsuperiores média antes 13,7 e 20,7 após;
membros inferiores, média antes de 10,4 e após 14,0; velocidade normal andar (antes 3,9 e após 3,1
segundos), velocidade máxima andar (antes 2,6 e após 2,4 segundos). Pode-se inferir que esse resultado
levou os idosos a caminhar com maior velocidade, dispendendo menor tempo de execução. Os domínios do
IPAQ, quando correlacionados às variáveis estudadas, observou-se correlação positiva significativa forte (0,6
≤ I r I< 0,9). Conclusões: esse estudo sugere que o exercício físico exerce forte impacto na saúde física e
cognitiva do idoso. Constitui-se de fácil aplicabilidade baixo custo, recomenda-se implantação em programas
de politicas públicas de atenção ao idoso; promoção da saúde e prevenção de doenças do envelhecimento.
Palavras-chave: Cognição; Envelhecimento humano; Função cognitiva; Exercício físico; Atividade física;
Exercício com peso
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O GERONTÓLOGO COMO GESTOR DO CUIDADO FORMAL DOMICILIAR
Teixeira, J. M. S.; Chubaci, R. Y. S.
Programa de Pós-Graduação em Gerontologia, Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de
São Paulo, São Paulo – SP.
jullyanne.marques@hotmail.com
O presente trabalho entrevistou cuidadores formais e gerontólogos, que trabalham em empresas de
atendimento domiciliar localizadas em São Paulo, com os seguintes objetivos: compreender o significado do
gerontólogo como gestor do cuidado formal domiciliar, na perspectiva dos gerontólogos e cuidadores
envolvidos no cuidado ao idoso; Identificar, a partir do depoimento dos gerontólogos, quais são suas
atribuições desempenhadas como gestor do cuidado; Verificar a satisfação do gerontólogo no ambiente de
trabalho e suas dificuldades. Foram entrevistados até o momento dois gerontólogos e dois cuidadores
formais. Os depoimentos foram coletados por meio de questionário aberto. Todos os depoimentos foram
gravados e transcritos, em seguida, foram realizadas leituras minuciosas das transcrições e feitas as
categorizações de acordo com as unidades de significado. Tais categorias foram divididas em motivos
porque e motivos para, posteriormente, foi realizada a análise compreensiva destas categorias, utilizando
como base da interpretação do conteúdo sob o olhar do Referencial Teórico Filosófico de Alfred Schutz.
Resultados parciais: As principais “motivações” da atribuição do Gerontólogo foram: Dar orientação
gerontológica; Transmitir segurança; Cuidar da saúde e qualidade de vida do idoso; Controlar e organizar os
materiais e medicamentos; Ter contato próximo com o idoso; e Engrandecer a profissão de gerontólogo. As
principais dificuldades do gerontólogo de atuar na gestão domiciliar foram: Ser visto como auditor; Falta de
autonomia; e Limitações impostas pela família. Percebe-se, por meio da categorização das entrevistas, a
importância da atuação do gerontólogo como gestor do cuidado domiciliar a partir da identificação de suas
atribuições neste contexto de trabalho.
Palavras-chave: Gerontologia, assistência domiciliar, cuidador de idosos.
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EFEITOS DE UM PROGRAMA DE USO DE TABLETS-PC SOBRE O DESEMPENHO COGNTIIVO DE
PESSOAS IDOSAS
.
Alvarenga, G. M. O 1; Silva, L. S. V.1; Morelli, N.L.2, Yassuda, M.S.3; Cachioni, M3.
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O presente estudo teve como objetivo geral analisar os efeitos de um programa de treino de uso de tablet-pc
para pessoas idosas sobre indicadores cognitivos. Realizou-se cálculo amostral no programa Gpower e
foram convidados a participar do estudo 44 indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos. Os idosos
foram sorteados em três grupos: grupo intervenção (GI), social (GS) e controle (GC). Os idosos do GI e GS
participaram de ensino e treinos com tablets-pcs e aplicativos; atividades de desenvolvimento pessoal.
Durante 10 semanas, desenvolveram um conjunto de competências que incluiu duas aulas de formação de
duas horas e meia, e 10 horas de atividades complementares realizadas em casa e registradas em diário. Os
grupos foram avaliados pré e pós-intervenção por meio dos instrumentos: questionário de dados
sociodemográficos, rastreamento de demências (Addenbrooke's Cognitive Examination-ACE-R), sintomas
depressivos (Escala de Depressão Geriátrica), velocidade de processamento (subteste Códigos da Escala de
Inteligência Wechsler para Adultos WAIS-III), atenção (Teste de Trilhas, subtestes de Dígitos Diretos e
Indiretos da WAIS-III, Teste Cognitivo Breve SKT), memória (SKT, subteste de História do Teste
Comportamental de Memória de Rivermead), controle mental (Teste de Stroop, versão Vitória), habilidade
visuoperceptiva (Matrizes Progressivas Coloridas de Raven). Ao comparar as medidas de desempenho
cognitivo no pós-teste entre os grupos, pôde-se observar diferenças significativas em memória, mostrando
melhor desempenho do GI em comparação aos outros dois grupos. Foi realizada comparações no pré e pós
teste por grupos. O desempenho cognitivo dos idosos do GI foi superior quando comparados ao pré teste e
aos GS e GC, sendo possível concluir que o treino realizado foi eficaz para a estimulação cognitiva.
Palavras-chave: inclusão-digital, aprendizado-digital, idoso, cognição, tablets-pcs.
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CONDIÇÕES FACILITADORAS DO CUIDADO, CONFORME O GÊNERO E A IDADE DOS CUIDADORES
E CONFORME O NÍVEL DE DEPENDÊNCIA DOS RECEPTORES DE CUIDADOS
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Objetivos: (a) Comparar opiniões de cuidadores sobre facilitadores do cuidado, considerando as variáveis
gênero, idade e grau de parentesco dos cuidadores com os alvos de cuidados, e o nível de comprometimento
físico e cognitivo destes últimos, e (b) investigar associações múltiplas entre todas as variáveis. Métodos:
138 cuidadores familiares (M idade = 70 + 7 anos; 75.3% mulheres), escolhidos por conveniência,
responderam questão aberta sobre facilitadores do cuidado, depois submetidos a análise de conteúdo, e
questões fechadas sobre as demais variáveis. Os testes de associação foram feitos por análise de
correspondência múltipla. Resultados: Foram derivadas quatro classes de facilitadores: 1. Condições
pessoais (exs: autorregulação, saúde, virtudes, habilidades sociais - 59% das emissões); 2. Estratégias de
enfrentamento (foco no problema, na emoção e na religiosidade - 46.4%); 3. Elementos motivacionais (amor,
senso de dever cumprido e harmonia familiar - 39.8%); 4. Condições de contexto (tempo e apoios sociais 8.7%). As mulheres cuidavam de familiares com maior comprometimento físico e cognitivo do que os
homens. Cuidadores mais jovens tendiam a cuidar dos pais, e os mais velhos, do cônjuge. As mulheres
mencionaram mais estratégias de enfrentamento do que os homens, e estes, mais condições pessoais e
motivacionais. Conclusão: Há diferenças na forma como homens e mulheres avaliam facilitadores do
cuidado a idosos, mas ambos os grupos mencionaram mais condições pessoais, sob seu controle, do que
recursos sociais, controladas por outrem, sugerindo que os cuidadores familiares sofrem de carência de
apoios formais.
Palavras-chave: Cuidador; Idosos; Família; Apoio Social; Resiliência Psicológica;
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QUALIDADE DE VIDA, SOBRECARGA E APOIO EMOCIONAL DISPONÍVEL NA FAMÍLIA SEGUNDO
CUIDADORES FAMILIARES DE IDOSOS.
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Objetivos: Comparar cuidadores familiares de idosos cronicamente doentes e dependentes quanto à
avaliação de qualidade de vida, sobrecarga do cuidado e natureza do apoio emocional disponível na família,
considerando-se gênero e idade, e investigar associações entre qualidade de vida percebida, sobrecarga
percebida, avaliação das condições do apoio emocional existente na família, gênero e idade. Métodos: 148
cuidadores familiares recrutados em clinicas privadas e em serviços públicos de saúde foram submetidos a
uma entrevista que incluiu medida psicológica de qualidade de vida (CASP-19), medida de sobrecarga em
escala de Zarit, questionário sobre intercâmbios de apoio emocional existentes na família. Análise de dados:
Estatística descritiva das variáveis; comparações entre grupos de gênero e idade quanto às variáveis em
estudo mediante testes não-paramétricos (nível de significância de 95%, p<0.05); path analysis realizadas
para testar modelos de associações entre as variáveis. Resultados: 77% dos cuidadores foram mulheres,
delas 63% avaliam como suficiente o apoio emocional recebido (p=0.027). Os cuidadores com menor
sobrecarga tem uma melhor percepção da qualidade de vida (p=0.001). Os cuidadores que percebiam
menores sentimentos de vergonha, raiva, indecisão na sobrecarga do cuidado percebiam como suficiente o
apoio emocional recebido (p=0.002) e possuíam maior qualidade de vida nos construtos de controle e
autonomia (p=0.001). Conclusão: A mulher cuidadora que percebe o apoio emocional recebido como
suficiente percebe menor sobrecarga do cuidado e melhor percepção da sua qualidade de vida psicológica. A
sobrecarga foi um fator significativo de associação entre o apoio emocional e percepção de qualidade de vida
em cuidadores idosos.
Palavras-chave: cuidadores; idosos; qualidade de vida; apoio social; relações familiares.
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FUNÇÕES COGNITIVAS AO SER SUBMETIDA À INTERAÇÃO NO CIBERESPAÇO: ESTUDO DE CASO
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A doença de Alzheimer está entre os quadros demenciais mais frequentes na clínica neuropsicogeriátrica e
apresentam déficits cognitivos. As tecnologias de informação e comunicação podem estimular as funções
cognitivas. Objetivo: Avaliar as funções neuropsicológicas de pessoas idosas participantes de oficinas de
infointeração. Método: Estudo de caso intervencionista. Participou do estudo uma senhora com diagnóstico
de Alzheimer de 75 anos, que participa de grupos de convivência de Passo Fundo/RS. Foram realizados
quinze encontros em oficina de informática, trabalhando a interação no Facebook, com duração de 90
minutos. As funções neuropsicológicas foram avaliadas por meio do teste neuropsicológico beve Neupsilin. O
período entre as avaliações foi de cinco meses. A pesquisa teve aprovação do CEP/UPF, parecer 1.389.671.
Resultados: Houve melhora em mais de 25% das funções neuropsicológicas, com aumento de 0,6 a 3,6
desvios padrões. As áreas de memória de longo e curto prazo e de linguagem total e oral apresentaram as
melhoras mais significativas. Conclusão: A prática de atividades no ciberespaço possibilita o processo de
envelhecimento ativo e contribui para a diminuição das perdas cognitivas, apesar do diagnóstico da doença
de Alzheimer.
Palavras-chave: Cognição; Redes de interação; Grupos de convivência; Memória; Neupsilin.
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COMPONENTES DIETÉTICOS E QUALIDADE DA DIETA DE IDOSOS
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Objetivo: Avaliar os componentes dietéticos segundo as características sociodemográficas e estado
nutricional na qualidade da dieta de idosos. Métodos: Trata-se de estudo transversal descritivo com 295
idosos, usuários de unidades de saúde do município de São Caetano do Sul, São Paulo. O período de coleta
de dados ocorreu entre fevereiro de 2014 e 2015. Os idosos responderam um questionário composto por
dados sociodemográficos e foi realizada a avaliação antropométrica para obter o estado nutricional. Avaliouse a qualidade da dieta pelo Índice de Qualidade da Dieta Revisado (IQD-R), composto por doze
componentes: fruta total e integral, vegetais totais e verdes-escuros alaranjados, leguminosas, cereais totais
e integrais, leite e derivados, carnes e ovos e óleos; dois nutrientes: gordura saturada e sódio e o
componente gord_AA, que representa o valor energético proveniente da ingestão de gordura solida (saturada
e trans), álcool e açúcar de adição. Foram estimadas as médias do Índice de Qualidade da Dieta Revisado e
de cada componente segundo as variáveis independentes. Resultados: O escore total do IQD-R aumentou
com a faixa etária (60 a 79 anos), escolaridade (8 a 12 anos ou mais de estudo), idosos casados e estróficos.
As mulheres ingeriram mais gord_AA quando comparadas aos homens. Observou-se pontuações elevadas
de frutas e vegetais para faixa etária, anos de estudo, estado civil, estado nutricional e atividade ocupacional.
Conclusão: A qualidade da dieta apresentou-se adequada de acordo com as características
sociodemográficas. Sugere-se novos estudos sobre qualidade da dieta a fim de direcionar politicas publicas
voltadas para alimentação dos idosos.
Palavras-chave: Envelhecimento; Consumo alimentar; Índice Dietético.
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TEATRO NA TERCEIRA IDADE: EXPERIÊNCIA DA UNIVERSIDADE ABERTA À TERCEIRA IDADE DA
USP

Santos, B.T.1, Rosa, A.L,1, Santos, A. F.1 Pagaine, P.1, Pimenta, R.2, Chubaci R. Y. S.3
1

Graduandos do Curso de Bacharelado em Gerontologia da Universidade de São Paulo.
2

Professor de teatro da UNATI da Universidade de São Paulo.

