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Prefácio
Dr. Oscar Rodrigues Jr.
É com muita satisfação e alegria, que o Instituto Superior de Teologia
Aplicada-INTA-BRASIL, em intercâmbio com a Universidade de AveiroPortugal, apresentam esta da área da gerontologia, com pesquisas, reflexões
e estudos realizados por profissionais específicos que abordam a Gerontologia
os quais compoõem o corpo docente de ambas instituições, apresentando
consigo a qualidade e o espírito investigativo e a curiosidade implícita dos
pesquisadores demonstrada nos capítulos seguintes.
Achamos interessante, fazer uma breve revisão sobre a área do
conhecimento em questão, o Envelhecimento, de modo a subsidiar o leitor
com conceitos básicos, e o auxilie ao seu melhor entendimento e atualização
dos temas propostos. Realizou-se então uma breve revisão sobre o conceito
de envelhecimento, terceira idade e gerontologia de forma geral, assuntos
que serão abordados na sequência.
O processo de envelhecimento caracteriza-se como uma etapa da
vida repleta de particularidades, podendo ser compreendida a partir da
relação estabelecida entre os diferentes aspectos cronológicos, biológicos,
psicológicos e sociais. Essa interação institui-se de acordo com as condições
culturais de cada indivíduo, bem como:condições históricas, políticas,
econômicas, geográficas e produzem diferentes representações sociais da
velhice e também do idoso.
Na maioria das vezes o envelhecimento aparece associado a doenças
e perdas físicas, e é quase sempre entendido como um problema médico.
Para Neri e Freire (2000), o envelhecimento ainda está ligado à deterioração
do corpo, ao declínio e à incapa-cidade. “Na base da rejeição ou da
exaltação acrítica da velhice, existe uma forte associação entre esse evento
do ciclo vital com a morte, a doença, o afastamento e a dependência”
(Neri & Freire, 2000, p. 8). O avanço da idade dar-se-ia como um processo
contínuo de perdas e de dependência, que daria uma identidade de falta
de condições aos idosos e seria responsável por um conjunto de imagens
negativas associadas à velhice (Debert, 1999).
Em algumas sociedades a velhice é vista como uma fase positiva da vida
humana, compreendida como uma fase madura, onde a sabedoria e a
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experiência prevalecem infinitamente. As visões sobre velhice correspondem
ao resultado de uma construção social e temporal feita no seio de uma
sociedade com valores e princípios próprios, que são atravessados por
questões multifacetadas, multidirecionadas e contraditórias.
O idoso muitas vezes é visto como um ser antiquado, ultrapassado, sem
conhecimento da realidade atual, por parte dos jovens. Uma realidade
discriminadora, onde o velho é julgado como uma entidade ultrapassada
que deve ser descartada.
Assim, “ser velho” assume uma conotação negativa, remetendo à perda
de atributos tão valorizados pelo meio social e, simultaneamente, pelo próprio
idoso. Muitas vezes osestereótipos negativos são desenvolvidos pelos próprios
idosos, pois, os mesmos não se reconhecem como tal e afirmam não fazerem
parte desta categoria “velho” sendo indiferentes com a classe em si, como
se não fizessem parte da mesma. Essa atitude é entendida por vários ângulos,
desde a falta de consciência como o preconceito implícito no próprio
individuo
O termo terceira idade que tanto aplica-se na linguagem diária,
antigamente na França,era utilizada para denominar a fase de aposentadoria
do individuo.Desta forma percebendo a infância como uma fase improdutiva
em termos de rendimentos financeiros e salariais. Com o passar dos anos, esse
termo continua a ser utilizado, porém, com um enfoque mais dispendioso e
inadequado pois descreve o grupo de indivíduos com 60 anos ou mais, e traz
ainda uma conotação negativa ao termo velhice, porque se compreende
que quem está na terceira idade ainda não é velho (Araújo & Carvalho, 2005).
A população idosa apresenta alterações fisiológicas e patológicas que
cursam com crescente dependência.Entre os conceitos da gerontologia
destaca-se o conjunto de síndromes geriátricas, ligada a reabilitação,
fragilidade, e autonomia, conteúdos que muitas vezes não constam no
currículo da graduação de forma detalhada, mas são operacionais para a
proposição de condutas adequadas, extrapolando o modelo biomédico,
hegemônico. Busca-se um modelo mais ampliado de saúde e com
maior potencial biopsicossocial que permita redefinir o papel profissional,
significando, no campo da atenção ao idoso, ampliar a contribuição da
gerontologia.
Assim, torna-se relevante a importância da avaliação da capacidade
funcional, relacionada a fatores sociodemográficos, percepção subjetiva,
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saúde física e mental, independência nas atividades do cotidiano, suporte
social e familiar e a utilização de serviços, como novo paradigma da saúde
pública frente ao envelhecimento.Busca-se o envelhecimento saudável qual
é entendido como a interação entre saúde física e mental, independência
nas atividades de vida integração social, suporte familiar e independência
econômica.
Partindo desse princípio, nos capítulos apresentados, os autores e coautores pretenderam apresentar seus estudos e pesquisas relacionadas a
área do envelhecimento sob o ponto de vista interdisciplinar e sob a ótica
gerontológica aos leitores.
Boa Leitura!

Dr. Oscar Rodrigues Jr.

15

16

Índice
PREFÁCIO.....................................................................................................13
ÍNDICE...........................................................................................................17
NOTA PRÉVIA................................................................................................23
ENVELHECIMENTO ATIVO NO BRASIL E EM PORTUGAL.............................25
RESUMO......................................................................................................... 25
1. Conceito de Envelhecimento Ativo...................................................... 25
1.1. Enquadramento............................................................................. 25
1.2. Evolução do Conceito de Envelhecimento Ativo..................... 27
2. O Envelhecimento Ativo no Brasil ......................................................... 31
3. O Envelhecimento Ativo em Portugal................................................... 36
4. Conclusão................................................................................................. 39
Referências Bibliográficas........................................................................... 41
IDOSOS ATIVOS/SEDENTÁRIOS: POR QUE PRATICAR EXERCÍCIOS
FÍSICOS? ......................................................................................................45
RESUMO......................................................................................................... 45
1. Alterações do Envelhecimento............................................................. 45
2. Estilo de Vida............................................................................................ 46
3. Metodologia............................................................................................. 47
3.1. Análise de Dados........................................................................... 47
3.2. Amostra........................................................................................... 48
3.3. Tipo de Estudo ............................................................................... 48

17

4. Resultados................................................................................................. 48
4.1 Saúde................................................................................................ 49
4.2 Gosto pelo Exercício....................................................................... 50
4.3 Convite de outros Colegas............................................................ 51
4.4 Falta de Orientação......................................................................... 5
4.5 Falta de Tempo............................................................................... 55
4.6 Presença de Doença..................................................................... 58
4.7 Não Gostar de Exercícios............................................................... 59
5. Conclusão................................................................................................. 60
Referências Bibliográficas .......................................................................... 62
ATIVIDADE FÍSICA E FUNCIONALIDADE EM PESSOAS IDOSAS..................67
RESUMO......................................................................................................... 67
1. Introdução................................................................................................ 68
2. Métodos.................................................................................................... 69
2.1. Considerações Éticas.................................................................... 69
2.2. Amostra........................................................................................... 69
2.3. Procedimentos e Instrumentos..................................................... 70
2.4. Análise e Tratamento de Dados................................................... 72
3. Resultados................................................................................................. 73
3.1. Características da Amostra.......................................................... 73
3.2. Caracterização da Dor................................................................. 74
3.3. Caracterização da Funcionalidade Percebida........................ 74
3.4. Caracterização da Performance................................................ 75
3.5. Caracterização da Atividade Física............................................ 75
3.6. Atividade Física e Funcionalidade .............................................. 76
4. Discussão................................................................................................... 78
18

5. Conclusão................................................................................................. 80
Referências Bibliográficas........................................................................... 81
FUNCIONALIDADE E CONSUMO DE CUIDADOS DE SAÚDE NAS
PESSOAS IDOSAS..........................................................................................85
RESUMO......................................................................................................... 85
1. Introdução................................................................................................ 86
2. Métodos.................................................................................................... 90
2.1. Considerações Éticas.................................................................... 90
2.2. Amostra........................................................................................... 90
2.3. Procedimentos................................................................................ 91
2.4. Análise e Tratamentos de Dados................................................. 92
3. Resultados................................................................................................. 93
3.1. Caracterização da Amostra......................................................... 93
3.2. Caracterização Consumo............................................................ 94
3.3. Funcionalidade e Consumo de Cuidados de Saúde............... 97
4. Discussão................................................................................................... 99
5. Conclusão............................................................................................... 101
Referências Bibliográficas......................................................................... 102
AUTOPERCEÇÃO DO ENVELHECIMENTO EM ADULTOS COM
PARALISIA CEREBRAL.................................................................................107
RESUMO....................................................................................................... 107
1. Introdução.............................................................................................. 108
1.1. Enquadramento Teórico............................................................. 108
1.2. Relevância do Estudo.................................................................. 114

19

2. Objetivos................................................................................................. 114
3. Resultados e Discussão......................................................................... 114
3.1. Participantes................................................................................. 114
3.2. Análise Descritiva e Associação entre Variáveis...................... 117
3.3. Regressão Linear entre a ImPreVe, LSI-A e Função
Motora Global .................................................................................... 120
4. Discussão................................................................................................. 121
5. Conclusão............................................................................................... 124
Referências Bibliográficas......................................................................... 126
DESENVOLVIMENTO
PSICOMÉTRICO
DE
UMA
ESCALA
RELATIVA ÀS IMAGENS SOCIAIS DA PREPARAÇÃO DA
VELHICE - ESCALA IMPREVE......................................................................133
RESUMO....................................................................................................... 133
1. Introdução.............................................................................................. 133
2. Métodos.................................................................................................. 135
2.1. Amostra......................................................................................... 135
2.2. Medição de Resultados.............................................................. 136
2.3. Procedimentos e Considerações Éticas.................................... 137
2.4. Método de Recolha dos Dados................................................. 137
2.5. Estudo Psicométrico da Escala ImPreVe................................... 139
3. Resultados e Discussão......................................................................... 144
3.1. Caracterização Sociodemográfica da Amostra..................... 144
3.2. Apresentação dos Resultados Principais.................................. 146
3.3. Grupos de Imagens Sociais da Preparação da
Velhice (Clusters)................................................................................. 146
3.4. Discussão dos Resultados............................................................ 148

20

Referências Bibliográficas......................................................................... 150
CLASSIFICAÇÃO CASE-MIX EM RESIDÊNCIAS PARA IDOSOS:
UMA ANÁLISE COMPARATIVA..................................................................153
RESUMO....................................................................................................... 153
1. Introdução.............................................................................................. 153
2. Metodologia........................................................................................... 156
2.1. Locais de Recolha de Dados e Participantes.......................... 156
2.2. Instrumentos de recolha de dados e procedimentos............. 156
2.3. Análise de Dados......................................................................... 156
3. Resultados............................................................................................... 158
3.1. Participantes................................................................................. 158
3.2. RUG................................................................................................ 158
3.3. Índice de Case-Mix...................................................................... 159
3.4. Indicadores de Qualidade......................................................... 160
4. Discussão................................................................................................. 162
Referências Bibliográficas......................................................................... 166
PERVASIVE HEALTH.....................................................................................169
RESUMO....................................................................................................... 169
1. Introdução.............................................................................................. 169
2. Pervasive Health..................................................................................... 171
2.1. Aplicações de Monitorização.................................................... 171
2.2. Outras Aplicações........................................................................ 173
3. Mobile Health......................................................................................... 174
4. Ambient Assisted Living......................................................................... 177
5. Discussão................................................................................................. 178
21

6. Conclusão............................................................................................... 180
Agradecimentos........................................................................................ 180
Referências Bibliográficas......................................................................... 181
PROTOCOLO DE VALIDAÇÃO DE UMA PLATAFORMA DE
FORÇAS COM BIOFEEDBACK PARA EXERCÍCIOS DE REABILITAÇÃO
DE PESSOAS IDOSAS..................................................................................185
RESUMO....................................................................................................... 185
1. Introdução.............................................................................................. 186
2. Metodologia de Avaliação de Dispositivos Médicos....................... 187
3. Resultados e Discussão......................................................................... 190
3.1. Objetivos e Tipo de Estudo.......................................................... 192
3.2. Avaliação da Validade............................................................... 192
3.3. Avaliação da Fiabilidade........................................................... 192
3.4. Tamanho da Amostra.................................................................. 193
3.5. Critérios de Inclusão e Exclusão................................................. 193
3.6. Procedimentos do Estudo........................................................... 194
3.7. Análise de Dados......................................................................... 196
3.8. Aspetos Regulamentares, Éticos e de Proteção dos Dados.. 196
4. Conclusão............................................................................................... 197
Agradecimentos........................................................................................ 198
Referências Bibliográficas......................................................................... 199

22

NOTA PRÉVIA
O presente livro resulta de uma colaboração em boa hora estabelecida
entre as Faculdades INTA e a Universidade de Aveiro. Serve não só para
assinalar essa colaboração, mas também para demonstrar que apesar da
distância, das diferenças culturais, de níveis de desenvolvimento heterogéneos
é possível o estabelecimento de parcerias duradoiras com objetivos comuns.
Mas o livro tem um segundo propósito. Lançar o desafio da investigação
em Gerontologia. Investigação não só necessária, devido ao acentuado
envelhecimento da população mundial, mas deveras aliciante, em resultado
da necessidade de considerar múltiplos pontos de vista e, consequentemente,
a participação de equipas multidisciplinares.
Os diferentes capítulos que constituem o livro realçam a abrangência
da investigação em Gerontologia. O primeiro capítulo, Evelhecimento Ativo
em Portugal e no Brasil, introduz os conceitos associados ao envelhecimento
ativo, inicialmente proposto pela Organização Mundial de Saúde, e procura
apresentar o que neste âmbito está a ser feito em Portugal e no Brasil.
Os dois capítulos seguintes, Idosos Ativos/Sedentários: Por que Praticar
Exercícios Físicos? e Atividade Física e Funcionalidade em Pessoas Idosas,
focam-se na atividade física e nos seus múltiplos impactos na vida das pessoas
idosas.
O capítulo Funcionalidade e Consumo de Cuidados de Saúde nas
Pessoas Idosas apresenta o resultado de um estudo que relaciona o nível
de funcionalidade do indivíduo idoso com os consumos de cuidados de
saúde. Ainda em termos de cuidados de saúde, o capítulo Autoperceção do
Envelhecimento em Adultos com Paralisia Cerebral aborda um tema atual e
pouco estudado que é o envelhecimento das pessoas com deficiência.
O estudo dos fenómenos relacionados com o envelhecimento exige
o desenvolvimento de novos instrumentos de avaliação. O capítulo
Desenvolvimento Psicométrico de uma Escala relativa às Imagens Sociais
da Preparação da Velhice - Escala ImPreVe ilustra precisamente o
desenvolvimento da escala ImPreVe, sendo de realçar que a metodologia
utilizada pode ser aplicada ao desenvolvimento de outros instrumentos.
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Sendo absolutamente necessário otimizar os recursos disponíveis, que são
escassos, é fundamental a adoção de formas de gestão rigorosas e de novos
paradigmas onde as tecnologias de informação têm um papel relevante a
desempenharem. O capítulo Classificação Case-Mix em Residências para
Idosos: uma Análise Comparativa apresenta os sistemas de Case-Mix cuja
adoção pode ser recomendável para sistemas de comparticipação. Por
sua vez, o capítulo Pervasive Health apresenta um leque de possibilidades
baseadas em soluções tecnológicas e o capítulo Protocolo de Validação de
uma Plataforma de Forças com Biofeedback para Exercícios de Reabilitação
de Pessoas Idosas sugere precauções que tem que ser consideradas quando
se desenvolve novos dispositivos e sistemas para serem utilizados no apoio à
população idosa.
A concretização deste projeto só foi possível devido à confiança e apoio
do Professor Oscar Rodrigues Junior, da Professora Eliza Angélica Ponte e do
Professor João Saraiva da Fonseca. A eles e a todas as outras pessoas com
quem tive a oportunidade de contatar e colaborar no âmbito das minhas
visitas ao Sobral o meu muito obrigado.
Aveiro, 27 de Janeiro de 2015
Nelson Pacheco da Rocha
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Envelhecimento Ativo no Brasil e em
Portugal
Margarida Cerqueira, João Fonseca, Sónia Fonseca

RESUMO
O capítulo apresenta o conceito envelhecimento ativo e o seu impacto em
Portugal e no Brasil.

1. Conceito de Envelhecimento Ativo
1.1. Enquadramento
O atual conceito de envelhecimento ativo, originalmente cunhado na
década de 1960 mas com um percurso concetualmente evolutivo até aos
dias de hoje, considera a participação e a inclusão das pessoas idosas na
comunidade como a dos restantes cidadãos, reconhecendo-lhes igualdade
nos direitos civis. Envolve um processo de otimização de oportunidades para
a participação social, saúde e para a segurança do indivíduo, de forma a
promover a sua qualidade de vida à medida que envelhece [1]. Pressupõe
que ao longo da vida haja uma rentabilização das potencialidades individuais,
em termos físicos, sociais, mentais ede bem-estar. Aquando da reforma,
mesmo que sofra de alguma doença ou incapacidade, o indivíduo deverá
continuar a participar ativamente na sociedade através da sua família, entre
pares ou na comunidade. A qualidade de vida é passível de ser promovida se
houver uma proteção adequada em termos de segurança e de cuidados de
saúde (quando necessários). Deste modo, o envelhecimento ativo conjuga
conceitos de qualidade de vida e de bem-estar (subcategoria da qualidade
de vida) físico, social e mental, ou seja, reporta-se à saúde (influenciada
por fatores pessoais e ambientais e relacionada com a funcionalidade), à
independência (capacidade de realizar as atividades físicas diárias, com
pouca ou nenhuma ajuda), à autonomia (capacidade de tomar decisões
par o seu quotidiano) e à produtividade do indivíduo, à medida que vai
envelhecendo [1, 2, 3, 4].
A OMS indica oito determinantes que influenciam o processo de
envelhecimento ativo, nomeadamente fatores individuais e fatores externos
[5]:
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•

Pessoais - a biologia e genética e fatores psicológicos como a
inteligência e a capacidade cognitiva.

•

Comportamentais - a atividade física, alimentação saudável, saúde
oral, níveis de consumo de álcool e tabaco e de medicação tomada,
assim como a adesão a um estilo de vida saudável. Considera-se
também neste determinante os problemas de saúde induzidos por
diagnósticos ou tratamentos (iatrogenia).

•

Económicos - o rendimento, a proteção social e o trabalho.

•

Relacionados com o ambiente físico - a segurança da habitação,
qualidade da alimentação, da água e do ar.

•

Relacionados com o ambiente social - o apoio social, a educação e
alfabetização e a existência ou não de violência e maus-tratos.

•

Relacionados com o sistema de saúde e de serviço social - a assistência
a longo prazo, promoção da saúde e prevenção de doenças, os
serviços curativos e serviços de saúde mental.

•

Transversais – que poderão ser uma condição indireta e que
influenciam os restantes: as questões de género e a cultura.

A educação ao longo da vida também é considerada, num plano mais
amplo, como um determinante fundamental no envelhecimento ativo. Sabese que baixos níveis de escolaridade e elevados níveis de iliteracia tendem a
associar-se não só a uma maior probabilidade de surgimento de incapacidade
e de ocorrência de mortalidade à medida que o indivíduo envelhece, bem
como a uma elevada taxa de desemprego.
Influenciado quer pelo evidente envelhecimento demográfico quer pelo
consequente crescimento na investigação, o esforço para implementar o
conceito de envelhecimento ativo não se resume somente aos dias de hoje.
Contudo, só atualmente é que se verifica, de forma imperativa, a sua adoção
pelas agendas políticas nacionais e internacionais no que concerne ao
desenvolvimento das políticas de envelhecimento [6]. Veja-se o seu percurso
evolutivo em termos mundiais.
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1.2. Evolução do Conceito de Envelhecimento Ativo
O conceito de envelhecimento ativo surgiu na década de 60 numa altura
em que a América do Norte e a Europa começaram a debater-se com a
questão demográfica relativa ao envelhecimento da população e suas
eventuais consequências. Em ambos os continentes, através diversas políticas
governamentais, procurou dar-se resposta a essas tendências demográficas
que acarretavam sérias implicações económicas futuras: previam-se menos
profissionais no ativo, uma menor comparticipação no suporte dos custos de
saúde e nas pensões dos reformados nas décadas vindouras.
Esta preocupação refletiu-se na declaração de Alma-Ata, em 1978, onde
se estabeleceram diretrizes internacionais para as políticas de promoção da
‘saúde para todos’ [7]. Em 1986, na Carta de Promoção da Saúde de Otava
(Ottawa), surgiu a primeira estrutura de ação concertada para a promoção
da saúde [8] e, no início da década de 1990, em grande medida devido
Organização Mundial de Saúde (OMS), surgiu um conceito de envelhecimento
ativo mais abrangente que o anterior: onde antes se preconizava apenas
uma mudança cultural e de práticas em termos mais generalistas, passou a
incluir-se de forma mais explícita a dimensão da saúde e a considerar-se a
participação e a inclusão das pessoas idosas em todas as dimensões que
se reportassem às áreas familiar, comunitária e de âmbito nacional [6]. Os
documentos então elaborados enfatizaram a prioridade de atuação nas
áreas dos direitos humanos, das necessidades específicas das pessoas idosas,
da saúde e das desigualdades, das culturas e das determinantes sociais da
saúde e da doença.
Em 1998, na 51.ª Assembleia Mundial de Saúde, celebrou-se um acordo
internacional para a aplicação das vinte e uma prioridades que tinham
emergido nos vários países europeus nessa década [9]. A questão do
envelhecimento ativo era a quinta prioridade, deliberando-se que a partir do
ano de 2020 indivíduos com mais de 65 anos deveriam ter a oportunidade de
aproveitar o seu potencial de saúde e de desempenhar um papel ativo na
sociedade. Este posicionamento coincidiu com o alinhamento das agendas
políticas para o início do século XXI no que dizia respeito ao impacto do
envelhecimento demográfico nos sistemas de saúde e ação social dos Estados
Unidos da América, passando também a merecer destaque no gizamento
de políticas sociais da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Económico (OCDE) e da União Europeia (UE) [6]. Em 2000, a OCDE [10]
publicou a sua própria noção de envelhecimento ativo, associando-o à
capacidade de o indivíduo, à medida que envelhece, de realizar atividades
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produtivas quer para a sociedade quer para a economia. Assumiu-se que o
indivíduo teria competência para efetuar escolhas individuais e autónomas
no que respeita à forma como viveria, como trabalharia e no que aprenderia,
assim como no desenvolvimento de atividades lúdicas e de cuidado com
os outros. Todavia, esta definição foi considerada limitada uma vez que não
tinha em consideração as diferentes determinantes da saúde e do bemestar ao longo da vida. Dois anos depois, no Plano de Ação Internacional de
Madrid sobre o Envelhecimento da Organização das Nações Unidas (ONU)
[11], saído da II Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento, adotou-se uma
visão ‘mais positiva’ do envelhecimento. Defendeu-se uma sociedade que
integrasse as pessoas idosas, de forma a que beneficiassem de todos os
aspetos de desenvolvimento social e económico. As pessoas idosas teriam
o direito de envelhecer com segurança e dignidade, fosse qual fosse o local
de residência, e de participar na sua comunidade. Ainda em 2002, a OMS
elaborou um projeto de política de saúde [1], onde passaram a considerarse as noções de atividade, saúde e segurança, inseridas num contexto de
envelhecimento saudável. Ao invés de incidir somente no prolongamento e no
direito à ocupação laboral (como o anteriormente cunhado envelhecimento
produtivo), considerou-se que um indivíduo poderia permanecer ativo através
da sua participação na sociedade, fosse ela de índole social, económica,
cultural, espiritual ou cívica (como realização de trabalho voluntário ou
adoção de um estilo de vida saudável após a reforma). Muito divulgada e
célebre ficou a ideia de que havendo mais anos de vida, havia então que
dar vida aos anos.
Foi a partir desta altura que a adoção efetiva do conceito de
envelhecimento ativo por parte dos vários países europeus começou a ter
lugar, em grande parte devido à atenção que a OMS lhe prestou nos anos
anterior [1, 2]. Deliberou-se o aumento da taxa europeia de emprego de
indivíduos entre os 55 anos e os 64 anos no relatório da Reunião do Conselho
Europeu de Estocolmo, elaborado pela Comissão Europeia [12]; considerouse o aumento progressivo do tempo limite de reforma para mais cinco anos
no relatório da Reunião do Conselho Europeu de Barcelona elaborado pelo
Conselho da União Europeia [13]. Em súmula, tratou-se de promover a adoção
de um estilo de vida saudável, trabalhar mais tempo, reformar-se mais tarde
e ser ativo após a reforma.
Nesse sentido, a UE passou a incorporar na sua conceção de
envelhecimento ativo a perspetiva de curso de vida. Definiu-a como uma
estratégia coerente, por forma a bem envelhecer em sociedades também
envelhecidas, o que foi reforçado na Agenda de Lisboa (para a década 20002010) e na posterior Estratégia Europa 2020 [14]. Incluída num ajustamento de
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práticas quotidianas pelo facto de vivermos mais anos, com mais recursos e
com melhor saúde do que nas décadas anteriores, contemplou a urgência em
se encontrar oportunidades nessas melhorias, onde se inseriu a preocupação
no aumento da taxa de emprego da população europeia mais velha [6].
Em 2011 foi criada a Parceria Europeia de Inovação para o Envelhecimento
Ativo e Saudável [15]. Com o objetivo de promover a saúde e a qualidade de
vida das pessoas (idosas) europeias (aumento de dois anos de vida saudáveis
até 2020) e de favorecer a sua atividade e participação na sociedade
e na economia procurou-se, em paralelo, incrementar a eficiência e
sustentabilidade dos sistemas de saúde dos vários países, assim como promover
a competitividade da economia e expansão da indústria a novos mercados.
Estas estratégias procuraram dar respostas às premissas do envelhecimento
ativo e, concomitantemente, robustecer os diversos mercados de trabalho
nacionais da Europa.
Nesta sequência, o atual Plano de Implementação Estratégico para a
Parceria Europeia de Inovação sobre o Envelhecimento Saudável e Ativo,
publicado pela Comissão Europeia (CE) [16], procurou dar resposta a todas
essas premissas aventadas, convidando as diversas partes interessadas a
comprometer-se no estabelecimento de ações específicas e também de
ideias inovadoras no mercado de trabalho. Também em parceria com a AGE
PlatformEurope e com o Comité das Regiões da União Europeia, a CE publica
um documento [17] que enfatiza a atuação dos atores locais e regionais.
Abordou-se a promoção do envelhecimento ativo divulgando projetos
europeus já consolidados e que servissem de exemplo a novas iniciativas nas
seguintes quatro áreas: Envelhecimento saudável associado ao conceito de
independência; Emprego; Sociedade e Solidariedade entre gerações.
No que respeita ao seu fomento a par do envelhecimento saudável
e da independência, consideraram-se os tópicos sequentes: Prevenir a
dependência; Apoiar com soluções tecnológicas uma vida independente;
Promover qualidade na saúde e nos cuidados continuados; Implementar
infraestruturas físicas e de transporte acessíveis.
Quanto à promoção do envelhecimento ativo no emprego, sugeriu-se
como: Estimular novas competências nas pessoas idosas; Desenvolver serviços
inovadores de apoio ao emprego dos profissionais idosos; e Fomentar boas
práticas para um envelhecimento ativo local de trabalho.
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No que concerne à promoção na sociedade, procurou-se identificar um
protoloco de como: Desenvolver atividades de voluntariado para pessoas
idosas; Assegurar uma cidadania ativa das pessoas idosas; Facilitar redes
sociais e apoiar cuidadores informais.
Por fim, quanto à promoção do envelhecimento ativo na solidariedade
entre gerações, apontou-se como: Promover a intergeracionalidade; Facilitar
a compreensão entre gerações; Promover a diversidade etária no emprego e
na economia. Deve, então, fomentar-se um equilíbrio entre a responsabilidade
pessoal (autocuidado), ambientes adequados e solidariedade intergeracional.
Verificou-se, deste modo, que as agendas políticas tanto nacionais como
internacionais estavam já a refletir estas preocupações. Respondendo às
novas necessidades e identificando estratégias de atuação, celebrou-se
em 2012 o Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre
Gerações, tendo sido comemorado, no dia 29 de abril deste mesmo ano, o Dia
Europeu da Solidariedade entre Gerações. Este Ano Europeu procurou realçar
a importância do contributo das pessoas idosas na sociedade e influenciar
a elaboração das políticas no sentido de se gerar condições necessárias à
promoção do envelhecimento ativo e do reforço da solidariedade entre
gerações. Visou, assim, promover a dimensão do emprego das pessoas
idosas, por forma a se criarem melhores perspetivas de empregabilidade; a
dimensão da participação na sociedade, incitando a um reconhecimento,
por parte desta, do contributo das pessoas idosas; e por fim, visou promover
a dimensão da autonomia, estimulando essa capacidade nas pessoas idosas
por um máximo período de tempo possível.
Urge, por isso, a necessidade de concretização de um maior número de
iniciativas que promova uma alteração de paradigma quer a nível individual
quer a nível social. De seguida, passam-se a descrever os contributos brasileiro
e português, num prisma diferenciado para cada país, quanto à pretendida
efetivação do conceito de envelhecimento ativo em cada um.
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2. O Envelhecimento Ativo no Brasil
No sentido da promoção de um envelhecimento ativo no Brasil, verificamse várias medidas adotadas legalmente e que implicam ambos os sistemas de
ação social e de saúde nacionais.
Destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou
superior a 60 (sessenta) anos, o Estatuto do Idoso (EI), visa implementar medidas
de proteção, de política de atendimento ao idoso, de acesso à justiça e crimes
e de atenção integral à saúde do idoso, garantindo-lhe acesso universal e
igualitário. Consideram-se como fundamentais o direito à vida, à liberdade e
ao respeito e à dignidade, inserido num ambiente de participação na família
e na sociedade. No documento prevê-se que sempre que a família do idoso
não possa fazer cumprir a lei de forma justa, a sociedade e o Poder Público
estão legitimados para a efetivar o direito à alimentação, à habitação, à
saúde, ao fornecimento gratuito de medicamentos (principalmente os de
uso continuado), à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Por meio
deste dispositivo legal, o Estado traz para si a responsabilidade, transferindo
responsabilidades do ente privado (família) para o ente público (estatal).
Ainda no EI, há uma série de medidas que preveem a implementação de
políticas sociais direcionadas ao idoso, como por exemplo, relacionadas com
equipamentos urbanos comunitários, com o direito ao transporte, com vagas
especiais em estacionamentos, com medidas de proteção e de atendimento
preferencial. Quanto a este último, está prevista a criação de locais próprios
para atendimento ao idoso, não só do ponto de vista de amparo biológico,
mas também social e jurídico.
Por intermédio do EI, existe o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso
competindo-lhe, no âmbito das respetivas instâncias político-administrativas,
supervisionar, acompanhar, fiscalizar, avaliar e elaborar parâmetros de
efetividade, impacto, resultados e processos das políticas referentes à pessoa
idosa. Apresenta, desse modo, relevante papel na implementação dos direitos
do idoso, pautando o Plano Nacional de Direitos Humanos, onde se considera
que toda a pessoa e, obviamente, a pessoa idosa, tem o direito de conhecer
os seus direitos individuais e coletivos para poder identificar-se como sujeito de
dignidade, poder assumir a indignação e buscar meios de defesa e proteção.
Associado a esta premissa está o conceito de direito à velhice, presente na
atual Constituição Federal Brasileira, a qual define a dignidade da pessoa
humana enquanto um dos princípios fundamentais e a responsabilidade
compartilhada no cuidado à pessoa idosa entre a família, a sociedade
e o Estado. São objetivos fundamentais promover o bem-estar de todos,
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assegurando-se, todavia, um tratamento diferenciado para o idoso. À família
(principalmente aos filhos maiores), à sociedade e ao Estado é imputada a
responsabilidade de proporcionar-lhe dignidade e bem-estar, assegurando
sua participação na comunidade, garantindo-lhe o direito à vida e que os
programas de amparo ao idoso serão executados preferencialmente em seus
lares.
Ainda no concerne às questões ligadas à proteção do idoso de âmbito
jurídico, várias estão contempladas no Código de Processo Civil. Este
documento, que foi sofrendo acrescentos até aos dias de hoje, possibilita
ao idoso ter os seus direitos e deveres previstos numa determinação legal
de relevância no quadro jurídico do país. No caso de pais que, na velhice,
carência ou enfermidade, fiquem sem condições de prover o próprio
sustento, principalmente quando se despojaram de bens em favor da prole,
cabe aos filhos maiores e capazes, sem perda de tempo e até em caráter
provisional, o dever de ajudá-los e ampará-los, com a obrigação irrenunciável
de assisti-los e alimentá-los até o final de suas vidas. Também aqui os bens
do idoso são defendidos, estando estabelecida a obrigatoriedade, no
casamento das pessoas maiores de 60 anos, do regime de separação de
bens. No que se reporta ao acesso à justiça, está contemplada a preferência
nas tramitações judiciais e administrativas da qual o idoso faça parte, assim
como a impenhorabilidade dos seus bens quando se encontre em ação
de execução. Desse modo procura-se impedir que esses bens possam
ser utilizados no pagamento de eventuais débitos em ações judiciais. Em
se tratando de crime contra o idoso, seja no âmbito de sua incidência ou
de sua pena, há uma manifesta preocupação no Sistema Penal (Lei de
Execução Penal) em seu favor, procurando-se agravar o crime. Uma situação
de agravamento de pena acontece quando o familiar não proporciona as
condições para uma vida digna e desse facto resultar, por omissão ou falta
de oferecimento de alimentos, remédios ou amparo familiar, algum dano
direto (como por exemplo, lesão corporal motivada por falta de cuidado)
ou até mesmo a morte. Ainda em relação à Lei de Execução Penal o idoso
tem prioridade notoriamente quanto à ocupação profissional adequada
à sua idade no trabalho interno aos condenados e quanto à admissão de
regime aberto em residência particular. Também há privilégio quando este
apresenta dificuldades de deslocamento para testemunhar em processos de
natureza penal, apresentando a opção de poder ouvido no local onde mora,
e eventualmente se este estiver doente, ser ouvido antecipadamente.
Em caso de vítima de ilícito civil no âmbito das atividades de consumo,
se esta for cometida contra consumidor idoso, o Código de Defesa do
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Consumidor procura proteger os seus direitos, agravando a penalidade
ao infrator. No que diz respeito ao atendimento nas repartições públicas e
empresas públicas de transportes, o direito de preferência do idoso é também
declarado. No Código Eleitoral estão também garantidos os seus direitos
políticos, permitindo-lhe o alistamento para o voto e, se o desejar, dá-lhe
prioridade para votar antes das outras pessoas.
Constituindo-se como um instrumento que visa promover ações que
conduzam ao cumprimento do EI, já aqui mencionado, e que reforce
a implementação das políticas de promoção e defesa dos direitos da
população idosa do Brasil, existe o Plano de Ação para o Enfrentamento da
Violência Contra a Pessoa Idosa. Assumindo um enfoque de promoção do
respeito, de tolerância e de convivência entre gerações, fomenta a correção
de pontos fundamentais quanto ao enfrentamento da violência contra o
idoso, visando oferecer uma resposta progressiva às suas necessidades e
demandas. Fundamentadas no diagnóstico situacional, são prioridades as
que envolvem os espaços cultural coletivo, público, familiar e institucional.
No âmbito dos direitos sociais previstos constitucionalmente, a assistência
social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de
contribuição à seguridade social, e tem por objetivos a proteção à velhice
(entre outros). A Lei Orgânica de Assistência Social que visa o atendimento
das necessidades sociais e a universalização dos direitos, procura o garante
a todo o cidadão brasileiro a sua dignidade humana. Caso o idoso que não
conte com nenhuma proteção previdenciária, esse tem direito ao chamado
Benefício da Prestação Continuada, que lhe garante um auxílio pecuniário
se comprovar não possuir meios de prover à própria manutenção ou de têla provida por sua família, garantindo-lhe desta forma um salário mínimo de
benefício mensal.
Deslocando-se o enfoque para o campo de ação relacionado com a
saúde, a Política Nacional de Saúde do Idoso (PNSI) tem como diretrizes a
promoção do envelhecimento saudável, a manutenção e reabilitação da
capacidade funcional, a assistência às necessidades de saúde, a capacitação
de recursos humanos especializados, o apoio ao desenvolvimento de cuidados
informais e o apoio a estudos e pesquisas. O PNSI promove o atendimento
em diversificadas áreas, em preferencial na arrecadação, no pagamento, no
acesso a programas habitacionais, na assistência integral à saúde, no acesso
à assistência hospitalar, no desenvolvimento de processos que inibam a
discriminações ao idoso, na participação na produção de bens culturais e no
acesso a espaços de promoção do enriquecimento cultural do idoso a custo
reduzido, assim como na capacitação de profissionais para o atendimento
do idoso.
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Por sua vez, foi desenvolvida a Agenda de Compromisso pela Saúde
(ACS) que, num dos três pactos apontado, o Pacto em Defesa da Vida, traz
como uma das prioridades a atenção à saúde do idoso, estando definidas
as seguintes diretrizes de trabalho: promoção do envelhecimento ativo e
saudável; atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa; estímulo
às ações intersetoriais, visando a integralidade da atenção; implantação
de serviços de atenção domiciliar; acolhimento preferencial em unidades
de saúde respeitando o critério de risco; provimento de recursos capazes de
assegurar qualidade de atenção à saúde da pessoa idosa; fortalecimento
da participação social; formação e educação permanente dos profissionais
de saúde do Sistema Único de Saúde na área de saúde da pessoa idosa;
divulgação e informação sobre a política nacional de saúde da pessoa idosa
para profissionais de saúde, gestores e usuários do Sistema Único de Saúde;
promoção da cooperação nacional e internacional das experiências na
atenção à saúde da pessoa idosa; apoio ao desenvolvimento de estudos e
pesquisas. A saúde do idoso aparece então como uma das seis prioridades
pactuadas entre as três esferas de governo sendo apresentada uma série
de ações que visam, em última instância, à implementação de algumas das
diretrizes da Política Nacional de Atenção à Saúde do Idoso. Definiu-se que
a atenção à saúde do idoso terá como porta de acesso a Atenção Básica/
Saúde da Família (AB/SF), considerando a rede de serviços especializada de
média e alta complexidade (BRASIL, 2006). O acesso da pessoa idosa à (AB/
SF) é possibilitado por demanda espontânea, ou por busca ativa por meio de
visitas domiciliares e envolvendo um processo diagnóstico multidimensional,
envolvendo o ambiente onde o idoso vive, a relação profissional de saúde
e pessoa idosa/familiares, a história clínica envolvendo a natureza biológica,
psíquica, funcional e social e o exame físico. Cabe ressaltar que a nível estadual
e municipal existem leis específicas e cadernos de atenção básica ao idoso.
Considerando as condições de gestão e a divisão de responsabilidades
definidas, foram criadas as Redes Estaduais de Assistência à Saúde do Idoso,
estando contempladas no seu processo de operacionalização as normas para
cadastramento de Centros de Referência em Atenção à Saúde do Idoso.
Ainda no que concerne ao âmbito da saúde, destacam-se, no Plano de
Ações de Enfrentamento às Doenças Crônicas Não Transmissíveis, as seguintes
sete propostas: fortalecer ações de promoção de envelhecimento ativo e
saudável na Atenção Básica de Saúde; apoiar as estratégias de promoção de
envelhecimento ativo na área de saúde suplementar; adequar as estruturas dos
pontos de atenção da rede para melhorar a acessibilidade e o acolhimento
aos idosos; ampliar e garantir o acesso com qualidade à tecnologia assistiva
e a serviços para pessoas idosas e com condições crônicas; promover a
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ampliação do grau de autonomia, da independência para o autocuidado e
de uso racional de medicamentos em idosos; organizar as linhas de cuidado
para as condições crônicas prioritárias e idosos frágeis, ampliando o acesso
com qualidade; ampliar a formação continuada dos profissionais de saúde
para o atendimento, acolhimento e cuidado da pessoa idosa e de pessoas
com condições crônicas; fortalecer e expandir a formação do cuidador da
pessoa idosa e com condições crônicas na comunidade.
No recente Compromisso Nacional para o Envelhecimento Ativo (CNEA),
que tem como primeiro objetivo de conjugar esforços da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Municípios, em colaboração com a sociedade civil, para
valorização, promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa, surgem os três
seguintes eixos: a emancipação e o protagonismo; a promoção e a defesa de
direitos; e a informação e a formação. As ações implementadas neste âmbito
serão orientadas pelas diretrizes da política nacional do idoso em consonância
com o Estatuto do Idoso, visando: a promoção do envelhecimento ativo,
por meio de criação de ambientes propícios e favoráveis à sua efetivação;
a afirmação de direitos e do protagonismo da pessoa idosa na promoção
de sua autonomia e independência; a articulação intra e intersetorial, para
assegurar atenção integral às pessoas idosas e às suas famílias; a integração
de serviços em áreas socioassistenciais e de saúde, com fortalecimento da
proteção social, da atenção primária à saúde e dos serviços de notificação e
prevenção da violência; o fortalecimento de redes de proteção e defesa de
direitos da pessoa idosa; o atendimento preferencial imediato e individualizado
junto a órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população; o
incentivo ao apoio da família e à convivência comunitária e intergeracional;
a capacitação, formação e educação continuada dos profissionais que
prestam atendimento à pessoa idosa; a ampliação de oportunidades para
aprendizagem da pessoa idosa e seu acesso à cultura; o desenvolvimento
de estudos e pesquisas relacionados ao envelhecimento da população; o
acompanhamento e controle social por parte de entidades representativas
na defesa e promoção dos direitos da pessoa idosa; e a divulgação da política
nacional do idoso. Entre as ações específicas implementadas no âmbito do
CNEA estão a formação continuada de cuidadores e o fortalecimento das
redes de proteção e de defesa dos direitos da pessoa idosa.
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3. O Envelhecimento Ativo em Portugal
Em Portugal verifica-se a existência de várias medidas, já tomadas e
implementadas, no sentido da promoção de um envelhecimento ativo no
que diz respeito ao sistema de saúde como ao de ação social.
Na Constituição da República Portuguesa está presente o direito que
as pessoas idosas têm à segurança económica, a condições de habitação,
assim como ao convívio comunitário e familiar, de forma que se evite ou
supere o isolamento ou a marginalização social. Considera-se que as políticas
direcionadas a esta faixa populacional devem, necessariamente, englobar
medidas de carácter económico, social e cultural, medidas estas que,
através de uma participação ativa na vida da comunidade, proporcionem
oportunidades de realização pessoal a estes indivíduos [25].
O Serviço Nacional de Saúde português (SNS) envolve todos os cuidados
integrados de saúde, como promoção e vigilância, prevenção da doença,
diagnóstico e tratamento e reabilitação médica e social [18]. São entidades
públicas prestadoras de cuidados de saúde os estabelecimentos hospitalares
(independentemente da sua designação), as unidades locais e os centros
de saúde. Inserido na Estratégia Nacional para a Proteção Social e Inclusão
Social (2008 - 2010) [19], delineada pelo Ministério do Trabalho e da Segurança
Social, o tópico Promover o envelhecimento ativo e com qualidade e prevenir
e apoiar a dependência, preconiza o desenvolvimento de programas
nacionais de prevenção e controlo de doenças. O SNS contempla ainda a
consolidação da Rede Nacional de Cuidados Continuados, com respostas
intermédias entre os centros de saúde e hospitais. No que respeita aos serviços
de apoio domiciliário, este é prestado por equipas especializadas mas
beneficia ainda um leque muito pequeno da população.
Ainda no âmbito da área da saúde, a Direção-Geral da Saúde portuguesa
(DGS) manifesta a sua preocupação quanto à promoção do envelhecimento
saudável em território nacional, redigindo o Programa Nacional para a Saúde
das Pessoas Idosas, documento que posteriormente foi integrado no Plano
Nacional de Saúde [26]. Direcionado aos cidadãos idosos em particular,
e como intuito de ser aplicado pelos profissionais da Rede de Centros de
Saúde, da Rede Hospitalar e da Rede de Cuidados Continuados de Saúde,
esse documento preconiza três eixos fundamentais: promoção de um
envelhecimento ativo ao longo de toda a vida (e não apenas quando se
perfazem 65 anos); maior adequação dos cuidados de saúde às necessidades
específicas das pessoas idosas; e promoção e desenvolvimento intersectorial
de ambientes capacitadores da autonomia e de independência das pessoas
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idosas. Com recomendações específicas para os respetivos profissionais, esta
compreendem a informação e formação das pessoas idosas sobre vários
aspetos, nomeadamente a importância da: atividade física moderada e
regular e as melhores formas de a praticar; estimulação das funções cognitivas;
gestão do ritmo sono-vigília; nutrição, hidratação, alimentação e eliminação;
e manutenção de um envelhecimento saudável, em particular na fase de
reforma.
Para além desta publicação, a DGS tem divulgado, há mais de uma
década, vários guias relativos à saúde e bem-estar desta faixa populacional,
dando-se como exemplos [27]: Como enfrentar as doenças cardiovasculares e
pulmonares; Como viver com reumatismo; Dor crónica de origem não maligna;
Exercício Físico e Pessoas Idosas; Manter-se em forma na idade avançada;
Prevenção dos Acidentes Domésticos com Pessoas Idosas; Psiquiatria e Saúde
Mental das Pessoas Idosas: Recomendações; Quem? Eu? Exercício? Exercício
sem riscos para lá dos sessenta; Saúde Oral das Pessoas Idosas; Viver após um
acidente vascular cerebral; Viver com amputação dos membros inferiores.
No que concerne ao sistema de ação social existe atualmente o
Complemento Solidário para Idosos [20, 21], dinamizado pelo Instituto
da Segurança Social, para indivíduos carenciados. Trata-se de um apoio
económico mensal (comparticipação financeira parcial para despesas com
medicamentos não comparticipada pelo Estado, para aquisição de óculos
e lentes, a cada 2 anos, para aquisição e reparação de próteses dentárias
removíveis a cada 3 anos e um cheque dentista; ainda, um apoio social
extraordinário ao consumidor de energia: tarifa social de eletricidade e tarifa
social do gás natural). Todas as pessoas idosas e pensionistas, que residam em
Portugal há pelo menos 6 anos, com baixos rendimentos e 65 anos ou mais, têm
direito a este complemento. Contudo, há uma considerável percentagem da
atual população idosa portuguesa que, apesar de auferir parcos rendimentos,
não tem direito a receber este apoio.
No que respeita ao domínio da habitação, existe o Programa de Conforto
Habitacional para Pessoas Idosas [22], também dinamizado pelo Instituto da
Segurança Social e inserido no Plano Nacional de Ação para a Inclusão, que
visa o melhoramento das condições básicas de habitabilidade e mobilidade
de pessoas idosas que usufruam de serviços de apoio domiciliário. Tem como
fim evitar a sua institucionalização e dependência e destina-se a pessoas
com 65 ou mais anos, cujo rendimento mensal per capita seja igual ou inferior
ao valor indexante dos apoios sociais, que vivam em habitação própria,
usufruam de apoio domiciliário e residam sozinhas ou coabitem com pessoas
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idosas, menores ou portadoras de deficiência. Contudo, apenas quem aufere
rendimentos muitíssimos baixos é que tem direito a beneficiar desta medida.
Em Portugal comemoram-se o Dia Internacional das Pessoas Idosas (1 de
outubro), o Dia Mundial de Alerta contra o Abuso e Violência sobre Pessoas
Idosas (15 de junho) e o Dia Europeu dos Vizinhos (31 de maio). Este último, é
uma iniciativa das juntas de freguesia e câmaras municipais (equivalente a
subprefeituras e prefeituras no Brasil) por forma a fomentar a criação de laços
de amizade. Neste seguimento, a projeção de mais espaços lúdicos comuns
para promoção de atividades de recreio ou de convívio intergeracional
é um exemplo, tendo lugar numa instituição de cariz comunitário onde se
desenvolvam projetos que impliquem interação entre diferentes idades, um
jardim ou equipamento desportivo.
Ainda no que respeita às juntas de freguesia ou câmaras municipais, temse verificado uma extensão do seu âmbito de atuação nestas instituições
locais: há já alguns serviços de apoio orientados principalmente a pessoas
idosas vítimas de abusos ou maus-tratos físicos e psicológicos, em paralelo
com a sensibilização dos profissionais e da comunidade para os problemas
específicos destas idades. A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima
(APAV) presta já este serviço, mas não é especificamente direcionado para as
características da população idosa. Há já, também, em Portugal, unidades de
consulta psicológica para pessoas idosas que se considerem vítimas de maustratos e negligência (como por exemplo, na Faculdade de Psicologia e de
Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, no Serviço de Consulta
Psicológica e Desenvolvimento da Universidade do Minho e na Unidade de
Cuidados Continuados de Vieira do Minho). Outra medida ainda passa pela
implicação dos indivíduos jovens e idosos na prestação de alguns cuidados
na área da ação social em regime voluntariado, sob a alçada de alguns
municípios ou de associações não-governamentais sem fins lucrativos, como
é o caso da Associação Coração Amarelo, atualmente com delegações em
oito pontos do país: Aveiro, Bouceiros/Porto de Mós, Cacém, Cascais, Lisboa,
Sintra, Oeiras e Porto.
Está prevista no SNS a consolidação da Rede Nacional de Cuidados
Continuados, com respostas intermédias entre os centros de saúde e
hospitais. No que respeita aos serviços de apoio domiciliário, este é prestado
por equipas especializadas e que beneficia ainda um leque muito pequeno
da população. Seria, pois, interessante, à semelhança do que foi sugerido
no âmbito do sistema de saúde, também incluir jovens e idosos voluntários
nessas equipas especializadas. E também aqui, no caso das atividades não
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voluntárias (pagas) por parte de pessoas com mais de 65 anos, os impostos
tributados ao rendimento auferido deveriam ser menores, de forma a estimular
a sua participação na sociedade.
Em relação ao sistema de educação (informal), verifica-se um surgimento
exponencial de universidades de terceira idade, cada vez mais procuradas e
frequentadas por uma faixa populacional antes vetada à esfera domiciliar ou
circunscrita ao círculo de amigos para acesso a partilhas de experiências e a
novas aprendizagens.
Cabe ainda referir a expansão do projeto Cidades Amigas das Pessoas
Idosas em território nacional - cidades que adaptam as suas estruturas e os
seus serviços para que estes sejam acessíveis e promovam a inclusão das
pessoas idosas com diferentes necessidades e graus de capacidade [28].
Abarcando todos os distritos do país (incluindo os arquipélagos dos Açores
e da Madeira), conta atualmente com o envolvimento de 103 municípios
através de diversos projetos locais. Estes mesmos projetos procuram responder
às necessidades sentidas por parte da população idosa no que respeita
aos seguintes oito vetores: prédios públicos e espaços abertos; transportes;
habitação; participação social; respeito e inclusão social; participação cívica
e emprego; comunicação e informação; e apoio comunitário e serviços de
saúde.

4. Conclusão
As múltiplas transformações demográficas e sociofamiliares que
atualmente decorrem em termos internacionais revestem-se de um cariz
particular, nomeadamente pelo crescente envelhecimento da população,
pelo aumento da esperança média de vida e pelo aumento do número
de pessoas muito-idosas que podem e devem participar na sociedade e
em várias áreas. As respostas devem incidir nas estruturas dos diferentes
sistema nacionais, como o de saúde e de prestação de cuidados, de ação
social, financeiro e educativo, assim como o dos mercados de trabalho e a
integração dos indivíduos migrantes [29].
Envelhecer relaciona-se não só com as alterações biológicas e
psicológicas, mas também com as condicionantes sociais existentes, reflexo
dos padrões dominantes e da forma como a sociedade vivencia e lida com
as pessoas idosas e com a velhice. A estrutura e contexto sociais determinam e
são determinados por esses mesmos padrões, que se refletem na forma como
os indivíduos fomentam hábitos de saúde, como podem (ou não) participar
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na sociedade, assim como conseguem sentir-se seguros, a vários níveis.Urge
uma mudança na perspetiva de como se encaram as pessoas idosas, que
implica uma transformação de atitudes e que se refletirá numa sociedade
diferente.
Inicialmente associado ao processo biológico e restrito à esfera familiar,
o enfoque no processo de envelhecimento passou a incidir na otimização
pública das condições dos seus cidadãos ao longo da vida, em particular a
das pessoas idosas, tornando-se num dos principais desafios das sociedades
atuais. Antes considerado como uma linha descendente no ciclo de vida (o
processo de envelhecimento), é já encarado como passível de modelação
através da intervenção individual e coletiva. Existem formas diferenciadas
de lidar com o processo de envelhecimento que podem ajudar a promover
os ganhos e a favorecer o envelhecimento ativo [23, 24]. Assistiu-se nas
últimas décadas ao surgimento de um novo discurso baseado numa distinta
conceção de envelhecimento, onde passaram a ter lugar conceitos como
o de saúde, participação, funcionalidade, segurança e autonomia, aliados
não só à pessoa idosa como ao longo do ciclo de vida de todos os cidadãos:
a de envelhecimento ativo.
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Idosos Ativos/Sedentários: Por Que
Praticar Exercícios Físicos?
Janaisa Gomes Dias de Oliveira, Claus Dieter Stobäus, Chrislene
Carvalho dos Santos P. Cavalcante, Ingrid Maria Miranda Paulo

RESUMO
O capitulo apresenta uma analise qualitativa das respostas de idosos ativos e
sedentários sobre sua percepção de prática de exercícios físicos.

1. Alterações do Envelhecimento
À medida que a idade avança, observa-se a manifestação de mudanças
que englobam diversos aspectos inerentes à vida de um indivíduo. Elas são
decorrentes de um processo natural presente nos seres humanos, observado
ao longo de toda sua existência, com características de natureza genéticobiológica e psicossocial [1, 2, 3].
Define-se o envelhecimento como a fase de um continuum que é a vida,
a qual começa com a concepção e termina com a morte [4].
O envelhecimento é definido como um processo dinâmico, progressivo,
irreversível, universal, caracterizado por uma série de modificações morfológicas,
fisiológicas, bioquímicas, enzimáticas, psicológicas e que ocorrem com a
ação do tempo [5]. E, em consequência, observa-se uma perda progressiva
da capacidade de adaptação do indivíduo ao meio ambiente, o que leva
o organismo a uma maior vulnerabilidade e a uma incidência de doenças.
Estas modificações, também acabam por comprometer a capacidade de
resposta dos indivíduos ao estresse ambiental e à manutenção homeostásica
[6].
Em relação ao envelhecimento biológico, caracteriza-se por um declínio
harmônico de todo o conjunto orgânico, o qual se torna ainda mais acentuado
a partir dos 70 anos de idade. Tais mudanças não apenas implicam na
funcionalidade do indivíduo, mas também acarretam alterações psicológicas
e sociais na pessoa idosa, influenciando diretamente sua autoimagem e
autoestima [7].
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Embora a saúde da população idosa seja constantemente associada a
fatores negativos, muitas vezes em razão da perda de vitalidade, fragilidade
e enfermidades [8], essas alterações provenientes da velhice podem ser
compensadas pela experiência, conhecimento, consciência, razão e
autodomínio possibilitando a compensação de debilidades funcionais [9].
As doenças são processos anormais e não ocorrem em todas as
pessoas, o que ocorre é um aumento da suscetibilidade à doença em
resposta à diminuição das capacidades de adaptação [10]. Neste sentido,
apresentam-se duas formas de envelhecimento: o envelhecimento usual, ou
comum, caracterizado pela presença de fatores extrínsecos, como o estilo
de vida, responsáveis por intensificar os efeitos da passagem dos anos e o
envelhecimento bem-sucedido, onde estes efeitos não se fariam presentes ou
seriam de pequena importância [4].
Desta forma, baseando-se na afirmação em que o envelhecimento
bem-sucedido depende em 30% da genética e 70% do ambiente, é possível
influenciar beneficamente o envelhecimento de um indivíduo ao modificar
seu estilo de vida [5].

2. Estilo de Vida
A adequação do estilo de vida de um indivíduo e da população pertence
à prevenção primária geriátrica e inclui aspectos relacionados à nutrição,
atividades físicas, repouso, controle da obesidade e do tabagismo. O controle
destes fatores visa diminuir ou retardar o aparecimento de disfunções e
morbidades crônico-degenerativas associadas à idade e deve ser iniciado
desde a infância [11].
Dentre os fatores pertencentes ao estilo de vida citados anteriormente, é
sabido que a prática regular de exercícios físicos exerce um papel determinante
na promoção e na manutenção das condições de saúde dos indivíduos
[8]. Indo ao encontro destes dados, demonstrações de que as adaptações
decorrentes da prática de exercícios físicos têm grande relevância na
manutenção de níveis adequados de saúde, bem como nas aptidões físicas
e funcionais da pessoa idosa, representando maior possibilidade de vida
autônoma e independente. Adicionalmente, a realização de atividades
físicas regularmente também permite a obtenção de diversos benefícios, os
quais são percebidos nos âmbitos biológico, psicológico e social e também
permitem que a pessoa idosa possa desempenhar papéis de forma ativa
perante a sociedade [12].
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Sendo assim, manter-se fisicamente ativo ao longo da vida pode ser
determinante na obtenção de uma boa saúde geral e longevidade com
qualidade. Entretanto, é extremamente necessário que os demais aspectos
que compõem o estilo de vida (alimentação apropriada, descanso e controle
do tabagismo e da obesidade) também recebam adequada atenção.
Neste sentido, a promoção de um envelhecimento saudável e ativo, por
meio da prática regular de atividades físicas, é essencial para a prevenção
de doenças, manutenção e recuperação da saúde, o que contribui para um
viver mais longevo e de maior qualidade. Além disso, a prática sistemática
de exercícios físicos pode colaborar notadamente para a prevenção do
sedentarismo, que é um forte preditor de riscos para o desenvolvimento de
distúrbios cardiovasculares e osteomioarticulares.
Adicionalmente, faz-se necessário ressaltar o favorecimento de aspectos
psicológicos e sociais, que podem ser observados em melhorias na autoestima,
nos estados de ânimo, na interação com terceiros e na ressignificação da
vida [8, 12, 13].
O referencial teórico utilizado nesta pesquisa contemplou as bases das
Teorias Estocásticas, as quais associam a perda de funcionalidade durante
o envelhecimento com a acumulação de lesões e à ação ambiental, e de
Percepção da vida Adulta, coincidindo com autores [5, 14], complementada
por aspectos mais psicológicos e educacionais [15], e objetivou analisar
respostas de idosos ativos e sedentários sobre sua percepção de prática de
exercícios físicos, seu perfil socioeconômico e seu estado nutricional.

3. Metodologia
3.1 Análise de Dados
Os dados obtidos foram analisados, concomitantemente à realização das
avaliações físicas e entrevistas, apoiando-se no referencial teórico. A análise
qualitativa dos dados foi realizada através da análise de conteúdo [16],
operacionalizada essencialmente através das seguintes etapas: análise das
falas e identificação dos temas; categorização; e descrição interpretação
inferencial.
As reflexões iniciaram a partir do recorte das falas dos entrevistados (não
Ativos) e praticantes de Exercícios Físicos, as características culturais, bem
como os hábitos de vida relatados por cada entrevistado.
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Assim, mediante este processo de análise dos dados, foram construídas
pré-categorias de análises referentes ao grupo de ativos, e respectivamente
categorias referentes aos sedentários. Entre os Ativos foram: Saúde, Gosto
pelo Exercício, Convidados; e entre os Sedentários: Falta de orientação, Falta
de tempo, Presença de doença, e Não gostar de exercícios.

3.2 Amostra
Para os relatos utilizados na realização deste capitulo, utilizamos um recorte
(50%) da amostra total de idosos ativos (60) e sedentários (60), trabalhando-se
somente com 30 idosos (15 ativos e 15 sedentários). Os idosos entrevistados
neste estudo foram aqui identificados por ordem alfabética e gênero, ex: iafA
(idoso ativo feminino A) ou ex: ismO (idoso sedentário masculino O).

3.3 Tipo de Estudo
O estudo é do tipo exploratório-descritivo e possui abordagem quantitativa
e qualitativa, que aqui será aprofundada, a qual identificou a percepção dos
idosos sobre a percepção da prática (ativos) ou não prática (não ativos) de
exercícios físicos, contrastando com o seu perfil sócio-econômico-demográfico
e estado nutricional (IMC e dados antoprométricos), dos idosos sedentários
atendidos em um ambulatório de um Centro Universitário Vila Fátima da PUC/
RS, e com idosos ativos inseridos em um Programa de Atividades Físicas da
PUCRS; aprovado no Comitê de Ética da PUCRS, CEP: 1461/10 e as coletas de
dados desde janeiro de 2011.

4. Resultados
Quanto à análise qualitativa foram encontrados os seguintes resultados
nos idosos sedentários, os quais estão representados nas falas das seguintes
categorias na análise do entre os Ativos: Saúde, Gosto pelo Exercício,
Convidado.
Entre os 15 idosos ativos entrevistados, 14 mulheres, 1 homem, entre 60
e 79 anos, tendo escolaridade até o Ensino Fundamental Incompleto, (6),
Ensino Fundamental completo(2), Ensino Médio Completo, (3), Ensino Médio
incompleto(1), Ensino Superior completo,(3), Ensino Superior incompleto (1).
Todos possuem casa própria (15), ganham mais de um salário mínimo (15),
4 idosos são aposentados, porém seguem trabalhando, 11 são aposentados.
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Do grupo, 11 relatam ter histórico familiar de doenças cardiovasculares
prévias, 13 têm alguma patologia pregressa (HAS, DM, Obesidade,
Dislipidemia), e nenhum deles fuma.

4.1 Saúde
Iniciamos destacando algumas falas dos entrevistados:
“... Por problemas de saúde!...”. (iafB)
“... Para me sentir melhor, e ter mais resistência e saúde...”. (iafD)

A maioria dos idosos que pratica atividades físicas está motivada por
fatores relacionados à saúde e ao bem estar [17]. Este fato decorre do fato de
que, para alcançar um processo de envelhecimento bem sucedido, torna-se
imprescindível manter um equilíbrio entre os limites e capacidades físicas das
pessoas, diante das alterações típicas deste processo, já destacado [18].
Em estudo realizado, observou-se que 50% dos idosos justificaram
permanência em programas de atividades físicas, pelo simples fato de
sentirem-se bem e com saúde, cerca de 24% por laços de amizade, 12%
porque gostavam das propostas de atividades oferecidas pelo professor,
bem como da estrutura da sala e pela estética, e 8% relataram participarem
por lazer e para preenchimento de tempo ocioso [19]. A disposição física
proporcionada após a prática de atividades físicas, também constitui um dos
motivos destacados pelos idosos [20].
Existe uma gama dos mais diferenciados motivos que facilitam a
maior adesão de idosos a programas de exercícios físicos. Outro estudo
observou frequência significativas relacionadas a melhorar a saúde (84,2%);
o desempenho físico (70,8%); a adoção de estilo de vida saudável (62,5%);
redução do estresse (60,8%), seguir orientação médica (56,7%); recuperação
de lesões (55%); melhora da auto-imagem (50,8%); isto é, desde que haja
maior confiança no profissional educador (48,3%); melhora da auto-estima
(47,5%) e relaxamento (47,5%). Assim, estes preditores focaram uma maior
preocupação com a manuntenção de estilo de vida saudável, apresentados
na categoria de análise saúde e qualidade de vida, que foram os mais citados
por homens ou mulheres com mais de 60 anos, o que ao encontro de nossos
achados durante esta análise inicial de dados [13].
Percebe-se que é de fundamental importância que alguns idosos
espontaneamente tenham a consciência dos benefícios para a saúde que
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prática regular de exercícios físicos proporciona ao corpo, e que se preocupam
com seu bem-estar. Em nossa coleta observamos que os ativos que relatam
que ‘cuidavam mais da saúde’, que tinham maior grau de instrução, davam
importância em manter vínculo com os colegas durante o exercício, fato
constatado no número reduzido de abstenções durante aulas no período
do inverno, realizadas em dias frios e chuvosos. Logo, pode-se afirmar que a
saúde física está intimamente associada à saúde emocional e à socialização
com grupos de convivência.
À medida que o idoso encontra um espaço para partilhar afetos
(amor, amizade...), isto no relacionamento familiar, na disposição física, em
possibilidade de construir mais amizades, de exercitar-se e divertir-se, induzindo
a adoção de hábitos saudáveis [21].
Esta categoria a seguir apresenta partes de falas dos idosos que fazem da
prática de atividade física um prazer, tanto porque já gostavam previamente
de exercitarem-se, incorporando tal atividade como uma espécie de
‘remédio’, tanto para controle de peso, manter mobilidade e flexibilidade
corporal, como para prevenção. Ressaltamos que a maioria dos idosos
pesquisados iniciou a prática de atividades físicas regulares pela necessidade
de manter uma boa saúde, prevenir a instalação de patologias crônicodegenerativas, o que se pode constatar nas falas a seguir.

4.2 Gosto Pelo Exercício
Esta categoria apresenta partes de falas dos idosos que fazem da prática
de atividade física um prazer, tanto porque já gostavam previamente de
exercitarem-se, incorporando tal atividade como uma espécie de ‘remédio’,
tanto para controle de peso, manter mobilidade e flexibilidade corporal,
como para prevenção. Ressaltamos que a maioria dos idosos pesquisados
iniciou a prática de atividades físicas regulares pela necessidade de manter
uma boa saúde, prevenir a instalação de patologias crônico-degenerativas,
o que se pode constatar nas falas a seguir.
Algumas das falas elencadas nesta categoria foram:
“... gosto de me movimentar, preciso de exercícios pois estou acima
do peso,tenho má circulação e desgaste do quadril...”. (iafP)
“’... Para exercitar o corpo e não ficar tão sedentária para melhorar
a coordenação...”. (iafO)

Em seu estudo, ao verificarem a autoestima e a auto-imagem e a relação
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com os fatores motivacionais de ingresso e permanência dos idosos em
um programa de hidroginástica, constataram que idosos participantes do
programa foram assíduos e relataram gostarem de praticar atividades em
ambiente aquático, mais pela socialização [1, 17].
Em nossas observações vislumbramos que o gosto pelo exercício está
diretamente relacionado ao ambiente de convivência durante a prática
de atividades, como também o tipo de atividades desenvolvidas. O grupo
participante das atividades na FEFID- Faculdade de Educação Física da
PUCRS, particularmente destacaram gostar mais de atividades aeróbicas,
jogos e esportes coletivos do que atividades lúdicas e de baixo impacto.
Relatavam ‘sentir mais resultados no corpo’ com exercícios em que gastavam
mais energia física, além, de troca de experiências e vivências com os demais
colegas de turma.
Novamente enfoca-se a associação da prática de exercícios físicos com
ativa participação em grupos de convivência [7].
Na categoria de análise colocamos as dos idosos que foram convidados,
seja por amigos, por orientação médica, ou até mesmo por meios de
comunicação, a participarem, e que desenvolveram alguma modalidade de
atividade física, a fim de manter uma melhorem sua qualidade de vida, como
podemos observar nas falas a seguir.