3

Docente do Curso de Bacharelado em Gerontologia da Universidade de SãoPaulo.
brenda.santos@usp.br

O teatro dentro do processo de envelhecimento tem uma papel muito importante, e conforme a literatura,
pode contribuir para saúde e bem estar dos idosos, além disso reflete indiretamente no contexto social que
este está inserido, ou seja, do individuo e seus familiares. O projeto teatro na terceira idade teve como
objetivo avaliar qual a importância das atividades lúdicas, em especial o teatro no processo de
envelhecimento; compreender de que maneira essa atividade pode ser relacionada com a saúde e bem estar
do idoso. Além disso, o projeto busca através de pesquisas quantitativa e qualitativa dados que confirmem,
que a prática de teatro na velhice é um dos meios para superação de traumas e doenças neuropsicológicas.
Os participantes da pesquisa constituiram-se de 10 idosos da oficina do Teatro da UNATI. Foi aplicado um
questionário semi-aberto aos idosos. A análise dessa pesquisa foi baseada na metodologia da
Fenomenologia Social de Alfred Schütz. Os resultados mostram, nitidamente, os benefícios que a interação e
as atividades em grupos, com pessoas da própria geração e com experiências semelhantes, favorecem o
bem-estar do indivíduo, trazendo, como consequência, a construção de significados comuns, uma troca
maior de experiências e contatos sociais. Também foi constatado que a possibilidade de se adaptar a novos
papéis, a capacidade para interpretar situações do cotidiano, possibilita reflexões e conscientização
melhorando a autoestima, imagem corporal e estado de humor. Com o aumento da expectativa de vida e a
falta de estrutura para suportar esse índice, muitos idosos se sentem abandonados e excluídos do meio
social. A realização desta pesquisa mostra-nos a necessidade de trabalhar com os idosos a promoção de
saúde de maneira lúdica, onde a prática de teatro consegue tirar os idosos do ócio e trazê-los para a vida
social ativa, buscando mais qualidade e mostrando para o idoso a sua importância no espaço público e
privado. Nesse sentido fazer teatro promove não só a socialização, mas também o bem estar da população
que esta em continuo processo de envelhecimento.
Palavras chaves: teatro, UNATI, envelhecimento ativo.
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EM BUSCA DO ENVELHECIMENTO ATIVO PELA PRÁTICA DA DANÇA SÊNIOR
Dores, A. M.1, Takahashi, A. N.1, Gutierrez, B. A. O.2, Chubaci, R.Y.S.2
1
2

Graduando do Curso de Bacharelado em Gerontologia da Universidade de São Paulo.

Professora Doutora do Curso de Bacharelado em Gerontologia da Universidade de São Paulo.
amnda_medis@hotmail.com

Esta pesquisa foi realizada na Universidade Aberta à Terceira Idade da Universidade de São Paulo, no
período de agosto de 2015 a junho de 2016. Consistiu na investigação quanto às expectativas e motivações
para a realização da Dança Sênior, bem como os benefícios segundo os idosos ao final da oficina. A
pesquisa foi qualitativa utilizando-se a fenomenologia Social de Alfred Schutz. A amostra foi composta por 17
participantes acima dos 60 anos. A partir das percepções dos idosos coletadas por meio do questionário apli cado, é evidente a forma positiva que a prática da Dança Sênior impacta na vida desses idosos nos aspectos
físicos, sociais e psicológicos. Relatos de bem estar, melhoras no equilíbrio, na mobilidade e também na
memória caracterizam a oficina como essencial para a qualidade de vida, influenciando nitidamente em out ros aspectos, como a redução da depressão, do isolamento social e impactos positivos na saúde desses
idosos. A oficina mostrou-se como uma atividade efetiva para um envelhecimento ativo e saudável, legiti mando então a importância dessa oficina e justificando a necessidade de investimentos e continuação deste
projeto.
Palavras chaves: Dança Senior. Idosos.
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UM MÉTODO DE ABORDAGEM NA MULTIDISCIPLINARIDADE DA SAÚDE EM ONCOGERONTOLOGIA
Praia, R.S.1,2; Durgante, P.C.2; Costa, A.M.2,3; Cruz, I.2; Flores, T.G.4; Neta, I.S.1; Araújo, A.R.1; Oneti, C.F.1
1

Universidade Aberta da Terceira Idade (UNATI/UEA/AM).
2
3

Universidade Federal de Santa Maria.

Lar das Vovozinhas de Santa Maria- RS.
4

Universidade Luterana do Brasil.
salud_publicar15@ globo.com

Objetivos: Discutir a questão da atuação da equipe multidisciplinar diante do paciente idoso oncológico.
Identificar meios de intervenção e métodos de comunicação com bons resultados durante a terapia. Refletir o
ensino como eixo norteador do processo ensino-aprendizagem, mediante a prática baseada em evidencias e
domínio de saber. Método: Trata-se de uma Revisão bibliográfica, em livros da área de saúde sobre o
processo ensino/aprendizagem na deontologia das profissões. Resultados: O modelo tradicional em
educação era normativo e objetivo. Hoje, há uma forte tendência ao modelo solidário, com a meta de uma
apresentação integrativa e concisa do processo de saúde, pautado num pensamento crítico e holístico. Devese buscar estruturar o trabalho docente na educação profissional de saúde, aos saberes que estruturam as
práticas na capacitação sistemática, domínio de conteúdo e humanização da assistência. Aproximadamente
metade dos pacientes portadores de câncer precisarão se submeter a procedimentos dolorosos e suas
particularidades podem influir na indicação, prescr ição e pro gnós t ico. Por isso, a importâ nc ia de ap licar
uma me todo lo gia conscientizadora, com troca de informações de modo horizontal, que forneça subsídios à
equipe multidisciplinar na assistência. Conclusão: A saúde necessita se profissionalizar nessa condição de
objeto/sujeito transformador, que produz um resultado para a sociedade moderna, aproximando com isso,
práticas integrativas mais éticas, solidarias e humanas. Observou-se a necessidade de novas discussões
sobre métodos de abordagem que possam nortear uma interação interdisciplinar coesa, direcionada e
especifica para o paciente oncogeriátrico.
Palavras-chave: abordagem conscientizadora; oncogerontologia.
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE AÇÕES AO ENVELHECIMENTO E À PESSOA IDOSA EM SERVIÇOS
DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Placideli, N.1; Castanheira, E. R. L.2
1

Departamento de Saúde Coletiva, Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade Estadual Paulista Júlio
de Mesquita Filho.

2

Departamento de Saúde Coletiva, Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade Estadual Paulista Júlio
de Mesquita Filho.
nadiaplacideli@hotmail.com

O estudo objetivou avaliar a qualidade da organização de ações para idosos em serviços de Atenção
Primária à Saúde (APS) na Rede Regional de Atenção à Saúde- RRAS 09 de São Paulo. Participaram 163
serviços de APS correspondentes á 41 municípios, respondentes ao instrumento de Avaliação da Qualidade
de Serviços da Atenção Básica- QualiAB, validado, composto por 126 questões de múltipla escolha. Disponibilizado em versão online. A coleta dos dados ocorreu em 2014. Foram selecionados indicadores referentes à
atenção ao envelhecimento e à pessoa idosa do QualiAB, e distribuídos em três domínios: “Promoção, pre venção e assistência em saúde para o envelhecimento ativo e saudável” (dom.1), “Organização para atenção
às Doenças Crônicas Não Transmissíveis” (dom.2) e “Estrutura e rede de apoio na atenção ao envelhecimento” (dom.3). Os dados foram analisados a partir do teste de k-médias por meio da técnica de clusters,
com a definição de cinco clusters. Conforme os resultados sobre dom.1, destaca-se os clusters com o agru pamento dos serviços com maiores médias 77% (24) e os de menores médias 8,3% (25). Quanto ao dom.2,
ressalta-se os clusters obtidos com o agrupamento dos serviços com maiores médias 77,7% (36) e o agrupa mento de serviços com menores médias 5% (5). Segundo os resultados sobre o dom.3, destaca-se os clus ters com o conjunto de serviços com maiores médias 59,9% (34) e o conjunto dos serviços com menores mé dias 20,3% (20). Ficou evidente a necessidade em avançar no desenvolvimento de ações quanto atenção à
pessoa idosa e ao envelhecimento, em serviços de APS.
Palavras-chave: saúde do idoso; atenção primária à saúde; avaliação em saúde.
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QUEDAS EM IDOSOS CUIDADORES COM DOR CRÔNICA
Terassi, M.; Rossetti, E.S.; Ottaviani, A.C.; Gramini-Say, K.; Hortense, P.; Pavarini, S.C.I.
Universidade Federal de São Carlos
ma_terassi@hotmail.com

Introdução: Observa-se que os idosos com dores crônica apresentam pior capacidade funcional e qualidade
de vida, além de um número maior de ocorrência de quedas. Objetivo: identificar a ocorrência de quedas em
idosos cuidadores. Métodos: Trata-se de uma pesquisa com abordagem quantitativa, realizada no munícipio
de São Carlos, com pessoas de sessenta anos ou mais, que realizavam o cuidado a outro idoso no domicilio.
Os dados foram coletados no período de abril a novembro de 2014, através de entrevistas individuais e no
domicílio. Todos os preceitos éticos foram preservados. Resultados: a amostra foi composta por 320 idosos
cuidadores, divididos em dois grupos: idosos com dor crônica com um total de 187 (58,4%) indivíduos e o
grupo com ausência de dor totalizando 133 (41,5%) idosos. A média de idade da população do estudo foi de
69,4 (±6,9) anos, com predomínio do sexo feminino (76,2%) e renda familiar de 3 salários mínimos. No
presente estudo, o grupo de cuidadores com dor crônica relatou mais quedas (37,9%) nos últimos 12 meses
quando comparado ao grupo com ausência de dor (26,3%), com diferença estatisticamente significativa
(p=0,02). Em relação as características da dor crônica, as localizações do corpo com maior prevalência foram
a região lombar (58,8%) e os membros inferiores (58,8%) e observou-se a prevalência da intensidade
moderada (39,0%) e intensa (38,6%). Conclusão: Verificou-se que os idosos cuidadores com dor crônica
apresentaram uma prevalência maior de quedas quando comparado ao grupo sem dor, ressaltando a
importância do acompanhamento multidisciplinar aos idosos da comunidade.
Palavras-chave: Idosos; Quedas; Dor crônica.
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O CONSTRUTO DE SOBRECARGA EM IDOSOS QUE CUIDAM DE OUTROS IDOSOS: O CASO DA
ESCALA DE SOBRECARGA DE ZARIT
Bianchi, M.1; Batistoni, S.S.T.1,2; Cachioni, M.1,2; Neri, A.L.1
1
2

Programa de Pós-Graduação em Gerontologia da FCM/UNICAMP.