4.3 Convite de outros Colegas
Na categoria de análise colocamos as dos idosos que foram convidados,
seja por amigos, por orientação médica, ou até mesmo por meios de
comunicação, a participarem, e que desenvolveram alguma modalidade de
atividade física, a fim de manter uma melhorem sua qualidade de vida, como
podemos observar nas falas a seguir.
“... Fui convidada por uma vizinha que já fazia atividades na PUCRS...” (iafC)
“... Porque uma médica me orientou...”. (iafE)
“... Para acompanhar minha mãe...”. (iafJ)
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Os idosos, quando foram questionados em relação de como era suas vidas
antes da realização de atividades físicas regulares, a maioria respondeu, que
sentia dores pelo corpo, seguidos respectivamente da falta de motivação,
vida sedentária e falta de tempo:
“... Sentia dores nas articulações e mais desânimo...”. (iafA)
“... Fazia somente caminhadas e algumas vezes esteira...”. (iafB)
“... Tinha atividade de trabalho até os 55 anos...”. (iafC)
“... Sedentária...”. (iafD)
“... Era menos ativa, pois me sentia menos disposta, sem lazer, vida
de dona de casa...”. (iafE)

A pesquisa realizada sobre o perfil sociodemográfico e de adesão inicial
de idosos ingressantes em um programa de Educação Física, apontou que
a maioria dos participantes foi estimulada e convidada a participar por seus
amigos, destacado por 17 indivíduos dentre 44 [22].
A possibilidade de ter um espaço no qual possa realizar diferentes
atividades e, ao mesmo tempo, conversar, sorrir e estar com outras
pessoas, é referido pelos entrevistados deste estudo como sendo
um ponto positivo para os participantes. Tal situação favorece um
aumento na autoestima, valoriza a pessoa e faz com que o idoso
exerça sua cidadania. Ser convidado ou querer participar é uma
das formas de acesso do idoso ao grupo, e independente de qual
das vias é utilizada, percebemos que, ao iniciar as atividades, esses
indivíduos geralmente gostam e passam a frequentar o grupo, tendo uma avaliação positiva em relação aos resultados proporcionados pelo grupo a suas vidas. [21].

Em relação às mudanças provocadas pela a atividade física regular em
suas vidas, a maior disposição física e a socialização, o convívio com outras
pessoas, foram os mais apontados, apenas duas idosas relataram nenhuma
mudança pós prática de exercícios físicos, como visto a seguir:
“... Socializei, pois fazia ginástica em grupo...”. (iafA)
“... mais disposta, ativa...”. (iafB)
“... Melhorou a qualidade de vida o corpo sente ate a falta de exercício...”. (iafD)
“... sinto-me com mais disposição, sou mais rápida, agil...”. (iafC)
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“... Por enquanto nenhuma, tenho que praticar mais para eu ver...”.
(iafE)
“... Não mudou, pois sempre tive o meu dia ocupado...”. (iafF)

Todos os idosos ativos entrevistados relataram sentir-se bem e estar feliz
durante a realização das atividades e consideraram importante praticarem
atividades físicas regularmente, e dentre os motivos descritos nas entrevistas
destacaram o bem-estar físico e mental, a promoção da auto-estima
associada com a felicidade de estar praticando atividades físicas de forma
coletiva:
“... é importante, pois melhora minha saúde, física, psíquica e emocional...”. (iafA)
“... me faz muito bem, me sinto gente, dedicando um pouco de
tempo para o meu bem estar...”. (iafB)
“... é fundamental para a manuntenção da saúde em geral...”.
(iamA)
“... melhora a autoestima e aumenta o círculo de amizades...”.
(iafC)
“... a importância é de fazer novas amizades e aprender coisas novas...”. (iafD)
“... me sinto bem e feliz...”. (iamB)

A maioria dos idosos ativos indicaria para outros idosos a prática regular
de exercícios, e foram orientados a praticar regularmente tanto por amigos/
familiares, médico, e um idoso relatou ter buscado informações na mídia
(rádio/televisão).
A recomendação médica representou cerca de 18,6% entre os motivos
de adesão e motivação de um grupo de idosos participante de um programa
de hidroginástica para terceira idade [1, 17, 22] a recomendação médica
para a prática de exercícios físicos estimula consideravelmente o ingresso nos
programas, principalmente para os idosos [23].
Ressaltamos que este estudo mostrou que os idosos ativos da FEFID,
enxergam nas aulas um ambiente de acolhimento, carinho e atenção, tanto
por parte dos professores como dos colegas de turma. Essa premissa tornase verdadeira no fato de que na falta prolongada de um colega, todos
procuravam saber o porquê desta situação, programavam visitas, passeios,
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entre outras atividades integradoras entre o grupo.
Entre os Sedentários, as categorias qualitativamente encontradas foram:
Falta de orientação, Falta de tempo, Presença de doença, e Não gostar
de exercícios. Até o presente momento foram os idosos sedentários (15)
entrevistados, (9) são mulheres, (6) homens, encontravam-se na faixa etária
entre 62 a 86 anos, estudaram (10) até Ensino Fundamental Incompleto,
(4) analfabetos, e apenas (1) estudaram até o Ensino Médio Incompleto,
possuem (12) casa própria, e(3)residem com parentes.Todos ganham mais de
um salário mínimo, (3) são aposentados, (11) idosos são aposentados e com
ocupação laboral, sendo que somente uma idosa, do lar, não é aposentada
até o presente momento. A maior parte dos entrevistados (13), relatam
terem histórico familiar de doenças cardiovasculares prévias, nenhum dos
entrevistados fumam, 14 relatam realizarem tratamento para 12 HAS, 3 DM, 3
obesidade, e 5 dislipidemia.

4.4 Falta de Orientação
Algumas das falas que selecionamos foram:
“... Acho importante, mas nunca nenhum médico disse que precisava...”. (isfA)
“... nunca fui me disseram para fazer física...”. (ismC)

Destacam Pereira e Vasconcelos-Raposo (1997) uma pesquisa realizada
pelo Conselho de Baião, em Portugal, que demonstrou que os fatores
motivacionais associados a não prática de exercício físico são a vergonha ou
falta de jeito (17.8%), falta de apoio (6.8%), falta de tempo (4.2%), desinteresse
próprio (3.8%), desinteresse de outrém (3.7%), insatisfação (3.3%), saúde (3.0%),
falta de condições materiais ou humanas (2.9%), estética (2.7%), esforço físico
ou medo (2.7%) e esforço contextual (2.6%). Conforme esta pesquisa, os fatores
que mais se destacam quanto à não prática de exercício correspondem
à:saúde, falta de apoios, ausência de condições materiais ou humanas e,
desinteresse dos mesmos.
Em outra pesquisa, as barreiras mais prevalentes foram a falta de interesse
em exercício físico (25.7%) e a falta de conhecimento sobre o exercício
físico (25.2%), apontando que as mulheres referiram que a falta de energia
e o desânimo contribuíram bastante para esta situação. Salientam que os
pesquisados com idade superior, tenderam a enumerar como barreiras a
falta de interesse e a falta de tempo [24, 25]. Os pesquisados de idade inferior
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tenderam a enumerar como barreiras o desânimo, a falta de conhecimento
e a falta de companhia. É importante salientar que o grupo de idade superior,
apresentou mais tendência para enumerar como barreiras o desânimo, a
falta de conhecimento e a falta de companhia.
A ausência de conhecimentos sobre como praticar exercício físico da
forma certa,sua finalidade, limitações e percepções distorcidas acerca dos
benefícios, são os possíveis fatores que podem desencadear o sedentarismo
[26].
Já estudos realizados na Austrália apontaram a existência de lesões ou
incapacidade física e o fato de ‘sentirem-se velhos’, como contribuintes do
sedentarismo [27, 28].

4.5 Falta de Tempo
Os elementos que destacamos nesta categoria são:
“... Sempre tive que trabalhar, sem tempo para fazer exercícios, depende da situação da pessoa e do tempo que têm...”. (ismD)
“... Não tenho tempo, tenho que cuidar de três netos, para filha
trabalhar...”. (isfH)

Pessoas que vivem na União Européia apontaram como maior causa
para a não praticarem exercício físico à ‘falta de tempo’ (34%), seguindo-se
a ‘falta de gosto pelo exercício físico’ (25%). Porém, em relação à ‘falta de
tempo’, 34% aumenta para 50% quando refere-se à população portuguesa.
Sob ponto de vista mais aprofundado constata-se a ‘falta de tempo’ como
obstáculo à prática de exercício físico, evidenciada principalmente em
Chipre (66%), Malta (56%) e Portuga [29].
A prática de atividade física com o passar dos anos evidencia-se como
uma estratégia simples, porém efetiva para melhorar a qualidade de vida [30].
Assim, a atividade física torna-se crucial na qualidade de vida uma vez que o
sedentarismo corresponde a um fator de risco que pode originar patologias
crônicas não transmissíveis, tais como obesidade e hipertensão [30].
Observa-se que a percepção de falta de tempo corresponde a uma das
razões mais indicadas para o não envolvimento de programas de exercício
[31].
O motivo mencionado (falta de tempo) é referido tanto por indivíduos
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ativos e sedentários, logo, acredita-se que esta falta de tempo é um
determinante real ou percepcionado ou, por outro lado, ou pode ser também
uma ‘desculpa’ para justificar hábitos comportamentais inadequados e de
organização pessoal ou falta de motivação para tornarem-se ativos [23].
Como profissionais de saúde, antes de nos posicionarmos frente á uma
situação, devemos analisar e contextualizar a problemática em questão.
Neste caso, em especial discuti-se que a falta de orientação, e de tempo
para prática de atividades físicas regulares, referidas pelos idosos pesquisados
tanto podem associar-se tanto pelo nível de motivação como a forma pela
qual está sendo processada a educação em saúde nesta faixa etária da
população. Acredita-se que o processo motivacional muita vezes representa
o grau de importância que os idosos delegam para determinado assunto,
assim como sua capacidade de entendimento e conhecimento, neste caso
dos riscos da não prática de exercícios físicos regulares.
Já nos anos 90, dissertava-se que a opção por praticar ou não exercícios
físicos regulares, é de carácter livre, traz consigo uma gama de saberes íntrínsicos
e riquíssimos aos praticantes [32]. Porém, por ter carácter livre, normalmente é
explorado o conteúdo de esportes, os quais já estamos acostumados no diaa-dia como vôlei, futebol, futsal, handbol, entre outros. Este fato decorrente
da pouca diversificação do conteúdo abordado, consequentemente gera
desmotivação e desinteresse, tais como a habilidade reduzida, e destreza nos
esportes eleitos, sobrepeso, obesidade entre outros.
Trazendo para dias atuais, e para o âmbito da terceira idade, em nosso
estudo alguns idosos referiram não saberem que da importância de evitarem
o sedentarismo, e que poderiam praticar esportes coletivos e adaptados para
suas condições físicas, também tentando justificar a falta de tempo. Também
observamos que uma parcela de idosos simplesmente relata não gostar de
praticar esportes coletivos tais como futsal, handebol, achando ser a única
opção de exercícios fora as tradicionais caminhadas, e que mesmo assim não
eram adeptos regulares.
Porém, redimensionando o pensamento à questão motivação relacionase com a aprendizagem, sendo necessário considerar as características do
paciente idoso. Deve-se considerar que as atividades propostas para nível
escolar exigem: atenção, concentração, processamento de informações,
raciocínios e resolução de problemas. Em função destas características,
acreditamos que aplicar conceitos gerais de motivação humana no
ambiente em que estão os idosos não seria muito apropriado sem entender
as singularidades destes ambientes [33].
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A motivação pode ser considerada o principal fator influenciador no
comportamento de um indivíduo nos processos ensino e de aprendizagem,
pois influi, com muita propriedade, em todos os tipos de comportamentos,
permitindo um maior envolvimento ou uma simples participação, neste caso
e especial idosos, em atividades que relacionem-se com aprendizagem,
desempenho e atenção. Muitas vezes os idosos desmotivam-se pela forma
como são tratados, mais do que pelo tipo de atividades que lhes são
oferecidas, e acabam por desmotivarem-se também pelo modo como são
avaliados [34].
O estudo realizado investigou a motivação presente para prática
efetiva das aulas de Educação Física, com estudantes dos terceiros anos do
Ensino Médio, do município de Araruna-PR, constataram que participantes
deste estudo têm em suas razões internas sua principal fonte motivacional.
Referiram gostar da prática de atividades prazerosas, as quais permitiam
maior entrosamento com os colegas, que eram mais fáceis praticar [25].
Trazendo para o campo da Geriatria e gerontologia Biomédica, é
importante comentar que muitos os idosos procuram realizar atividades
integradoras, nas quais tenham mais facilidade, que mantenham vínculos
afetivos e prazerosas.
Portanto, sugerimos aos profissionais da área da Saúde e de Educação
que trabalhem com idosos que realizem programas de exercícios físicos e
ações preventivas e aplicáveis, possibilitando diversificação, favorecendo a
percepção. Existe uma limitada abordagem na área biomédica, sobre essa
questão [21].
Agora é necessário refletir o entendimento sobre saúde de forma
ampliado, em que consideramos o contexto socioeconômico, ambiental e
histórico-cultural de indivíduos e populações, os quais poderiam desmistificar
o fenômeno da adesão ou não adesão ao exercício físico regular [35].
Os dados demonstraram que, apesar da população estar ciente dos
benefícios físicos proporcionados pela prática de exercício físico, existe um
distanciamento entre a vontade, a necessidade e a adoção e manutenção
de um estilo de vida fisicamente ativo.
Talvez, esse fato esteja relacionado com o nível de escolaridade dos
pesquisados, o status econômico se relaciona diretamente com a prática de
exercícios físicos, o que foi confirmado no presente estudo, pois a maioria dos
sedentários possuía o Ensino Fundamental Incompleto, e ganhava mais de um
salários mínimo [36].
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4.6 Presença de Doença
As falas destacadas são as que seguem:
“... Acho importante, para melhorar os músculos, ter mais resistência,
mas tenho muita falta de ar. (obs- a paciente têm bronquite asmática e faz nebulização no posto Vila Fátima diariamente) ...”. (isfH)
“... não tenho condições, por causa da falta de ar e da pressão...”.
(isfi)

O estudo baseado nos comportamentos e barreiras atribuídos a não
prática de atividades físicas constataram três barreiras predominantes: a
doença, segurança no ambiente e (falta de) dinheiro [37]. Já outro estudo
constatou que as mulheres de idade superior a 75 anos, apontaram como
barreiras: problemas de saúde, problemas funcionais e medo da queda [38].
A presença de doenças representa uma ameaça aos projetos pessoais
dos idosos, pois podem forçar a manutenção de um controle rigoroso no seu
estilo de vida, além da vigilância constante sobre sinais e sintomas que, no
caso de descontrole, podem desencadear até a morte [39].
Os idosos com mais de sessenta anos apresentam dificuldades em
enfrentar-se com a sintomatologia crônica da doença, somando as demais
perdas inerentes ao processo de envelhecimento. O novo modelo de saúde
para tratamento de patologias crônicas propõe uma relação harmoniosa entre
enfermos e familiares, isto é, quando têm-se relações integrais nessa tríade, os
pacientes começam a participar intensamente no tratamento e prevenção
de patologias crônicas [38]. Salientamos que a promoção da Educação
para a Saúde, possa ser uma das estratégias a ser implementada para o
possível controle dessa situação, em que idosos portadores de algum tipo de
distúrbio patológico impossibilitador de exercitar-se é, consequentemente,
propiciador de sedentarismo [15]. Voltamos a frisar que a contextualização
do ambiente em que o idoso está inserido seria de fundamental relevância
para a elaboração de estratégias mais eficazes, por parte dos profissionais da
Educação e da Saúde. Insistimos em que estejam/ sejam bem preparados
para atuar.
Os idosos sedentários entrevistados neste estudo relataram a não prática
de exercícios em função de queixaram-se de dor, ou doença, em sua maioria
acreditava que sofreriam mais dores caso exercitassem fisicamente. Acreditase que esse posicionamento, deve-se tanto ao medo de exacerbação de
dores.
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Comum aos idosos, e pela falta de orientações adequadas por profissionais
de saúde que trabalham na área geriátrica. Porém, concordamos, que
quanto mais os idosos sofrerem calados e conformados, mais se excluem da
sociedade e são rotulados de pobres coitados, conformados ou insistentes
[39]. Ou seja, a recíproca é verdadeira, para que a equipe de saúde promova
estratégias eficientes que abranjam a realidade social do paciente idoso;
também, estes pacientes precisam colaborar com a equipe, expondo
seus sintomas e estando abertos a novas experiências conservadoras de
tratamento.

4.7 Não Gostar de Exercícios
Nesta categoria destacamos a seguinte fala:
“... Vivi até agora com saúde e sem fazer exercícios, já me convidaram
para fazer aqui na associação do bairro, mas não quero. Prefiro ficar em casa
vendo a minha TV, e comendo, o que eu gosto...”. (isfJ)
Importante ressaltar que todos relatam ser importante praticar alguma
tipo de modalidade física, até mesmo para tratar a doença que já portam
ou não,porém não a fazem, acredita-se que este fato pode ser reflexo de
aspectos socioeconômicos e culturais de cada idoso; acesso a informações e
até mesmo barreiras físicas, em função do local onde residem.
Estudos que a adesão da prática de atividade física está vinculada a o
idosos gostar da mesma e querer ter uma melhor qualidade de vida [17]. E
esse fato de gostar, deve ser investigado, afim de entender os motivos para
tal atitude, o que:
Quer discussão sobre motivação implica investigar os motivos que
influenciam um determinado comportamento, ou seja, todo comportamento é
motivado, é impulsionado por motivos. Diante desse cenário, esta investigação
identifica classifica e discute os aspectos socioculturais e educativos,
relacionados à saúde e à qualidade de vidado idoso, estabelecendo relações
com os motivos de adesão e permanência na prática regular de exercícios
físicos [17].
O fato de não gostar da prática de exercícios, atividades físicas é
pessoal, cada um aponta suas posições, porém, ainda assim, acreditamos
que a Educação para a Saúde seja a estratégia mais indicada para reversão
desta situação. Não se trata de mudar os hábitos do paciente idoso de forma
abrupta, invadindo a ‘privacidade do alheio’, mas tentar instrumentalizar
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com métodos simples a importância de manter-se ativo. Em nossa amostra
apontamos que um número reduzido de idosos sedentários afirma não estar
ativo simplesmente pela falta de gosto pela atividade física.
A Educação para a Saúde é entendida, na maioria das vezes, como
uma maneira de fazer as pessoas a mudarem algumas atitudes que possam
prejudicar a saúde, neste caso a não adesão a prática de exercícios físicos
regulares, porém o não seguimento de muitas recomendações médicas
significa, ou traduz, a existência de causas muito mais profundas do que
apenas a negligência das pessoas [40].
Esse tipo de processo educacional deve ser entendido como uma troca
de saberes, e esse processo pode ser realizado através do diálogo, entre o
profissional de saúde detentor do saber científico e do paciente idoso, que
tem consciência de sua realidade. Dessa forma, podemos compreender
melhor a problemática apresentada, estabelecendo tratamentos mais
compatíveis com as condições de nossos pacientes, os verdadeiros detentores
de seu tratamento. A doença não pode ser entendida somente nos aspectos
biológicos, mas estendendo-se às condições ambientais das famílias, e nessa
visão deve ser deflagrada a nossa prática assistencial [41].

5. Conclusão
No que se refere à prática de exercícios físicos em idosos, o que
conseguimos verificar, nesse estudo, é que idosos que realizam atividades
físicas relatam que possuem uma melhor qualidade de vida e disposição
ao realizarem atividades do dia-a-dia, dando a ideia de terem maior
independência e autonomia em relação aos idosos que são sedentários, pois
a prática de atividade física melhora a qualidade de vida, já que melhora a
atenção, a concentração, o processamento de informações, o raciocínio e
facilita na hora das resoluções de problemas.
Nos dois grupos aqui abordados, um composto de 25 idosos ativos e o
outro com 25 idosos sedentários, o primeiro mostrou-se otimista e foi possível
obter bons resultados, pois relataram que, nos ambientes de atividade física
voltados para idosos, além dos benefícios conseguidos em nível corpóreo, é
possível sentirem-se em um ambiente de acolhimento, carinho e atenção,
tanto por parte dos professores como dos colegas de turma.
Estes fatores prolongam por muito mais tempo o sentimento de bem-estar
físico e mental e retardaria ainda mais o envelhecimento [42]. O mesmo não
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podemos dizer do segundo grupo, que, por motivos vários, não relata que
não frequenta esses ambientes e não realizam atividades físicas.
Este estudo mostrou também que algumas pessoas relataram, como uma
possível justificativa da não realização de atividades físicas, a falta de tempo
ou o não conhecimento da sua necessidade, e em alguns casos alegaram
a falta de orientação de um médico, a vergonha ou até mesmo a ‘falta de
jeito’.
Contudo, o preocupante é que o sedentarismo corresponde a um fator
de risco e a atividade física torna-se crucial para a melhora da qualidade de
vida, uma vez que pode originar patologias crônicas tais como obesidade
e hipertensão. Entretanto, em alguns casos, os idosos até procuram fazer
exercícios físicos, mas, na maioria das vezes, tornam-se desmotivados e
acabam por desistir pela forma como são tratados, avaliados e pelos tipos de
atividades que lhes são oferecidas.
Por isto, reforçamos que cabe aos profissionais da Saúde e da Educação
(lembremos o docente de Educação Física) terem discernimento para que,
antes de assumirem um posicionamento frente a uma situação, primeiramente
analisem profundamente suas possíveis respostas e contextualizem bem a
problemática em questão, já que (deem-se conta ou não) são modelos para
os demais, mormente os seus alunos, e devem estar mais preparados.
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Atividade Física e Funcionalidade em
Pessoas Idosas
Bruno Portelada, Tiago Valente, Anabela G. Silva, Alexandra
Queirós

RESUMO
A inatividade é um problema comum na sociedade atual e tende a ser
agravado com a idade.
O objetivo deste estudo é investigar a relação entre a atividade física, a
funcionalidade percebida e a performance em adultos com ≥60 anos utentes
dos cuidados de saúde primários.
Os seguintes indicadores foram avaliados: funcionalidade percebida,
através da World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0
(WHODAS 2.0), performance, através da Short Physical Performance Battery
(SPPB), depressão, através da Geriatric Depression Scale (GDS), intensidade
da dor, através da Escala Vertical Numérica (EVN) e o nível de atividade
física, através Rapid Assessment of Physical Activity (RAPA). Foi realizada uma
análise de regressão com a funcionalidade e performance como variáveis
dependentes.
Um total de 147 participantes foi avaliado. A média de pontuação total
da WHODAS foi 19.16±7.15, o que indica um baixo nível de funcionalidade.
A média de pontuação total da SPPB foi 8.15±2.48, o que indica uma boa
performance. Somente 10.2% (n=15) da amostra teve um nível de atividade
física considerado como ativo; 62.6% (n=92) teve um nível de atividade física
que variou entre sedentário a atividade regular leve. A análise de regressão
indica que as pontuações da RAPA, GDS e EVN explicam 48% da variância da
funcionalidade percebida. A pontuação da RAPA foi o principal preditor de
performance, explicando 29% da variância da SPPB.
A atividade física parece ser um importante preditor quer para a
funcionalidade percebida, quer para a performance em adultos com ≥60
anos, sugerindo a necessidade de incentivar a prática de atividade física
como forma de reduzir ou atrasar a incapacidade.

67

1. Introdução
O envelhecimento da população é uma realidade na maioria dos países
desenvolvidos. O aumento da longevidade e a diminuição da natalidade
alteraram a pirâmide demográfica da maioria dos países e o fenómeno do
envelhecimento começou a despertar o interesse académico e científico.
Sendo o envelhecimento um fenómeno irreversível e com implicações no
declínio funcional, a preocupação com o bem-estar e a qualidade de vida
das pessoas idosas tornou-se uma questão central. Não se trata só de viver
mais, é importante viver melhor. Dessa necessidade surgiu o conceito de
envelhecimento ativo como forma de otimizar as oportunidades de saúde,
promover a segurança e a participação, que permitirão a melhoria da
qualidade de vida das pessoas [1].
Com o envelhecimento há uma perda de funcionalidade, ou seja,
a capacidade das pessoas realizarem as suas atividades diárias diminui. A
limitação funcional dos idosos tem graves implicações a nível social, que se
refletem, normalmente, no aumento dos cuidados de saúde com repercussões
económicas para os idosos, para as suas famílias e para o sistema nacional
de saúde. A manutenção da funcionalidade é fundamental para garantir um
envelhecimento ativo e, desta forma, minimizar os problemas inerentes ao
processo de envelhecimento.
Embora as limitações funcionais estejam em parte relacionadas com
o processo de envelhecimento, a inatividade que caracteriza a maioria
dos idosos tende a acentuar essas limitações. Vários estudos demonstram
que a prática de atividade física permite melhorar os níveis funcionais, está
associada à prevenção e reabilitação de doenças, e melhora a qualidade
de vida em geral [1-6].
Existem alguns estudos a relacionar a prática de atividade física com
a funcionalidade. No entanto, nenhum deles aborda esta temática a nível
dos cuidados primários. Os cuidados primários têm um caráter preventivo e
a prevenção é, atualmente, uma das formas mais eficazes de promover um
envelhecimento saudável. Avaliar o nível de atividade física de utentes dos
cuidados primários poderá permitir identificar grupos de risco e desenvolver
estratégias que fomentem a prática de atividade física de acordo com as
recomendações da OMS. Outra mais-valia deste estudo passa por explorar a
relação entre a atividade física e a funcionalidade em termos de performance
e funcionalidade percebida, ou seja, é importante perceber se a prática
de atividade física se traduz em melhorias e até que ponto as pessoas se
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apercebem dessas melhorias. Os estudos que existem sobre este tema estão
mais direcionados para a funcionalidade em termos de performance, não
sendo muito claro o papel da atividade física em termos de funcionalidade
percebida.
O objetivo deste estudo é explorar a associação entre nível de atividade
física e a funcionalidade em adultos com mais de 60 anos utentes dos
cuidados de saúde primários. Tendo como objetivos específicos: caracterizar
a frequência e o nível de atividade física; caracterizar a funcionalidade
percebida e a performance; e caracterizar a associação entre atividade
física e funcionalidade percebida e entre atividade física e performance.

2. Métodos
2.1. Considerações Éticas
O estudo foi aprovado pela Comissão de Avaliação e Pedido de Patrocínio
Científico da Administração Regional de Saúde do Centro.
Todos os participantes do estudo foram voluntários. As informações sobre
o estudo foram fornecidas oralmente e através de uma folha informativa
criada para o efeito. Em particular os participantes foram informados sobre
os objetivos do estudo e que o poderiam abandonar em qualquer altura,
sem dar qualquer justificação e sem que daí resultasse qualquer penalização.
Posteriormente assinaram um consentimento informado. Foi garantido o
anonimato a todos os participantes, assim como a confidencialidade dos
dados.

2.2 Amostra
Amostra de conveniência, constituída por utentes das unidades de
Cuidados de Saúde Primários de Aveiro e Ílhavo com mais de 60 anos que
aceitaram participar no estudo. A amostra foi estratificada por faixa etária,
sexo e unidade de saúde tendo por base os dados obtidos nos censos de
2001. Os critérios de exclusão foram: i) incapacidade para perceber o estudo
e ii) impossibilidade de dar o consentimento informado.
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2.3 Procedimentos e Instrumentos
Os participantes foram avaliados uma única vez nas respetivas unidades
de cuidados de saúde primários, tendo sido utilizados os seguintes instrumentos:
•

Questionário de caracterização do participante: Elaborado com
base na checklist da CIF, permite a recolha de dados demográficos
e de saúde. Os problemas de saúde foram avaliados perguntando
aos participantes se padeciam de alguma condição de saúde
diagnosticada.

•

Instrumentos de avaliação da dor:

•
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•

Bodychart: Consiste em pedir ao participante para assinalar
num desenho do corpo humano o local ou locais onde sente
dor [7]. O número de locais de dor foi obtido através da
contagem dos locais assinalados, e foi caracterizado em i) um
local de dor, ii) dois locais de dor, iii) três ou mais locais de
dor mas não preenche o critério de dor generalizada e iv) dor
generalizada. Dor generalizada foi definida como dor abaixo
e acima da cintura, do lado direito e esquerdo do corpo e dor
axial [8].

•

Escala vertical numérica de 11 pontos: Avalia a intensidade da
dor de 0 (sem dor) a 10 (pior dor imaginável) [9].

•

Avaliação da duração e frequência da dor: Avalia a duração
da dor e a sua frequência na última semana.

Avaliação Rápida da Atividade Física: Este instrumento permite, de
forma simples e rápida, determinar o nível de atividade física em adultos
com mais de 50 anos. O instrumento é composto por 9 perguntas de
resposta sim e não, 7 das quais avaliam o nível de atividade física
desde sem atividade física até atividade física intensa (RAPA 1), e duas
avaliam treino de força e flexibilidade (RAPA 2). O participante deve
indicar qual das perguntas mais se adequa ao seu nível de atividade.
O máximo da pontuação da RAPA 1 é 7 pontos, que correspondem
a 5 níveis de atividade física. A RAPA 2 tem como pontuação máxima
3 pontos. Em relação às propriedades psicométricas, um estudo de
Topolski e colaboradores [10] demonstrou que a RAPA é um instrumento
fácil de usar e válido para medir atividade física. A escala já se encontra
validada para português, e os dados psicométricos obtidos mostram

que esta versão apresenta uma fiabilidade razoável (Kappa = 0.67).
Em relação à validade, foi encontrada uma correlação negativa
entre este instrumento e o Short Performance Physical Batery (SPPB) a
nível da marcha indicando que baixos níveis de atividade física estão
associados a limitação funcional e a maior tempo para percorrer 3
metros. Foi também encontrada uma correlação positiva significativa
entre a RAPA e a SPPB a nível da pontuação total, sugerindo que
níveis mais elevados de atividade física estão associados a melhor
performance. Estes resultados sugerem validade de construto para a
versão portuguesa da RAPA [11].
•

WHODAS 2.0 versão de 12 itens: Instrumento de funcionalidade
desenvolvido pela OMS, que permite avaliar os níveis de
funcionalidade gerais. Abrange 6 domínios da vida (cognitivo,
mobilidade, autocuidado, relações interpessoais, atividades diárias
e participação) e a pontuação é feita através de uma escala de
Likert com as seguintes opções de resposta: 1 (nenhuma limitação),
2 (limitação ligeira), 3 (limitação moderada), 4 (limitação grave) e 5
(limitação completa). A pontuação final obtém-se somando todas as
pontuações individuais.

•

A validade deste instrumento já foi estabelecida em vários países
[12, 13]. Nestes estudos, 64% dos especialistas confirmaram que o
instrumento mede incapacidade tal como definida pela CIF. O
coeficiente de correlação intraclasse (CCI) para a fiabilidade interobservadores da versão original é de 0.98 e os valores de consistência
interna são elevados [13]. A versão portuguesa do WHODAS 2.0 foi
validada em 2011 por Moreira [14] e apresentou uma consistência
interna elevada com um Alpha de Cronbach de 0.95. A nível de
fiabilidade foi encontrado um CCI de 0.91 que demonstra boa
fiabilidade inter-observadores [14].

•

Bateria de Testes de Performance Física (SPPB): Instrumento de medição
de performance física, que consiste em 3 testes cronometrados: i)
levantar e sentar de uma cadeira 5 vezes sem ajuda dos membros
superiores; ii) andar uma distância de 3m a um ritmo normal; iii) manter
a posição de pé durante 10 segundos com um pé à frente do outro.
A pontuação individual de cada um dos testes varia entre 0 e 4 e a
pontuação total varia de 0 a 12 e resulta do somatório das pontuações
individuais de cada teste. Quanto mais elevada for a pontuação,
melhor o nível de performance. Em relação às propriedades
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psicométricas da versão original, o instrumento apresenta uma
consistência interna avaliada pelo Alpha de Cronbach de 0.76, um
valor de CCI de 0.89 para o teste de velocidade da marcha, de 0.73
para o teste de levantar e sentar da cadeira e de 0.97 para o teste de
equilíbrio [15]. Estes resultados demonstram a fiabilidade desta bateria
de testes.
•

Escala de Depressão Geriátrica (GDS) 15 itens: Instrumento que
funciona como medida de despiste de depressão em idosos. A
versão de 15 itens foi desenvolvida por Sheikh e Yesavage em 1986
sendo uma versão reduzida da original, e tendo sido elaborada a
partir dos itens que melhor se correlacionavam com o diagnóstico de
depressão. Consiste em 15 perguntas de resposta sim e não, em que
uma pontuação total acima de 5 indica depressão ligeira e acima de
11 indica depressão grave [16]. A consistência interna da escala foi
avaliada por [17] e revelou um índice de fiabilidade de 0.81. Também
os níveis de sensibilidade e especificidade da escala são elevados,
quer para indivíduos com mais de 65 anos, quer para indivíduos com
idades compreendidas entre os 40 e os 65 anos [18].

2.4. Análise e Tratamento de Dados
A análise e o tratamento dos dados foram efetuados utilizando o Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS). A caracterização da amostra, da
dor, da funcionalidade percebida, da performance e da atividade física
foi feita através de estatística descritiva (média, desvio padrão, frequências
absolutas e relativas). Para caracterizar a relação entre atividade física e
funcionalidade percebida e entre atividade física e performance foi utilizada
análise de regressão linear com o método stepwise. No modelo de regressão
foram incluídas as seguintes variáveis independentes: sexo, idade, número de
condições de saúde, intensidade da dor, frequência da dor, duração da dor,
nível de atividade física e depressão. Foi utilizado um nível de significância de
5%, e os níveis de tolerância e de influência (VIF) ficaram dentro dos valores
normais (tolerância>0.2 e VIF<10).
Embora não fossem objeto direto deste estudo, a dor e a depressão foram
caracterizadas e utilizadas no modelo de regressão uma vez que podem
influenciar a associação entre a atividade física e a funcionalidade.
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3. Resultados
3.1 Características da Amostra
A amostra foi constituída por 147 participantes provenientes de oito
unidades de cuidados de saúde primários dos concelhos de Aveiro e Ílhavo.
A idade dos participantes variou entre os 60 e os 90 anos (média±DP =
70.93±7.70 anos) e 70.70% (n=104) são do sexo feminino. Uma caracterização
mais detalhada da amostra é apresentada na Tabela 1.
Tabela 1 - Caracterização da amostra.
Características

n (%)

Sexo
Feminino

104 (70.7)

Masculino

43 (29.3)

Educação
Não sabe ler nem escrever

7(4.8)

Sabe ler e escrever

23(15.6)

4º ano de escolaridade

77(52.4)

6º ano de escolaridade

6(4.1)

9º ano de escolaridade

14(9.5)

12º ano de escolaridade

13(8.8)

Bacharelato/Licenciatura

6(4.1)

Outro

1(0.7)

Estado civil
Solteiro

7(4.8)

Casado

88(59.9)

Separado

1(0.7)

Divorciado

7(4.8)

Viúvo

43(29.3)

União de facto

1(0.7)

Ocupação
Empregado assalariado

4(2.7)

Doméstica

11(7.5)

Aposentado

123(83.7)

Desempregado

4(2.7)

Outro

5(3.4)
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Condições de saúde (a)
Hipertensão

101(68.7)

Diabetes

49(33.3)

Cardiovasculares

60(40.8)

Respiratórias

25(17.0)

Outras

54(36.7)

Cancro

9(6.1)

Diagnóstico desconhecido

2(1.4)

GDS
GDS < 5

106(72.1)

GDS ≥ 5

41(27.9)

DP = Desvio Padrão; GDS = Escala de Depressão Geriátrica.
Somatório superior a 100%, porque os participantes podiam assinalar mais do que uma condição
de saúde.

3.2. Caracterização da Dor
Da amostra inicial (n=147), 27.2% (n=40) dos participantes não referiram
dor na semana prévia à entrevista, tendo os restantes 72.8% (n=107) relatado
a presença de dor. Dos participantes com dor (n=107), 46.7% (n=50) indicaram
dor em 3 ou mais locais, sem no entanto se enquadrarem num quadro de
dor generalizada. Apenas 10.3% (n=11) dos participantes apresentaram dor
generalizada. Em relação à duração da dor a maioria dos participantes
indicou presença de dor há mais de 6 meses (75.7%, n=81). A intensidade
média da dor foi de 6.07 ± 2,02 num máximo de 10.

3.3. Caracterização da Funcionalidade Percebida
A pontuação média total do WHODAS de 12 itens foi de 19.16±7.15 num
máximo possível de 60, o que é indicativo de baixa limitação funcional. Os
itens S1 (Ficar de pé por longos períodos) e S7 (Andar uma distância longa)
foram os que apresentaram uma média mais alta, embora equivalente a um
nível ligeiro de limitação funcional (S1=2.22±1.13; S7= 2.09±1.15). Os itens S11
(Manter uma amizade) e S10 (Lidar com pessoas desconhecidas) foram os
que apresentaram as médias mais baixas, indicando ausência de limitação
funcional (S10=1.07±0.35; S11=1.03±0.16).
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3.4. Caracterização da Performance
Os resultados da performance são apresentados para cada uma
das atividades e de forma global com a pontuação final. Em relação às
atividades, 74.6% (n=106) dos participantes obtiveram a pontuação máxima
(4) nas atividades de equilíbrio e apenas 5.6% (n=8) obtiveram pontuação
igual a 1 ou inferior. A percentagem de participantes que teve a pontuação
máxima (4) na atividade levantar e sentar da cadeira foi de 35.8% (n=48), e
apenas 4.2% (n=6) tiveram pontuação máxima (4) na marcha. Em relação
ao tempo de realização das atividades da marcha e de sentar e levantar da
cadeira, a média de tempo foi de 5.33±2.13s para a marcha e de 13.79±5.29s
para levantar e sentar da cadeira. A média da pontuação global da SPPB foi
de 8.15±2.48 num máximo de 12, o que é indicativo de boa performance.

3.5. Caracterização da Atividade Física
Dos 147 elementos da amostra, 27.9% (n=42) enquadram-se na categoria
de sedentários ou pouco ativos, 34.7% (n=51) foram considerados pouco
ativos apenas desempenhando tarefas leves e apenas 10.2% (n=15) foram
considerados ativos. Dos 147 participantes, apenas 3.5% (n=3) responderam à
segunda parte do questionário (uma vez que a resposta à segunda parte da
RAPA depende da resposta à primeira parte), sendo que desses, 0.7% (n=1)
realizava atividades para aumentar a força muscular, 1.4% (n=2) realizava
atividades para aumentar a flexibilidade e a mesma percentagem (1.4%)
realizava ambas as atividades. A tabela 2 descreve com mais detalhe a
variável atividade física.

Tabela 2 - Caracterização da Atividade Física: Parte 1 da RAPA
RAPA 1 – Níveis de Atividade Física

n

%

Sedentário

15

10.2

Pouco Ativo

26

17.7

Pouco Ativo regular – Atividades
leves

51

34.7

Pouco Ativo Regular

40

27.2

Ativo

15

10.2
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3.6. Atividade Física e Funcionalidade
3.6.1. Atividade Física e Funcionalidade Percebida
A atividade física, a depressão e a intensidade da dor, parecem ser
as variáveis mais importantes e explicam 48% da variância da variável
dependente (funcionalidade percebida) num máximo de 52% explicado pelo
modelo completo. A depressão é a primeira variável do modelo e explica
29% da variância, a depressão e a dor explicam 43% e a depressão, a dor e
a atividade física explicam 48% da variância da funcionalidade percebida.
As restantes variáveis (frequência da dor, sexo e numero de condições de
saúde), embora estejam presentes no modelo final, têm uma contribuição
mínima para a variância. A Tabela 3 mostra os resultados da análise de
regressão linear para a funcionalidade percebida.

Tabela 3 - Modelo de regressão linear: funcionalidade percebida
Modelos

Preditores

R²

R² Ajustado Β

τ

ρ Value

Modelo 1

GDS

0.29

0.29

0.54

7.78

<0.05

Modelo 2

GDS
EVA Geral

0.43

0.43

0.48
0.38

1.64
6.07

<0.05
<0.05

Modelo 3

GDS
EVA Geral
Rapa1

0.48

0.46

0.46
0.29
-0.22

7.50 <0.05
4.46 <0.05
-3.35 <0.05

0.49

0.45
0.38
-0.20
0.19

7.59
5.38
-3.14
2.89

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05

0.51

0.43
0.33
-0.18
0.18
0.15

7.30
4.41
-2.84
2.80
2.38

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05

Modelo 4

Modelo 5
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GDS
EVA Geral
Rapa1
Frequência dor
GDS
EVA Geral
Rapa1
Frequência dor
Nº de condições
de saúde
Sexo

0.50

0.52

Modelo 6

GDS
EVA Geral
Rapa1
Frequência dor
Nº de condições
de saúde
Sexo

0.54

0.52

0.40
0.30
-0.18
0.21
0.14

6.69
4.07
-2.87
3.27
2.23

-0.13

-2.09

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05

GDS: Escala de depressão geriátrica – EVA: intensidade da dor – Rapa1: Nível de atividade física.

3.6.2. Atividade Física e Performance
O nível de atividade física é a variável que explica a maior parte da
variância da performance (29%). A atividade física, a intensidade da dor
e a idade explicam 42% da variância num máximo de 48% explicado pelo
modelo final. As restantes variáveis (duração da dor e sexo), embora estejam
presentes no modelo final, têm uma contribuição mínima para a variância.
Nesta análise, a atividade física surge como principal preditor da performance
seguido da intensidade da dor e da idade. A Tabela 4 mostra os resultados da
regressão para a variável performance.
Tabela 4 - Modelo de regressão linear: performance
Modelos

Preditores

R²

R² Ajustado Β

τ

ρ Value

Modelo 1

Rapa1

0.29

0.28

0.54

7.53

<0.05

Modelo 2

Rapa1
EVA Geral

0.36

0.35

0.43
-0.28

5.90 <0.05
-3.92 <0.05

Modelo 3

Rapa1
EVA Geral
Idade

0.42

0.40

0.38
-0.27
-0.25

5.33 <0.05
-3.91 <0.05
-3.77 <0.05

Modelo 4

Rapa1
EVA Geral
Idade
Duração dor

0.44

0.34
-0.37
-0.28
-0.22

5.02
-5.04
-4.30
-3.24

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05

Modelo 6

Rapa1
EVA Geral
Idade
Duração dor
Sexo

0.46

0.35
-0.33
-0.26
-0.25
0.14

5.10
-4.45
-4.13
-3.58
2.15

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05

0.46

0.48

EVA: Intensidade da dor – Rapa1: Nível de atividade física de 1 a 5.
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4. Discussão
No presente estudo investigou-se a relação entre a atividade física e a
funcionalidade percebida e a performance em idosos nos cuidados de saúde
primários. Os resultados indicam que uma percentagem elevada da amostra
(62.6%, n=92) tem um nível de atividade física que varia de sedentário a
pouco ativo regular, incluindo apenas atividades leves. Apenas 10.2% (n=15)
da amostra está num nível considerado ativo. Estes dados estão de acordo
com as afirmações, segundo as quais a inatividade atinge 85% da população
mundial e que essa mesma inatividade tende a aumentar com a idade [19].
Da mesma forma, estes dados demonstram que o nível de atividade física
de 62.6% da amostra não está de acordo com as recomendações da OMS
sobre o nível de atividade física para pessoas com mais de 65 anos referidas
no enquadramento, e que preconizam a prática semanal de, no mínimo, 150
minutos de exercício aeróbico moderado a intenso ou 75 minutos semanais
de exercício aeróbico vigoroso [20]. Um cumprimento das recomendações
de atividade física está associado a um menor risco de morte e que a prática
de qualquer atividade física por aqueles que são atualmente sedentários
representa uma importante oportunidade para diminuir o risco de mortalidade.
Os resultados da análise de regressão indicam que a atividade física é
um fator preditor de funcionalidade percebida e da performance. No que diz
respeito à funcionalidade percebida, a atividade física em conjunto com a
depressão e a intensidade da dor explicam 48% da variância. Estes resultados
estão de acordo com os encontrados em estudos anteriores [1, 5, 21-24].
Em relação à performance, os resultados indicam que a atividade física é
o principal preditor da performance, explicando 29% da sua variância. Em
conjunto com a intensidade da dor e com a idade, a atividade física explica
42% da variância. Resultados semelhantes foram encontrados por Chale-Rush
[25] ao estudar a relação entre a atividade física e a performance. O autor
concluiu que a atividade física, a idade a depressão, o sexo e o número de
medicamentos estão associadas à performance.
Os resultados do presente estudo indicam maior impacto da atividade
física na performance do que na funcionalidade percebida. Estudos anteriores
em indivíduos com idades semelhantes à dos participantes mostraram que a
atividade física está associada a um aumento da força e da flexibilidade,
aumento da velocidade da marcha, melhoria do equilíbrio e das funções
cardiovascular e respiratória [1, 26]. Adicionalmente, a atividade física ajuda
a prevenir doenças crónicas, aumenta a capacidade funcional e melhora a
qualidade de vida [27-33].
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Os resultados mostram
também que os
fatores preditores
de
funcionalidade e performance nos idosos são variados e a sua importância
relativa é diferente, sugerindo, desta forma, complementaridade das duas
formas de avaliação da funcionalidade (funcionalidade percebida e
performance). Resultados semelhantes foram obtidos por Bean et al. [34] num
estudo realizado com 137 idosos em que se compararam medidas subjetivas
e objetivas de avaliação da funcionalidade e fatores associados.
Em relação à dor, os resultados mostram que 72.8% (n=107) dos
participantes relataram a presença de dor. Desses, 46.7% (n=50) indicaram
presença de dor em 3 ou mais locais e 10.3% (n=11) apresentaram um quadro
de dor generalizada. Dos participantes com dor, 65.4% (n=70) afirmaram que
a dor estava sempre presente, e 75.7% (n=81) apresentavam um quadro de
dor crónica (> 6 meses). A intensidade média da dor foi de 6.07±2,02. Estes
resultados são ligeiramente superiores ao estudo de Azevedo et al. [35] que
avaliou a prevalência de dor em Portugal. Esta variou entre 54.2% e 65.7% e
a dor crónica afetava mais de 50% da população. No estudo de Azevedo
e colegas [35], cerca de 42% dos participantes com mais de 60 anos referiu
dor em 3 ou mais locais, 30% referiu dor generalizada e 53% referiu presença
contínua de dor. No estudo de Eggermont et al. [36], 40% da amostra referiu dor
em vários locais do corpo e 14.7% referiu dor generalizada, valor aproximado
ao do presente estudo. Um estudo recente de Silva e colaboradores
[24], que avaliou a relação entre a dor e a funcionalidade obteve valores
semelhantes aos do presente estudo, onde foram encontrados valores médios
de intensidade da dor de 5.91±2.02 e a presença de dor crónica em 77.5%
da amostra. Ressalva-se, no entanto, que as diferenças entre os valores dos
diferentes estudos poderão estar relacionadas com o tipo de amostra. Como
já foi mencionado, a amostra do presente estudo é constituída por indivíduos
com mais de 60 anos provenientes dos cuidados de saúde primários, enquanto
o estudo de Azevedo et al. [35] foi realizado com uma amostra aleatória
da população geral portuguesa. Por sua vez, Eggermont et al. [36] utilizou
participantes com mais de 70 anos provenientes da comunidade e Silva [24]
participantes com mais de 50 anos provenientes de clínicas de reabilitação e
com dor musculosquelética.
As principais limitações do estudo estão relacionadas com o reduzido
número de participantes do sexo masculino, o que impede uma análise
comparativa entre sexos. A especificidade da amostra, por ser proveniente
dos cuidados de saúde primários, limita a generalização dos resultados para
a população geral. Outra limitação do estudo consiste no facto do nível de
atividade física ter sido avaliado com um instrumento de autorrelato.
79

Estudos futuros poderão utilizar medidas objetivas de avaliação da
atividade física e verificar o impacto de programas específicos de atividade
física para idosos em termos da funcionalidade. Também seria importante
estudar quais os tipos de exercício mais benéficos em termos funcionais para a
população idosa, com informação detalhada sobre a frequência duração e
intensidade dos mesmos. Como o presente estudo mostrou que a intensidade
da dor e a depressão são fatores com impacto na funcionalidade, também
seria de interesse analisar de forma mais aprofundada esta associação.
De uma forma geral, estes resultados reforçam a importância da avaliação
funcional e da avaliação do nível de atividade física do idoso. As medidas de
autorrelato e os testes de performance permitem traçar de forma simples e
rápida um perfil de risco de declínio funcional. Isto permitirá aos profissionais
responsáveis estabelecer e implementar estratégias de intervenção mais
específicas, o que poderá contribuir para um envelhecimento com mais
qualidade de vida. Os profissionais da gerontologia podem desempenhar um
papel muito importante na promoção de atividade física direcionada aos
idosos e na promoção de hábitos de vida saudáveis, contribuindo com a sua
visão multidimensional do idoso.

5. Conclusão
A população idosa tem aumentado consideravelmente em todo o
mundo. A manutenção da capacidade funcional dos idosos é um dos fatores
que contribuem para uma melhor funcionalidade e qualidade de vida dessa
população. Nesse sentido, a prática de atividade física é um importante meio
para se alcançar esse objetivo, devendo ser estimulada principalmente na
população idosa de forma a garantir os seus benefícios para a funcionalidade
e saúde em geral.
Os resultados deste estudo sugerem que a atividade física funciona como
fator preditor de funcionalidade percebida e de performance em adultos
com 60 ou mais anos. Na performance, a atividade física é o principal preditor,
explicando 29% da variância. Na funcionalidade percebida, a atividade física
não tem tanto impacto, mas ainda assim, em conjunto com a depressão e
com a intensidade da dor, explica 48% da sua variância.
Este estudo reforça ainda a importância da avaliação dos 2 tipos de
funcionalidade, a necessidade de traçar perfis funcionais e de atividade física
como método preventivo, e contribui para realçar a importância de fomentar
a prática da atividade física na população adulta ao nível dos cuidados
primários, prevenindo ou minorando, desta forma, limitações funcionais.
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Funcionalidade
e
Consumo
de
Cuidados de Saúde nas Pessoas Idosas
Tiago Valente, Bruno Portelada, Anabela G. Silva, Alexandra
Queirós

RESUMO
O envelhecimento populacional e a respetiva prevalência de doenças
crónicas e incapacidade estão associados a um maior consumo de cuidados
de saúde. Identificar grupos de risco de maior incapacidade pode ser uma
estratégia para promover maior eficiência das intervenções preventivas e
para diminuir o consumo de cuidados de saúde.
O objetivo deste estudo é explorar a associação entre funcionalidade e
consumo de cuidados de saúde.
A caracterização do consumo de cuidados de saúde é relativa ao
período de um ano após a avaliação funcional (funcionalidade percebida,
performance, atividade física, dor e condições crónicas). O consumo de
cuidados de saúde foi avaliado através de um questionário aplicado via
telefone. Foi realizada uma análise de regressão logística binária com o
consumo de cuidados de saúde como variável dependente e a funcionalidade
percebida, a performance, a atividade física, dor e condição crónica como
variáveis independentes.
Foram incluídos um total de 65 participantes. Existe uma associação
estatisticamente significativa entre o consumo de cuidados de saúde e
a frequência da dor, a atividade física e o número de doenças crónicas,
consistentes com um maior consumo de cuidados para os participantes que
reportaram dor frequente, doenças crónicas e baixo nível de atividade física.
Os resultados mostram que alguns aspetos do perfil funcional parecem
estar associados ao consumo de cuidados de saúde, sugerindo que o perfil
funcional individual poderá ser utilizado para identificar grupos de risco. No
entanto deve-se são necessários mais estudos para clarificar a relação entre
esses preditores e o consume de cuidados de saúde.
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1. Introdução
Segundo a Organização Mundial de Saúde [1] entre 1970 e 2025, o
número de pessoas idosas irá aumentar dos 694 milhões atingindo cerca de
1.2 biliões com idade superior a 60 anos e, em 2050 é expectável 2 biliões
de pessoas idosas dispersas pelos países em desenvolvimento. No espaço 11
anos estima-se que, apenas na União Europeia, existam mais de 87 milhões
de pessoas com mais de 65 anos de idade, representando 17.4% do total da
população mundial [2]. Perante estes dados o envelhecimento populacional
pode trazer grandes preocupações, levando-nos a questionar quais serão as
suas repercussões na evolução da sociedade, quais as suas repercussões na
economia mundial e quais são as medidas que deveremos adotar para um
crescimento favorável das futuras gerações, em particular relacionadas com
a sustentabilidade do sistema de saúde [3].
A inversão da pirâmide etária é um dos fatores que desafiam a população
mundial hoje em dia, assim como a capacidade de resposta dos diferentes
serviços que compõem a nossa sociedade [3]. O processo de envelhecimento
é uma parte intrínseca do ciclo de vida, acompanhada por declínios
funcionais e cognitivos. É considerado um processo contínuo que afeta todas
as pessoas, associado a alterações biológicas e socio ambientais. Segundo a
Organização Mundial de Saúde, saúde é um recurso quotidiano que implica
um estado completo de bem-estar físico, social e mental e não apenas a
ausência de doença e/ou enfermidade. Esta é uma preocupação essencial
ao longo do ciclo vital. A longevidade deve ser acompanhada de qualidade
de vida, criando oportunidades de participar ativamente na sua saúde e de
forma segura.
Analisando a realidade portuguesa, é visível uma inversão da pirâmide
etária. Entre 2001 e 2011 verifica-se que, a população residente em Portugal é
de 10 562 178. Neste período, registou-se um abrandamento do crescimento
populacional (2%), face à década passada (5%), e a população com mais de
69 anos cresceu 26%, segundo o Instituto Nacional de Estatística [4]. Assistiu-se,
ainda, a uma diminuição da base da pirâmide (população jovem) e a um
alargamento do topo da pirâmide (população idosa). Sendo que a primeira
recuou de 16% para 15% e a segunda aumentou de 16% para 19%, na última
década. No seu conjunto estes dados indicam um agravamento do índice de
envelhecimento, existindo 128 idosos por cada 100 jovens em Portugal.
O aumento do número de doenças crónicas e as dificuldades para manter
a autonomia durante a velhice têm fortes implicações na funcionalidade e na
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qualidade de vida, conduzindo a uma maior utilização de cuidados de saúde
e consequentemente em gastos em saúde [5].
A avaliação funcional permite caracterizar o impacto da condição de
saúde nas suas diferentes vertentes, a física, a mental, a emocional e a social. A
funcionalidade física está associada ao desempenho do aparelho locomotor,
e incluiu a realização das AVD e todas as outras que geram movimento;
a funcionalidade mental foca-se no desempenho sensorial e cognitivo
através da comunicação, compreensão e assimilação de nova informação,
concentração e orientação; a funcionalidade emocional relaciona o aspeto
psicológico com o funcionamento do indivíduo no seu meio e inclui os estados
emocionais, sentimentos, comportamento, identidade e autoconceito; por
fim, a funcionalidade social relaciona o estado psíquico do indivíduo com
o meio onde este se insere, as influências culturais, estilos de vida, recursos
sociais e económicos [6, 7].
Segundo Auyeung e colegas [8] as diferentes componentes da
funcionalidade são interdependentes. Por exemplo, um compromisso cognitivo
também pode ser detetado com base nos testes de performance física, sendo
que esta relação pode ser bidirecional. A diminuição funcional quer física,
quer psicológica vai ter repercussões no domínio social, nomeadamente da
diminuição da rede social e nos laços estabelecidos pelos indivíduos.
A avaliação da funcionalidade, bem como dos fatores a ela associados
é de extrema importância nos idosos para determinar as implicações das
condições de saúde no seu dia-a-dia. As dificuldades na mobilidade, ou
em última instância, a ausência de mobilidade constituem os fatores mais
importantes associados aos défices funcionais. Todos os dias realizamos tarefas
essenciais à nossa dinâmica humana, desde levantar da cama ou conduzir
um carro. Com o envelhecimento, algumas destas tarefas tornam-se mais
difíceis de executar ou requerem mais tempo. A dificuldade ou ausência de
mobilidade, em particular alterações na marcha, as quais refletem alterações
resultantes de diversas patologias estão associadas a maior fragilidade e
consequentemente a situações de dependência [9, 10, 11].
A dor, como quinto sinal vital, constitui um outro elemento essencial na
avaliação dos idosos no contexto da funcionalidade [12] e é o principal sintoma
associado a um elevado número de patologias que afetam os idosos [13]. Os
estudos mostram que a prevalência de dor, em particular dor generalizada é
elevada nas pessoas idosas [13, 14, 15]. Com o avançar da idade existe uma
deterioração da eficácia dos mecanismos inibitórios da dor [16]. A presença
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de dor diminui as performances durante os testes de performance física e está
também, associada a episódios traumáticos (ex: queda), dos quais resultam
geralmente numa diminuição da funcionalidade [17, 18]. Alguns estudos
demonstram ainda que, a dor, mais especificamente a intensidade da dor
afeta a qualidade de vida das pessoas idosas e influência negativamente o
seu quotidiano, quer na execução das AVD, quer na incapacidade de fazer
exercício físico [19, 20]. O controlo ineficaz da dor pode originar sintomatologia
depressiva. Segundo Azevedo [13] indivíduos com um controlo ineficaz da
dor têm menores índices de funcionalidade e apresentam mais sintomas de
ansiedade e de depressão.
A atividade física regular também é importante para um envelhecimento
saudável contribuindo para melhorar e manter a qualidade de vida e
a independência e, desempenha um papel importante como fator de
prevenção de doenças crónicas. Para além dos benefícios relacionados com
a prevenção de doenças, a atividade física nas pessoas idosas melhora o
seu equilíbrio, a força muscular, a coordenação, a flexibilidade, a resistência,
o controlo motor, as funções cognitivas e a saúde mental aumentando a
probabilidade de se manter independente por mais tempo. A falta de exercício
físico ou mesmo a inatividade generalizada contribui para a origem de novas
patologias e consequentemente para a diminuição de funcionalidade [19,
21, 22, 23].
Alguns fatores como a idade, as doenças, o sedentarismo parecem estar
associados a uma menor funcionalidade. Com o aumento da idade, aumenta
também o grau de dificuldade na realização de atividades físicas, sociais e
intelectuais e, apesar dos estudos não serem conclusivos, os indivíduos do sexo
feminino parecem ter mais limitações funcionais do que o sexo masculino [24,
25]. Outros determinantes de incapacidade são as doenças cuja prevalência
é mais elevada nos idosos, como a artrite, a diabetes, a bronquite, a
hipertensão, a insuficiência cardíaca, renal e doenças do foro mental, entre
outras, aparecendo, muitas vezes, num quadro de co morbilidade [26].
No que diz respeito à avaliação da funcionalidade, esta pode ser
realizada através de questionários que avaliam a perceção que a pessoa
tem da sua capacidade para realizar as AVD (dificuldades em executar um
determinado movimento, restrições ou necessidade de assistência por parte
de outra pessoa); ou através da realização de atividades específicas como
testes de força, equilíbrio ou executar tarefas específicas em que geralmente
se avalia se a pessoa consegue ou não fazer o teste e o tempo que demora
a executá-lo, num ambiente controlado - testes de performance [27]. Como
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já foi referido, os estudos mostram que os testes de performance como por
exemplo, a velocidade da marcha, o tempo necessário para levantar e sentar
de uma cadeira, a força de preensão e o equilíbrio são fortes preditores de
declínio funcional.
O contínuo aumento da população idosa e a elevada prevalência de
múltiplas patologias estão associadas a uma maior utilização dos cuidados
de saúde, do aumento dos custos em saúde e da sobrecarga de diferentes
especialidades [5]. As pessoas idosas com maior declínio funcional apresentam
maiores taxas de morbilidade, mortalidade, menor qualidade de vida e maior
isolamento social e depressão comparativamente aos idosos com bons índices
de funcionalidade [28]. As intervenções que visam a prevenção do declínio
funcional são dispendiosas, sendo necessária a identificação de métodos
que permitam sinalizar atempadamente os grupos de maior risco de declínio
funcional [29].
Os cuidados primários devem ter um papel preponderante na
identificação dos grupos de risco. O acompanhamento pelos diferentes
profissionais permitirá uma diminuição das taxas de admissão nos serviços de
urgência e, consequentemente numa diminuição dos gastos em saúde [30].
A conjetura atual de crise económica e financeira pode influenciar o
consumo direto de cuidados. Analisando o aspeto económico podemos
especular que, esta situação poderá aumentar o consumo de cuidados (a
população possui menos rendimentos e começa a ter piores estilos de vida,
piorando a sua condição de saúde) ou diminui-lo (quer pelo aumento das
taxas moderadoras ou pelas reformas do estado influenciando, os profissionais
de saúde para a prestação e diminuição de efetivos nos CSP ou outros serviços
de saúde) [31].
A avaliação da funcionalidade permite identificar grupos de risco e
assim, desenvolver mecanismos de prevenção. Estes, por sua vez, permitem o
aumento de recursos e de medidas preventivas nos serviços de saúde primários
[29]. Os cuidados de saúde primários (CSP) têm um papel relevante junto das
populações promovendo melhores resultados de saúde da população, maior
equidade, acessibilidade, continuidade de cuidados, menores custos, maior
custo-efetividade e maior satisfação sem afetar a qualidade de cuidados
prestados. Isto deve-se ao facto de os profissionais de saúde utilizarem menos
tecnologias no diagnóstico e estarem mais orientados para a prevenção.
Assim, os CSP são um excelente meio de acesso à comunidade e a melhor
forma de desenvolver projetos de intervenção com base na prevenção. A
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identificação de grupos de risco torna a planificação, atuação e prestação
dos cuidados de saúde mais eficazes, melhor focalizados e a longo prazo
traduz-se em melhores resultados nos indicadores de saúde.
O envelhecimento demográfico obriga os países desenvolvidos a repensar
as políticas de sustentabilidade do sistema de saúde e apoio social. Esta
estratégia de desenvolvimento de políticas sustentáveis implica um profundo
conhecimento do processo de envelhecimento, de forma a melhor direcionar
as medidas preventivas necessárias à sustentabilidade dos sistemas de saúde
e apoio social.
O objetivo deste estudo é caracterizar o tipo e a frequência de consumo
auto referido de cuidados de saúde em utentes dos CPS, num período de
1 ano, e explorar a possível associação entre parâmetros da avaliação
funcional e a utilização de cuidados de saúde primários.

2. Métodos
2.1. Considerações Éticas
Foi previamente solicitado parecer à Comissão de Avaliação e Pedido
de Patrocínio Científico da Administração Regional de Saúde do Centro, bem
como, solicitado parecer à Diretora do Agrupamento de Centros de Saúde
Baixo Vouga II.
Todos os participantes no estudo foram informados dos objetivos deste,
bem como, todos os procedimentos envolvidos. Foi, também, solicitado o
consentimento a todos os participantes. O anonimato e a confidencialidade
dos dados foram garantidos através da codificação dos registos.

2.2. Amostra
A amostra foi constituída por utentes das seguintes unidades de CSP:
Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados Aveiro I – Centro de Saúde
de Aveiro (UCSP Aveiro-I sede), Unidade de Saúde Funcional Moliceiro (USF
Moliceiro), Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados Aveiro I – Pólo
Aradas (USCP Aveiro-I Aradas) e Unidade de Saúde Funcional (USF-Flor de Sal).
A avaliação funcional destes utentes foi realizada entre Março e Setembro de
2012 e estes deram a sua autorização por escrito para um posterior contacto
para avaliação do consumo de cuidados de saúde (n=82). A avaliação do
consumo de cuidados de saúde realizou-se entre Maio e Setembro de 2013.
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2.3. Procedimentos
A caracterização do consumo de cuidados de saúde foi feita com base
numa entrevista telefónica, relativa ao período aproximado de 1 ano após a
avaliação funcional, tal como referido anteriormente.
Na entrevista telefónica procurou-se caracterizar o tipo e frequência
de consumo de CSP e outros cuidados de saúde (público e privado). Assim,
os participantes foram questionados sobre o local e tipologia dos cuidados
utilizados após o primeiro momento de avaliação, a frequência de utilização
e os motivos da mesma.
Para a recolha de dados foi desenvolvido um questionário que foi
administrado telefonicamente. O questionário foi construído segundo
referenciais de Fortin et al. [32] e Hill & Hill [33]:
•

Delimitação da informação pertinente a recolher, formulação das
questões e estabelecimento da sequência das questões e do formato
do questionário.

•

Revisão da primeira versão do questionário.

•

Pré-teste do questionário.

•

Elaboração da versão final do questionário.

A delimitação da informação a recolher foi feita tendo por base a
informação obtida durante a revisão bibliográfica, os instrumentos utilizados
e as informações obtidas a partir das unidades funcionais (que tipologia de
serviços ofereciam). Com base nesta informação construiu-se a versão 0 do
questionário, que foi submetido a análise por três enfermeiras da área da
Enfermagem Comunitária e duas docentes da Escola Superior de Saúde com
experiência na construção de questionários. Considerando as sugestões/
recomendações obtidas elaborou-se a versão 1 do questionário que foi
submetida a um pré-teste.
O pré-teste consistiu no preenchimento do questionário por uma
pequena amostra que refletiu a diversidade da população visada, com o
objetivo de avaliar a estrutura e pertinência do mesmo, tal como sugerido
por Hill & Hill [33]. A amostra foi constituída por cinco indivíduos com idades
compreendidas entre os 60 e 91 anos de idades, com habilitações literárias
distintas, tendo sido solicitado a cada um que preenchesse o questionário na
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presença do investigador. No final, este fez as seguintes perguntas a cada um
dos participantes: “Compreendeu todas as perguntas ou teve dúvidas em
alguma?”, “Achou alguma pouco clara?”, “Achou o questionário demasiado
longo?”, “Acha que as opções de resposta são abrangentes e coerentes com
as perguntas?”, “Acha que falta alguma pergunta que deva ser incluída?”,
“Acha que alguma pergunta deve ser retirada?”, “Tem mais algum comentário
em relação ao questionário?” [32]. O investigador verificou ainda, se os
questionários preenchidos continham respostas incorretas ou inválidas. Por fim,
os comentários e respostas dos participantes foram analisados e elaborada a
versão final do questionário A versão final do questionário é constituída por 45
perguntas de resposta fechada agrupadas em três partes:
•

Consumo de CSP;

•

Consumo de outros cuidados de saúde (hospital, clínicas, consultórios),
incluindo tipologia do serviço utilizado, local de utilização e frequência
de utilização;

•

Hospitalização, incluindo a razão para a hospitalização, o local e os
dias de hospitalização.

2.4. Análise e Tratamentos de Dados
A análise de dados foi obtida através do programa informático Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS). Foi utilizada estatística descritiva
(média e desvio padrão) para a caracterização das variáveis contínuas. A
frequência e a percentagem foram utilizadas para caracterizar as variáveis
ordinais e nominais.
Para explorar uma possível associação entre a funcionalidade e o consumo
de cuidados de saúde foi utilizada a análise de regressão logística binária. No
modelo de regressão foram incluídas as seguintes variáveis independentes:
número de condições de saúde, intensidade da dor, frequência da dor,
duração da dor, nível de atividade física, pontuação total do World Health
Organization Disability Assessment Schedule (WHODAS) e pontuação total da
Short Physical Performance Battery (SPPB). Foi utilizado um nível de significância
de 5%.

92

3. Resultados
3.1. Caracterização da Amostra
Participaram neste estudo 65 (79,3%) dos 82 participantes que tinham
dado o seu consentimento aquando do estudo da funcionalidade. Catorze
participantes do estudo estavam incontactáveis, dois rejeitaram dar
continuidade à sua participação no estudo e um estava internado. A figura 1
expõe de forma detalhada a amostra deste estudo.