Programa de Pós-Graduação em Gerontologia da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade
de São Paulo.
*enf.marianabianchi@yahoo.com.br

Objetivo: Explorar as propriedades psicométricas da Escala de Sobrecarga de Zarit, por meio de indicadores
de validade de construto, quando aplicada a uma amostra de idosos cuidadores de idosos dependentes.
Método: Amostra de conveniência composta por 110 cuidadores de 60 anos e mais, que cuidam de outros
idosos no contexto domiciliar. Utilizou-se como instrumento a Escala de Sobrecarga de Zarit (ZBI) de 22
itens, cujo escore varia de 0 a 88 pontos. Resultados: Pelo critério de seleção de fatores com autovalor
maior a 1 e pelo teste do scree plot, optou-se por fixar a extração de 3 fatores, que explicaram 44,0% da
variabilidade total. O fator 1 (tensões ligadas ao papel) foi composto por 10 itens com carga maior que 0.30, o
fator 2 (tensões intrapsíquicas) por 7 itens e o fator 3 (competência e expectativas relacionadas ao cuidado)
por 5 itens. Os itens 3, 10, 9 e 7 obtiveram carga > 0.30 em mais de 1 fator e foram alocados no fator com
maior carga. O alfa de Cronbach total foi de 0.857 demonstrando uma boa confiabilidade e alta consistência
interna para todos os fatores da escala. Conclusão: Os indicadores psicométricos ratificam a validade da
utilização da escala também entre idosos, porém, comparado a estudos realizados com cuidadores de faixa
etária mais jovem, sugere que o construto reordena os fatores explicativos, sendo os itens relacionados à
competência e expectativas relacionadas ao cuidado menos explicativas da sobrecarga entre os idosos.
Palavras-chave: análise fatorial; estresse psicológico; cuidadores.
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A ABORDAGEM ENTRE ENSINO-SERVIÇO E A INTERDISCIPLINARIDADE DO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM GERONTOLOGIA
Bianchi, M.; Fernandes, M.T.; Pivetta, N. R. S.; Alves, E.V.C.; Vendramini, G.; Fattori, A.
Programa de Pós Graduação em Gerontologia da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual
de Campinas.
enf.marianabianchi@yahoo.com.br
Objetivo: Descrever a experiência da implantação da disciplina Habilitação Multiprofissional em Gerontologia
e a Intervenção dos pós-graduandos dentro do Serviço Ambulatorial de Geriatria da Unicamp. Método: A
implantação da disciplina ocorreu no 2o semestre de 2016, ocorre semanalmente no Ambulatório de Geriatria
do Hospital das Clínicas, Unicamp, SP. Participam da disciplina oito alunos do Programa de Pós-Graduação
em Gerontologia, de diversas formações na área de saúde. Procedimentos: Os alunos realizam intervenções
em consultas clínicas e oficinas informativas em sala de espera; orientados pelo professor responsável pela
disciplina. Resultados: Essa experiência estimula a intersetorialidade com os profissionais de saúde e
alunos de outros programas que atuam no Ambulatório de Geriatria: Residência Médica e Multiprofissional;
Aprimoramento em Serviço Social; Pós-graduação em Saúde, Interdisciplinaridade e Reabilitação e
Graduação de Medicina. Durante as consultas clínicas é solicitada a avaliação e a intervenção dos
profissionais da equipe de pós-graduação, quando necessário. Nas oficinas de sala de espera, são
abordados temas sobre a promoção, prevenção e manutenção de saúde aos idosos e cuidadores.
Conclusão: a disciplina subsidia aos pós-graduandos a praxis em gerontologia, incentiva o compromisso do
ensino com o SUS e proporciona a interdisciplinaridade levando em consideração. Para os idosos,
cuidadores e familiares proporciona o acolhimento, informação sobre saúde e contribui com a qualidade do
serviço ofertado. A implantação dessa disciplina fomenta a integração entre o ensino-serviço e entre os
campos de atuação da geriatria e gerontologia.
Palavras-chave: gerontologia; geriatria; idoso; interdisciplinaridade; ensino-serviço.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: OFICINA DE CONVERSAÇÃO EM ESPANHOL DO PROGRAMA
UNIVERSIDADE DA UNICAMP
Arenas-Márquez, M.J.
Programa de Pós Graduação em Gerontologia, Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Estadual de
Campinas.
arenasmarquez@gmail.com
Introdução: Atividades de compromisso intelectual e social na meia e terceira idade, tais como bilinguismo e
lazer enriquecido, estão associadas a uma melhor capacidade cognitiva e menor declínio cognitivo
relacionado à idade. Intervenções gratuitas deste tipo são poucas em Campinas. Objetivo: Descrever a
experiência da realização de uma oficina de conversação em espanhol com um grupo de idosos do programa
UniversIDADE da Unicamp. Métodos: A oficina faz parte de um programa de universidade aberto à terceira
idade e visa pôr em prática os conceitos apresentados na introdução, por meio do uso do idioma espanhol
como facilitador do contato cultural com Hispano- América. Participantes: 15 idosos, com 57-80 anos de
idade, a maioria têm nível socioeconômico e escolaridade altos e estudos prévios da língua espanhola.
Procedimentos: Foram realizados onze encontros de 1h30min semanais; sete para conversar questões
históricas e culturais com nativos do Chile, Argentina, Peru, Bolívia, Colômbia, Cuba e México e quatro sobre
música e literatura da América latina. Resultados: Os participantes perceberam melhoras na fluência da fala
e compreensão tanto escrita como na escuta, conseguiram aumentar o vocabulário, relataram que sentiramse estimulados à praticar o idioma inclusive fora da aula, maior segurança sobre seus próprios
conhecimentos e habilidades, manifestando interesse até por viajar aos países apresentados. Conclusão: A
oficina foi avaliada com sucesso tanto pelos idosos como pela instrutora e o programa UniversIDADE.
Palavras-chave: Idosos; Universidade Aberta à Terceira Idade; Educação, Bilinguismo.

Agradecimentos ao programa UniversIDADE da Unicamp, aos palestrantes convidados, e aos idosos
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RELATO DE EXPERIENCIA: PERFIL EMERGENTE DOS NOVOS CUIDADORES DE IDOSOS DO CURSO
CUIDADOR DE IDOSO FORMAL ESTADO DE SP.
Cruz, J.L.G.D.1; Venâncio,L.I.2
1

Enfermeira Pós-Graduada em Enfermagem do trabalho, Pós-Graduada em Enfermagem em Emergência,
Docência do Ensino Médio, Técnico e Superior.
2

Enfermeira Pós-Graduada em Enfermagem do trabalho, Docência do Ensino Médio, Técnico e Superior.
jane.lgcruz@sp.senac.br

Introdução: O perfil emergente dos novos cuidadores de idosos está tornando-se diversificado. O cuidado
formal é exercido por profissional e pessoal especializado, de acordo com um protocolo e um Código de
Ética. Objetivo: visa conhecer melhor o cuidador formal, traçar o perfil emergente do cuidador formal de
idosos. E descrever as características perfil deste público emergente por faixa etária, sexo e escolaridade.
Metodologia: Trata-se de um relato de experiência sobre o curso de cuidadores formais desenvolvida no
colégio Cadem com orientação para cuidadores de idosos em modalidade de curso livre. Resultados:
Percebemos que o público de cuidadores formais ficaram cada vez mais emergentes, pois houve uma
mudança no contexto deste grupo profissional. Antes o público que busca esse conhecimento era a própria
família com intuito de obter conhecimento assim como aprender as habilidades necessárias do cuidado do
seu idoso. Mas esse perfil tem mudado nos últimos anos. Em relação ao perfil dos cuidadores formais, a
maioria são mulheres. A média da idade dos cuidadores é entre as faixas etárias dos 18 aos 70 anos. Outro
ponto observado a baixa escolaridade, porem nesse contexto os discentes que estão buscando o curso são
profissionais de nível superior de diferentes e áreas. Conclusões: Novas estratégias de atividades
desenvolvidas no ambiente escolar devem estar presentes para otimizar o aprendizado, preconizando o
desenvolvimento do discente para realização de técnicas de enfermagem com maior acurácia e efetividade
apresentando um cuidado adequado a pessoa idosa e principalmente para que possa estimular e manter a
autonomia do mesmo.
Palavras-chave: cuidadores formais e informais, Idoso; Demência; Cuidadores; Assistência de Enfermagem.
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EFEITOS DO MÉTODO PILATES DE SOLO EM IDOSOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Bueno-Souza R.O.; Marcon L.F.; Arruda A.S.F; Pontes Jr F.L., Melo R.C.
Programa de Pós-Graduação em Gerontologia da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade
de São Paulo.
robertabuenosouza@icloud.com
ObjetivoRealizar uma revisão sistemática sobre os efeitos do método Pilates de solo em idosos. Métodos:
Foi realizada pesquisa nas bases de dados da MEDLINE, PubMed, Scopus, Scielo, PEDro e Web of Science
por estudos clínicos aleatorizados que avaliaram o efeito do Método Pilates de solo em idosos entre os
meses de setembro e novembro de 2015. Os estudos selecionados foram pontuados pelos critérios
estabelecidos pela escala PEDro. Resultados: Dos 259 artigos encontrados, apenas 8 atenderam a todos os
critérios de inclusão. Alta qualidade metodológica (Escore PEDro > 5) foi encontrada em 4 estudos. As
variáveis

analisadas

foram:

equilíbrio

(estático

e

dinâmico),

força

muscular,

flexibilidade,

capacidade/resistência aeróbia, parâmetros cardiometabólicos, composição corporal e qualidade de vida. Há
forte evidência que o método Pilates de solo impacta positivamente no equilíbrio dinâmico e na força de
membros inferiores dos idosos. Moderada evidência para melhora da flexibilidade do quadril e coluna lombar.
As demais variáveis apresentaram evidência limitada. Conclusão: Os dados sugerem que o método pilates
pode ter efeitos positivos sobre o equilíbrio dinâmico, força muscular de membros inferiores e flexibilidade de
quadril e coluna lombar. Vale ressaltar que são necessários mais estudos de alta qualidade, que utilizem
testes padrão-ouro e especifiquem o protocolo de exercícios, para uma melhor análise dos efeitos do método
Pilates de solo sobre o desempenho físico e funcional de idosos.
Palavras-chave: Pilates, envelhecimento, desempenho funcional.
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EFICÁCIA DO TREINO DE MEMÓRIA EPISÓDICA A IDOSOS COGNITIVAMENTE SAUDÁVEIS:
PROJETO ATIVAMENTE UFABC
;
Salmazo-Silva, A. S.; Fernandes, K. ; Piaia, C.; Tiba, P. A. ; Pimenta, M.A.M.P. ; Baradel, R. CartheryGoulart, M.T.
Universidade Federal do ABC (UFABC). Programa de pós-graduação em Neurociência e Cognição.
henriquesalmazo@yahoo.com.br
O objetivo do estudo foi documentar os ganhos de um programa de treino cognitivo a idosos saudáveis a fim
de otimizar a melhora da memória, atenção e velocidade de processamento de informações; e promover o
acesso da população idosa ao campus da UFABC, divulgando o conhecimento científico sobre Neurociência
e Cognição a esta população. Foi desenvolvido programa educativo e de treino cognitivo, de 8 sessões de 90
minutos, com estratégias para facilitar o funcionamento da memória episódica (categorização, memorização
face e nome, imagens mentais, observação ativa e método PQRST de leitura). Os idosos foram avaliados pré
e pós-intervenção com testes cognitivos, funcionais, de humor e qualidade de vida. Do total de 60
participantes, 28 do grupo experimental e 12 do grupo controle preencheram os critérios de inclusão e
tiveram seus dados analisados. No grupo experimental houve melhora estatisticamente significante em
medidas de atenção, memória episódica, funcionamento cognitivo global e velocidade de processamento de
informações, assim como diminuição estatisticamente significante de sintomas de ansiedade. O grupo
controle, apresentou também melhora estatisticamente significante no teste de velocidade de processamento
mental, mas no entanto, manteve a performance inicial nos demais testes cognitivos. Este grupo apresentou
aumento estatisticamente significante dos sintomas depressivos (sem apresentar depressão ativa no
entanto). Esses resultados sugerem que o ensino de múltiplas estratégias de memória episódica para
pessoas idosas eliciam ganhos objetivos de desempenho.
Palavras-chave: idoso; memória; plasticidade; velocidade de processamento; treino.
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INTERVENÇÃO PSICOEDUCATIVA E TECNOLÓGICA PARA PREVENÇÃO DE QUEDAS EM PESSOAS
IDOSAS
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Embora o número de trabalhos que aliem novas tecnologias às intervenções psicoeducacionais seja
crescente, a produção ainda é insipiente e não há registros de estudos que aliem dispositivos móveis com
intervenções psicoeducativas visando melhorar o desempenho cognitivo e promover a prevenção de quedas
em idosos. Objetivos: Analisar os efeitos de uma intervenção psicoeducativa temática usando novas
tecnologias para promover a saúde. Avaliar se o aplicativo é uma ferramenta eficaz aliada à intervenção
psicoeducativa para promover a saúde. Avaliar se a intervenção psicoeducativa pode aumentar o
conhecimento sobre prevenção de quedas. Avaliar os efeitos cognitivos que podem ser gerados pela
intervenção psicoeducativa. Métodos: Participaram do estudo 34 indivíduos com idade igual ou superior a 60
anos. Esses sujeitos foram randomizados e divididos em quatro grupos distintos: 1) grupo psicoeducativo; 2)
grupo de psicoeducação e exercício físico; 3) grupo exercício e 4) grupo controle. Os participantes do grupo
de intervenção psicoeducacional participaram de um encontro semanal de 60 minutos cada, durante 16
semanas. Os participantes do grupo psicoeducacional mais exercício realizaram adicionalmente ao grupo
psicoeducativo mais 60 minutos de exercício físico, duas vezes na semana. O desenho do presente estudo é
multifatorial, pois, envolve mais de uma categoria de intervenção. A testagem ocorreu de maneira duplocega. Resultados preliminaries sugerem que o uso de tecnologia na psicoeducação pode ser eficaz e gerar
benefícios, sugerem ainda que a intervenção psicoeducativa pode aumentar o nível de conhecimento sobre
prevenção de quedas e gerar benefícios cognitivos.
Palavras-chave: Psicoeducação; Novas Tecnologias; Idosos. Prevenção de Quedas.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: EXPANDINDO AS AÇÕES DA UNIVERSIDADE ABERTA DA TERCEIRA
IDADE AOS ASILARES
Alves, J. A. M.1.; Sena, A. B. D.2
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O Brasil está envelhecendo em ritmo acelerado, acompanhando tendências globais. Segundo as estimativas
do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nos próximos 20 anos a população idosa poderá
exceder 30 milhões de pessoas, chegando a representar quase 13% da população. Nesse contexto, são
necessários programas coletivos de atenção à pessoa idosa tais como a Universidade da terceira idade
(U3I). A finalidade geral desta ação de extensão foi a promoção da cidadania, saúde, qualificação pessoal,
esporte e lazer. No ano de 2015 a U3I da Universidade Federal de Mato Grosso, Campus de Rondonópolis
(UFMT/CUR), passou a oferecer atividades voltadas para a população de asilos dentro do espaço da U3I. As
oficinas eram realizadas semanalmente com duração de duas horas, e o “acompanhamento passeio”
realizava-se uma vez por semana. Na oficina de pintura em tela observou-se que os idosos passaram a
explorar mais seu lado criativo e expressaram sua subjetividade. Durante as oficinas de artesanato os idosos
confeccionavam objetos para uso pessoal. Na música era resgatada a história de cada indivíduo, a autoestima e a auto-imagem. Nos “acompanhamentos passeios” elaboram-se diversas atividades escolhidas
pelos idosos, fora das instituições. Em ambos os trabalhos houve um conjunto de trocas de experiências,
conversas, discussão e divulgação de conhecimentos entre os idosos. A expansão das ações da U3I, para
além das fronteiras acadêmicas, propiciou uma autonomia dos sujeitos, maior engajamento entre os
participantes; alterações positivas no cotidiano asilar; assim como a formação de pares e resgate de valores
humanos: amizade, cooperação e respeito.
Palavras-chave: Universidade aberta à Terceira Idade; Asilares; Oficinas; Extensão.
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EXPANÇÃO MULTIPROFISSIONAL NO AMBULATÓRIO DE GERIATRIA: A ABORDAGEM DO ENSINO
SERVIÇO
Alves, J.A.M.1; Arenas-Márquez, M.J.1; Corradi, M.2; Batista, D.P.F.2; Moraes, M.S.2; Fattori, A.1
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A promoção da saúde por meio do desenvolvimento de ações educativas é uma prática afirmada desde a 8a
Conferência Nacional de Saúde. Essas ações, quando realizadas em sala de espera, estimulam a
multidisciplinaridade na intenção de promover a autonomia do sujeito e melhorar as condições de saúde,
além de proporcionar um ambiente acolhedor aos pacientes e familiares. O objetivo deste trabalho é
descrever a experiência das atividades de promoção, prevenção e manutenção de saúde dos idosos e
cuidadores, do ambulatório de Geriatria do Hospital de Clínicas da Unicamp mediante a integração da
Residência Multiprofissional em Saúde do Adulto e Idoso e a Disciplina de Pós-Graduação: Habilitação
multiprofissional em Gerontologia que envolveu profissionais da assistência social, enfermagem, fisioterapia,
fonoaudiologia, nutrição, odontologia e psicologia no serviço. Foram realizadas oficinas durante o tempo de
espera do atendimento médico, de forma semanal e com duração de duas horas. Trabalhou-se: A
importância da qualidade de vida no processo de envelhecimento; Na saúde bucal, aprenderam sobre
utilização das próteses; Disfagia e alimentação foram abordados os cuidados da deglutição e alimentação;
Risco de quedas, objetivava a manutenção de casa segura; Suicídio à vigilância; Cuidados com a pele;
Prevenção de Câncer de mama; Estimulação da Memória. A realização dessas atividades foi uma
experiência que acrescentou a prática de cada profissional, a integração entre eles e as áreas de atuação. A
participação dos idosos e cuidadores, apesar de suas limitações, foi relevante para estimular a comunicação
com os profissionais da saúde, promover o autocuidado e melhor qualidade de vida.
Palavras-chave: Idosos; Multiprofissional; Sala de espera; Promoção da saúde; Prevenção; Ensino- serviço.
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ASSOCIAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO COM A DEPRESSÃO EM IDOSOS: UMA REVISÃO DA LITERATURA
Cipolli, G. C.1; Louzada, E.R.2; Ribeiro, S.M.L.1,2
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Doenças neuropsiquiátricas são comuns na velhice, e entre elas a depressão é a mais frequente. E
apresenta efeitos negativos na qualidade de vida do idoso. Assim, estratégias que visam a prevenção, bem
como, o manejo dos sintomas depressivos, podem colaborar para um envelhecimento bem-sucedido. O
presente estudo, de forma narrativa, teve como objetivo: abordar a associação dos nutrientes, alimentos e
padrões dietéticos, com a modulação dos sintomas depressivos. Desta maneira, a revisão foi realizada no
período de 2010 a agosto/2014, sendo a busca pelas pesquisas feita em três bases de dados: PubMed,
Highwire e Scielo. Que contemplou: revisão de literatura, artigos originais com caráter clínico ou
epidemiológico, o que resultou em 50 artigos. De acordo com as informações obtidas, observou-se uma
complexidade na associação entre a alimentação e a depressão. No entanto, uma dieta que apresenta
equilíbrio entre os macros e micronutrientes, demonstrou resultados positivos nos sintomas depressivos,
quando comparado a prescrição de nutrientes específicos. Nesse contexto, a dieta do mediterrâneo tem
apresentado destaque. No Brasil, uns maiores números de estudos regionalizados podem colaborar ainda
mais com o conhecimento nessa área de conhecimento.
Palavras-chave: idosos; depressão; alimentação; padrões alimentares; nutrientes.
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ENVELHECIMENTO EM FAMÍLIA: CONTRIBUIÇÕES DA ENFERMAGEM GERONTOLÓGICA
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O envelhecimento é um fenômeno natural, durante o qual, segundo a conceituação da Organização Mundial
da Saúde (OMS), se dá o prolongamento e término de um processo representado por um conjunto de
modificações fisiofórmicas e psicológicas da ação do tempo sobre as pessoas. Nesse seguimento, ocorrem
mudanças na dinâmica familiar, onde esta é acometida do mesmo modo pelo processo do envelhecimento. A
necessidade de lidar com as demandas do envelhecimento nos últimos 20 anos tem sido mais frequente,
onde em 2000, 24,1% das famílias brasileiras possuía pelo menos uma pessoa com 60 anos ou mais
residindo na mesma moradia. Descrever como a família observa os primeiros sinais de envelhecimento do
idoso é o objetivo principal deste estudo de natureza qualitativa, através de entrevista semiestruturada com
oito familiares de idosos internados em um hospital universitário no Rio de Janeiro. Os dados foram
submetidos à análise temática emergindo como categorias: “O que mudou com o tempo” e “A doença como
limite”. Constatou-se no discurso dos participantes a presença de atributos marcantes de sinais de
envelhecimento percebidos no idoso pelas alterações biológicas e aumento da sua dependência nas
atividades de vida diária associado ao desenvolvimento de doenças que o tornam mais frágil e acarreta
mudanças na rotina e espaço familiar. Assim, compreender o envelhecimento na perspectiva da família
aponta possibilidades de atuação do enfermeiro gerontólogo que pode desenvolver estratégias de suporte
tanto á família quanto ao idoso mediante uma avaliação das suas necessidades e orientações à sua família
frente ao envelhecer.
Palavras-chave: Assistência à saúde do idoso; Enfermagem Geriátrica; Relações Familiares.
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FATORES ASSOCIADOS À PRÁTICA DE DANÇA DE SALÃO EM IDOSOS RESIDENTES NA
COMUNIDADE: DADOS DO FIBRA POLO UNICAMP
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A presente pesquisa buscou identificar fatores ligados ao envolvimento em dança de salão e suas relações
com variáveis sociodemográficas e indicadores de saúde, de atividade física e de bem- estar. Participaram do
estudo 230 idosos (72,2 ± 5,5 anos; 63,04% mulheres) que compõem uma subamostra do estudo FIBRA
(Rede de Estudos sobre Fragilidade em Idosos Brasileiros) os quais não apresentaram de déficits cognitivos
e que responderam afirmativamente para o envolvimento em dança de salão em levantamento realizado a
partir da aplicação do Minnesota Leisure Time Activity Questionnaire. Cerca de 87% dos idosos foram
classificados como ativos fisicamente, com dispêndio energético semanal médio em de 2334,1 METs (DP=
2897,9), sendo o um dispêndio médio de 997,7 METs (DP= 1124,1) em dança de salão, o que representou,
em média, 40% do gasto energético semanal em atividades físicas gerais. Houve associações entre maior
dispêndio energético em dança de salão e níveis de renda, autoavaliação de saúde e suporte social. Análise
de regressão logística multivariada apontou as condições de boa ou muito boa autoavalição de saúde e graus
moderados e altos de suporte social como significativamente associados ao maior dispêndio energético em
dança de salão. Tais resultados sugerem que a prática de dança de salão, para os idosos da amostra, está
associada a indicadores positivos de saúde e qualidade de vida no auxílio à manutenção de um
envelhecimento ativo.
Palavras-chave: promoção da saúde; envelhecimento ativo; suporte social; auto avalição de saúde.
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O USO DO FACEBOOK POR IDOSO
Chiarelli, T. M.; Borges, G.; Batistoni, S.S.B.
Programa de Pós-Graduação em Gerontologia da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade
de São Paulo.
tassiamonique@usp.br
As novas tecnologias tem impactado as formas e motivos pelos quais as pessoas se relacionam
socialmente, tornando relevante compreender este fenômeno entre as pessoas idosas. O presente estudo
buscou descrever indicadores motivacionais e de utilização do Facebook entre idosos, considerando
frequência e local de acesso, número de contatos estabelecidos na rede, senso de autoeficácia. Trata-se de
um estudo qualitativo e quantitativa em que participaram da pesquisa 153 idosos recrutados em locais de
acesso público à internet na cidade de São Paulo. A maior parte da amostra foi composta por mulheres
(78%), com idade variando entre 60 e 81 anos (M= 68 DP= 6). Cerca de 62% da amostra acessa o Facebook
pelo menos uma vez ao dia por meio de computador (35%) e computador e dispositivos móveis (25%) ,sendo
suas redes de contato compostas em média por 203 contatos (DP= 300) e formada por amigos e parentes.
Numa escala de 0 a 10, a média em autoeficácia foi de 7 pontos (DP=2). Os motivos predominantes para a
utilização foram curiosidade e interesse em notícias e novidades (21%) , socialização (17%) e contato com
amigos (14%). Os dados sugerem que o Facebook é uma ferramenta de relacionamento acessível, frente a
qual os idosos se sentem competentes ao utiliza-la e facilitadora do alcance dos objetivos sociais que
motivam tal utilização. Frente aos desafios do envelhecimento, ferramentas digitais tais como o Facebook
podem otimizar e compensar as relações sociais, propiciando maiores possibilidades de bem-estar e
qualidade de vida.
Palavras-chave: Idosos; Tecnologias Digitais; Facebook; Motivação.
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CARACTERIZAÇÃO DA DOR CRÔNICA DE CUIDADORES IDOSOS EM CONTEXTO DE ALTA
VULNERABILIDADE SOCIAL.
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Introdução: O número de idosos que realiza o papel de cuidador de outro idoso da família cresceu ao longo
dos anos. Em contexto de pobreza, este idoso, pode ter agravado o quadro de dor em razão da alta
vulnerabilidade social. Objetivo: Analisar a prevalência da dor crônica de idosos cuidadores em contexto de
alta vulnerabilidade social. Metodologia: A amostra foi composta por 73 idosos cuidadores. A coleta de
dados foi realizada por meio de entrevista individual na qual foi aplicado o instrumentos EMADOR , para
avaliar a dor destes idosos e um instrumento de caracterização social. Todos os preceitos éticos foram
preservados. Resultados: Este estudo foi desenvolvido com 73 idosos cuidadores, destes 33 idosos
referiram dor crônica. A media de intensidade da dor foi de 6,7, caracterizando uma prevalência de dor
moderada. Destes 42 idosos (57,5%) relataram dor lombar. A maioria dos cuidadores era do sexo feminino
(80,8%), com uma média de idade de 70,3 anos, casado(a), com 1 a 4 anos de escolaridade, autodeclarados
brancos. A renda familiar estava até 1 salário mínimo (SM), com uma média de 1 a 5 filhos. Conclusão: Há
muitas lacunas ainda na literatura sobre a dor em idosos cuidadores em contextos de pobreza, fato que
sugere o investimento em futuros estudos, pois o contexto econômico e social que estes idosos cuidadores
vivem deve ser levado em consideração.
Palavras-chave: idoso; cuidador; dor crônica.
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CONHECIMENTO SOBRE FATORES DE RISCO PARA QUEDAS ENTRE IDOSOS PARTICIPANTES DA
UNATI | EACH
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As quedas impactam negativamente a vida dos idosos, podendo trazer consequências graves. Devido às
suas características multifatoriais, programas de prevenção de quedas devem incluir diversas abordagens
(exercícios físicos, adaptação ambiental e ações educativas). Para o delineamento das ações educativas é
necessário investigar o conhecimento dos idosos sobre os fatores de risco de quedas. O presente trabalho
teve como objetivo avaliar a percepção sobre os riscos de quedas de idosos. Participaram do estudo 47
idosos (ambos os sexos) regularmente inscritos na Universidade Aberta à Terceira Idade (UnATI)/EACH.
Após concordância e assinatura do termo de consentimento, os idosos responderam a um questionário sóciodemográfico e a escala de percepção dos riscos de quedas (FRAQ). Dos entrevistados, 31,3% relataram
quedas nos últimos 12 meses, sendo a amostra dividida em dois grupos: caidores (C, n=15, 68,75,4 anos,
93% mulheres) e não-caidores (NC, n=32, 675,5 anos, 87% mulheres). A pontuação da FRAQ (C=21,82,8
vs. NC=21,54,3) não foi diferente (p>0,05) entre os grupos. As questões que geraram mais respostas
erradas foram sobre a consequência mais comum (responderam fratura na bacia/perna) e as diferenças entre
os sexos (responderam que risco é igual entre os sexos). Embora não significativo, um maior número de
idosos do grupo C acertou a questão sobre situação de risco (entrar e sair do chuveiro) e sobre surdez do
que o grupo NC. De maneira geral, os idosos da UnATI possuem bom conhecimento sobre os risco de
quedas, independente do histórico de quedas. Outros estudos devem analisar também se os idosos aplicam
este conhecimento no seu dia-a-dia.
Palavras-chave: quedas, idosos, educação.
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ESTATUTO DO IDOSO VERSUS EDUCAÇÃO PERMANENTE
Silva, C. S.1; Almeida, A. B. 2; Concone, M. H. V. B.2
1

Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo.
2

Faculdade de Ciências Médicas, Universidade de Campinas.
cibelesocial@gmail.com

O objetivo principal deste trabalho é apresentar, sucintamente, o formato do Estatuto do Idoso, focando os
artigos dirigidos à educação, seus avanços e dificuldades. Foi desenvolvido com fundamentos em pesquisa
bibliográfica e legislações vigentes. Conforme análise do conteúdo observa-se a escassez das políticas
educacionais relacionadas ao tema. O sistema formal de ensino privilegia a criança, o adolescente e o adulto,
deixando o idoso para programas não obrigatórios. No que se refere à educação, fica claro na redação do
Estatuto do Idoso uma postura neoliberal do legislador, que coloca o Poder Público apenas como
incentivador de medidas que deveriam ser prioritárias e de sua responsabilidade. Conclusão: A abertura de
oportunidades na área da educação aos idosos é de extrema importância, uma vez que muitos estudos
apontam que por meio do sistema educacional é possível atingir diversos objetivos a esse público, sendo um
deles a reintegração social, já que a perda de funções os deixam com um mínimo de alternativas e
possibilidades de atuação social. Infelizmente há uma série de preconceitos e estereótipos relativos à velhice,
o que limita ainda mais a escassez de políticas educacionais voltadas a essa população. O investimento em
tais políticas, certamente, proporcionaria aos idosos olhares e perspectivas menos estigmatizadas e
discriminatórias, o que permitiria mudanças na concepção sobre igualdade e universalidade de direitos, a fim
de se conquistar uma sociedade mais justa e igualitária.
Palavras chave: educação; idosos; políticas.
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CONDIÇÕES BIOPSICOSSOCIAIS DE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS: VARIÁVEIS RELACIONADAS
À LONGEVIDADE E MORTALIDADE.
Cezar, A. L. S.; Melo, R. C.
Programa de Pós-Graduação em Gerontologia da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade
de São Paulo, São Paulo – SP.
alexandra.ls.cezar@gmail.com
O presente trabalho, de caráter longitudinal, objetivou comparar alterações nas condições biopsicossociais de
idosos vivos e falecidos residentes na ILPI Bezerra de Menezes. Foram utilizados dados coletados através do
Plano de Atenção Gerontológica (PAGe), aplicados nos anos de 2011 e 2015 por estagiários do curso de
graduação em Gerontologia, assim como, dados de mortalidade e função cognitiva fornecidos pela equipe
técnica da instituição. Os dados foram analisados através de média  dp, porcentagem e teste qui-quadrado.
A significância estatística foi considerada para alfa < 5%. Dos 57 idosos avaliados em 2011, 26 ainda
residiam na ILPI em 2015, 24 faleceram e 7 foram transferidos ou saíram da instituição. Dos idosos ainda
residentes na instituição, 19 foram selecionados para nova avaliação em 2015, os demais (n=7) foram
excluídos devido a baixa classificação no MEEM (score<15). Em 2015, os idosos ainda vivos apresentaram
em 2011: melhor percepção de saúde, melhor percepção quanto a realização de atividades, atividades
prazerosas, índice de massa corporal normal (23>IMC<30). Os idosos já falecidos apresentaram em 2011:
pior percepção de saúde, pior percepção quanto a realização de atividades e índice de massa corporal
indicativo de desnutrição (IMC<23) ou obesidade (IMC>30). Foi observado que existem algumas variáveis
que parecem predizer a longevidade e/ou mortalidade dos idosos institucionalizados. Sendo assim, realizar
uma investigação abrangendo um maior número de idosos pode auxiliar na implementação de ações e
intervenções por parte da equipe multidisciplinar que visem a manutenção da capacidade funcional,
prevenção de agravos e promoção da saúde dos idosos institucionalizados.
Palavras-chave: condições biopsicossociais; idosos institucionalizados; mortalidade; longevidade
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ENVELHECIMENTO FEMININO E TRABALHO: RELATOS DE MORADORES IDOSOS DA MOOCA E DO
BRÁS (SÃO PAULO/ SP)
Egydio, L.M.B.; Bestetti, M L.T.; Domingues, M. A.; Graeff, B.
Programa de Pós-Graduação em Gerontologia, Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de
São Paulo.
lucila_egydio@usp.br | bibiana.graeff@usp.br
De 2015 a 2018, o método “Cidade Amiga do Idoso” (WHO, 2007) foi adaptado e aplicado aos bairros Brás e
Mooca, em São Paulo. Em um recorte analítico, a presente pesquisa buscou identificar e discutir, por meio da
Análise de Conteúdo (BARDIN, 2010), as questões de gênero ligadas ao envelhecimento feminino mais
frequentemente evocadas em 10 grupos focais com moradores idosos: 4 com pessoas entre 60 e 75 anos de
idade e 4 com pessoas com 76 anos ou mais de idade, além de 2 grupos mistos, num total de 37 mulheres e
22 homens. O trabalho foi a principal temática abordada relacionando questões de gênero e envelhecimento
feminino. As subcategorias temáticas foram: a) papel social e trabalho; b) submissão de esposas ao marido;
3) empoderamento feminino e trabalho; 4) fragilidades físicas e atuação profissional e 5) ageísmo. Como
consequência da maior presença da mulher no mercado de trabalho, fica evidente que a percepção de perda
de papel social com a chegada da aposentadoria, antes mais evidente nos homens, começa a ser
manifestada também por mulheres. Estas seguem buscando fazer da velhice uma etapa significativa de suas
vidas. Quanto ao trabalho remunerado, o ageismo foi relatado tanto idosas, quanto por idosos.
Palavras-chave: envelhecimento ativo, mulheres idosas, trabalho
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A EXPERIÊNCIA DE CUIDADORES FORMAIS DE IDOSOS NA TERMINALIDADE: REVISÃO
INTEGRATIVA
Oliveira, D. S. A.; Gutierrez, B. A. O.
1

Programa de Pós-Graduação em Gerontologia, Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de
São Paulo.
dhienearaujo@hotmail.com