Figura 1 - Fluxograma da Amostra
Os 65 participantes eram provenientes de quatro unidades de saúde
familiar dos concelhos de Aveiro (UCSP Aveiro-I sede, USF Moliceiro, USCP
Aveiro-I Aradas, USF-Flôr de Sal). A idade dos participantes variou entre 60 e
88 anos (média±DP= 69.86±6,47 anos) e 70.8% (n= 46) são do sexo feminino
(Tabela 1).

Tabela 1 - Caracterização da amostra
Características

n (%)

Sexo
Feminino

46 (70.8)

Masculino

19 (29.2)

Idade (média±DP)

69.86±6.47

Diagnóstico*
Hipertensão

42 (64.6)
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Diabetes

22 (33.8)

Cardiovasculares

28 (43.1)

Respiratórias

11 (16.9)

Outras

24 (36.9)

Cancro

4 (6.3)

Diagnóstico desconhecido

1 (1.5)

Nota*: o somatório das percentagens é superior a 100% visto que se podia assinalar mais de que
uma patologia; os dados foram fornecidos pelo participante.

3.2. Caracterização Consumo
Nesta secção serão apresentados os resultados relativos à caracterização
do consumo de cuidados de saúde, onde se inclui o consumo de CSP e o
consumo de outros cuidados de saúde.

3.2.1. Consumo de CSP
Relativamente ao consumo de cuidados de saúde verificou-se que da
amostra total (n=65), 96.9% (n=63) utilizou os CSP. A média do número de
serviços utilizados foi de 2.62±0.84. Relativamente à tipologia de serviços,
verificou-se que as consultas de vigilância foram utilizadas por 52.3% (n=34). As
consultas de rotina foram utilizadas por 76.9% (n=50). As consultas de prescrição
de medicamentos tiveram uma adesão de 75.4% (n=49) da amostra. A maior
parte dos respondentes que referiu utilizar estes serviços, referiu que no período
em análise (1 ano após a avaliação da funcionalidade) recorreu a estes, duas
a quatro vezes.
Relativamente à enfermagem destacam-se a administração de injetáveis
referidas por 53.8% (n=35) da amostra em estudo. Relativamente aos “outros
serviços ou consultas”, apenas dois participantes referiram utilizar os meios
auxiliares de diagnóstico. A Tabela 2 apresenta de forma mais detalhada os
resultados obtidos.
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Tabela 2 - Consumo de cuidados em CSP

Frequência n (%)

Consulta de Medicina Geral e Familiar

Consumiu

Consulta de
Enfermagem

5 a 10

vezes

vezes

11 a

16 a

15

20

vezes

vezes

> 20
vezes

Consulta de
vigilância (diabetes,
hipertensão,

28

34 (52.3)

0 (0.0)

50 (76.9)

6 (9.2)

49 (75.4)

0 (0.0)

3 (4.6)

2 (3.1)

1 (1.5)

0 (0.0)

1 (1.5)

1 (1.2)

0 (0.0)

0 (0.0)

(43.1)

6 (9.2)

0

0

(0.0)

(0.0)

0 (0.0)

rastreio…)
Consulta rotina
Consulta para
prescrição de
medicamentos

30

10

3

0

(46.2)

(15.4)

(4.6)

(0.0)

36
(55.4)

6 (9.2)

Consulta de urgência
(atendimento
complementar)
Outros
Injetáveis

Outros serviço ou consulta

1 vez

2a4

35 (53.8)

25

8

(38.5)

(12.3)

1 (1.5)

Pensos

5 (7.7)

1 (1.5)

0 (0.0)

1 (1.5)

Visita domiciliária

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

Outros

3 (4.6)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

Higienista oral

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

Fisioterapia

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

Nutrição

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

2 (3.1)

1 (1.5)

1 (1.5)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

Meios auxiliares de
diagnóstico
Outra

4

1

(6.2)

(1.5)

0

0

(0.0)

(0.0)

0

0

(0.0)

(0.0)

1

0

(1.5)

(0.0)

1

1

(1.5)

(1.5)

0

0

(0.0)

(0.0)

3

0

(4.6)

(0.0)

0

0

(0.0)

(0.0)

0

0

(0.0)

(0.0)

0

0

(0.0)

(0.0)

0

0

(0.0)

(0.0)

0

0

(0.0)

(0.0)

1 (1.5)

2 (3.1)

0 (0.0)

0 (0.0)
0 (0.0)
1 (1.5)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
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3.2.2. Consumo de outros Cuidados de Saúde
Por consumo de outros cuidados de saúde entende-se os cuidados
prestados (exceto os cuidados primários) no âmbito do sistema nacional de
saúde (SNS) e os cuidados prestados no setor privado. A utilização destes
cuidados foi referida por 49.2% (n=32) da amostra, dos quais 65.6% (n=21)
referiu ter utilizado apenas um serviço e 3.1% (n=1) usufruiu de mais de cinco
serviços diferentes. Em média a frequência de consumo destes cuidados de
saúde por serviço foi de 1.56±1.08. Temos uma maior utilização dos serviços
de oftalmologia (15.4%, n=10) e medicina interna (12.3%, n=8). Serviços como
enfermagem, fisioterapia, terapia da fala, terapia ocupacional, nutrição,
higiene oral e medicina alternativa não foram referidos por nenhum dos
respondentes (Tabela 3).
Tabela 3 - Frequência do consumo de outros cuidados de saúde, por tipologia
de serviços
Frequência n(%)
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Serviço

Consumiu

1 vez

2-4
vezes

5a9
vezes

Mais
que
9 vezes

Medicina familiar

1 (1.5)

1 (1.5)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

Cardiologia

5 (7.7)

2 (3.1)

2 (3.1)

0 (0.0)

1 (1.5)

Cirurgia

1 (1.5)

0 (0.0)

1 (1.5)

0 (0.0)

0 (0.0)

Dermatologia

3 (4.6)

1 (1.5)

1 (1.5)

1 (1.5)

0 (0.0)

Dentista

5 (7.7)

2 (3.1)

3 (4.6)

0 (0.0)

0 (0.0)

Ortopedia

5 (7.7)

2 (3.1)

2 (3.1)

1 (1.5)

0 (0.0)

Oftalmologia

10 (15.4)

5 (7.7)

4 (6.2)

1 (1.5)

0 (0.0)

Medicina interna

8 (12.3)

1 (1.5)

3 (4.6)

2 (3.1)

2 (3.1)

Neurologia

3 (4.6)

0 (0.0)

2 (3.1)

1 (1.5)

0 (0.0)

Otorrinolaringologia

3 (4.6)

0 (0.0)

3 (4.6)

0 (0.0)

0 (0.0)

Psiquiatria/Psicologia

1 (1.5)

0 (0.0)

1 (1.5)

0 (0.0)

0 (0.0)

Urologia

2 (3.1)

0 (0.0)

2 (3.1)

0 (0.0)

0 (0.0)

Outro(s)

5 (7.7)

2 (3.1)

1 (1.5)

0 (0.0)

2 (3.1)

3.2.3. Hospitalização
Cerca de 26% (n=17) dos participantes referiram ter sido hospitalizados.
A maioria pelo período de um dia. Dos vários motivos de internamento, o de
maior relevo é a hospitalização por doença interna que representa 52.9%
(n=9).

3.3. Funcionalidade e Consumo de Cuidados de Saúde
Relativamente à possível associação entre a funcionalidade e o consumo
de cuidados de saúde, fez-se primeiro a análise de três níveis:
•

Funcionalidade e consumo de CSP;

•

Funcionalidade e consumo total de cuidados de saúde;

•

Funcionalidade e a hospitalização.

Na análise de consumo total de CSP, nenhuma das variáveis (duração
da dor, frequência da dor, intensidade da dor, atividade física, performance,
funcionalidade percebida e o número total de diagnósticos) parece estar
associada ao consumo de CSP (p>0,05).
Na análise por tipologia de serviço (consultas de vigilância, rotina,
prescrição de medicamentos e injetáveis) verificou-se uma associação
significativa e inversa entre a atividade física e as consultas de vigilância,
consistente com uma maior utilização de consultas de vigilância nos utentes
com menor nível de atividade física. Não se encontrou qualquer associação
positiva entre as consultas de vigilância, consultas de rotina e de prescrição
de medicamentos, e as restantes variáveis independentes. Verificou-se uma
associação significativa e inversa entre a administração de injetáveis e
a duração da dor, sugerindo que quanto menor a duração da dor, maior
o consumo desta tipologia de serviço. A Tabela 4 mostra de forma mais
detalhada os resultados obtidos.
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98

0.27

0.33

-0.05

-0.58

-0.10

0.00

-0.19

Duração da dor

Frequência da dor

Intensidade da dor

Atividade física

Performance

Funcionalidade percebida

N.º total diagnósticos

B

0.47

0.97

0.53

0.00

0.64

0.64

0.69

Sig.

Não usou vs. usou

0.19

-0.00

0.10

0.58

-0.05

0.33

0.27

B

0.47

0.97

0.53

0.01

0.64

0.64

0.69

Sig

do que uma vez

1 vez vs usou mais

Não usou ou usou

Consulta de Vigilância

-0.12

-0.04

-0.08

-0.42

-0.25

0.63

-0.91

B

0.69

0.58

0.74

0.10

0.09

0.46

0.25

Sig.

Não usou vs. usou

-0.53

-0.04

0.05

-0.24

-0.25

0.76

0.07

B

0.08

0.49

0.83

0.26

0.06

0.32

0.92

Sig.

do que uma vez

1 vez vs usou mais

Não usou ou usou

Consulta de Rotina

-0.31

-0.08

0.02

0.01

0.06

0.09

0.61

B

0.29

0.25

0.93

0.98

0.64

0.90

0.41

Sig.

Não usou vs. usou

0.21

0.10

0.04

-0.07

-0.07

0.17

-0.83

B

0.48

0.18

0.85

0.77

0.57

0.83

0.29

Sig.

do que uma vez

1 vez vs usou mais

Não usou ou usou

medicamentos

Consulta de prescrição de

Tabela 4 - Relação entre os preditores de funcionalidade e os serviços de CSP mais utilizados

-0.04

0.04

0.09

0.07

-0.03

0.63

0.05

B

0.85

0.36

0.57

0.68

0.80

0.33

0.94

Sig.

Não usou vs. usou

0.22

-0.19

0.26

0.17

0.33

0.40

-2.00

B

0.45

0.10

0.38

0.54

0.06

0.67

0.03

Sig.

do que uma vez

1 vez vs usou mais

Não usou ou usou

Consulta de vacinação/injectáveis

Relativamente aos outros cuidados de saúde verificou-se que a duração
da dor e o n.º total de diagnósticos permanecem no modelo, indicando que
à medida que a frequência da dor e o número de patologias aumentam, o
consumo de outros cuidados de saúde também aumenta. A Tabela 5 mostra
de forma mais detalhada os resultados obtidos.
Tabela 5 - Relação entre os preditores de funcionalidade e o consumo de
outros cuidados de saúde
Não usou outros serviços vs quem usou
B

Sig.

Duração da dor

-0.82

0.28

Frequência da dor

1.67

0.03

Intensidade da dor

-0.12

0.35

Atividade física

-0.20

0.33

Performance

0.03

0.88

Funcionalidade percebida

0.01

0.82

N.º total diagnósticos

0.64

0.03

No conjunto de todos os serviços (CSP e outros cuidados de saúde) verificouse que a frequência da dor e o número de patologias permaneceram no
modelo explicativo do consumo de cuidados de saúde. Uma maior frequência
da dor e um maior número de diagnósticos parecem estar associados a um
maior consumo de cuidados de saúde.

4. Discussão
De acordo com dados do Ministério da Saúde [34], a reorganização
dos CSP veio melhorar a prestação e eficiência de cuidados de saúde,
aumentando o número de consultas asseguradas aos utentes.
Os resultados obtidos permitiram-nos verificar que 96.9% (n=63) da amostra
estudada utilizou os CSP. As consultas de rotina de medicina geral e familiar
foram as mais utilizadas (76.9%), com uma maior frequência de utilização
entre duas a quatro vezes num período de um ano, em concordância com os
resultados do relatório anual do SNS, de 4.2 consultas por utente [34].
Determinou-se que existe uma relação entre as consultas de vigilância
e a atividade física, inferindo que um menor índice de atividade física está
associado a um maior consumo das consultas de vigilância. Estes dados
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vêm corroborar os resultados obtidos por McAuley et al. [35] que refere
que a atividade física tem um efeito protetor em pessoas com limitações
funcionais, concluindo que existe uma associação positiva entre a atividade
física e a performance funcional ao longo do tempo. Do mesmo modo, Gill e
colegas [36] verificaram que pessoas com perfis funcionais deficitários face a
situações de doença, têm maior probabilidade de incorrer numa situação de
hospitalização.
Também se verificou uma relação entre as consultas de enfermagem
para injetáveis e a duração da dor. Dor de menor duração (<6 meses) está
associada a um maior consumo desta tipologia de serviço dos CSP. Estes
resultados são contrários aos de Dewar e Gregg [37] que refere que a dor
intensa ou persistente em adultos mais velhos está associada a uma maior
procura de cuidados de saúde. Este resultado precisa de ser confirmado
numa amostra maior.
Em relação a outros cuidados de saúde, verificou-se que o seu consumo
está associado á frequência da dor e ao número de patologias. Uma maior
frequência da dor e um maior número de diagnósticos estão associados a um
maior consumo destes serviços de saúde. De acordo com o estudo de Blyth
e colegas [38], a dor crónica que interfere com as atividades da vida diária
está associada a um maior consumo de cuidados (CSP e outros cuidados de
saúde).
Do mesmo modo, o maior número de patologias está associado a um
maior número de hospitalizações. Este resultado está de acordo com os
obtidos por Wolf et al. [39] e Nie et al. [40] que mostraram que o número de
hospitalizações em pessoas com uma ou mais patologias crónicas tende a
aumentar com a idade.
Outro resultado relevante obtido nesta análise, foi o consumo de
consultas de vigilância, oftalmologia e medicina interna e hospitalização por
doença interna. Esta sequência poderá ser explicada pelo diagnóstico de
diabetes e hipertensão, referidos por cerca de um e dois terços da amostra,
respetivamente. Segundo Chatziralli et al. [41] o diagnóstico de diabetes e
hipertensão pode evoluir para situações clínicas mais complicadas, sendo
uma delas a retinopatia diabética. Esta relação poderá explicar o consumo
mais elevado das consultas de oftalmologia e de medicina interna e também,
vai de encontro aos dados do Ministério da Saúde [34]. Do mesmo modo,
grande parte das hospitalizações mencionadas durante as entrevistas foram
resultantes de descompensações dos valores séricos normais.
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As principais limitações deste estudo estão relacionados com o tamanho
reduzido da amostra e dos dados se basearem em informações referidas
pelos participantes.
Estudos futuros sobre a relação entre a funcionalidade e o consumo de
cuidados de saúde devem utilizar amostras maiores e dados oficiais existentes
nos diferentes sistemas de informação das unidades de saúde.

5. Conclusão
Os resultados do estudo mostram que alguns aspetos do perfil funcional
parecem estar associados ao consumo de cuidados, em particular a
frequência da dor, a atividade física e o número de patologias. A identificação
destes preditores é de grande relevância. Deve-se aprofundar o estudo da
relação entre estes preditores e o consumo de cuidados de forma a agir de
forma preventiva e na construção de perfis funcionais das populações.

101

Referências Bibliográficas

1. OMS. Active Ageing, a Policy Framework. 2002
2. União Europeia. Active ageing and solidarity between generations - A
statistical portrait of the European Union 2012; 2011.
3. Rechel B et al. Ageing in the European Union. The Lancet 2013; 381(9874):
1312–1322.
4. INE. Censos 2011 Resultados Definitivos - Portugal I. 2012: Instituto Nacional
de Estatística, Lisboa, Portugal.
5. Iecovich E, Biderman A. Use of adult day care centers: do they offset
utilization of health care services? The Gerontologist. 2013; 53(1): 123–32.
6. Sampaio, RF, Luz MT. Funcionalidade e incapacidade humana: explorando
o escopo da classificação internacional da Organização Mundial da
Saúde. Cadernos de Saúde Pública. 2009; 25(3): 475–483.
7. Pestana DCF. Dor e funcionalidade em idosos nos cuidados de saúde
primários. 2012: Universidade de Aveiro.
8. Auyeung TW et al. Functional decline in cognitive impairment--the
relationship between physical and cognitive function. Neuroepidemiology.
2008; 31(3): 167–73.
9. Halter JB et al. Hazzard’s Geriatric Medicine and Gerontology. 6th ed.;
2009: McGraw-Hill Companies.
10. Fried LP et al. Frailty in older adults: evidence for a phenotype. The journals
of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences. 2001;
56(3): M146–56.
11. Boyd CM et al. Frailty, hospitalization, and progression of disability in a
cohort of disabled older women. The American journal of medicine; 2005;
118(11): 1225–31.
12. Azevedo LF et al. A population-based study of the use of chronic pain and
opioids in Portugal. Pain. 2013

102

13. Azevedo LF et al. Epidemiology of chronic pain: a population-based
nationwide study on its prevalence, characteristics and associated
disability in Portugal. The journal of pain. 2012; 13(8): 773–83.
14. Miranda H et al. Musculoskeletal pain at multiple sites and its effects on work
ability in a general working population. Occupational and environmental
medicine, 2010; 67(7): 449–55.
15. Macedo LG et al. Motor control or graded activity exercises for chronic low
back pain? A randomised controlled trial. BMC musculoskeletal disorders,
2008; 9: 65.
16. Moraes EN, Paula S, Lima P. Características biológicas e psicológicas do
envelhecimento. 2010; 20(1): 67–73.
17. Lopes MJ et al. Avaliação da funcionalidade e necessidades de cuidados
dos idosos. Revista Latino-Americana de Enfermagem. 2013. 21.
18. Ekström H, Elmståhl S. Pain and fractures are independently related to lower
walking speed and grip strength: results from the population study “Good
Ageing in Skåne” Acta orthopaedica. 2006; 77(6): 902–11.
19. Silva AG et al. Pain intensity is associated with self-reported disability for
several domains of life in a sample of patients with musculoskeletal pain
aged 50 or more. Disability and health journal. 2013, 6.4: 369-376.
20. Kwak J et al. The Prevalence and Characteristics of Depression in Workrelated Musculoskeletal Disease. Annals of rehabilitation medicine. 2012;
36(6): 836–40.
21. DGS. Programa Nacional para a Saúde das Pessoas Idosas. 2004
22. Reis LA, Torres G. Influência da dor crônica na capacidade funcional de
idosos institucionalizados. 2010; 64(2).
23. Trella CS et al. Capacidade funcional de idosos com dor crônica residentes
na comunidade. 2008.
24. Nunes MC et al. The influence of sociodemographic and epidemiological
characteristics on the functional capacity of elderly residents in the city of
Ubá , Minas Gerais. Revista Brasileira de fisioterapia. 2009; 13(5).
25. Fiedler MM, Peres KG. Capacidade funcional e fatores associados em
103

idosos do Sul do Brasil : um estudo de base populacional. 2008; 24(2): 409–
415.
26. Alves LC, Leite I, Machado CJ. Fatores associados à incapacidade
funcional dos idosos no Brasil : análise multinível. Revista Saúde Pública.
2010; 44(3),: 468–478.
27. Latham NK et al. Performance-based or self-report measures of physical
function: which should be used in clinical trials of hip fracture patients?
Archives of physical medicine and rehabilitation. 2008; 89(11): 2146–55.
28. Gill TM et al. The dynamic nature of mobility disability in older persons.
Journal of the American Geriatrics Society. 2006; 54(2): 248–54.
29. Gunther S, Taub N. What aspects of primary care predict emergency
admission rates? A cross sectional study. BMC health services. 2013…, 13(1):
11.
30. Observatório Português dos Sistemas de Saúde. Relatório de primavera
2013. 2013
31. Fortin MF, Côté J, Filion F. Fundamentos e etapas do processo de
investigação, Lisboa. 2006: Lusodidacta.
32. Hill MM, Hill A. Investigação por Questionário 2a ed. 2008; Sílabo, ed.,
33. Ministério da Saúde. Relatório anual sobre o acesso a cuidados de saúde
no SNS. 2010.
34. McAuley E et al. Effects of change in physical activity on physical function
limitations in older women: mediating roles of physical function performance
and self-efficacy. Journal of the American Geriatrics Society. 2007; 55(12):
1967–73.
35. 36. Gill TM et al. Hospitalization, restricted activity, and the development of
disability among older persons. JAMA : the journal of the American Medical
Association, 2004; 292(17): 2115–24.
36. Dewar A, Gregg K. Navigating the health care system: perceptions of
patients with chronic pain. Chronic Diseases in Canada. 2009; 29(4): 162–
168.
37. Blyth FM et al. Chronic pain and frequent use of health care. Pain. 2004;
104

111(1-2): 51–8.
38. Wolff JL, Starfield B, Anderson G. Prevalence, expenditures, and
complications of multiple chronic conditions in the elderly. Archives of
internal medicine. 2002 162(20): 2269–76.
39. Nie JX et al. Health care service utilization among the elderly: findings from
the Study to Understand the Chronic Condition Experience of the Elderly
and the Disabled (SUCCEED project). Journal of evaluation in clinical
practice. 2008; 14(6): 1044–9.
40. Chatziralli IP et al. Risk factors associated with diabetic retinopathy in
patients with diabetes mellitus type 2. BMC research notes, 2010; 3: 153.

105

106

Autoperceção do Envelhecimento em
Adultos com Paralisia Cerebral
Clara Cardoso, Margarida Cerqueira, Joaquim Alvarelhão

RESUMO
Nos últimos tempos tem-se verificado um aumento da esperança média de
vida na população com Paralisia Cerebral (PC) e, consequentemente, urge a
necessidade de estudar o envelhecimento nesta população. O presente estudo
teve como objetivo estudar a perceção da preparação do envelhecimento
em adultos com PC e relacioná-la com os níveis de funcionalidade e com
os níveis de satisfação com a vida. Para esse efeito, recorreu-se a uma
amostra de 42 pessoas frequentadoras dos serviços da Associação do Porto
de Paralisia Cerebral (Portugal), com idades compreendidas entre os 19 e os
57 anos. Foram analisadas as seguintes variáveis sociodemográficas: idade,
género, escolaridade, profissão e agregado familiar. Os instrumentos utilizados
foram a Escala ImPreVe, a Escala de Satisfação com a Vida (LSI-A), o Sistema
de Classificação da Função Motora Global (GMFCS), a Motricidade Fina
Bimanual (BFMF) e o Sistema de Classificação da Comunicação (CFCS). Como
resultados principais apontam-se diferenças estatisticamente significativas
quanto à associação da perceção da preparação do envelhecimento
e as seguintes variáveis: i) a satisfação com a vida (p<0,001), ii) o nível da
mobilidade (p=0,04) e iii) a audição (p=0,05). Não surgiram diferenças
estatisticamente significativas na associação da perceção da preparação
do envelhecimento com as restantes variáveis estudadas, das quais se
enfatizam a idade, o género e a escolaridade. Considera-se necessário um
maior enfoque nas áreas da satisfação com a vida e da mobilidade nesta
população por parte dos profissionais que trabalham nesta área, bem como
dos prestadores de cuidados formais e informais.
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1. Introdução
1.1. Enquadramento Teórico
A melhoria das condições de saúde durante as últimas décadas e os
avanços em termos sociais, políticos, económicos e culturais têm contribuído
para um aumento da esperança média de vida a nível mundial, assim como
para a melhoria da qualidade de vida na velhice [1]. Em paralelo, na Europa,
verifica-se uma diminuição da percentagem da população jovem, que se
deve à diminuição da natalidade. Estes fatores, em conjunto, dão origem a
uma outra tendência, o aumento do índice de envelhecimento na sociedade
europeia.
Em Portugal, a percentagem de população idosa passou de 16,4%, em
2001, para 19,4%, em 2011 [2]. Prevê-se que este aumento se mantenha tanto
a nível nacional como em toda a Europa, e que em 2050, haja mais de 25%
de pessoas idosas no total da população [3].
Este aumento de população idosa em geral tem também lugar em
determinados grupos populacionais, nomeadamente nos indivíduos com
Paralisia Cerebral (PC) [4, 5]. Por este motivo, considera-se relevante conhecer
a perceção da preparação do envelhecimento em indivíduos adultos com
PC, e associá-la com os níveis de funcionalidade e com os níveis de satisfação
com a vida.
No período compreendido entre o nascimento e a morte do ser humano,
este transita por diversas fases desenvolvimentais, entre as quais se destacam,
de grosso modo, a infância, a adolescência, a maturidade e a velhice [6].
Inicialmente, nas abordagens sobre o desenvolvimento humano, os
estudos da infância e da adolescência tiveram primazia exclusiva durante
muito tempo. Nas últimas duas décadas tem-se verificado um interesse cada
vez maior pela última fase do desenvolvimento humano, a velhice. Quando
se fala de desenvolvimento, verifica-se que este implica uma mudança
sistemática, permanente, progressiva e estável que ocorre ao longo de um
determinado período de tempo na vida de um indivíduo [7], mudança essa
relacionada com a idade e experiência de vida.
Os primeiros estudos relacionados com a idade adulta, os quais são a
base do conhecimento nesta área e que direcionam as investigações no
sentido de uma maior compreensão do envelhecimento e da velhice,
datam do século XX [3]. Stanley Hall (1844-1924), um psicólogo e educador,
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publica em 1922 um livro cuja origem reside na preocupação do seu próprio
envelhecimento. Carl Jung (1875-1961), um dos primeiros psicólogos com
interesse no desenvolvimento psicológico, publica, em 1930, um artigo onde
aborda o percurso da vida humana como tendo uma evolução e um posterior
declínio; em 1933, a mesma posição surge espelhada num livro de Charlotte
Buehler (1893-1974), professora de psicologia e psicoterapeuta. Em 1968, Fred
Massarik (1926-2009), professor de ciências do comportamento, e Charlotte
Buehler publicam uma obra que versa sobre a construção de um projeto
de vida e posterior autorrealização e autodeterminação. Na 2.ª metade do
século XX, em 1950, Erik Erikson (1902-1994), psiquiatra, define oito etapas do
desenvolvimento humano desde a infância até à velhice, o que o diferencia
de outros autores até então, que consideram o término do desenvolvimento
humano aquando a fase da adultez (e.g., Sigmund Freud (1835-1930) e Jean
Piaget (1896-1980)).
O envelhecimento é considerado um processo normal, gradual,
irreversível e universal [8, 9], que ocorre ao longo de todas as fases da vida,
com ganhos e perdas [8, 10]. Determinar o seu início divide opiniões [11, 12]
sendo que alguns autores defendem que é um processo que se inicia na
altura do nascimento enquanto que outros consideram que principia apenas
na entrada da idade adulta. Trata-se de um processo multidimensional, que
resulta da interação entre fatores biológicos, psicológicos e sociais, que se
caracteriza por um conjunto de mudanças a nível físico, psicológico e social
[13] que dependem do ritmo e do padrão de envelhecimento pessoais [11].
Assim, ocorre de forma diferente em cada indivíduo (o que se denomina por
variabilidade interindividual), assim como no próprio indivíduo (variabilidade
intra-individual).
Para além dessas mudanças, envelhecer pode acarretar alterações
a nível cognitivo. Pode ocorrer um declínio cognitivo em alguns domínios,
nomeadamente na memória, no vocabulário, na velocidade de perceção
e na inteligência [14, 15]. Estas e outras alterações podem ser determinadas
por diversos fatores, tais como o estilo de vida, a educação, a profissão, a
atividade física e intelectual ao longo da vida, assim como, a variação
genética, a doença e a morte iminente [13, 15]. É a combinação de todos
esses fatores que fazem com que as alterações a nível cognitivo sejam
diferentes em termos interindividuais [15].
Todavia, outros estudos indicam que o declínio cognitivo não é forçoso e
que a inteligência pode, inclusivamente, estabilizar durante a adultez. Segundo
o modelo de Horn e Cattell [16], no qual são analisadas duas dimensões da
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inteligência, a fluída (dimensão que depende em maior parte de influências
biológicas e fisiológicas do que da educação) e a cristalizada (dimensão
que depende mais do conhecimento adquirido), verifica-se um declínio na
inteligência fluída e um aumento da inteligência cristalizada. Estas dimensões
da inteligência foram também referidas por outros autores recentemente [15,
17]. Neste sentido, surgem outros estudos que também sugerem um aumento
do desempenho cognitivo com a idade (após algumas horas de treino
específico) em áreas como o raciocínio indutivo e a orientação espacial
[18, 19]. No seguimento destas abordagens mais positivas, surgem ainda
estudos nos quais se advoga que o desenvolvimento intelectual durante a
adultez termina com a sabedoria, conceito que representa um maior nível de
compreensão da vida, de si próprio e dos outros [10, 20, 21].
No que concerne aos tipos de envelhecimento, podem categorizar-se os
seguintes três: o envelhecimento biológico, o envelhecimento psicológico e o
envelhecimento social.
O envelhecimento biológico, universal e comum a todos os indivíduos, referese aos diversos níveis de maturidade física do organismo e caracteriza-se por
comprometimentos que podem ocorrer no sistema orgânico, nomeadamente
a nível nervoso, cardíaco, respiratório, entre outros; resulta numa maior
vulnerabilidade e incapacidade do organismo, perda de funcionalidade e
maior probabilidade de morrer. Por sua vez, o envelhecimento psicológico diz
respeito à evolução dos processos cognitivos e da personalidade e relacionase com o autocontrole a nível mental do indivíduo e com a capacidade de
tomar decisões. Por último, o envelhecimento social refere-se aos hábitos e
expectativas quanto à participação social, assim como às mudanças que
ocorrem nos diversos papéis que o indivíduo vai assumindo na sociedade [21,
22, 23, 24].
O processo de envelhecimento pode ainda, segundo Birren & Schroots
[25], ser analisado a partir de três conceitos: o de envelhecimento primário, o
de envelhecimento secundário e o de envelhecimento terciário.
O envelhecimento primário, também chamado envelhecimento normal
(ou senescência), define-se como uma característica inerente a todos os
indivíduos, sendo um processo de modificações normais geneticamente
programado e universal [24, 25]. O envelhecimento secundário (ou senilidade),
que diz respeito a mudanças relativas ao processo de envelhecimento
patológico, caracteriza-se por sintomas derivados de certas patologias [25].
Estas doenças podem variar desde lesões cerebrais e cardiovasculares a certos
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tipos de cancro. Segundo Netto [24], o envelhecimento secundário varia de
indivíduo para indivíduo e resulta da influência de fatores internos e externos.
Por fim, o envelhecimento terciário é caracterizado como um período no qual
ocorrem profundas perdas a nível físico e cognitivo, ressalvando, contudo,
que estas podem ocorrer em qualquer idade, não tendo lugar somente na
fase da velhice [25].
Com o avançar da idade e com todas as interações entre fatores
biológicos, psicológicos e sociais, surgem alterações funcionais e estruturais
próprias do envelhecimento normal e que variam de indivíduo para indivíduo
[6]. Podem também surgir doenças que causem alterações mais intensas,
características do envelhecimento patológico. Pode suceder, por vezes, uma
dificuldade em perceber se certas alterações fazem parte do envelhecimento
normal ou se estas se devem a uma patologia. No entanto, é importante ter-se
em conta que as alterações próprias do envelhecimento normal não devem
ser associadas a uma patologia.
Para que se possa preparar o envelhecimento [26], importa referir três
conceitos interligados neste contexto: o de autoperceção, o de perceção e
o de preparação do envelhecimento.
O conceito de autoperceção envolve um conhecimento das próprias
atitudes, emoções e outros sentimentos internos através da observação
do próprio comportamento e das circunstâncias em que ele ocorre [27],
podendo-se, consequentemente, inferir que o conceito de perceção diz
respeito a uma tomada de conhecimento do mundo exterior através da
observação sensorial e interpretação a nível mental.
A perceção do envelhecimento em geral é um resultado de processos
culturais e sociais, e dependente de normas, de interações sociais e de
expectativas tidas pelos elementos de uma dada sociedade [28], diferindo
e dependendo do seu contexto e da sua cultura [29, 30, 31]. A perceção
tida pode ser mais positiva ou mais negativa, e variar consoante a idade e o
género do indivíduo que a tem [31, 32, 33]. Segundo Jo e An [30], a perceção
em relação ao envelhecimento (e, consequentemente, às atitudes) tende a
mudar à medida que envelhecemos: na infância tende a ser mais positiva e
com o avançar da idade tende a tornar-se mais negativa.
No que diz respeito ao processo de envelhecimento, todas as alterações
que vão ocorrendo ao longo do mesmo podem ser, de certa forma,
influenciadas pela perceção que os indivíduos têm deste. Esta perceção
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é diferente de indivíduo para indivíduo e pode influenciar, segundo alguns
autores, o nível de funcionamento cognitivo, a saúde física e mental e o bemestar [34, 35].
Já no que diz respeito à preparação da velhice, esta é considerada
necessária segundo alguns autores [36, 37, 38, 39, 40]. Sugere-se que deve
ser promovida uma mudança saudável da vida ativa para uma adaptação
à nova rotina da velhice. Essa mudança pode ser preparada a vários níveis:
ao nível do quotidiano, do bem-estar, da ocupação dos tempos livres, dos
projetos de vida e da pro-atividade [26]. No que diz respeito ao nível do
quotidiano, este pode incluir: descansar, não se isolar das pessoas, viver o
melhor possível, conservar as amizades, cuidar da saúde, manter atividades
físicas, encarar a velhice com realismo e aceitar a idade com naturalidade.
No que concerne ao nível do bem-estar, este pode incluir: ter cuidado com
o corpo, beber muita água, fazer uma alimentação correta, não ter hábitos
de vida pouco saudáveis (dormir pouco, fumar, ingerir álcool), criar um bom
ambiente familiar e ter tempo para o amor. Em relação à ocupação dos
tempos livres, esta inclui: ler bastante, ter projetos de vida e passatempos.
No que diz respeito ao nível dos projetos de vida, este inclui: tirar um curso,
procurar um bom emprego, casar e ter filhos. Por fim, ao nível da pro-atividade
pode incluir-se: andar bem arranjado, ter uma religião e conhecer pessoas e
lugares novos [26].
A preparação do envelhecimento pode variar consoante a idade e
a escolaridade. Segundo Cerqueira [26], pessoas mais jovens e com maior
escolaridade não se preocupam tanto com questões relacionadas com o
envelhecimento enquanto que pessoas mais velhas e com menor escolaridade
tendem a refletir mais nas questões da velhice e a atribuir mais importância à
sua preparação.
Na possibilidade da existência de estereótipos relacionados com o
envelhecimento, e sendo a perceção do envelhecimento influenciada por
esses estereótipos, a preparação do mesmo pode ser influenciada de forma
negativa [26, 32, 41]. Se, por exemplo, uma pessoa tiver a ideia de que o
envelhecimento é um processo negativo e que nada faz com que este se torne
melhor, isso vai influenciar a preparação do mesmo em todas as dimensões
que eram passíveis de ser trabalhadas.
Passa-se agora a uma abordagem à Paralisia Cerebral (PC) enquanto
condição de saúde.
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A PC é uma condição clínica do desenvolvimento neurológico que se
inicia na gestação ou na infância e que persiste ao longo da vida [42]. É uma
designação para descrever um grupo de desordens do desenvolvimento,
do movimento e da postura, causando limitações na atividade que são
atribuídas a distúrbios não progressivos que ocorrem no desenvolvimento fetal
ou infantil. É normalmente acompanhada por distúrbios cognitivos, sensoriais,
comunicacionais, percetivos e/ou comportamentais.
A PC pode causar uma diminuição das capacidades do indivíduo em
algumas áreas, nomeadamente na locomoção, na motricidade fina e no
discurso [43-49]. Pode também afetar outras áreas a nível psicológico, como
por exemplo, a satisfação e qualidade de vida [47]. Isto é causado, muitas
vezes, por complicações associadas à PC, tais como epilepsia, afasia/disartria,
distúrbios gastroesofágicos e intestinais, problemas dentários, escoliose, fadiga,
fraturas, deformidades articulares, dor e problemas visuais [45, 46, 50, 51].
Todavia, estudos sobre pessoas com PC relacionados com a sobrevivência
e esperança de vida indicam um aumento de sobreviventes ao longo do
tempo. Winter et al. [52] registaram uma variação de 1,7 em 1000 sobreviventes
por ano em 1975 para 2,0 em 1991 e [4], referem que, de uma amostra de
341 indivíduos com PC, 85% sobreviveram até aos 50 anos. Baseando-se nos
resultados do estudo de Dickinson et al. [53], que foi realizado nos Estados Unidos
da América, na Austrália, no Reino Unido e em alguns países da Escandinávia,
Colver [5], advoga que a esperança média de vida em indivíduos com PC é
semelhante à da população em geral.
Os efeitos do envelhecimento nesta população carecem de
aprofundamento, com a necessidade de interessar os diferentes agentes da
área para a problemática, sejam eles quer os profissionais que tradicionalmente
operam no terreno quer a comunidade científica, particularmente aquela
dedicada às questões da saúde. Com efeito, a literatura sugere uma redução
da capacidade de locomoção com o decorrer da idade nas pessoas com
PC [43-48]. Este declínio está associado ao cansaço, à dor [43], ao aumento
da espasticidade, a problemas de equilíbrio e à ausência de exercício físico
[45]. No que diz respeito à comunicação, considera-se que um grande
número de indivíduos com PC tem poucas habilidades comunicacionais [49],
e que o discurso pode ser influenciado por certas dificuldades ao nível dos
movimentos da boca e/ou devido aos efeitos do stresse [54], não sendo ainda
estudados os efeitos do envelhecimento. Certas dificuldades em termos do
discurso podem influenciar/dificultar a integração social, como por exemplo,
a nível escolar, de trabalho e particularmente das relações interpessoais. Em
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relação à satisfação com a vida, verifica-se uma associação entre saúde
física deteriorada (como por exemplo fraqueza, dor e distúrbios na marcha) e
um menor bem-estar [47].

1.2. Relevância do Estudo
A pesquisa bibliográfica efetuada permitiu perceber que o interesse pelo
estudo do envelhecimento na PC é recente, não havendo muitos trabalhos
nesta área. Considera-se relevante conhecer a perceção da preparação do
envelhecimento em indivíduos adultos com PC, para perceber o que pensam
que se deve fazer para preparar um envelhecimento com qualidade e bemestar. Espera-se que esses dados permitam contribuir para o desenvolvimento
de uma nova configuração de serviços e de prestação de apoios para o futuro
nesta área. A existência de lacunas de informação relacionadas com adultos
e pessoas idosas com PC conduz também a que alguns autores defendam
a pertinência de realização de investigação nesta área do envelhecimento
[55].

2. Objetivos
O presente estudo tem como objetivo estudar a perceção da preparação
do envelhecimento em adultos com Paralisia Cerebral (PC). Pretende-se: (i)
analisar a perceção da preparação do envelhecimento em adultos com PC;
(ii) relacionar a perceção da preparação do envelhecimento em adultos com
PC com os níveis de funcionalidade; (iii) relacionar a perceção da preparação
do envelhecimento em adultos com PC com a satisfação com a vida.

3. Resultados e Discussão
3.1. Participantes
A amostra é constituída por 42 pessoas, com idades compreendidas entre
os 19 e os 57 anos (Média ( )=32 anos e 6 meses, Desvio padrão (ó)=8 anos e 8
meses), sendo 27 homens (64%). Os participantes são todos solteiros e nenhum
deles tem filhos. A maioria dos participantes frequentou o ensino básico e
secundário (40,5% e 45,2%, respetivamente), está desempregada (54,8%) e
vive com familiares (69%) (Tabela 1).

Tabela 1 - Características sociodemográficas dos participantes
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Características
Género

Escolaridade

Profissão

Residência
Idade

n=42

n (%)

Homens

27 (64,3)

Mulheres

15 (35,7)

Não tem

1

Ensino básico

17 (40,5)

Ensino secundário

19 (45,2)

Ensino superior

4

(9,5)

Desconhecida

1

(2,4)

Estudante

10 (23,8)

Empregado

5 (11,9)

Desempregado

23 (54,8)

Reformado

4

Familiares

29 (69,0)

Instituição

13 (31,0)

(σ)= 32,5 (8.7)

Min-Max: 19-57

(2,4)

(9,5)

A classificação dos participantes segundo o tipo de Paralisia Cerebral (PC)
apresenta o tipo espástico bilateral como o mais frequente (54,8%) e a ataxia
como o de menor frequência relativa (7,1%). Os problemas de visão estão
presentes na maioria dos participantes (54,8%) ao contrário dos problemas de
audição (14,3%). Alguns participantes apresentam epilepsia (14,3%) e metade
toma medicação, não só para a epilepsia como para outras patologias.
No que diz respeito à função motora global (GMFCS), o maior número de
participantes encontra-se nos níveis I (28,6%) e IV (31%) enquanto que o nível
V apresenta a menor frequência relativa (7,1%).
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Tabela 2 - Características físicas dos participantes
Características

n=42
Espástica Bilateral

Tipo de Paralisia cerebral

Espástica Unilateral
Disquinésia
Ataxia

Visão
Audição
Epilepsia
Medicação

GMFCS

BFMF

CFCS

a

b

c

n (%)
23 (54,8)
6 (14,3)
10 (23,8)
3 (7,1)

Com problemas

23 (54,8)

Sem problemas

19 (45,2)

Com problemas

6 (14,3)

Sem problemas

36 (85,7)

Sim

6 (14,3)

Não

36 (85,7)

Sim

21 (50,0)

Não

21 (50,0)

I

12 (28,6)

II

10 (23,8)

III

4 (9,5)

IV

13 (31,0)

V

3 (7,1)

I

12 (28,6)

II

13 (31,0)

III

3 (7,1)

IV

12 (28,6)

V

2 (4,8)

I

21 (50,0)

II

9 (21,4)

III

6 (14,3)

IV

5 (11,9)

V

1 (2,4)

a

Gross Motor Function Classification System

c

Comunication Function Classification System.

b

Bimanual Fine Motor Function.

No que diz respeito à motricidade fina (BFMF), a maior parte dos
participantes encontra-se nos níveis I (28,6%), II (31,0%) e IV (28,6%), sendo o
nível V aquele que tem a menor frequência relativa (4,8%). Relativamente à
comunicação, metade dos participantes encontram-se classificados no nível
I (50%), sendo que o nível que inclui o menor número de participantes é o V
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(2,4%). (Tabela 2).

3.2. Análise Descritiva e Associação entre Variáveis
Apesar do valor da consistência interna referido na literatura para a escala
ImPreVe ser considerado excelente, dada a especificidade da população
participante neste estudo, realizou-se uma análise do alpha de Cronbach
com base nos dados recolhidos na amostra deste estudo. O valor obtido foi
de á=0,90 [56] (Tabela 3).
Tabela 1 - Consistência interna das escalas ImPreVe e LSI-A

Nº de itens

X (σ)

Amplitude
resultado
(min-max)

Alfa de
Cronbach

ImPreVe

25

106,5 (12,70) 64-125

0,90

LSI-A

18

21,9 (7,17)

0,80

2-34

Neste estudo, obteve-se para a escala ImPreVe uma média de 106,5
(ó=12,70). Para a LSI-A, a média obtida foi de 21,9 (ó=7,17).
Antes de realizar qualquer análise de associação, foi testada a
normalidade dos valores globais das duas escalas, através do teste estatístico
de Kolmogorov-Smirnov, tendo-se verificado a existência de normalidade em
ambas [56].
As escalas ImPreVe e LSI-A foram correlacionadas, através do teste
estatístico de correlação de Pearson, onde se obteve um r=0,48 (p=0,001).
Foram também analisados os dados relativos à comparação dos valores globais
das escalas em função de variáveis sociodemográficas, nomeadamente
o género, a escolaridade, a profissão, o local onde vive e a idade, não se
encontrando diferenças estatisticamente significativas em nenhuma das
variáveis consideradas (Tabela 4).
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Tabela 2 - Comparação dos valores das escalas ImPreVe e LSI-A em função
do género, escolaridade, profissão, local onde vive e associação com a idade
ImPreVe
X (σ)

Masculino

27

106,3 (11,30)

Feminino

15

106,9 (15,33)

Ensino básico

17

102,8 (15,17)

19

106,3 (10,22)

21,1 (8,23)

4

118,3 (4,35)

26,8 (5,32)

Ativos

15

111,0 (10,80)

Profissão

Não ativos

27

104,0 (13,17)

Local onde

Casa

29

108,0 (11,14)

vive

Instituição

13

103,1 (15,60)

42

r=0,03

Género

Ensino
Escolaridade

Secundário
Ensino
superior

Idade
a

LSI-A

n

não significativo

b

ANOVA

c

Valor-p
n. s.

a, b

X (σ)

Valor-p

22,1 (8,05)

n. s.a, b

21,5 (5,46)
0,09b

n. s.a, b

21,4 (6,38)

23,1 (4,27)

n. sa, b

n. s.a, b

21,2 (8,36)
n. s.a, b

22,3 (6,80)

n. s.a, b

20,9 (8,14)
n. s.

a, c

r=-0,09

n. s.a, c

Teste de correlação de Pearson.

Na análise de comparação dos valores globais das escalas em função
de variáveis relacionadas com a saúde, tais como o tipo de Paralisia Cerebral
(PC), a visão, a audição, a presença de epilepsia, a medicação, e variáveis
relacionadas com a condição física, avaliadas pelos seguintes instrumentos:
GMFCS, BFMF e CFCS (Tabela 5), encontraram-se valores estatisticamente
significativos na comparação entre a ImPreVe e a audição, na comparação
entre a ImPreVe e a GMFCS e na comparação entre a LSI-A e a CFCS.
Nesta amostra, o valor da média da ImPreVe considerando o nível da
função motora global é mais elevado no grupo dos participantes classificados
no nível I ( =114,2, ó=9,37) e é menor no grupo dos participantes classificados
no nível IV ( =100,6, ó=9,81), o que evidencia a possibilidade de uma diferença
entre os participantes que utilizam cadeira de rodas e os participantes que
não utilizam cadeira de rodas.
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Tabela 3 - Comparação dos valores das escalas ImPreVe e LSI-A com
condições de saúde
ImPreVe

Tipo de PC

Visão

Audição
Epilepsia
Medicação

(σ)

Espástica
Bilateral

23

105,7 (11,19)

Espástica
Unilateral

6

112,0 (9,40)

Disquinésia

10

105,6 (17,28)

10

18,7 (8,55)

Ataxia

3

105,0 (16,09)

3

19,7 (15,37)

Sem problemas

19

106,2 (13,97)

19

20,8 (8,10)

23

22,8 (6,34)

36

21,5 (7,60)

6

24,5 (2,88)

Com
Problemas

23

106,8 (11,87)

Sem problemas

36

104,9 (12,77)

Com
Problemas

6

116,0 (7,38)

Sim

6

105,7 (13,98)

Não

36

106,6 (12,69)

Sim

21

103,4 (15,57)

Não

21

109,6 (8,28)

GMFCS

BFMF

CFCS

a

LSI-A

n

não significativo

Valor-p

n. s.a, b

n. s.a, b

0,05a, b
n. s.a, b
n. s.a, b

n

(σ)

Valor-p

23

23,1 (5,27)

6

23,8 (6,24)

6

22,2 (10,82)

36

21,9 (6,60)

21

20,1 (7,62)

21

23,7 (6,37)

I

12

114,2 (9,37)

12

23,7 (8,36)

II

10

103,6 (17,99)

10

18,4 (5,46)

III

4

110,5 (2,38)

4

23,8 (3,30)

IV

13

100,6 (9,81)

13

23,2 (6,67)

V

3

105,7 (11,37)

3

18,3 (11,59)

0,08

b

I

12

109,3 (13,25)

12

21,2 (7,59)

II

13

106,0 (15,58)

13

21,2 (7,18)

III

3

108,3 (14,36)

3

21,0 (7,00)

IV

12

104,7 (9,63)

12

25,2 (5,70)

V

2

101,0 (11,31)

2

13,0 (9,90)

I

21

107,9 (11,44)

21

21,1 (6,80)

II

9

108,8 (10,58)

9

27,7 (3,97)

III

6

94,8 (17,84)

6

16,2 (5,49)

IV

5

112,0 (9,98)

5

21,8 (9,96)

V

1

99,0

1

22,0

b

n. s.a, b

n. s.a, b

n. s.a, b

n. s.a, b

n. s.a, b
n. s.a, b
n. s.a, b

n. s.a, b

n. s.a, b

0,03b

ANOVA.

Ao dicotomizar a variável, a média do grupo de participantes que não
utilizam cadeira de rodas é mais elevada ( =109,54, ó=13,4) do que a do grupo
de participantes que utilizam cadeira de rodas ( =101,56, ó=9,9), diferença
essa estatisticamente significativa (p=0,04).
Os valores da escala ImPreVe dos participantes com problemas auditivos
são maiores, em média ( =106,6, ó=12,69) do que os do grupo de participantes
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sem problemas auditivos ( =104,9, ó=12,77), diferença essa estatisticamente
significativa (p=0,05).
O valor da média da LSI-A considerando o nível de comunicação
é mais elevado no grupo dos participantes classificados no nível II ( =27,7,
ó=3,97) e é menor no grupo de participantes classificados no nível III ( =16,2,
ó=5,49). Isto evidencia uma possibilidade de diferenças entre os participantes
que comunicam com interlocutores habituais e não habituais e entre os
participantes que comunicam com interlocutores habituais. Consideram-se
interlocutores não habituais os estranhos ou os conhecidos que comunicam
com a pessoa apenas ocasionalmente; os interlocutores habituais, tais como
parentes, cuidadores e amigos podem ser capazes de comunicar de modo mais
competente com a pessoa devido ao conhecimento prévio e às experiências
pessoais [57]. Os níveis da CFCS foram dicotomizados, sendo que os níveis I
e II passaram a um só, com a designação “participantes que comunicam
com interlocutores habituais e não habituais” e os níveis III, IV e V passaram
a um só, designado por “participantes que comunicam com interlocutores
habituais”. Foi realizado um novo teste estatístico de comparação, no qual
não se encontraram diferenças estatisticamente significativas entre os dois
grupos (p=0,18).

3.3. Regressão Linear entre a ImPreVe, LSI-A e Função Motora
Global
Com o objetivo de estudar o contributo das dimensões de satisfação com
a vida e função motora global na perceção do envelhecimento foi realizada
uma regressão linear múltipla.
A ImPreVe segue a distribuição normal e existe uma correlação
estatisticamente significativa entre a satisfação com a vida e a função motora
quando associadas à ImPreVe (p=0,00).
Da análise do modelo de regressão linear pode-se verificar uma
associação estatisticamente significativa (p=0,00), sendo o valor da estatística
F do teste estatístico ANOVA F=10,15. O valor de r2=0,342 indica que 34,2%
da variabilidade da ImPreVe é explicada pela variação das dimensões de
satisfação com a vida e função motora global (Tabela 6).
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Tabela 4 - Parâmetros de regressão linear múltipla entre escala ImPreVe, a
escala LSI-A e a GMFCS
Modelo global

Coeficientes não padronizados (IC 95%)

R

R2

F

Constante

LSI-A

GMFCS

0,585

0,342

10,15

90,451 [79,52; 101,37]

0,881 [0,42; 1,35]

-8,557 [-15,35; -1,76]

4. Discussão
O presente estudo pretendeu estudar a perceção da preparação do
envelhecimento em adultos com Paralisia Cerebral (PC) e relacioná-la com
os níveis de funcionalidade e com a satisfação com a vida.
Antes da realização da análise estatística foi possível verificar que o
valor do alpha de Cronbach para a ImPreVe encontrado neste estudo é
considerado excelente: á=0,90, sendo que o mesmo é igual ao valor do alpha
obtido no estudo [26] no qual a escala foi desenvolvida. Isto parece indicar
que a ImPreVe pode ser aplicada também a pessoas com PC, sendo assim
unidimensional. Já o valor da média da ImPreVe obtido neste estudo ( =106,5,
ó=12,70) é superior ao valor da média obtida no estudo no qual a escala foi
desenvolvida ( =102,3, ó=14,53), o que parece indicar que as pessoas com
PC tendem a ter uma visão atitudinal positiva em relação à perceção da
preparação do envelhecimento.
De uma forma geral, observaram-se alguns resultados estatisticamente
significativos, nomeadamente nas associações da perceção da preparação
do envelhecimento com a satisfação com a vida, com a locomoção e com
a audição, as quais são discutidas a seguir.
Na associação da perceção da preparação do envelhecimento
com a satisfação com a vida, verificou-se uma diferença estatisticamente
significativa (p=0,001), apesar de a média da LSI-A obtida neste estudo ( =21,9,
ó=7,17) ser inferior à média obtida no estudo de Alvarelhão [55] ( =25,1, ó=5,8)
(p<0,001). Isto sugere que a satisfação com a vida pode influenciar de forma
mais positiva o modo como se perceciona e prepara o envelhecimento. Este
resultado corrobora alguns resultados encontrados na literatura, sendo que
alguns autores consideram que certas características estão associadas a uma
maior satisfação com a vida, nomeadamente a realização de atividade física
[58, 59, 60], o ter relações sociais [58], o estar casado, o ter emprego [61], o
estar satisfeito com o trabalho e com a família, o ter segurança financeira e
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o ter boa saúde [62]. As características apontadas por estes autores fazem
parte da preparação de um envelhecimento com qualidade e bem-estar,
considerando-se assim, que os conceitos de preparação do envelhecimento
e de satisfação com a vida possam estar interligados.
No que diz respeito à função motora, não foram encontradas diferenças
estatisticamente significativas na primeira análise efetuada (p=0,08), mas sim
numa segunda análise com mais detalhe, tendo sido a GMFCS dicotomizada.
Optou-se por proceder a esta dicotomização uma vez que a GMFCS, com base
na literatura, é um indicador na avaliação da PC (apresentando normalmente
diferenças estatisticamente significativas) [63, 64, 65]. A GMFCS foi, assim,
dicotomizada, verificando-se uma diferença estatisticamente significativa
entre os participantes que utilizam cadeira de rodas e os participantes que
não utilizam cadeira de rodas (p=0,04). A média do grupo de participantes
que não utiliza cadeira de rodas é mais elevada ( =109,54, ó=13,4) do que
a do grupo que utiliza cadeira de rodas ( =101,56, ó=9,9), o que parece
indicar que os participantes que não utilizam cadeira de rodas tendem a
ter uma melhor perceção da preparação do envelhecimento do que os
participantes que utilizam cadeira de rodas. Este resultado pode sugerir a
possibilidade de que pessoas com menores capacidades na locomoção não
tenham uma visão atitudinal positiva em relação à perceção da preparação
do envelhecimento. Estas pessoas, por terem menores capacidades a nível
motor, podem atribuir uma menor importância à influência de certas ações,
nas quais terão mais dificuldade, nomeadamente no que concerne a tudo o
que envolva a locomoção.
No que diz respeito à audição, foi verificada, na primeira análise estatística
efetuada, uma diferença estatisticamente significativa (p=0,05). A média do
grupo de participantes que relataram ter problemas auditivos é maior ( =106,6,
ó=12,69) do que a do grupo de participantes sem problemas auditivos ( =104,9,
ó=12,77). Isto sugere que pessoas que relataram ter problemas auditivos
podem ter uma melhor perceção da preparação do envelhecimento do
que pessoas que relataram não ter problemas auditivos. Apesar de ter sido
verificada esta diferença estatisticamente significativa, esta variável não
explica a variabilidade da perceção da preparação do envelhecimento,
pois não foi considerada no modelo de regressão linear.
Os resultados deste estudo indicam que os constructos de satisfação com
a vida e função motora se relacionam com a perceção da preparação do
envelhecimento, explicando 34,2% da variabilidade dos resultados. Isto aponta
para que a satisfação com a vida e a capacidade de locomoção influenciem
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a forma como a pessoa perceciona a preparação do envelhecimento. Uma
maior atenção aos aspetos relacionados com a satisfação com a vida e com
a locomoção por parte dos profissionais que trabalham nos serviços prestados
a pessoas com PC podem levar a uma visão mais positiva em relação à
preparação do envelhecimento por parte desta população. Fomentar a
mobilidade nestas pessoas pode levar a que estas se preocupem mais com a
preparação de um envelhecimento com qualidade e bem-estar.
Há também neste estudo alguns resultados que não foram estatisticamente
significativos, dos quais se enfatizam a associação entre a perceção da
preparação do envelhecimento e as variáveis sociodemográficas idade,
género e escolaridade. Todavia, estes resultados não são consistentes com o
encontrado na literatura. Segundo alguns autores [26, 31, 32, 33], a perceção
do envelhecimento pode variar de acordo com a idade e com o género. O
facto de a amostra do presente estudo ser reduzida e não aleatória pode
ser uma das razões para os resultados encontrados; uma outra possibilidade
é a de a escala utilizada para avaliar a perceção da preparação do
envelhecimento, a ImPreVe, não captar bem esse constructo neste tipo de
população.
Este estudo apresenta também algumas limitações, que poderão ter
influenciado os resultados, das quais se salientam o facto de a seleção dos
participantes ter sido não aleatória e a sua localização em apenas uma zona
geográfica, uma aplicação ainda reduzida da escala ImPreVe e apenas em
contexto académico e um menor poder estatístico de algumas análises devido
ao tamanho reduzido da amostra. Para além disso, a seleção de instrumentos
mostrou-se um ponto crítico na realização do estudo. Optou-se por utilizar
instrumentos validados para população jovem e adulta sem deficiência, pois
até à data da recolha de dados não existiam instrumentos validados para a
população com Paralisia Cerebral em Portugal no que respeita à medição
dos constructos de perceção da preparação do envelhecimento e satisfação
com a vida.
Por estes motivos, sugerem-se algumas propostas de investigação em
futuros estudos, de forma a ampliar o conhecimento nesta área. Considerase importante replicar este estudo numa amostra de participantes mais
alargada e pertencente a várias zonas geográficas e sugere-se um particular
enfoque nas áreas da satisfação com a vida e da locomoção, visto ter-se
verificado a existência de diferenças estatisticamente significativas. Este
estudo, replicado numa amostra mais alargada, pode possibilitar a realização
de uma comparação entre participantes solteiros, casados e viúvos e entre
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participantes com e sem filhos. Neste estudo, os participantes eram todos
solteiros e nenhum deles tinha filhos, logo não foi possível estudar estas variáveis.
Sugere-se também o estudo da perceção da preparação do envelhecimento
em prestadores de cuidados formais e informais de pessoas com PC, de
forma a perceber melhor a forma como estes encaram a preparação do
envelhecimento. Na hipótese de essa perceção ser menos positiva, sugerese a realização de ações de sensibilização e/ou de formação no sentido
de dotar os prestadores de cuidados formais e informais de conhecimentos
acerca da preparação de um envelhecimento com qualidade e bem-estar,
para que estes possam ajudar e contribuir para uma melhor preparação
do envelhecimento de pessoas com PC dependentes do seu cuidado. Este
enfoque no estudo da perceção da preparação do envelhecimento em
prestadores de cuidados formais e informais de pessoas com PC é sugerido
porque, com base na literatura, sugere-se que a PC causa, na maior parte dos
casos, uma diminuição das capacidades do indivíduo numa ou mais áreas,
nomeadamente na locomoção, na motricidade fina e no discurso [43, 44,
45, 46, 47, 48, 49] e pode também afetar outras áreas a nível psicológico,
como por exemplo, a satisfação e qualidade de vida [47]. Com a diminuição
de certas capacidades, as pessoas com PC tendem a depender de outras
pessoas para realizar determinadas atividades, nomeadamente realizar uma
alimentação adequada, beber água, manter atividades físicas e manter
os contactos sociais, atividades essas que, se não forem realizadas, podem
influenciar negativamente a preparação do envelhecimento. Logo, mesmo
que as próprias pessoas com PC tenham uma boa perceção de como
preparar o envelhecimento, podem necessitar da ajuda de outras pessoas
(prestadores de cuidados formais e informais) para realizarem ações que
contribuam para essa preparação.

5. Conclusão
O envelhecimento é considerado um processo multidimensional
caracterizado por um conjunto de mudanças a nível físico, psicológico e
social. Estas mudanças dependem do padrão de envelhecimento pessoal,
ou seja, ocorrem de forma diferente de pessoa para pessoa.
Considera-se importante preparar o envelhecimento para que essas
mudanças ocorram de forma saudável e para que seja possível ter um
envelhecimento com qualidade e bem-estar. Essa preparação pode ocorrer
a vários níveis: ao nível do quotidiano, do bem-estar, da ocupação dos tempos
livres, dos projetos de vida e da pro-atividade. Para que essa preparação
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seja adequada, é importante que haja uma perceção atitudinal positiva
em relação à mesma. O conceito de perceção diz respeito a uma tomada
de conhecimento do mundo exterior através da observação sensorial e
interpretação a nível mental.
Nas últimas décadas tem ocorrido um aumento da esperança média de
vida na população mundial, tendo também lugar em determinados grupos
populacionais como o dos indivíduos com Paralisia Cerebral (PC).
Neste estudo procurou compreender-se a perceção da preparação do
envelhecimento em pessoas com PC, até então ainda não estudada, e a sua
relação com a satisfação com a vida e com as características específicas de
pessoas com PC.
Após uma análise dos principais resultados deste estudo, sugere-se
que a perceção da preparação do envelhecimento em adultos com PC é
influenciada pelos domínios da satisfação com a vida e da função motora
global. Nesse sentido, considera-se importante um maior interesse nestes dois
domínios por parte dos profissionais que trabalham nos serviços frequentados
por este tipo de população, nomeadamente nos aspetos relacionados com
a satisfação com a vida e na fomentação da mobilidade.
Para além disto, salienta-se a importância da realização de estudos
direcionados para o envelhecimento na PC, bem como a contribuição que
a exploração da área da perceção da preparação do envelhecimento
pode dar, não só às próprias pessoas com PC, bem como aos profissionais
que trabalham na área e aos prestadores de cuidados formais e informais.
Perceber que tipo de variáveis influenciam a perceção da preparação
do envelhecimento pode permitir uma mudança de atitude para um
envelhecimento com maior qualidade e bem-estar.
Este estudo foi considerado pela investigadora como uma oportunidade
para conhecer melhor as características deste tipo de população e como um
excelente momento de aprendizagem na área do envelhecimento na PC.
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Desenvolvimento Psicométrico de uma
Escala relativa às Imagens Sociais
da Preparação da Velhice - Escala
ImPreVe
Margarida Cerqueira

RESUMO
Este estudo visou o desenvolvimento psicométrico de uma escala que
permita conhecer a natureza das imagens sociais relativas à preparação da
velhice (clusters) na população portuguesa – Escala ImPreVe.
Optou-se por um estudo exploratório, de desenho de carácter transversal,
descrito-correlacional. A amostra compreende 800 sujeitos com idades entre
os 13 e os 87 anos, tendo sido definida de modo a ser representativa da
população portuguesa no que respeita à sua estrutura em termos de idade,
género e habilitações académicas. Os principais resultados indicam que:
a) os sujeitos tendem a manifestar cinco fatores - ‘viver o quotidiano com
gosto’, ‘promover o bem-estar’, ‘ser pró-ativo’, ‘ocupar os tempos livres’ e a
‘ter projetos de vida; b) de uma forma mais abrangente, os sujeitos tendem
a inserir-se num destes três clusters – ‘despreocupação’, ‘envolvimento global
com a vida’ e ‘viver o quotidiano’. A promoção da velhice tende, deste
modo, a incidir nas dimensões individual, familiar, social (e institucional).

1. Introdução
O processo de envelhecimento caracteriza-se por ser contínuo, irreversível
e universal, e implica a ocorrência de várias alterações no organismo que
se repercutem nas dimensões biológica, psicológica, social e psicossocial do
indivíduo. Alguns autores consideram que se trata de um declínio progressivo a
nível celular que ocorre ao longo de toda a vida, enquanto outros entendem
que o processo tem início somente na idade adulta, após uma fase de
crescimento e maturação [1,2,3]. Essas alterações, quer no organismo quer
nas diferentes dimensões consideradas, não ocorrem de forma igual em todos
os indivíduos. Divergem tanto quanto ao momento em que têm lugar como
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quanto à sua intensidade, e num mesmo indivíduo não advêm em simultâneo
e nem ao mesmo ritmo.
O processo de envelhecimento é influenciado não apenas pela
componente genética, sistema imunitário e fatores endócrinos, mas também
por fatores extrínsecos. Certos hábitos de vida (como a prática de exercício
físico, alimentação equilibrada, fatores ambientais e sócio-sanitários) intervêm
com maior ou menor intensidade na sua ocorrência [4,5,6,7,24]. Preferências,
competências, relações e problemas sociais, stresse, doenças, estímulos
ambientais são fatores determinantes na maior ou menor vulnerabilidade
do organismo e na sua capacidade de adaptação. Há, assim, várias formas
de envelhecer, que tanto se associam à variabilidade e características dos
indivíduos, como ao contexto sociocultural e padrões familiares e relacionais.
Conjuntamente com as normas sociais a si interligadas, tais imagens
influenciam uma maior ou menor preocupação em preparar um
envelhecimento e uma ‘boa’ velhice. Num estudo longitudinal de 4 anos
com sujeitos dos 30 aos 60 anos realizado por Brandtstädter e Baltes-Götz [8],
procurou-se analisar o impacto dos fatores internos ou externos ao indivíduo
no atingir dos objetivos ao longo da vida e como procuravam controlar
esses fatores. Os dados apontam para a influência de fatores heterónomos
no desenvolvimento pessoal (externos), que aumenta na meia-idade e na
velhice. Ou seja, a influência de fatores não passíveis de controlo por parte
do indivíduo (considerados como uma ameaça) tende a aumentar no
decurso de vida. Seria de esperar que a resposta por parte dos inquiridos
fosse a resignação. No entanto, estes autores indicam que o impacto dessa
acumulação de eventos adversos não controláveis compelia os indivíduos
a encetar esforços pessoais no sentido de um equilíbrio entre as perdas e
ganhos na velhice. Ou seja, a considerarem a importância e a concretização
de ações para preparar a velhice. Prenda e Lachman [9], a propósito das
estratégias viradas para o futuro, realizaram um estudo sobre aspetos sociais,
de personalidade e cognitivos em indivíduos entre os 24 e os 74 anos e a sua
relação com a satisfação com a vida e o seu nível de controlo. Sugeriram
que os efeitos positivos das estratégias orientadas para o futuro no grau de
satisfação com a vida são mais fortes nos idosos e passam pelo esforço de
dominar crenças negativas.
Estas questões surgem como um aspeto muito relevante a considerar,
não somente pelo seu peso individual e social, mas simultaneamente pelo
recente e progressivo fenómeno de envelhecimento demográfico. As
múltiplas transformações sociofamiliares e demográficas que atualmente
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decorrem revestem-se de um cariz particular, nomeadamente pelo crescente
envelhecimento da população, pelo aumento da esperança média de vida
e pelo aumento do número de idosos e muito-idosos.
O presente estudo procurou desenvolver uma escala que permita
conhecer a natureza das imagens sociais relativas à preparação da velhice
(clusters).