Introdução: Cuidadores formais, geralmente são os profissionais que estão mais próximos ao idoso e por
consequência estão expostos à condição de vulnerabilidade vivenciada na velhice e no processo de
terminalidade. Neste sentido, este estudo busca investigar a experiência de cuidado dos cuidadores formais
de idosos na terminalidade da vida na literatura latino-americana. Método: Revisão integrativa contendo
resultados parciais de uma dissertação de mestrado com base em publicações dos últimos cinco anos acerca
dos temas: cuidadores de idosos e idosos em terminalidade, nas seguintes bases: BVS Saúde, Scielo e
Lilacs. Resultados: Foram avaliados 13 artigos distribuídos da seguinte maneira: 2014 (3), 2015 (2), 2016
(1), 2017 (5), 2018 (2). Onze retratam a realidade brasileira, um a realidade Colombiana e outro a realidade
Singapurense. Observa-se que a falta/ insuficiência de treinamento e de clareza quanto às atribuições
funcionais são algumas das principais dificuldades vivenciadas pelo cuidador formal. Outro aspecto
ressaltado refere-se ao risco de sobrecarga física e emocional. O lidar com a morte aparece como uma
variável significativa no processo de cuidado. Nota-se uma dificuldade quanto à definição da terminalidade da
vida especialmente no público idoso. Em geral, a discussão sobre terminalidade se ampara nos conceitos da
bioética e dos cuidados paliativos. O cuidado ao idoso em terminalidade tem sido definido pelos cuidadores
como difícil e gratificante. Conclusão: A amplitude do tema torna difícil a delimitação da revisão, contudo, o
campo ainda necessita de avanços quanto ao entendimento da experiência de cuidado e principalmente
sobre o fortalecimento emocional do cuidador de idosos.
Palavras-chave: Cuidadores de idosos, Idoso, Terminalidade, Processo de morrer, Morte
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AMBIÊNCIA EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS: ANÁLISE DE
PERCEPÇÕES DOS MORADORES E FAMILIARES
Silva, N. A. M. E., Bestetti, M. L. T.
Programa de Pós-Graduação em Gerontologia, Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de
São Paulo.
Novos arranjos familiares e o envelhecimento populacional têm causado grande dificuldade para as famílias
prestarem cuidados aos seus idosos, fazendo crescer o interesse da sociedade pelos equipamentos
assistenciais. A Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI, é uma alternativa que pode oferecer
cuidado integral à heterogeneidade da velhice, mas precisa ser adequada e com caráter residencial. O
preconceito que deriva da imagem dos antigos asilos torna a relação familiar bastante controversa quanto à
escolha deste equipamento. Uma ambiência equilibrada propicia espaço físico amigável e promove encontros
de qualidade entre os sujeitos, criando subjetividades positivas e estimulantes. O objetivo desta pesquisa é
investigar a percepção dos moradores e familiares sobre a ambiência no contexto de moradias coletivas,
podendo evidenciar a influência dos elementos sociofísicos no comportamento e no bem-estar desses atores
sociais. Trata-se de um estudo de caso, de caráter qualitativo, exploratório, transversal e descritivo, a ser
desenvolvido em duas ILPIs paulistanas, com a participação de dez idosos e dez familiares em cada
instituição. O método utilizado conta com questionários objetivos, entrevistas semiestruturadas e observação
participante, com impressões anotadas em caderneta de campo e gravação de voz. Será utilizada a técnica
de análise de conteúdo, identificando categorias emergidas a partir das falas e significações dos
participantes, descrita de forma objetiva, sistemática e quantitativa. Os resultados parciais com os idosos de
uma instituição demonstram que poucos consideram a ILPI como seu lar, apesar de sentirem-se
pertencentes ao lugar.
Palavras-chave: Ambiência, ILPI, idosos, família.
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DO VELHO PARA O NOVO: PERCEPÇÕES DE IDOSOS SOBRE O PROCESSO DE STUDENTIFICATION,
AS MUDANÇAS SÓCIO-FÍSICAS DO BAIRRO E O AGING IN PLACE
Nascimento, M. A. S., Bestetti, M. L. T.
Programa de Pós-Graduação em Gerontologia, Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de
São Paulo.
mari.alvesnascimento@gmail.com
Este trabalho apresenta parte dos resultados de uma pesquisa que investigou os efeitos do processo de
studentification na ambiência do bairro, na capacidade de envelhecer no lugar (aging in place) e nas relações
sociais de idosos moradores de uma vizinhança adjacente a uma universidade pública em Santo André – SP.
Objetivo: Descrever a percepção de aging in place dos idosos neste contexto de transformação urbana.
Métodos: Trata-se de um estudo de caso qualitativo, exploratório, transversal e descritivo, composto por uma
amostra de 21 idosos, recrutados por conveniência. Os dados foram coletados em entrevistas com
questionário criado para a pesquisa, a partir de levantamento bibliográfico, e analisados através da técnica de
análise de conteúdo de Bardin (2016). Resultados: A partir da análise das falas dos participantes foram
criadas 4 categorias (ambiente do bairro, relações, pertencimento e segurança) e 11 subcategorias. Dentro
da categoria “pertencimento”, os idosos expressaram forte senso de apego ao lugar e o desejo de continuar
envelhecendo no bairro, mesmo com as mudanças ocorridas por conta do processo de studentification.
Conclusão: As transformações ocorridas no ambiente sócio-físico do bairro não foram os fatores principais
para a escolha de envelhecer no lugar, tampouco foram as relações com vizinhos (especialmente
estudantes), mas sim o senso de pertencimento e o apego ao lugar. Todavia, entende-se que o
studentification traz oportunidades para promoção do aging in place através das melhorias na vizinhança e
das trocas intergeracionais.
Palavras-chave: aging in place, studentification, idosos, transformação urbana, relações sociais.
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ENVELHECIMENTO, APARÊNCIA E SIGNIFICADOS ENTRE IDOSAS DO BRASIL E DA ESPANHA
Patrícia Yokomizo, Andrea Lopes
Programa de Pós-Graduação em Gerontologia, Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de
São Paulo.
pati@usp.br / andrealopes@usp.br
Nas últimas décadas, tem vigorado o discurso sobre a velhice como sinônimo de decadência, havendo ampla
promoção de formas para combater o envelhecimento por meio do consumo de produtos e serviços que
prometem juventude eterna, em especial, às mulheres. Nesse cenário, a aparência é colocada por diferentes
educadores informais, principalmente as mídias e publicidade, como um recurso importante para
envolvimento na vida social. Objetivos: investigar, caracterizar e comparar, no contexto da educação
informal e do engajamento social, como idosas brasileiras e espanholas, de baixas renda e escolaridade, têm
construído suas aparências. Método: pesquisa qualitativa, do tipo exploratória e descritiva, baseada em
método etnográfico. Resultados: constatou-se que a construção da aparência tem sido realizada ao longo da
vida e esteve relacionada com a educação informal e envolvimento social das participantes. Os educadores
informais mais presentes têm sido familiares, amigos e profissionais dos núcleos de convivência para idosos.
Ainda para ambos grupos, os principais significados transmitidos através da aparência foram decência,
naturalidade e feminilidade. Em geral, não foram notadas diferenças transculturais muito expressivas, quando
se considera as variáveis idade, gênero, renda e escolaridade. Conclusões: entendeu-se que a aparência é
uma variável relevante aos estudos e ações em torno dos modos de envelhecer e envolver-se em diferentes
contextos sociais. Sugere-se prosseguir com investigações sobre a temática, relacionando-a com outras
variáveis não exploradas nesse estudo, como estado civil e geração, que também se mostraram pertinentes.
Palavras-chave: aparência, velhice, envelhecimento, idosas, Brasil, Espanha.
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MUSICOTERAPIA E DOENÇA DE ALZHEIMER: UM ESTUDO COM CÔNJUGES CUIDADORES
Anastacio Junior, M. P. A.; Chubaci, R. Y. S.; Falcão, D. V. S.
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São Paulo.
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A demência é uma síndrome que afeta a memória e o comportamento, e é uma das maiores causas de
dependência entre pessoas idosas. Muitas vezes, o principal cuidador do idoso com demência é o cônjuge, e
este pode carregar um fardo significativo comprometendo também a qualidade da relação. Este estudo teve
como objetivo avaliar os efeitos do trabalho com canções em musicoterapia na relação conjugal de quatro
casais, nos quais um dos cônjuges é diagnosticado com doença de Alzheimer em fase inicial ou moderada. O
trabalho foi realizado no modelo de estudo de casos múltiplos, possibilitando um levantamento mais
detalhado do processo. Foram aplicadas a Anamnese e a Ficha Musicoterapêutica para coletar informações
iniciais, seguidas de 12 sessões semanais de musicoterapia. Antes e ao fim das sessões foram aplicadas
entrevistas com roteiro semiestruturado, e o conteúdo das entrevistas foi interpretado por meio da análise de
conteúdo de Bardin. Também se avaliou, dentro da perspectiva do cuidador, a satisfação com as relações
familiares e de amizade e a qualidade do relacionamento conjugal antes e depois da doença. Os resultados
sugerem que as intervenções possibilitaram momentos prazerosos, com benefícios principalmente para o
cuidador. Depoimentos indicaram que as intervenções ofereceram ferramentas para que o cuidador pudesse
lidar melhor com os sintomas comportamentais do cônjuge com demência, beneficiando a qualidade da
relação conjugal. Apesar do número limitado de participantes, espera-se contribuir com a reflexão acerca das
possibilidades de cuidado e com diretrizes para a aplicação mais assertiva de estratégias dentro do contexto
estudado.
Palavras-chave: musicoterapia, gerontologia, conjugalidade na demência. doença de Alzheimer.
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FATORES DE RISCO PARA QUEDAS EM IDOSOS E SUAS ASSOCIAÇÕES À ADESÃO A UM
PROGRAMA DE PREVENÇÃO
Sinato, C. M.; Samila Sathler Tavares Batistoni, S. S. T.
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São Paulo.
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A literatura gerontológica tem registrado evidências de eficácia de intervenções destinadas à prevenção de
quedas em idosos, permanecendo desafiadoras as questões relativas à adesão de idosos às mesmas. O
presente estudo testou um modelo hipotético de associações de variáveis explicativas da adesão dos idosos
a uma intervenção do tipo “múltipla”, levando em consideração idade, condições físicas e funcionais,
ocorrência de queda no último ano, autoeficácia para quedas e assiduidade ao programa (adesão). Utilizouse dados de 206 idosos (75,6±7,59 anos; 86,9% feminino) os quais, entre os anos de 2014 a 2018,
participaram de intervenção com duração de 12 semanas composta por treinamento funcional e atividade
educativa. Identificou-se que 35% dos idosos apresentavam alterações de equilíbrio, 42,2% redução da força
muscular global, 63,1% lentidão na marcha, 83,5% medo de cair, 89,3% ocorrência de queda no último ano e
61,2% baixa autoeficácia para quedas, a frequência média por encontro foi de 60,4%, com assiduidade
média de 9±4,24 encontros. O modelo explicou 24,6% da variabilidade, observando-se a ocorrência de
quedas como variável de destaque frente ao desfecho adesão. Os resultados realçam o desafio de alcançar
idosos que não apresentam riscos acentuados de quedas para participarem de intervenções preventivas e de
promoção da saúde. Futuros trabalhos deverão considerar variáveis de natureza motivacional e
socioambiental em modelos explicativos e abordar a adesão com indicadores para além da assiduidade aos
programas.
Palavras-chave: Gerontologia. Acidentes por quedas. Cooperação e adesão ao tratamento. Promoção da
saúde.
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MOTIVOS PARA A RESTRIÇÃO EM PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA VELHICE AVANÇADA: FIBRA 80+
Mendes, T. M.; Batistoni, S. S. T.
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O presente estudo buscou identificar os motivos relatados por idosos em idade avançada e residentes na
comunidade para restrição em participação social, considerando tipos e níveis específicos de atividades
sociais. Método: Estudo transversal e descritivo a partir de dados de 205 idosos pertencentes à amostra de
seguimento do estudo Fragilidade em Idosos Brasileiros realizadas com indivíduos com mais de 80 anos
(FIBRA80+; 2016-2017) coletadas em Campinas (SP) e no Subdistrito de Ermelino Matarazzo (SP, capital).
Foram extraídas a) informações sociodemográficas e econômicas; b) indicadores de participação social a
partir de um inventário de atividades avançadas de vida diária selecionados e classificadas em níveis
hierárquicos de participação; c) respostas abertas relativas aos motivos para a restrição em atividades
indicadas pelos idosos. Resultados: Houve maior restrição em atividades de níveis intermediários e distais.
Derivou-se seis categorias de motivos para a restrição em participação: Motivos psicológicos, motivos
sociais, motivos de saúde, motivos por incapacidades, motivos econômicos e motivos ambientais.
Correlações significativas foram encontradas entre idade, escolaridade, renda e corresidência com a
atribuição de motivos psicológicos, sociais e de incapacidade. Conclusão: Há variabilidade em participação
social na velhice avançada, sendo que os idosos amostra apresentaram maior permanência em atividades de
níveis proximais. Entre os que restringem as atividades o fazem em níveis intermediários e distais, com maior
atribuição a motivos psicológicos, sociais e de incapacidade.
Palavras-chave: Participação social. Engajamento social. Idosos. Envelhecimento.
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A SOBRECARGA DO IDOSO CUIDADOR: UM MODELO DE ASSOCIAÇÕES COM COMPROMETIMENTO
COGNITIVO DO RECEPTOR DE CUIDADOS E AUTOAVALIAÇÃO DA SAÚDE
Francisco, G. L.l; Batistoni,S. S. T.
Programa de Pós-Graduação em Gerontologia, Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de
São Paulo.
gi.lackeski@hotmail.com / samilabatistoni@usp.br
O presente estudo buscou testar um modelo teórico-empírico de associações explicativas de sobrecarga
subjetiva de idosos cuidadores considerando sexo, idade, intensidade da ajuda prestada, comprometimento
cognitivo do idoso receptor do cuidado e autoavaliação de saúde. Tratam-se de análises secundárias de um
estudo de corte transversal denominado “Bem-estar psicológico de idosos que cuidam de outros idosos no
contexto da família”. Foram selecionadas variáveis de caracterização sociodemográficas e econômica da
amostra, da intensidade da ajuda prestada em atividades básicas e instrumentais de vida diária, do
comprometimento cognitivo do idoso cuidado por meio da aplicação do Clinical Dementia Rating Scale – Sum
of boxes, de autoavaliação geral da saúde e da Escala de Sobrecarga de Zarit. A amostra foi composta por
138 idosos, em sua maioria mulheres (76%), cônjuges (64%), prestando cuidado, em média, há 4,4 anos
(±4,1) e auxiliando em sete tarefas (±3,6). O modelo explicativo proposto foi testado por meio da análise de
equações estruturais via Path analysis que revelou caminhos associativos entre o sexo e a sobrecarga
mediados pelo comprometimento cognitivo do idoso receptor de cuidados e autoavaliação de saúde do
cuidador. Houve associações entre sexo e intensidade da ajuda prestada mediadas pelo comprometimento
cognitivo do idoso receptor de cuidados. O modelo resultante sufere que a sobrecarga de idosos cuidadores
não é produto direto da intensidade da ajuda e do comprometimento cognitivo do idoso que recebe cuidados
e que a autopercepção de saúde pode influenciar seus efeitos.
Palavras-chave: Cuidadores. Cognição. Idosos. Sobrecarga. Autoavaliação da saúde.
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ENVELHECIMENTO MASCULINO: CONSTRUÇÃO DA APARÊNCIA E SEUS SIGNIFICADOS PARA OS
VENCEDORES DO MISTER IPGG 2017
Ramos, S. B.; Lopes, A.
Programa de Pós-Graduação em Gerontologia, Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de
São Paulo.
silvanabassi@usp.br / andrealopes@usp.