2. Métodos
Passa-se a apresentar a amostra, medição de resultados e procedimento
e considerações éticas.

2.1. Amostra
Para a seleção da amostra, teve-se em consideração a caracterização
da população portuguesa, recorrendo-se aos dados do Instituto Nacional de
Estatística (INE) de Portugal [10]. A amostra recolhida não apresenta variações
quanto à amostra definida, sendo idêntica numa perspetiva estatística. A
amostra é composta por 800 sujeitos, com idades compreendidas entre os 13
e os 87 anos. Posteriormente, através da consulta das tabelas de Riles [12], a
amostra a recolher foi definida de modo a ser representativa da população
portuguesa, respeitando a sua estrutura em termos de idade, género e
habilitações académicas (Tabela 1 e Tabela 2).
Tabela 1 - Caracterização geral da amostra: grupos etários
Total
Média etária

n

%

50,04

800

100,0

Grupos etários

Média etária

13-17

14,94

100

12,5

23-27

25,23

100

12,5

33-37

35,27

100

12,5

43-47

45,26

100

12,5

53-57

55,00

100

12,5

63-67

64,93

100

12,5

73-77

74,96

100

12,5

83-87

84,72

100

12,5
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Tabela 2 - Caracterização geral da amostra: género e habilitações literárias
Total
Média etária n

%

50,04 800

100

Feminino

420

52,5

Masculino

380

47,5

Analfabeto ou 1º CEB

415

51,9

2º, 3º CEB

175

21,9

Ensino secundário

135

16,9

Ensino superior

75

9,4

Género

Habilitações académicas

2.2. Medição de Resultados
Os dados recolhidos foram codificados, informatizados e sujeitos a
tratamento estatístico através do programa Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS), nas versões 10.0 a 16.0 para Windows. A concretização
dos objetivos deste estudo exigiu o recurso a análises estatísticas tipo
descritivo e inferencial, por se tratar de um estudo descritivo-correlacional.
Recorreu-se, assim, a diversos procedimentos estatísticos segundo o tipo de
variáveis existentes. No que respeita às variáveis avaliadas e codificadas
em escala nominal e ordinal, utilizaram-se técnicas da estatística descritiva,
nomeadamente frequências absolutas (N) e relativas (%). Sempre que
adequado, as variáveis relativas e escalas intervalares complementaram-se
com medidas de tendência central - Média (X) - e medidas de dispersão –
Desvio-Padrão (S) (mínimo e máximo). Quando os objetivos do estudo visavam
a comparação de médias, no sentido de avaliar diferenças estatisticamente
significativas entre as variáveis, procedeu-se à realização de análises
estatísticas inferenciais - teste t de Student e teste do qui-quadrado. Para
os cinco fatores que emergiram na escala, em relação às variáveis idade e
habilitações académicas, procedeu-se à correlação de Pearson e seu nível de
significância. Todos os procedimentos que implicaram um nível de significância
seguiram o critério de p>0,05 (não significativo); p<0,05 (significativo); p<0,01
(bastante significativo) e p<0,001 (altamente significativo).
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2.3. Procedimentos e Considerações Éticas
No procedimento da recolha de dados foi explicitado, tanto às pessoas
como às instituições contactadas, qual o objetivo do estudo, a sua natureza
e possíveis desenvolvimentos. Após o consentimento livre e informado por
parte dos inquiridos ou dos responsáveis institucionais, os questionários
foram entregues em mão, tendo-se adotado dois procedimentos para o
seu preenchimento nas instituições. Em alguns casos, os questionários foram
preenchidos juntos dos sujeitos da amostra pelos responsáveis por este
estudo; noutros casos, os questionários foram entregues e preenchidos sob a
responsabilidade dos técnicos das instituições (que transmitiram aos sujeitos
os objetivos do estudo e as instruções de preenchimento). O esquema da
organização de recolha de dados procedeu-se da seguinte forma: i) amostra
de 15 anos - recolhida em contexto escolar, em escolas de meio rural e de
meio urbano: na Escola Secundária com 3º CEB Dr. Mário Sacramento (Aveiro),
na Escola Secundária José Estevão (Aveiro) e na Escola Básica do 2º e 3º Ciclo
da Gafanha da Encarnação (Ílhavo). Também foram recolhidos questionários
por intermédio de familiares, amigos e conhecidos; ii) amostra de 25, 35, 45
e 55 anos - recolhida com a colaboração dos técnicos de serviço social de
juntas de freguesia, em meio rural e urbano, assim como dos técnicos de várias
associações: AIDA (Associação Industrial do Distrito de Aveiro), CEFP de Aveiro
(Centro de Emprego e Formação Profissional), Igreja Assembleia de Deus,
Associação Humanitária dos Bombeiros de Aveiro, Centro de Coordenação
dos Apoios Educativos de Aveiro, Colónia de Férias da Torreira, Fundação
CESDA (Centro Social do Distrito de Aveiro). Também foram recolhidos
questionários por intermédio de familiares, amigos e conhecidos; iii) sujeitos de
65, 75 e 85 anos - recolhida em instituições de apoio a idosos (centros de dia,
centros de convívio, serviços de apoio domiciliário e lares de idosos), assim
como em várias associações, quer em meio rural quer urbano: Santa Casa
da Misericórdia de Vale de Cambra, Centro de Formação e Cultura da Costa
do Valado, Centro Paroquial e Social de Santa Joana, Igreja Assembleia de
Deus, Centro Social e Paroquial de S. Bernardo, Associação Humanitária dos
Bombeiros de Aveiro, Colónia de Férias da Torreira, Fundação CESDA (Centro
Social do Distrito de Aveiro). Também foram recolhidos questionários por
intermédio de familiares, amigos e conhecidos.

2.4. Método de Recolha dos Dados
No que respeita à construção do instrumento utilizado - escala ImPreVe compreendeu duas etapas: a de recolha e a de construção dos itens.
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2.4.1. Etapa 1: Recolha de Itens
A recolha de itens compreendeu a recolha de itens baseada em revisões
da literatura e na análise de instrumentos de medida de imagens, estereótipos,
atitudes e crenças em relação à velhice e ao envelhecimento, nível nacional
e internacional. Paralelamente, procedeu-se à construção de um questionário
com vista à recolha de itens para a construção da escala. Os inquiridos
deveriam completar oito frases centradas nas imagens da preparação da
velhice: “Para preparar a velhice devemos…; Para preparar a minha velhice
eu devia…”; Uma boa velhice é…; Para preparar a minha velhice aos 15 anos
devia…; Para preparar a minha velhice aos 25 anos devia…; Para preparar a
minha velhice aos 35 anos devia…; Para preparar a minha velhice aos 45 anos
devia…; Para preparar a minha velhice aos 55 anos devia…” (anexo 2). Este
questionário tinha por objetivo tentar obter imagens globais da preparação
da velhice.
Este questionário foi administrado a 120 sujeitos: 12,5% em cada uma das
oito faixas etárias (dos 15 aos 85 anos), 80 (67,3%) do género feminino, com
média etária de 46,3 anos (masculino, 45,2 anos; feminino, 46,8 anos). Ao
nível das habilitações académicas verificou-se que 9,2% eram analfabetos;
30,8% possuíam 4 anos de escolaridade; 11,6% possuíam entre 5 a 9 anos de
escolaridade; 14,2% frequentaram o ensino secundário; e 34,2% frequentaram
o ensino superior. A sua administração foi feita a sujeitos que frequentavam
Instituições de Solidariedade Social, assim como conhecidos e amigos
(amostra de conveniência) e foi por autopreenchimento (apenas no caso de
indivíduos analfabetos é que se efetuou por entrevista).

2.4.2. Etapa 2: Construção dos Itens para a Escala
Na segunda etapa de desenvolvimento do instrumento, escala ImPreVe
a partir da revisão da literatura e das respostas obtidas no questionário,
construíram-se itens e integrados na medida tipo Likert de 5 pontos: (1) –
discordo totalmente; (2) – discordo; (3) – não discordo nem concordo; (4) –
concordo; (5) – concordo totalmente).
A escala ImPreVe inicialmente composta por 86 itens, foi depurada em
duas etapas. Numa primeira, foi administrada a uma amostra por conveniência
de 154 sujeitos, de forma a se analisar se os itens eram compreensíveis ou
se havia alguma questão repetida ou confusa. Os sujeitos foram alunos do
1º ano dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia, Radiologia, Gerontologia e
Terapia da Fala da Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro. Nesta
etapa eliminaram-se ou agregaram-se alguns itens, resultando em 47 itens.
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Na segunda etapa na depuração dos itens, foi solicitado a uma amostra
de 160 sujeitos que preenchesse a escala. Esta amostra não era representativa
da população portuguesa, mas foi construída de modo a apresentar uma
estrutura idêntica à distribuição da população portuguesa, tanto para cada
faixa etária como para o género e as habilitações académicas. Para este efeito
foram analisados os dados estatísticos nacionais [10], relativos à distribuição
da população pelas variáveis indicadas, assim como através da tabela de
Riles [12]. Esta amostra era constituída por 80 sujeitos do género feminino
(52,5%), com média etária 49,8 anos (masculino, 46 anos; feminino, 54 anos).
Ao nível das habilitações académicas, 37,5% não sabiam ler nem escrever ou
possuíam o 1º CEB (ou equivalente), 31,3% possuíam 4 anos de escolaridade;
21,9% frequentaram o ensino secundário; e 9,4% frequentaram o ensino
superior. A sua administração processou-se em sujeitos que frequentavam
as seguintes instituições: Escola Básica do 2º e 3º Ciclo Padre António Morais
da Fonseca (Murtosa), Escola Secundária com 3º CEB Dr. Mário Sacramento
(Aveiro), Escola Secundária com 3º CEB de Estarreja, Agrupamento de Escolas
de Ílhavo, Fundação CESDA (Centro Social do Distrito de Aveiro), Centro Social
e Paroquial de Santa Joana (Aveiro), Centro Paroquial e Social de S. Bernardo
(Aveiro), Divisão de Habitação Social da Câmara Municipal de Aveiro.
Nesta última etapa, os dados da escala ImPreVe foram sujeitos a análises
em componentes principais destinadas a testar a sua dimensionalização.
Este processo conduziu a remoção de uma quantidade substancial de itens,
resultando em 26 itens na escala ImPreVe.
Para estudar a validação da escala ImpreVe, o passo seguinte foi o estudo
psicométrico a partir dos dados obtidos da amostra deste estudo.

2.5. Estudo Psicométrico da Escala ImPreVe
O estudo psicométrico da escala ImPreVe foi realizado através da análise
em Componentes Principais (Rotação Varimax com Kaiser Normalization).
Houve algumas alterações devido a uma baixa correlação, e dos 26 itens
eliminou-se o item (10) – Não se deixar abater pelas doenças.
Selecionou-se uma construção fatorial de 5 componentes, a que melhor
se ajustava aos dados em análise (Tabela 3).
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Tabela 3 - Componentes da matriz da escala ImPreVe
Componentes
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1

2

3

4

5

Ter cuidado com o corpo
(protegê-lo de agressões, …)

0,20

0,52

0,18

0,03

0,18

Andar sempre bem
arranjado(a)

-0,06

0,40

0,01

0,10

0,64

Beber muita água

0,10

0,64

0,07

0,04

0,27

Não fazer ‘disparates’ que
possam provocar ou vir
a agravar problemas de
saúde (dormir pouco, má
alimentação, ingestão de
álcool, fumar, …)

0,24

0,62

0,04

0,06

-0,03

Ter uma religião que lhe dê
força e serenidade

0,00

0,35

-0,26

0,34

0,50

Fazer uma alimentação correta

0,42

0,69

0,08

0,06

-0,05

Criar um bom ambiente familiar

0,37

0,62

0,18

0,12

0,14

Ter tempo e disponibilidade
para o amor

0,24

0,50

0,36

0,21

0,09

Tirar um curso (estudar)

-0,03

0,16

0,37

0,48

0,31

11

Conhecer pessoas novas

0,43

-0,05

0,33

0,00

0,68

12

Conhecer lugares novos

0,41

-0,01

0,36

-0,01

0,67

13

Ler bastante

0,19

0,14

0,53

0,11

0,42

14

Ter projetos de vida

0,18

0,08

0,74

0,24

0,01

15

Descansar o tempo que for
necessário para o organismo
restaurar energias

0,50

0,33

0,24

0,05

0,16

16

Não se isolar do resto das
pessoas

0,57

0,28

0,28

0,00

0,02

17

Ter atividades extraprofissionais
(hobbies)

0,27

0,26

0,65

0,02

0,10

18

Encarar a velhice com realismo

0,53

0,35

0,30

-0,02

0,07

19

Procurar ter um bom emprego

0,04

0,14

0,50

0,55

0,08

20

Viver o melhor possível todos os
dias e momentos da vida

0,62

0,26

0,12

0,05

0,20

21

Casar

0,14

0,06

0,04

0,87

0,06

22

Ter filhos

0,13

0,04

0,12

0,86

-0,01

23

Cultivar e conservar as
amizades

0,70

0,13

0,03

0,20

0,22

24

Cuidar da saúde (física e
mental)

0,75

0,35

0,05

0,10

-0,01

25

Manter atividades físicas

0,65

0,22

0,17

0,11

-0,01

26

Aceitar a idade com
naturalidade

0,71

0,04

0,04

0,02

0,07

O Tabela 4 apresenta as correlações entre os itens da escala, que são
boas em geral.

Tabela 4 - Correlações entre os itens da escala ImPreVe
Itens

Correlações
Ter cuidado com o corpo (protegê-lo de agressões, …)

0,503

Andar sempre bem arranjado(a)

0,424

Beber muita água

0,497

Não fazer ‘disparates’ que possam provocar ou vir
a agravar problemas de saúde (dormir pouco, má
alimentação, ingestão de álcool, fumar, …)

0,507

Ter uma religião que lhe dê força e serenidade

0,300

Fazer uma alimentação correta

0,678

Criar um bom ambiente familiar

0,651

Ter tempo e disponibilidade para o amor

0,525

Tirar um curso (estudar)

0,445

11

Conhecer pessoas novas

0,524

12

Conhecer lugares novos

0,497

13

Ler bastante

0,481

14

Ter projetos de vida

0,516

15

Descansar o tempo que for necessário para o organismo
restaurar energias

0,584

16

Não se isolar do resto das pessoas

0,601

17

Ter atividades extraprofissionais (hobbies)

0,497
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18

Encarar a velhice com realismo

0,599

19

Procurar ter um bom emprego

0,520

20

Viver o melhor possível todos os dias e momentos da
vida

0,609

21

Casar

0,644

22

Ter filhos

0,643

23

Cultivar e conservar as amizades

0,610

24

Cuidar da saúde (física e mental)

0,729

25

Manter atividades físicas

0,595

26

Aceitar a idade com naturalidade

0,566

Estes cinco fatores explicam 57,301% da variância total (Tabela 5).
Tabela 5 - Fatores, valores próprios e variância da escala ImPreVe
Fatores

Valores próprios

Variância %

Variância acumulada %

1

7,999

31,997

31,997

2

2,193

8,770

40,767

3

1,554

6,217

46,984

4

1,461

5,842

52,827

5

1,119

4,475

57,301

Analisou-se a relação de cada item com cada fator, que resultou na
seguinte interpretação:
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•

Fator 1 – Viver o quotidiano com gosto (itens 15, 16, 18, 20, 23-26). Este
fator espelha a ideia de viver o melhor possível cada momento da
vida, todos os dias, o que passa por não se isolar, preservar amizades
e cuidar da saúde mental e física (mantendo o corpo ativo). O tempo
de descanso também é importante, para restaurar forças. Os inquiridos
consideram que se deve aceitar a idade com naturalidade, encarar
a velhice com realismo, o que se repercutirá na forma como se vive o
quotidiano.

•

Fator 2 – Promover o bem-estar (itens 1, 3, 4, 6, 7, 8). Este fator reflete
a ideia de o indivíduo poder prevenir possíveis problemas, pelo que
deve cuidar tanto da vertente física como da emocional. O proteger
o corpo de agressões, fazer uma alimentação correta, beber muita

água e não cair em excessos é considerado muito importante para
uma boa velhice. Quanto à componente emocional consideram que
é importante criar um bom ambiente familiar e estar disponível para
amar os outros.
•

Fator 3 – Ocupar os tempos livres (itens 13, 14, 17). Neste fator é
destacada a importância do lazer. Ler bastante, para adquirir
conhecimentos úteis, ter passatempos e determinar objetivo, que
deem significado e orientação à vida.

•

Fator 4 – Ter projetos de vida (itens 9, 19, 21, 22), como base para o bemestar material e emocional. Tirar um curso que possibilite a obtenção
e desempenho de um bom emprego (e auferir um bom salário), assim
como casar e ter descendentes (que amparem a velhice).

•

Fator 5 – Ser pró-ativo (itens 2, 5, 11, 12). Espelha a ideia de vigor e
interesse perante o que a vida oferece, como conhecer novas
pessoas ou ir a novos lugares. Implica envolvimento e brio no que se
faz, como andar bem arranjado. Os inquiridos consideram que para
tal é importante o apoio da força e serenidade consentâneas com
uma religião.

Para se analisar a consistência interna da escala, calculou-se α de
Cronbach (Tabela 6). Verifica-se que os valores do α para a escala global e
para cada subescala são bons [12].
Tabela 6 - Consistência Interna da Escala ImPreVe (α de Cronbach)
Fatores

α de Cronbach

Fator 1 – Viver o quotidiano com gosto

0,8619

Fator 2 – Promover o bem-estar

0,7973

Fator 3 – Ocupar os tempos livres

0,6840

Fator 4 – Ter projetos de vida

0,7615

Fator 5 – Ser pró-ativo

0,6332

α Normalizado (total)

0,8953

De seguida, passam-se a descrever os principais resultados e posterior
discussão.
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3. Resultados e Discussão
3.1. Caracterização Sociodemográfica da Amostra
A amostra é constituída por 800 indivíduos e, segundo o género, verificase que 52,5% dos inquiridos são do género feminino, aumentando a sua
prevalência nas faixas etárias dos 73-77 e 83-87 anos (60%). Tal acréscimo
também se repercute no número de inquiridos da zona rural e urbana. A
média etária do género feminino é de 51,3 anos e a do masculino 48,5 anos.
Quanto às habilitações académicas, aproximadamente metade dos
inquiridos não sabe ler nem escrever ou possui o 1º CEB (ou equivalente) (51,9%).
Destes, 21,7% têm 83-87 anos, seguido por 20,5% com 73-77 anos. À medida
que diminui a idade, encontram-se menos inquiridos com a escolaridade
mais baixa. Esta categoria (‘analfabeto/1º CEB’) é composta, na sua maioria,
pelo género masculino (51,9%). As categorias 2º, 3º CEB e ensino secundário
caracterizam os mais novos: com o 2º, 3º CEB (ou equivalente), 34,3% têm
13-17 anos e 17,1% têm 23-27 anos; com o ensino secundário, 29,6% têm 1317 anos e 22,2% têm 23-27 anos. Somente 9,4% dos inquiridos frequentaram
o ensino superior, dos quais 40% têm 23-27 anos, seguidos por 20% com 33-37
anos.
O género feminino predomina em três das quatros categorias: 2º, 3º
CEB (ou equivalente) (61,1%), ensino secundário (52,6%) e ensino superior
(56%). Para uma leitura mais facilitada, nas categorias ‘analfabeto/1º CEB’
e ‘2, 3º CEB’ passar-se-á apenas a referir as mesmas sem a designação
“ou equivalente” (apesar de subjacente nas mesmas). A média etária dos
inquiridos que não sabem ler nem escrever ou possuem o 1º CEB é de 64 anos;
a dos que frequentaram o 2º, 3º CEB é de 33 anos; a dos que frequentaram o
ensino secundário é de 34 anos; e a dos que frequentaram o ensino superior
é de 39 anos. Existem diferenças estatisticamente significativas entre a média
etária dos inquiridos consoante a escolaridade. Os inquiridos que não sabem
ler nem escrever ou possuem o 1º CEB tendem a apresentar uma média
etária superior aos que frequentaram o 2º, 3º CEB (t=18,511; p<0,001), o ensino
secundário (t=16,424; p<0,001) e o ensino superior (t=12,618; p<0,001). Os
inquiridos que frequentaram o 2º, 3º CEB tendem a apresentar uma média
etária inferior aos que frequentaram o ensino superior (t=-2,543; p<0,001). Não
se encontram diferenças estatisticamente significativas entre os inquiridos que
frequentaram o 2º, 3º CEB e os que frequentaram o ensino secundário, assim
como entre estes e os que frequentaram o ensino superior.
Calcularam-se as correlações entre os cinco fatores e a idade (Tabela 7).

144

Tabela 7 - Correlações ImPreve versus idade
Fatores
F1 – Viver o
quotidiano
com gosto

F2 –
F3 –
Promover
Ocupar
o bemos tempos
estar
livres

F4 – Ter
projetos
de vida

F5 – Ser
próativo

Idade
Correlação
Pearson

de

Significância (p)

0,001

0,070*

0,40

0,084*

0,296**

0,982

0,049

0,266

0,019

0,000

*p<0,05; **p<0,01

Verificam-se correlações moderadas e positivas entre fator ‘ser pró-ativo’
e a idade. De modo geral, à medida que os inquiridos vão ficando mais velhos
a média neste fator tende a aumentar. Nos restantes fatores não se encontram
correlações com a idade significativas.
Calcularam-se também as correlações entre os cinco fatores e idade e
habilitações académicas (Tabela 8).
Tabela 8 - Correlações ImPreve versus habilitações académicas
Fatores
F1 – Viver o
quotidiano
com gosto

F2 –
Promover
o bemestar

F3 –
Ocupar
os
tempos
livres

F4 – Ter
projetos
de vida

F5 – Ser
pró-ativo

Habilitações académicas
Correlação de 0,076**
Spearman

-0,028

0,061

-0,121**

-0,225*

Significância (p) 0,032

0,430

0,087

0,001

0,000

*p<0,05; **p<0,01

Verificam-se baixas correlações e correlações negativas entre os fatores
‘ter projetos de vida’ e ‘ser pró-ativo’ e a escolaridade. Neste último fator,
quanto maior for o grau de escolaridade, mais os inquiridos tendem a
manifestar valores mais baixos.
Dos dados obtidos pela escala ImPreVe emergiram cinco fatores e que
resultaram em três grupos (clusters) de imagens sociais da preparação para
a velhice.
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3.2. Apresentação dos Resultados Principais
Em relação à amostra global, os inquiridos apresentam uma média
superior nos fatores 1 e 2 (viver o quotidiano com gosto - 4,37, e promover o
bem-estar - 4,35), seguidos pelos fatores 5 e 3 (ser pró-ativo - 3,96 e ocupar os
tempos livres - 3,92). Em todas estas quatro imagens os inquiridos tendem a
“concordar”. O fator 4 (ter projetos de vida - 3,42) é o que surge com a média
inferior em relação aos restantes, e indica que os inquiridos manifestam “nem
concordar nem discordar” desta imagem. Este fator apresenta diferenças
estatisticamente significativas com o fator 5 (ser pró-ativo) (t=-16,612; p<0,001).
No sentido de avaliar as diferenças estatisticamente significativas entre os
cinco fatores das imagens da preparação da velhice, recorreu-se ao cálculo
do teste t para comparação de médias. Este procedimento implicou um nível
de significância que teve como critério p<0,05 (sendo p<0,001 altamente
significativo). Quando se recorreu a comparações múltiplas, procedeu-se à
correção de Bonferroni, cujo nível de significância utilizado foi =0,05/n.º de
comparações efetuadas [12].
Encontram-se diferenças estatisticamente significativas entre: i) o fator
1 (viver o quotidiano com gosto) e os fatores 3 (ocupar os tempos livres)
(t=23,051; p<0,001), 4 (ter projetos de vida) (t=30,115; p<0,001) e 5 (ser próativo) (t=20,267; p<0,001); ii) o fator 2 (promover o bem-estar) e os fatores 3
(ocupar os tempos livres) (t=20,192; p<0,001), 4 (ter projetos de vida) (t=29,610;
p<0,001) e 5 (ser pró-ativo) (t=18,876; p<0,001); iii) e o fator 3 (ocupar os tempos
livres) e o fator 4 (ter projetos de vida) (t=17,023; p<0,001).

3.3. Grupos de Imagens Sociais da Preparação da Velhice
(Clusters)
Para se compreender a interacção entre os fatores e a formação de
grupos de imagens da preparação da velhice, procedeu-se à análise de
clusters (K-means, squared Euclidean distance) (Tabela 9).
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Tabela 9 - Clusters de imagens sociais da preparação da velhice
Clusters
C1 –
Despreocupação
(n=290)

C2 – Viver o
quotidiano
(n=206)

C3 –
Envolvimento
global com a
vida (n=258)

F1 – Viver o
quotidiano com
gosto (4,37)

4,15
(-)

4,58
(+)

4,73
(++)

F2 – Promover o
bem-estar (4,35)

3,97
(-)

4,37
(+)

4,76
(++)

F3 – Ocupar os
tempos
livres
(3,92)

3,64
(-)

3,87
(=)

4,47
(++)

F4 - Ter projetos de
vida (3,42)

3,44
(=)

2,70
(--)

4,24
(+)

F5 – Ser pró-ativo
(3,96)

3,63
(1)

3,91
(=)

4,38
(+)

Fatores (médias)

Nota: os sinais (--), (-), (=), (+) e (++) pretendem ajudar a comparar cada média com a média
global do fator.

Foram identificados três clusters através dessa análise. O cluster 1
(‘despreocupação’), que implica 38,5% dos sujeitos da amostra total; o cluster
2 (‘viver o quotidiano’), que envolve 27,3%; e o cluster 3 (‘envolvimento global
com a vida’), que abrange 34,2%. Pode constatar-se que quase dois terços da
amostra (n=496) considera que para a preparação da velhice é importante
viver com gosto, independentemente de se ter projetos para o futuro. Para
os restantes inquiridos (mais de um terço da amostra global, n=258), a sua
preparação não é motivo de cuidado ou precaução.
Quando comparado o cluster 1 (‘despreocupação’) com o cluster 2 (‘viver
o quotidiano’) encontram-se diferenças significativas no fator 1 (t=-15,434;
p<0,001), fator 2 (t=-11,641; p<0,001), fator 4 (t=15,789; p<0,001) e fator 5 (t=5,823; p<0,001). Quando comparado com o cluster 3 (‘envolvimento global
com a vida’) encontram-se diferenças significativas nos cinco fatores: fator
1 (t=-26,631; p<0,001), fator 2 (t=-27,707; p<0,001), fator 3 (t=-20,947; p<0,001),
fator 4 (t=-15,992; p<0,001) e fator 5 (t=-17,224; p<0,001).
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Em relação ao cluster 2 (‘viver o quotidiano’), quando comparado com
o cluster 3 (‘envolvimento global com a vida’), encontram-se diferenças
significativas em todos os fatores: fator 1 (t=-9,197; p<0,001), fator 2 (t=-11,942;
p<0,001), fator 3 (t=-14,538; p<0,001), fator 4 (t=-28,414; p<0,001) e fator 5 (t=9,593; p<0,001).

3.4. Discussão dos Resultados
Não há estudos com objetivos similares a este que agora se apresenta
(desenvolvimento de uma escala sobre as imagens da preparação da velhice),
para que se possam comparar resultados. Contudo, alguns estudos focam
indicadores de algum modo relacionados. Estudos sobre a autoperceção do
processo de envelhecimento [13,24] apresentam um ponto de contacto com
os resultados aqui obtidos, sugerindo que um bom nível de satisfação com o
envelhecimento estaria associado a um bom nível de saúde, assim como a
uma boa autoavaliação das mudanças que ocorrem nos indivíduos (nível de
energia, sentimentos de utilidade, qualidade de vida sentida). Estes fatores,
que emergiram nessas investigações, são também decisivos na preparação
da velhice, uma vez que permitem a existência ou não de um envolvimento
e atividade social, de um aumento do bem-estar e autoestima, potenciando
o funcionamento biológico e fisiológico do indivíduo [11,15,16,22,23]. Nesta
mesma linha, os indivíduos no presente estudo tendem a apresentar uma
autoperceção positiva do processo de envelhecimento, o que acaba
por constituir um indicador de processo bem-sucedido [13]. A preparação
decorre de forma natural e espontânea, sem muitos esforços por parte dos
indivíduos. As noções de hábitos de vida saudável, seja física ou afetiva,
já foram assimiladas. Em contrapartida, indivíduos que, com receio das
implicações negativas que a velhice acarretará, poderão tender a preparála com mais pormenor: sentem que uma ameaça natural poderá despoletar
internamente (alguma dependência ou incapacidade), para além de uma
ameaça externa, social e estigmatizante, o idadismo [15,17]. As respostas
dos indivíduos às ameaças, que tanto podem ser conscientes (estratégias
de enfrentamento) como inconscientes (ansiedade, por exemplo), podem
dar lugar a um planeamento baseado numa excessiva preocupação com a
saúde futura [18].
A existência de estratégias que visam a preparação da fase final de
vida, para evitar ou minimizar os seus efeitos negativos, surge relacionada
com a presença da pró-atividade na preparação da velhice [4,6,14,19,24]
o que é consistente com os resultados do presente estudo. As estratégias
de enfrentamento pró-ativas devem incluir planeamento, regulação de
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emoções negativas e estimulação mental [20]. Os indivíduos no estudo agora
apresentado consideram que, na preparação da velhice, deve haver esforço
no sentido de um envolvimento global com a vida, a existência de projetos
(o que implica planeamento) e o ser-se pró-ativo. E apontam também para a
promoção do bem-estar (que envolve a regulação de emoções negativas),
viver o quotidiano com gosto e ocupar os tempos livres (o que fomenta a
estimulação mental).
A literatura sugere [15,21,22,23] quatro aspetos que determinam o
surgimento das imagens e que servem como indicadores na preparação
da velhice. Conjuntamente denominados ‘diamante do decurso de vida’,
envolvem: recursos relacionais (família e amigos, companheiros e pessoas com
quem conviver), bem-estar físico (funcionamento ótimo do corpo e da mente),
estados de espírito positivos (sensação de bem-estar, descontração, felicidade
e otimismo) e envolvimento em atividades significativas (participação ativa
em atividades físicas e mentais). Estas sugestões são consistentes com os
resultados deste presente estudo: trata-se de indicadores abrangidos pelos
diferentes aspetos apontados pelos inquiridos, tendo em vista a preparação
da velhice.
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Classificação Case-Mix em Residências
para Idosos: uma Análise Comparativa
Guilherme Louro, Joaquim Alvarelhão, Ignacio Martin

RESUMO
O envelhecimento da população é acompanhado por um aumento dos
custos nos sectores social e saúde, no entanto, a garantia da qualidade desses
serviços carece de uma distinção a nível governamental que assegure que
estes respeitam os padrões mínimos definidos por lei. Nos EUA surgiu um novo
instrumento de avaliação, o Minimum Data Set (MDS), que serviu de base a
um sistema de Case-Mix baseado nas necessidades assistenciais, o Resource
Utilization Groups (RUG) que influencia o sistema de comparticipação. Isto em
paralelo com a avaliação dos serviços através de indicadores de qualidade.
Neste estudo utilizou-se o MDS versão 3.0 para recolher a informação
necessária para cálculo dos RUG III, versão 5.20, para 34 grupos, para o ICM,
assim como os indicadores de qualidade. Utilizou-se também um questionário
de recolha e utilização de recursos por profissional.
Como principais resultados aponta-se que a maior parte da população
encontra-se nas categorias do RUG: Necessidades Especiais, Problemas
Comportamentais e Défice Cognitivo; um ICM variou entre 0,68 e 3,54, e
identificou-se diferenças estatisticamente significativas nos indicadores de
Comportamentos e Sintomas de depressão.
Estes dados sugerem uma contratação insuficiente de profissionais nas
instituições, uma reduzida comparticipação e um sistema de comparticipação
pouco diferenciador sugerindo-se um sistema de comparticipação baseado
em case-mix.