A apresentação social de idosos e seus significados têm passado por transformações, ganhando diferentes
formas e noções. Servem como passaporte para o engajamento ou isolamento social. Neste sentido, pouco
se sabe sobre o universo masculino. O objetivo deste trabalho foi caracterizar a construção da aparência e
seus significados, visando a participação no concurso de Mister IPGG, na percepção dos cinco vencedores
da edição 2017. Estudo de caso exploratório, de natureza etnográfica. Uso de roteiro semiestruturado.
Participaram homens com idade em torno de 76 anos, médias e baixas escolaridade e renda, aposentados e
moradores da zona leste de São Paulo. Observou-se que a prática do investimento na aparência aconteceu
ao longo da vida, intensificando-se por ocasião da participação. Revelou-se uma dinâmica de
retroalimentação entre investimentos na aparência e participação no concurso. Nessa direção, destacam-se a
participação de diversos atores e a realização de ações autônomas e planejadas voltadas ao corpo, atitude e
indumentária. Os significados da construção da aparência estiveram relacionados às noções de elegância,
tradição e dignidade, estruturando uma relação entre motivações intrínsecas e extrínsecas. Conclui-se que
ações institucionais em torno da promoção da aparência e seus significados na velhice masculina
demonstraram oportunizar o usufruto de papéis, espaços e interações vistas como positivas de envolvimento
social por parte do grupo. Porém, no caso estudado, a observância de um perfil específico voltado a esse tipo
de engajamento masculino alerta para a necessidade de novas pesquisas e diversas outras ofertas de
engajamento visando a promoção de bem-estar para segmento social tão heterogêneo.
Palavras-chave: Envelhecimento masculino. Homens Idosos. Aparência. Significados.
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EFEITOS DE UM PROGRAMA DE USO DE TABLETS SOBRE O DESEMPENHO COGNITIVO DE
PESSOAS IDOSAS
Alvarenga, G. M. O.; Cachioni, M.
Programa de Pós-Graduação em Gerontologia. Escola de Artes, Ciências e Humanidades. Universidade de
São Paulo.
meirec@usp.br
O uso de estratégias que permitam a obtenção de novas habilidades, como o proporcionado pelos tablets,
pode resultar em ganhos cognitivos, visto que, quando o idoso faz uso de seus recursos pode melhorar o
raciocínio e adquirir estratégias de aquisição de memória. Trata-se de estudo quase experimental com
avaliação pré-teste, intervenção e pós-teste elaborado com o intuito de descrever uma intervenção de
inclusão digital com tablets, realizado com idosos de um programa de educação permanente. Os 62 idosos
foram divididos em três grupos, sendo um intervenção e dois controles: grupo de intervenção que participou
de oficinas de aprendizado com tablets e aplicativos; grupo de atividades sociais, sem investimento de ensino
de novas habilidade intelectuais; grupo controle que não recebeu intervenção ao longo da aplicação da
pesquisa, mas participou do pré teste e pós teste. Os participantes foram entrevistados por um protocolo de
avaliação e um questionário sociodemográfico, ao término do curso, e avaliados por meio de uma escala de
satisfação adaptada para versão tablet. As informações obtidas mediante a aplicação dos instrumentos
inicialmente foram submetidas à análise estatística descritiva. Houve melhoria da distribuição dos resultados
para o grupo intervenção com redução do desvio padrão e redução da amplitude dos escores. A participação
no grupo intervenção resultou em melhor desempenho em cognição geral, atenção, funções executivas,
habilidades visuo-espaciais e diminuição de sintomas depressivos. Observou-se que essa ferramenta
tecnológica pode ser útil para aumentar níveis de desempenho em diversas áreas cognitivas.
Palavras-chave: idosos, intervenção digital, impacto cognitivo.
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ENVELHECIMENTO MASCULINO, APARÊNCIA E SIGNIFICADOS: A RELEVÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO
NO CONCURSO MISTER IPGG 2017 NA PERCEPÇÃO DOS VENCEDORES
Ramos, S. B.; Lopes, A.
Programa de Pós-Graduação em Gerontologia, Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de
São Paulo.
silvanabassi@usp.br / andrealopes@usp.

O estudo trata sobre a relevância da participação no Concurso Mister IPGG na percepção de cinco
vencedores da edição 2017. Pesquisa realizada no Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia, cidade de
São Paulo. Participaram idosos aposentados com idade em torno de 74 anos, de médias e baixas renda e
escolaridade, respectivamente. Trata-se de um estudo de caso, de caráter etnográfico e exploratório. Utilizouse caderno de campo e técnicas de observações livre e participante, conversa informal, entrevista em
profundidade e documentos de acervo pessoal. A coleta apoiou-se em roteiro semiestruturado. Os dados
apontaram que a relevância da participação está no exercício da geratividade, retroalimentada pelos sensos
de propósito de vida e pertencimentos etário e de gênero. A noção de constituir e transmitir um legado passa
não apenas pelo empenho em alcançar as próximas gerações, como igualmente militância por oportunidades
sociais de envolvimento e satisfação a outros homens idosos. Essa dinâmica ancora-se em um significado
comum de velhice satisfatória, elaborado a partir de duas frentes: realização regular de atividades física e
mental, como também envolvimento em diferentes relações e redes sociais. O desfecho dessa dinâmica
proporciona manutenção do bem-estar biopsicossocial, estimulando a contínua participação no concurso.
Assim, estabelece-se uma relação positiva de interdependência entre a construção da aparência e seus
significados vinculados ao engajamento e bem-estar alcançados. Conclui-se que investimentos institucionais
na construção da aparência masculina e seus significados podem auxiliar no envolvimento social e promoção
do bem-estar entre homens idosos.
Palavras-chave: Geratividade. Velhice Masculina. Homens idosos. Aparência. Significado.
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INTERVENÇÃO PSICOEDUCATIVA E TECNOLÓGICA PARA PREVENÇÃO DE QUEDAS EM IDOSOS
Vinholi-Silva, L. S.1; Costa, M. V. B.², Melo, R. C.¹; Araújo, L. V.², Cachioni, M.¹
1

Programa de Pós-Graduação em Gerontologia da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da
Universidade de São Paulo.

Bacharelado em Sistemas de Informação da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de
São Paulo.
meirec@usp.br
Estratégias como a psicoeducação, aliadas ao uso de ferramentas tecnológicas, são recursos que podem ser
utilizados com sucesso na prevenção de quedas entre idosos [1]. Realizou-se uma intervenção
psicoeducacional para prevenção de quedas entre idosos, tendo jogos digitais como ferramenta didática.
Quatorze idosos utilizaram o jogo que foi desenvolvido usando a ferramenta Unity [2]. Responderam um
breve questionário sobre a usabilidade e a pertinência do jogo. O roteiro do jogo compreende um
personagem que se desloca em um cenário de corrida contínua e evita elementos relacionados à queda para
conseguir avançar em sua jornada e alcançar pontos. A versão piloto foi desenvolvida para funcionar em
computadores. Os comandos para jogar são realizados através das teclas espaço, das setas e na tela
aparecem dicas de como jogar. Os idosos responderam de maneira positiva quando questionados sobre o
conceito e objetivo do jogo, as respostas foram que a “ideia do jogo é ótima”; afirmaram que as informações
dos encontros psicoeducativos foram reforçadas pelo jogo, que além de reforçar o conhecimento, possibilitou
treino da coordenação motora. Questionados sobre a usabilidade do jogo - facilidade de uso, cor e tamanho
das letras - as respostas foram que o jogo é de fácil utilização. Seis idosos responderam que não mudariam
nada no jogo, enquanto oito sugeriram mais obstáculos e sinal sonoro no momento da queda. Uso de jogos
digitais na psicoeducação podem gerar efeitos positivos aos idosos além de tornar a atividade mais
prazerosa e gerar motivação para que melhorem sua aderência à intervenção.
Palavras-chave: Psicoeducação. Quedas. Idosos. Jogos digitais.
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ENVELHECER: A EXPERIÊNCIA DE ENFERMEIROS ATUANTES EM UNIDADES DE INTERNAÇÃO SOB
ABORDAGEM FENOMENOLÓGICA
Braz, M L. D.; Chubaci, R. Y. S.
Programa de Pós-Graduação em Gerontologia, Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de
São Paulo.
rchubaci@usp.br
Objetivo: Objetivou-se compreender a experiência de estar envelhecendo na perspectiva dos enfermeiros
atuantes em ambiente hospitalar. Método: Foi realizado um estudo qualitativo de abordagem
fenomenológica, sob a ótica de Martín Heidegger. Foram coletados 11 depoimentos a partir de seis questões
norteadoras que desvelaram no fenômeno do ser-enfermeiro no processo de envelhecimento. O estudo
cumpriu as questões éticas. Resultados: foi possível compreender a existencialidade do ser-enfermeiro que
envelhece. Foram divididos em três categorias: Ser-aí e as diferentes faces do envelhecimento; Ser-nomundo do trabalho; Ser-no-mundo da velhice. Conclusões: No estudo observa-se uma tendência à busca
positiva do envelhecimento e à velhice ativa, mas aspectos como medo da solidão e abandono (“Ser-nomundo da velhice”) destacam-se nos discursos através de falas amedrontadas sobre esses aspectos. Há a
necessidade de uma educação gerontológica para que possam discutir e planejar de forma adequada o
processo de envelhecimento e consequentemente a velhice.
Palavras-Chave: Envelhecimento. Pesquisa Qualitativa. Enfermeiras e Enfermeiros. Papel do Profissional de
Enfermagem.
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PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA A APOSENTADORIA NAS ENTIDADES FECHADAS DE
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR NO BRASIL
Vieira, J.; Graeff, B.
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São Paulo.
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Objetivo: Investigar a oferta e principais características dos programas de preparação para aposentadoria no
universo das entidades fechadas de previdência complementar brasileiras. Métodos: Para a obtenção dos
dados optou-se pelo uso de um questionário de preenchimento online. O universo foi constituído por 108
Entidades Fechadas de Previdência Complementar pertencentes ao banco de dados da Associação
Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar. O estudo também foi baseado numa
revisão de literatura. Resultados: A taxa de retorno dos questionários eletrônicos foi de 20,37%. Os dados
recebidos dos questionários foram tabulados e analisados e após a aplicação dos critérios de exclusão foram
considerados 20 questionários (18,58% do total). Dentre as entidades respondentes somente 7 (35% do total)
têm oferecido programas de preparação para aposentadoria. De forma geral, observa-se que os programas
de preparação para aposentadoria, quando oferecidos resultam num retorno positivo para os participantes e
seus familiares e para a própria entidade. Conclusões: Quando os órgãos competentes pelo
desenvolvimento de políticas públicas para os idosos, os gestores das organizações, bem como a sociedade
compreenderem a importância desses programas, e quando houver uma mudança de postura em relação ao
tema, talvez os futuros aposentados possam estar capacitados e preparados para fazerem novas escolhas
em suas vidas, de forma segura e consciente. O gerontólogo poderá contribuir neste processo, exercendo
importante papel gestor e integrador nestes programas. Por fim, que este estudo possa incentivar outros
pesquisadores a ampliarem tais pesquisas para melhor compreensão do processo de aposentadoria, bem
como sobre a oferta destes programas e suas características no Brasil.
Palavras-chave: Programas de preparação para a aposentadoria. Previdência complementar.
Aposentadoria. Envelhecimento.
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A EXPERIÊNCIA DE FAMILIARES DE IDOSOS EM CENTRO DIA: UMA ABORDAGEM COMPREENSIVA
Canova, E. S. B.; Chubaci, R. Y. S.
Programa de Pós-Graduação em Gerontologia, Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de
São Paulo.
rchubaci@usp.br

Objetivo: Compreender a inserção dos idosos no Centro Dia sob a óptica de seus familiares. Método:
Pesquisa qualitativa realizada em dois Centros Dia para Idosos (CDI), ambos possuem idosos com os perfis
independentes e semidependentes. A coleta de dados foi realizada entre setembro e novembro de 2018, por
meio de entrevistas com onze participantes, todas mulheres e cuidadoras familiares. A análise dos
significados foi norteada pelo referencial teórico filosófico de Alfred Schütz. Resultados: A análise dos dados
possibilitou desvelar doze categorias motivacionais que traduzem a percepção do familiar sobre a inserção
do idoso no CDI. As categorias concretas do vivido das motivações foram: a promoção de atividades que
preservam a cognição e memória; a promoção do alívio da sobrecarga do cuidador e ao mesmo tempo o
estímulo da socialização e a melhora na saúde; o sentimento de acolhimento do familiar e do idoso; a
percepção da melhora no comportamento do idoso. Considerações finais: Os resultados deste estudo
permitem ajudar outros cuidadores familiares que estão vivenciando a mesma situação com o seu idoso. O
CDI auxilia no compartilhamento dos cuidados do idoso e consequentemente alivia os conflitos e a
sobrecarga do cuidador familiar, além de melhorar as relações intra-familiares. É importante a atuação de
profissionais preparados, como o Gerontólogo, com uma visão humanizada nos atendimentos e
acompanhamentos aos cuidadores familiares no CDI. Ao longo da realização da pesquisa ficou evidente
importância do CDI como um serviço de acolhimento ao idoso e a família, evitando a institucionalização.
Palavras-chave: Cuidador familiar. Idoso. Pesquisa qualitativa. Assistência Social para Idoso.
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SARCOPENIA E COMPROMETIMENTO COGINITIVO EM IDOSOS LONGEVOS: RESULTADOS DO
ESTUDO FIBRA
Cipolli, G.1; Aprahamian, I.2; Falcão, D. V. S1; Borim, F.3, Meire Cachioni1,3, Melo, R. C.1; Batistoni, S. S. T.1,3;
Neri, A.3; Yassuda, M. S.1,3
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Geriatria, Departamento de Medicina Interna, Faculdade de Medicina de Jundiaí.
3

Programa de Pós-Graduação em Gerontologia, Universidade Estadual de Campinas.
gabicipolli@hotmail.com

A ligação entre a sarcopenia e o comprometimento cognitivo ainda não foi completamente avaliada,
especialmente entre os longevos. O objetivo deste estudo foi avaliar a relação entre a sarcopenia e cognição
nessa faixa etária. Estudo transversal com 285 idosos residentes na comunidade (84,4 ± 3,9 anos). A
sarcopenia foi avaliada por SARC-F mais circunferência da panturrilha (SARC-F + CP), classificando os
participantes como sarcopênicos ou não sarcopênicos. As funções cognitivas foram avaliadas através do
Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) e do Mini-Addenbrooke's Cognitive Examination (M-ACE). A
sarcopenia foi identificada em 90 (31,58%) participantes. Neste grupo, o escore médio do MEEM foi de 21,13
± 4,97 e 46,67% foram cognitivamente comprometidos, de acordo com os cortes ajustados para educação.
No grupo sem sarcopenia, o escore médio do MEEM foi de 23,41 ± 4,68 e 20,1% foram cognitivamente
comprometidos. A média do escore da M-ACE foi de 15,14 ± 6,67 e 71,08% foram cognitivamente
comprometidos, de acordo com os cortes ajustados para educação da M-ACE. Em análises de regressão
logística, a sarcopenia e a idade estiveram significativamente associadas ao comprometimento cognitivo no
MEEM e a sarcopenia e a escolaridade estiveram significativamente associadas ao comprometimento da MACE. A sarcopenia associou-se ao comprometimento cognitivo nesta amostra de comunidade de idosos
longevos. É necessário realizar estudos longitudinais para entender a relação entre cognição e sarcopenia
em idosos longevos.
Palavras-chave: sarcopenia, circunferência da panturrilha, comprometimento cognitivo, idosos longevos
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RELAÇÃO ENTRE FORÇA MUSCULAR RESPIRATÓRIA E FORÇA DE PREENSÃO PALMAR EM
IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS E DA COMUNIDADE
Marcon, L. F.; Buarque, G. L. A.; Melo, R. C.; Rebustini, F.; Pontes Junior, F. L.
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Objetivo: Avaliar a relação entre força muscular respiratória e força de preensão palmar entre idosos
institucionalizados e da comunidade. Método: Pesquisa quantitativa, observacional, de corte transversal,
com 64 participantes, sendo 33 idosos institucionalizados (GI, 76,4 7,9 anos) e 31 idosos comunitários (GC,
69,3 6,8 anos). Os instrumentos/testes utilizados foram: questionário sócio-demográfico, versão curta do
Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ-curto), Pressão Inspiratória Máxima (PImax), Pressão
Expiratória Máxima (PEmax), Pico de Fluxo Expiratório (PFE) e Força de Preensão Palmar (FPP). Para as
análises, utilizou-se a análise de covariância, o teste de correlação de Pearson, o tamanho de efeito e a
regressão linear. O nível de significância foi estabelecido em p<0,05. Resultados: os idosos
institucionalizados apresentaram pior desempenho nos testes de força respiratória e de força de preensão
manual, com efeito grande e médio para valores inferiores nas variáveis respiratórias (PImax, PEmax e PFE)
e FPP, respectivamente. Foram observadas correlações moderadas e positivas entre as medidas
respiratórias (PEmax e PFE) e FPP para amostra total e para o GC. O PFE e a PEmax foram preditoras da
FPP na amostra total, enquanto somente o PEmax manteve valor preditivo para a FPP (lado dominante) no
GI. Conclusão: correlações positivas entre medidas de força respiratória e de FPP foram observadas apenas
para idosos comunitários. A PEmax foi a única variável preditora de FPP para ambas populações de idosos
estudadas.
Palavras-chave: Força da Preensão Palmar, Pressões Respiratórias Máximas, Idosos.
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PERFIL DE SAÚDE DOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA ACOMPANHANTE DE IDOSOS NA
REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Andrade, S. C. V.1; Marcucci, R. M. B.2, Faria, L. F. C.2, Paschoal, S. M. P.3; Rebustini, F.1, Melo, R.C.1
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São Paulo.
2

Área técnica de saúde da pessoa idosa, Secretaria Municipal de Saúde, da Cidade de São Paulo.
3

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo.
ruth.melo@usp.br

Objetivo: analisar o perfil de saúde de idosos residentes na comunidade, de acordo com o sexo, cadastrados
no Programa de Acompanhantes de Idosos (PAI) do Município de São Paulo. Métodos: Os dados
secundários de 535 idosos, assistidos por dez equipes do PAI da região Sul de São Paulo, foram coletados a
partir da consulta em prontuários e da Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa na Atenção Básica
(AMPI/AB), após verificados os critérios de inclusão e exclusão para o estudo e a autorização dos idosos
selecionados. Resultados: Os idosos assistidos pelo PAI são predominantemente do sexo feminino (77,6%),
apresentam idade média de 76,2 ±8,0 anos, autoavaliação negativa de saúde (67,8%), comprometimento
das atividades instrumentais de vida diária (AIVD’s, 68,4%) e indícios de alterações de humor (60,3%). Foi
observada alta prevalência de idosos com dificuldades para enxergar (58,8%), polifarmácia (58,1%), queixas
de problemas de memória (55,8%) e com múltiplas morbidades (50,6%). Na comparação entre os sexos, a
presença de múltiplas morbidades, polifarmácia, queixas cognitivas e sinais de alterações de humor foram
maiores entre as mulheres. Por outro lado, a demanda de maior prevalência entre os homens foi referente a
dificuldades em ouvir. Conclusão: As piores condições de saúde dos idosos assistido pelo PAI, constatado
pela alta prevalência de idosos com autoavaliação negativa de saúde, comprometimento das AIVDs,
múltiplas morbidades, polifarmácia e entre outras queixas (alterações sensoriais, sintomas depressivos e
cognitivas), reafirmam a importância deste programa como política de cuidados de longa duração e, portanto,
para a manutenção destes idosos residindo na comunidade.
Palavras-chave: Serviços de assistência domiciliar, Visitadores domiciliares, Modelos de assistência à
saúde, Perfil de saúde, Idoso
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INFLUÊNCIA DA CARGA ANTICOLINÉRGICA SOBRE A ADESÃO AO TRATAMENTO
FARMACOLÓGICO PRESCRITO E A COGNIÇÃO DE IDOSOS SAUDÁVEIS
Santos, A. N. M.; Oliveira, C. R. B.
Programa de Pós-Graduação em Gerontologia, Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de
São Paulo.
adriana.nancy.medeiros@usp.br / cborja@usp.br
Objetivos: Investigar a influência da carga anticolinérgica sobre a adesão ao tratamento farmacológico
prescrito e a cognição de idosos saudáveis. Métodos: Neste estudo transversal e analítico, com 151 idosos
da UnATI, foram coletados dados sociodemográficos, grau de adesão (Escala de Morisky), estado cognitivo
(Mini Exame do Estado Mental, MEEM) e carga anticolinérgica cognitiva (ACB, associada a declínio cognitivo
adverso ao tratamento farmacológico), estimada com base nos medicamentos em uso (Escala ACB). Para
estimar a associação entre variáveis, utilizou-se testes de correlação (Spearman ou Pearson, conforme a
distribuição dos dados), e qui-quadrado de Pearson ou exato de Fisher. Resultados: A maioria era do sexo
feminino (72,2%), casada (38,1%), possuía 70 anos ou mais (54,7%) e ensino médio (41,7%), utilizava
medicamentos prescritos (87,4%), apresentou grau de adesão moderado (39,7%; 6 a 7 pontos na Escala de
Morisky) ao tratamento prescrito, o qual, na maioria, não exibia atividade anticolinérgica (ACB = 0 pontos em
56,2% dos participantes). Dos 151 participantes, 36,4% informaram praticar automedicação, a qual exibia
atividade anticolinérgica severa (ACB ≥ 3 pontos em 63,6% dos que se automedicavam). Houve correlação
significativa (p < 0,05) positiva entre adesão e idade (r = 0,2034; p = 0,0202), negativa entre adesão e ACB
advinda da automedicação (r = -0,1748; p = 0,0457), e negativa entre cognição e ACB da automedicação (r =
-0,2968; p = 0,0038). Conclusões: Quanto maior a idade, maior a adesão, porém, quanto mais alta a ACB
advinda da automedicação, pior a cognição e menos aderente ao tratamento farmacológico prescrito.
Palavras-chave: Adesão à Medicação, Automedicação, Promoção da Saúde, Saúde do Idoso, Uso de
Medicamentos.
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PARTICIPAÇÃO SOCIAL E PROPÓSITO DE VIDA NA VELHICE: DADOS DE SEGUIMENTO DO ESTUDO
FIBRA ERMELINO MATARAZZO
Santos, J. D.¹; Cachioni, M.¹ ,2; Yassuda, M. S. ¹,2; Melo¹, R. C.; Falcão, D. V. S.¹, Neri, A. L.2;
Batistoni, S. S. T.¹ ¹,2
¹Programa de Pós-Graduação em Gerontologia, Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de
São Paulo.
2

Programa de Pós-Graduação em Gerontologia, Universidade Estadual de Campinas.
jessica.dellalibera@usp.br

Introdução: Os níveis de participação social na velhice compõem os paradigmas vigentes em gerontologia
que definem os processos de envelhecimento saudável, ativo e bem-sucedido. A literatura registra que
indicadores sociodemográficos e econômicos, funcionalidade, saúde e influências ambientais relacionam-se
com manutenção de participação social de idosos, porém há carência de modelos que incluem variáveis
psicológicas, tais como o propósito de vida. Objetivo: Elucidar fatores que se associam a manutenção da
participação social na velhice. Método: A amostra foi composta por 109 idosos (média= 78,48 [+4,30] anos;
63,3 % feminino) que participaram do estudo de seguimento Fragilidade em Idosos Brasileiros (FIBRA) entre
os anos de 2016 e 2017 em Ermelino Matarazzo. Foram selecionados dados referentes a condições
sociodemográficas, mobilidade, número de doenças, respostas à Escala de Propósito de Vida e a um
inventário de participação em atividades sociais. Foram resultantes medidas de frequência, média e
dispersão dos dados e análises de associações em relação aos níveis de participação social. Para testar o
modelo explicativo de participação social foi utilizada a Path Analysis. Resultados: As atividades sociais com
interação face-a-face obtiveram maior manutenção. Foram verificadas associações diretas entre participação
social, escolaridade, mobilidade e propósito de vida e indiretas entre idade e participação social, mediada por
propósito de vida. Conclusão: As atividades sociais sugerem se realocar para níveis proximais e têm
possibilidade de serem ampliadas em decorrência de maior propósito de vida.
Palavras-chave: Participação social. Metas. Idosos. Qualidade de vida.
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