1. Introdução
O envelhecimento da população representa um desafio significativo
para os países membros da OCDE. Portugal encontra-se entre os seis países
com maior índice de envelhecimento, 127,8 % em 2011 [1], apresentando
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uma projeção elevada do rácio de população com 65 ou mais anos, para a
população entre os 20 e os 64 anos de idade [2]. De acordo com o Instituto
Nacional de Estatística (2013), a população portuguesa mantém a tendência
de envelhecimento demográfico e com o valor do índice de dependência
de idosos a situar-se nos 28,8% [1].
Estas alterações demográficas são geralmente acompanhadas por
um aumento dos custos com a população no setor social e da saúde. Isto
acarreta novas pressões para o serviço público para se adaptar ao aumento
da procura de serviços sociais e de cuidados de longa duração para pessoas
idosas [2]. Aliado à complexidade dos níveis de governo, das estruturas
de previdência, da variação dos direitos, dos níveis de financiamento e as
diferenças culturais e políticas dos países [3], os serviços públicos constatam
uma evolução diferente de país para país. A própria governação destas
políticas centrada a nível regional e local [3, 4], torna a garantia e gestão da
qualidade nestes serviços um processo impreciso [3, 5], apesar do interesse
cada vez maior na adequação da distribuição de recursos pelas instituições
[6].
Para uma adequada gestão dos serviços é necessária uma medição eficaz
da performance da qualidade nas instituições [7]. A gestão da qualidade é o
método para garantir e melhorar os processos, estruturas e resultados, através
dum ciclo contínuo. Ainda que a gestão da qualidade englobe a garantia da
qualidade, esta carece duma distinção ao nível governamental: a garantia
da qualidade assenta num mecanismo de controlo que assegura que os
provedores do serviço respeitam os padrões mínimos definidos por lei [8].
Com isto em vista, a Health Care Financing Adminsnistration dos EUA,
desenvolveu e requer o uso dum instrumento de avaliação e de triagem
inicial padronizado com um conjunto mínimo e obrigatório de dados [9],
denominado de Minimum Data Set (MDS). Este contém o núcleo de itens
necessários à avaliação multidimensional do residente, incluindo a avaliação
individual dos itens e definições específicas, a definição do período de tempo
para as avaliações, exclusões para os itens e ainda assim a codificação correta
das respostas para garantir uma avaliação precisa. Cobre uma área variada
do domínio funcional: estado da cognição e comunicação, Atividades da
Vida Diária, bem-estar psicossocial, diagnóstico de doenças e condições de
saúde [10]. Em conjunção com os Protocolos de Avaliação dos Residentes
(RAP), este MDS passou a fazer parte dum sistema denominado de Resident
Assessment Instruments (RAI) cuja utilização é promovida desde 1992 por um
consórcio sem fins lucrativos chamado de InterRAI

154

O potencial
deste
sistema para os cuidados à pessoa idosa
institucionalizada edificou um novo modelo de instrumentos de avaliação [11,
12]. Um exemplo disso são os sistemas baseados nas características e situação
dos pacientes, denominados por sistemas Case-Mix [13]. Estes sistemas de
agrupamento de utentes assentam no racional de que utentes com estado
funcional e situação clínica semelhante, apresentam uma necessidade
e utilização de recursos também semelhante. Procuram assim estimar as
necessidades reais dos pacientes, usando o estado funcional do utente e a
sua situação clínica e realizar uma atribuição correta de recursos, facilitando
uma prestação de serviços com qualidade e eficiência [12].
Um instrumento baseado nesses sistemas é o Resource Utilization Groups
(RUG) que por ser baseado nas necessidades assistenciais, permite prever
a dotação de recursos humanos em função da tipologia dos utentes da
instituição [13, 14]. Usa um algoritmo para separar os indivíduos por grupos,
baseados nas suas características [15]. Em coordenação com os RUG, e
associado ao cálculo do tempo médio de intervenção dos colaboradores das
instituições, os sistemas de comparticipação americanos utilizam um Índice de
Case-Mix (ICM), que representa a utilização em tempo média dos profissionais
por utente num determinado RUG. Um ICM de 1 representa a média para
a população inteira, enquanto um ICM de 1,5 representa 150% da média e
assim sucessivamente [12, 16]. Este ICM tem uma relação direta com o custo
médio estimado em minutos dos utentes dos diversos grupos dos RUG [16, 17].
Em Portugal os sistemas de comparticipação são baseados nos números
e tipologias das camas e grau de dependência dos utentes [18], o que não
engloba a mesma quantidade de variáveis que influenciam o custo do
utente. Uma avaliação compreensiva da qualidade passa também pelo
domínio dos indicadores da qualidade como fonte de informação necessária
à fundamentação da tomada de decisão [19]. A qualidade deve ser medida
em indicadores, dividindo-se em indicadores de estrutura, de processos e de
resultados.
Este trabalho teve como objetivos identificar e comparar as características
da população de duas estruturas residenciais para idosos e de uma estrutura
residencial para pessoas com deficiência através da implementação do
sistema RUG-III, analisando os respetivos indicadores de qualidade e consumo
de tempo de trabalho de profissionais de saúde qualificados.
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2. Metodologia
2.1. Locais de Recolha de Dados e Participantes
Os locais de recolha de dados são tutelados e geridos pela mesma
instituição, sendo que dois se destinam a prestar serviços e cuidados residenciais
para idosos e outro para pessoas com deficiência adultas na região de Lisboa,
Portugal. Para a recolha de dados foram selecionados todos os residentes de
cada um dos equipamentos.

2.2. Instrumentos de Recolha de Dados e Procedimentos
Para cálculo dos RUG e ICM foi utilizado o MDS versão 3.0, selecionandose as questões necessárias à implementação do algoritmo para 34 grupos
da versão 5.20. A recolha de horas de trabalho despendidas na intervenção
direta de cada profissional de saúde qualificado em cada residente foi obtida
através de um registo diário dessa variável.
Após formação e familiarização com os documentos de registo, o
preenchimento dos dados para cada residente foi dividido por áreas
profissionais, consoante a especialidade. Por exemplo, os dados referentes às
atividades da vida diária foram preenchidos após a avaliação de fisioterapia
ou terapia ocupacional e os dados referentes às funções mentais de
orientação e atenção pelos profissionais de psicologia.
Os indicadores de qualidade foram definidos com base no documento
“Quality management by result oriented indicators: Towards benchmarking
in residential care for older people” [19] agrupados com base nos dados
recolhidos para cálculo dos RUG.
O estudo foi aprovado pela Direção Executiva da organização bem
como pela Direção Técnica de cada um dos equipamentos. A privacidade
e confidencialidade das informações pessoais dos participantes, bem como
o direito à intimidade e anonimato foram garantidos dado que não seria
possível associar os dados ao residente sem a chave de correspondência
pertença da organização.

2.3. Análise de Dados
Os dados recolhidos foram compendiados num ficheiro criado para a
implementação do algoritmo do RUG, para o cálculo dos ICM e dos indicadores
de qualidade. Para esse efeito usou-se o programa Microsoft Excel 2010 para
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o Windows. Os indicadores selecionados foram ainda analisados com recurso
à estatística descritiva, através do programa PASW Statistics versão 20.0 para o
Windows (SPSS Inc., Chicago, Illinois), tendo sido usado o teste Qui-Quadrado
ou teste exato de Fisher quando n<5, para avaliar diferenças entre proporções
e o teste Kruskal Wallis para avaliar diferenças entres médias, considerando-se
um p<0,05 estatisticamente significativo [20].
O cálculo do algoritmo dos RUG III, baseado exclusivamente no MDS é
aplicável em lares com pessoas com deficiência mental ou estruturas com
resposta semelhante, seguiu uma aproximação hierárquica, procedendose à distribuição dos utentes por grupos com uma utilização de recursos
sucessivamente menor.
O ICM foi calculado em três passos consecutivos: (i) calculou-se o tempo
médio de prestação de serviços aos utentes por resposta social, passando
esse valor a ser representado pela unidade 1 (ICM = 1); (ii) calculou-se o
tempo médio de intervenção (separadamente por enfermagem, outros
profissionais e total) dos grupos dos RUG-III por instituição, (iii) dividiu-se pelo
tempo correspondente ao ICM = 1 definido anteriormente. Obteve-se assim
um ICM por instituição para cada RUG-III. Dado que a versão RUG-III poder
ser usada na população com deficiência [21], analisou-se toda a amostra em
conjunto.
Os indicadores de qualidade foram calculados seguindo a definição
original descrita no manual, excetuando os indicadores referentes às úlceras de
pressão, restrições, e tempo de cuidado por residente que foram adaptados:
1) úlceras – definido como a percentagem de utentes que apresentam úlceras
de pressão, de grau 2 a 4, com início na instituição, passou a contemplar as
úlceras constatadas na instituição independentemente do seu local de início;
2) restrições - definido como a percentagem de residentes que foi restringido
fisicamente durante os últimos sete dias, passou a apenas incluir as restrições
físicas no leito; 3) tempo de cuidado por residente - consistindo no tempo
médio de cuidado direto providenciado por dia ao residente, passou apenas
a incluir o tempo de prestação de serviços de enfermagem de calculado de
acordo com a metodologia utilizada para os serviços dos sistemas Medicare
e Medicaid[22].
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3. Resultados
3.1. Participantes
Foram recolhidos dados relativos a 210 utentes, 99 do equipamento A, 67
do equipamento B e 44 do equipamento C (Tabela 1).
Tabela 1 – Equipamentos analisados: tipo, número de profissionais e
características demográficas dos utentes
Equipamento

Tipo

Profissionais, n Utentes, n (h)

Idade utentes, x (dp)

A

Deficiência

108

99 (43)

49 anos (13 anos)

B

Idosos

21

44 (14)

78 anos (10 anos)

C

Idosos

36

67 (20)

83 anos (07 anos)

n - número; h – homens; x – média; dp–desvio padrão

Com 57% de participantes do sexo feminino os utentes do equipamento
A apresentavam uma média de idades de 49 anos (DP ± 13 anos). Como
características da população que não correspondiam ao tipo de perfil de
admissão do equipamento, existia um utente com diagnóstico de esclerose
múltipla, para além dum total de 16 utentes com 65 ou mais anos, dois deles
acima dos 85. No equipamento B, 70% dos utentes eram do sexo feminino e
a média etária era de 83 anos (DP ± 7 anos). Neste equipamento dois utentes
tinham menos de 65 anos, um foi admitido com diagnóstico de queimaduras
de 2º ou 3º grau, nove apresentavam hemiplegia ou hemiparesia e oito
pessoas estavam diagnosticadas com pneumonia. No equipamento C, 68%
dos utentes eram do sexo feminino e a média de idades era de 78 anos (DP ±
10 anos). Utentes com características não enquadradas no perfil de admissão
do equipamento: seis apresentavam diagnóstico de paralisia cerebral, seis
apresentavam hemiparesia ou hemiplegia, e dez utentes tinham menos de 65
anos de idade, sendo que destes três tinham 55 ou menos anos.
Para os participantes do equipamento A, a média de cotação das AVD
foi de =10,2 (dp=5,06), que embora superior às dos outros dois equipamentos
(para B, =8,9, dp=4,95; para C, =7,8, dp=5,31), não era estatisticamente
significativa, revelando níveis semelhantes de graus de dependência.

3.2. RUG
De acordo com o sistema RUG III, constata-se que a maior parte da
população (70,9%) encontrava-se nas categorias ‘Necessidades Especiais’,
‘Problemas Comportamentais’, e ‘Défice Cognitivo’.
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Na categoria ‘Necessidades Especiais’, foi verificada uma predominância
de utentes no grupo ‘SSA’, que apresenta uma cotação das AVD inferior
comparativamente aos outros grupos da mesma categoria. Na categoria
‘Clinicamente Complexos’ a maior parte dos utentes encontra-se atribuído aos
grupos CB1 e CB2, diferenciados por uma cotação das AVD de [12-16] pontos
e de [04-11] pontos, respetivamente. Já na categoria ‘Défice Cognitivo’, os
grupos com mais utentes são os IB1 e IA1, que não incluem reabilitação de
enfermagem e cujo valor de AVD é de [6 -10] pontos e de [04-05] pontos,
respetivamente.
Da população analisada, três indivíduos (1,4 %) recebiam reabilitação
de enfermagem, nove (4,3 %) recebiam serviços especializados de saúde
(medicação intravenosa, sucção, ventilador ou respirador, cuidados a
traqueostomia), cinco (2,4 %) foram sinalizados com depressão e 50 (23,8 %)
apresentavam défice cognitivo. Dos doze (5,7 %) enquadrados na categoria
‘Funcionalidade Física Reduzida’, sete (3,3 % dos participantes) apresentavam
défice cognitivo e três (1,4 % da participantes) apresentavam dependência
nas AVD de perda tardia.
No equipamento A, as categorias que apresentaram valores mais
elevados de percentagem, após a distribuição de cada utente pelo RUG
foram a categoria das ‘Necessidade Especiais’ (65%) e a categoria ‘Défice
Cognitivo’ (27%). No equipamento B, tal verificou-se para as categorias
‘Clinicamente Complexos’ (27%), ‘Défice Cognitivo’ (31%) e ‘Problemas
Comportamentais’ (21%) enquanto no equipamento C, a maior parte dos
utentes foram classificados nas categorias ‘Clinicamente Complexos’ (25%)
e ‘Problemas Comportamentais’ (35%). As Instituições C e B apresentam uma
maior distribuição de utentes nas categorias ‘Funcionalidade Física Reduzida’
e ‘Problemas Comportamentais’ do que a A.

3.3. Índice de Case-Mix
Os resultados obtidos no ICM de enfermagem apresentam uma variação
entre 0,68 (categoria ‘Problemas Comportamentais’) e 3,54 (categoria
‘Serviços Extensivos’) para o equipamento A, uma variação entre 0,76
(categoria ‘Problemas comportamentais’) e 2,19 (categoria ‘Necessidades
Especiais’) para o equipamento B, e uma variação entre 0,65 (categoria
‘Problemas comportamentais’) e 1,56 (categoria ‘Necessidades Especiais’) A
categoria ‘Necessidades Especiais’ revela um ICM elevado nos equipamentos
destinados a idosos, contrastando com o equipamento destinado a pessoas
com deficiência onde é a categoria ‘Serviços Extensivos’ a revelar um elevado
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ICM. Por outro lado, a categoria ‘Funcionalidade física reduzida’, apresenta
um ICM mais elevado do que a categoria ‘Problemas comportamentais’ nos
equipamentos destinados a idosos (Gráfico 1).

Gráfico 1 - Distribuição dos utentes de cada equipamento por categoria de RUG III

3.4. Indicadores de Qualidade
O registo de indicadores de qualidade apresentou dificuldades,
existindo lacunas a nível da avaliação médica e no registo de quedas.
O acompanhamento clínico parece ser uma área com menor atenção
destacando-se de forma positiva os indicadores relativos à área da nutrição
(perda de peso e hidratação). A merecer atenção as percentagens elevadas
a nível dos indicadores relativos ao humor e alterações comportamentais nos
equipamentos destinados a idosos (Tabela ).
Verificaram-se diferenças estatisticamente significativas nos indicadores
Comportamentos e Sintomas de depressão: Entre A e B o indicador
Comportamentos; Entre A e C o indicador Sintomas de depressão; Entre C e B
os indicadores Comportamentos e Sintomas de depressão.

160

Os tempos de enfermagem relatados são mais elevados no equipamento
A (19minutos), sendo o valor mais baixo o do equipamento B (13minutos).
A
Indicadores

Descrição

B

C

n

n

n

(%)

(%)

(%)

3 (3,03)

4 (5,97)

5 (11,36)

-¹

44 (65,67)

24 (54,55

4 (4,04)

5 (7,46)

0 (0,00)

0 (0,00)

4 (5,97)

0 (0,00)

-¹

-¹

4 (9,09)

6*(16,16)

40 (59,70)

3 (3,03)

0 (0,00)

6**(6,06)

5 (7,46)

3 (3,03)

1 (1,49)

1 (2,27)

19 min.

13 min.

18 min.

residentes com úlceras
Úlceras

de pressão, de grau 2 a 4,
presentes na instituição

Avaliações
médicas

residentes com avaliação
de saúde realizada por um
especialista periodicamente
residentes com perda de

Perda de peso

peso não inserida em plano
de intervenção

Desidratação
Quedas

residentes com sintomas de
desidratação
residentes que tiveram uma
queda nos últimos 30 dias.
residentes que
demonstraram

Comportamentos

comportamentos
desafiantes para com outras

21***
(47,73)

pessoas (últimos sete dias)
residentes que foram
Restrições no leito

restringidos fisicamente no

4 (9,09

leito (últimos sete dias)
Sintomas de
depressão
PEG
Tempo por
residente

residentes diagnosticados
com sintomas depressivos
nalgum momento.
residentes com alimentação
parentérica.

10***
(22,73)

tempo médio de cuidado
de enfermagem relatado
por dia ao residente.

¹Sem registo; min – minutos, n – número
* diferença estatisticamente significativa entre o equipamento A e o equipamento B
**

diferença estatisticamente significativa entre o equipamento A e o equipamento C
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4. Discussão
Os dados analisados deram base ao delineamento de três linhas de
discussão principais.
Nos equipamentos B e C notou-se uma ausência de utentes em grupos
com reabilitação e um número de fisioterapeutas, terapeutas da fala e
terapeutas ocupacionais presentes nas instituições insuficiente para prestar
serviços mínimos considerados pelo RUG, assim como um número insuficiente
de enfermeiros. Por outro lado, o equipamento C apresenta um total de
seis utentes diagnosticados com paralisia cerebral, o que representa uma
exceção à tipologia do equipamento, e como tal implica a existência de um
maior número de profissionais de apoio direto segundo a legislação.
Ao mesmo tempo, os indicadores úlceras de pressão, perda de peso,
funcionalidade e problemas comportamentais demonstraram uma maior
percentagem nas estruturas residenciais para idosos do que no lar residencial
para pessoas com deficiência. Dados referentes à apresentação de
comportamentos desafiantes (60% da população no equipamento B e 50%
no equipamento C), de úlceras de pressão (grau 2 a 4) e registo de sintomas
de depressão estão habitualmente associados a uma contratação inferior ao
necessário e consequente sobreutilização dos profissionais pelas instituições
[23, 24].
O próprio valor elevado do ICM das estruturas residenciais, especialmente
no caso do equipamento C indica uma maior utilização de recursos em
grupos com menor custo esperado, indicando uma sobreutilização dos
profissionais nesses grupos e uma atribuição de utentes não correspondente
às suas necessidades. Os dados também sugerem a necessidade de uma
especialização dos cuidados à população residente, o que requer um
aumento do rácio de profissionais qualificados nos equipamentos, de modo
a responder às especificidades de cada situação. Esta situação é válida
para a participação dos serviços de medicina na elaboração dos planos de
intervenção e para a inclusão de outros profissionais especializados.
Estes fatores, cruzados com o maior tempo de enfermagem utilizado nos
equipamentos A e C suportam os justificativos anteriores duma contratação
insuficiente de profissionais de enfermagem, reabilitação e auxiliares nas
estruturas residenciais analisadas. Esta contratação insuficiente de profissionais
poderá ser consequência duma reduzida comparticipação financeira por
parte das entidades financiadoras.
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Nas estruturas residenciais para idosos, existe uma distribuição de utente
mais centrada em categorias com menor custo (Défices Cognitivos e Problemas
Comportamentais - compreendendo mais de 50% da população em ambas
as instituições), não incidindo nenhum dos utentes nos grupos mais onerosos
dessas mesmas categorias. Isto sugere dificuldade das instituições em prestar
os serviços que caracterizam os grupos mais onerosos, sobrecarregando outros
grupos do RUG, e uma menor correspondência entre o custo dos utentes e o
valor comparticipado pelas entidades financiadoras.
De facto, o rácio do custo médio dum utente dos lares residenciais para
pessoas com deficiência analisados em trabalhos anteriores cifra o custo
com recursos humanos em 62% do custo total [25], sendo a comparticipação
oficial de 53% do custo total. No mesmo sentido, nas estruturas residenciais
para idosos espera-se que o custo mensal médio total por utente com
demência seja, pelo menos, 20% superior ao de um utilizador sem qualquer
outra condição clínica associada [26], sendo que a comparticipação oficial
se cifra na ordem dos 45% do custo total para estes últimos. Naturalmente,
parece existir uma subvalorização do custo real.
Apesar de ambas as respostas sociais se apresentarem subcomparticipadas, são as estruturas residenciais para idosos que se confrontam
com maiores dificuldades, como é sustentado pelas maiores percentagens
nos indicadores da qualidade, menor rácio de profissionais e maior ICM total.
Consequentemente, utentes com características díspares podem apresentarse num mesmo grupo de comparticipação que não satisfaça as necessidades
efetivas de financiamento. Os prestadores de serviços podem ser tentados
a admitir apenas alguns grupos específicos de residentes, ou apresentar
dificuldades em prestar serviços adequados em casos cuja comparticipação
se encontre abaixo do custo real [27]. Esta sub-comparticipação evidencia
ligações a um sistema de comparticipações pouco diferenciador como o
usado em Portugal.
A distribuição dos utilizadores pelos diversos grupos de RUG, apesar da
sub-comparticipação, sublinha que os fatores que diferenciam os custos
destes devem incluir não só os graus de dependência, mas também: as
condições patológicas associadas, os serviços específicos de enfermagem, a
presença de défices cognitivos, problemas comportamentais ou presença de
sintomas depressivos e ainda o tipo de reabilitação necessário. Estes fatores
de diferenciação são apontados pela tendência do ICM variar conforme as
categorias dos RUG.
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As variações do ICM das três instituições representam uma percentagem
de variação no custo de utente de 68% a 354%. O custo em recursos dum
utente varia aproximadamente entre metade a mais do dobro do valor
médio dum utente nas instituições quando se tem em conta o sistema RUG.
Estes dados sustentam a necessidade de aumentar os fatores preditivos da
comparticipação dos utentes no sistema.
Razões de ordem metodológica e conceptual podem ser apontadas
como fatores de influência dos resultados obtidos. Estes três equipamentos
somam um total de 210 residentes. A amostra deveria incluir um total de
1000 residentes para que houvesse uma alocação de pelo menos 5 utentes
em cada RUG e consequentemente, possibilitar a dissolução dos valores
fora da normalidade da amostra [28]. O baixo número de residentes da
amostra atribuídos a alguns grupos faz com que as suas médias possam ser
consideradas instáveis e assim justificar a inconformidade com os valores e
comportamentos esperados do ICM [29].
A realização da recolha pelos profissionais das instituições e não por
alguém externo dificultou a agilização do processo, para além de que poderá
ter tornado os dados mais subjetivos, uma vez que as bases de dados não
só eram estranhas às rotinas dos equipamentos analisados, como também
extensas e complexas. Esta limitação também se traduziu na dificuldade em
incluir todos os grupos profissionais na análise.
A nível conceptual é importante mencionar que nenhum indicador
representa por si só a qualidade geral dum equipamento [30]. Os indicadores
selecionados, ainda que cingidos aos dados recolhidos, tentaram ser o mais
numerosos possível dentro dos limites definidos pelo próprio manual usado
como referência [19].
Ao nível da gestão institucional, sugere-se a implementação de
indicadores como método de medição da qualidade e criação de dados
estatísticos para fundamentar as tomadas de decisão. Neste âmbito, o
estudo aplicado apresenta potencial, uma vez que ao recolher indicadores
do MDS, permite a integração de todos sistemas, numa intervenção geral de
controlo e gestão da qualidade. A implementação de indicadores contribui
ainda para a criação duma base de informação útil para os stakeholders
envolvidos, o que constitui um ponto forte deste projeto ao incluir o valor do
consumidor, como base para comparação das instituições a nível europeu
[31, 32]. Esta utilização de indicadores possibilitaria a alocação dos recursos
das instituições, de acordo com os objetivos delineados para a procura da
qualidade dos seus serviços.
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A nível macro, político, o desenvolvimento dum financiamento baseado
em case-mix, destaca-se como uma necessidade para os cuidados de longa
duração. A junção dum sistema de contribuição de case-mix associado à
implementação do RAI/RUG permitiria adaptar o sistema de comparticipação,
ajustando-o ao custo real do utente, possibilitando a intervenção na
problemática da sub-comparticipação dos utentes e contratação insuficiente
de profissionais das instituições.
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RESUMO
O conceito Electronic Health (ehealth) assume uma importância crescente
devido à necessidade de otimização da eficácia e eficiência dos sistemas de
saúde, bem como da sua evolução de um paradigma de cuidados centrados
nas organizações, ou seja cuidados partilhados e com processos controlados,
para um paradigma mais personalizado e focado no bem-estar geral dos
cidadãos. Espera-se que a consequência direta seja uma redução os custos.
Por sua vez, o conceito Pervasive Health surgiu como uma especialização
do conceito ehealth e pretende tirar partido da disseminação maciça de
uma ampla de dispositivos computadorizados disseminados pelos espaços
físicos que nos rodeiam, por forma a contribuir para a gestão da saúde e do
bem-estar, e tornar os cuidados de saúde mais ajustadas à vida quotidiana.
O presente artigo apresenta uma visão geral dos conceitos e aplicações
Pervasive Health, os quais podem representar uma resposta para uma série de
desafios relacionados com o envelhecimento populacional e o peso inerente
às condições de saúde crónicas.

1. Introdução
Durante as últimas duas décadas, houve um aumento considerável na
capacidade de desenvolver e implementar sistemas que utilizam componentes
inteligentes com um elevado grau de integração e miniaturização [1].
Resultante deste notável desenvolvimento, conceitos como Pervasive
Computing fazem hoje parte da nossa vida quotidiana e social, tendo impacto
nos ambientes que nos envolvem.
Assim, Pervasive Computing é, hoje, um campo de investigação
multidisciplinar, que tem como objetivo desenvolver dispositivos eletrónicos
que permitam um acesso fácil a informação e a aplicações relevantes. Tal

169

envolve investigação tecnológica relacionada com microprocessadores,
software, middleware, comunicações sem fios ou computação em nuvem
[2], entre outros. Existem três importantes tecnologias de base relacionadas
com Pervasive Computing: Computação Ubíqua (Ubiquitous Computing),
Comunicação Ubíqua (Ubiquitous Communication) e Interação Ubíqua
(Ubiquitous Interaction) [2].
Segundo Weiser [3], a Computação Ubíqua tem como objetivo
otimizar a utilização de dispositivos computacionais, promovendo o seu
uso nas atividades quotidianas (por exemplo, integração de facilidades
de monitorização e de computação em objetos do dia-a-dia, tais como
eletrodomésticos, brinquedos ou móveis), tornando-os imbuídos no ambiente
físico de forma impercetível para os usuários. Por sua vez, a Comunicação
Ubíqua inclui tecnologias que permitem a interação entre vários dispositivos
em qualquer hora e em qualquer lugar [2], através de canais multimodais.
Finalmente, uma vez que a computação ubíqua permite que o usuário, numa
única sessão, interaja com vários dispositivos (por exemplo, computadores
portáteis, smartphones, tablets ou ecrãs sensíveis ao toque), são necessárias
interfaces amigáveis. Estas devem suportar a interação natural (por exemplo,
fala ou gestos) e devem considerar as preferências dos usuários.
Uma infraestrutura Pervasive Computing é, portanto, um ambiente
complexo de dispositivos de computação, redes e interfaces naturais que
disponibilizam aplicações com conectividade discreta, contínua e confiável.
Por outro lado, o conceito Ambiente Inteligente (Ambient Intelligence) [4] tem
em comum com o conceito Pervasive Computing a visão de é possível que a
tecnologia seja incorporada de forma invisível no nosso meio ambiente natural,
para estar disponível quando necessário através de uma interação sem
esforço. Contudo, o ambiente inteligente também inclui ações sobre o estado
do ambiente de modo a adaptá-lo às necessidades dos usuários e permitir o
aparecimento de mecanismos que ajudem e aconselhem os seres humanos.
Portanto, considera-se que as tecnologias Pervasive Computing juntamente
com as tecnologias relacionadas com a inteligência artificial podem fornecer
dispositivos inteligentes que avaliam o estado do meio envolvente, percebam
a presença de seres humanos, acompanhem as suas atividades e aprendam
as suas preferências. Para isso, as tecnologias associadas à inteligência
artificial estão a ser utilizadas não para imitar a inteligência humana (um dos
objetivos da sua evolução no passado), mas para combinar as sinergias dos
seres humanos e das tecnologias ubíquas [5].
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A investigação relacionada com Pervasive Computing, bem como os
componentes inteligentes que resultaram dessa investigação, desenvolveuse ao ponto de testes tangíveis com protótipos de pequena e média escala
serem bastante comuns [1]. Uma das áreas de aplicação mais importantes
destas tecnologias está relacionada com os cuidados de saúde, enquadradas
num modelo concetual que se convencionou designar Pervasive Health.
Assim sendo, este artigo apresenta uma revisão de literatura com o objetivo
de sistematizar conceitos relacionados com os dispositivos e aplicações
Pervasive Health. Além da presente secção introdutória, o artigo é constituído
por mais cinco secções: Pervasive Health, Mobile Health, Ambient Assisted
Living, Discussão e Conclusões.

2. Pervasive Health
O desenvolvimento do modelo concetual Pervasive Health pode contribuir,
de diferentes formas, para a personalização dos serviços de saúde e bemestar ao promover a sua evolução de uma abordagem médica para modelos
operacionais centrados no indivíduo, em que este se torna um parceiro
ativo no processo de cuidado [2, 6]. O termo personalização pode estar
relacionado com diferentes conceitos, tais como a medicina personalizada
(por exemplo, personalização individual de diagnóstico e terapia com base
em informação relacionada com o perfil genómico de cada paciente [7]),
monitorização personalizada (por exemplo, uso de micro e nano sensores
fisiológicos portáteis) [8], ou cuidados personalizados (por exemplo, serviços
prestados independentemente da hora ou local de acordo com as escolhas
e preferências dos indivíduos [8, 9], dando-lhes a oportunidade de participar
ativamente na sua saúde e nos cuidados que recebem).

2.1. Aplicações de Monitorização
Os avanços registados em temos de tecnologias associadas aos sensores
e comunicações sem fios tornaram possível o aparecimento de sensores
portáteis capazes de monitorizar parâmetros fisiológicos, atividades e
comportamentos em contextos não hospitalares de uma forma contínua.
Além disso, as comunicações ubíquas baseadas em redes sem fios tornam
possível o acesso e a transferência de informação relacionada com a saúde
(por exemplo dados de medições ou registos médicos) a partir de qualquer
lugar e em qualquer instante [2].
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Assim sendo, uma aplicação típica Pervasive Health consiste na
monitorização do estado de saúde ou da evolução de uma determinada
doença, nomeadamente de carácter crónico. Por exemplo, pacientes que
sofrem de alguma condição crónica como diabetes mellitus podem contactar
o seu cuidador, normalmente um médico, de uma forma contínua usando
tecnologias móveis e dispositivos de monitorização para ambulatório, como
um glicosímetro. Para isso, é necessário que os sensores coletem uma gama
de dados fisiológicos, nomeadamente os que podem ser obtidos por sinais
biológicos. Os sinais biológicos que são utilizados mais frequentemente em
aplicações Pervasive Health incluem a atividade cardíaca, eletrocardiograma
(ECG), atividade cerebral, eletroencefalograma (EEG), ou a atividade
muscular (eletromiografia (EMG). Além disso, existem outros sensores, incluindo
os sensores de pressão e térmicos, que são utilizados para medir a pressão
sanguínea, temperatura corporal, glucose no sangue, ritmo cardíaco, ritmo
respiratório, saturação de oxigénio no sangue ou transpiração. Alguns sensores
são não invasivos (por exemplo, dispositivos colocados junto ao corpo ou
fazendo parte de roupas inteligentes), enquanto que outros sinais biológicos
(por exemplo, EEG) requerem sensores invasivos, tais como elétrodos. Os
sensores miniaturizados, em particular os imbuídos em têxteis apresentam um
potencial considerável permitindo, por exemplo, medir a glicose no sangue,
pressão arterial ou a atividade cardíaca através do uso de técnicas óticos ou
relacionadas com a utilização de raios infravermelhos [10].
No entanto, as condições de saúde são influenciadas por uma ampla
gama de fatores distribuídos por diferentes níveis de impacto que interagem
uns com os outros de forma contínua e subtil [11]. Nestes incluem-se fatores
comportamentais (por exemplo, dados associados à adesão à medicação),
sociais (por exemplo, dados associados às atividades e participação) e
ambientais [12]. Por exemplo, um plano de dieta é influenciado tanto pelo
estado de saúde de um indivíduo como por fatores comportamentais (por
exemplo, atividade física) e por fatores ambientais, os quais podem dificultar
ou potenciar estes mesmos fatores comportamentais. Particularmente, é
importante considerar sensores miniaturizados não só capazes de monitorizar
os parâmetros fisiológicos, mas também atividades e comportamentos como,
por exemplo, reconhecer a atividade social ou identificar quaisquer mudanças
nas atividades que possam ser um indicador de declínio [13, 14, 15].
A monitorização de parâmetros fisiológicos em conjunto com a
monitorização das atividades diárias (ou seja, para identificar a consistência
e completitude dessas atividades) pode permitir avaliar, de uma forma
naturalista e contínua, a saúde e estado cognitivo: por exemplo, mudanças
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nos padrões de movimento, número de saídas ou ritmo de sono [16, 17, 18]
pode ajudar a automatizar a assistência, prevenir acidentes e doenças e, em
última instância, diminuir a sobrecarga do cuidador.
Identificação de situações de emergência, monitorização de sintomas
e geração alertas para os pacientes e profissionais de saúde pode prevenir
exacerbações da doença e facilitar uma intervenção rápida. A este respeito,
as aplicações Pervasive Health podem melhorar o acesso aos cuidados,
especialmente quando o tempo é vital (por exemplo, em caso de acidente
vascular cerebral (AVC) ou trauma agudo). Visto que as quedas constituem
uma importante causa de morbidade e mortalidade em pessoas idosas,
a deteção de quedas é outra área importante de aplicação [16]. Podese enumerar vários tipos de sistemas de deteção de quedas com base em
dispositivos portáteis, sensores ambientais (por exemplo, sensores de deteção
de vibração do piso) ou análise de vídeo e áudio em tempo real [16, 19, 20].

2.2. Outras Aplicações
Ao tipificar as aplicações Pervasive Health é preciso também incluir
aplicações preventivas, aplicações para melhorar a comunicação entre os
prestadores de cuidados e os pacientes ou entre cuidadores, e aplicações
para apoiar pessoas frágeis (por exemplo, pessoas idosas) a viver de forma
independente e com bem-estar.
As aplicações preventivas têm como objetivo atuar em várias dimensões
(social, familiar e pessoal) para contribuir para a adoção de estilos de vida
ativos e saudáveis, para aconselhar e promover a adesão a terapias de
longo prazo ou para facilitar a deteção precoce de potenciais problemas
[21, 22]. Ainda assim, ao nível da prevenção, a informação fornecida pelos
componentes inteligentes associados à tecnologia Ambiente Inteligente torna
possível adequar as intervenções como, por exemplo, previsão inteligente
do momento e lugar em que a intervenção pode ser efetuada de forma
otimizada.
Em alguns casos, as aplicações Pervasive Health podem promover o
envolvimento de prestadores associados aos cuidados primários, substituir
consultas demoradas, otimizar programas de reabilitação ou outro tipo
de intervenções relacionadas com a saúde [22]. Isso pode beneficiar
especialidades que exigem um acompanhamento frequente. Por exemplo,
sistemas de reabilitação especializados úteis para o tratamento de pacientes
com AVC podem ser controlados remotamente por fisioterapeutas, os quais
podem aceder aos dados relevantes, nomeadamente os respeitantes aos
níveis de exercício.
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Relativamente às pessoas com doenças crónicas, as aplicações Pervasive
Health podem permitir que elas recebam informações úteis para um melhor
controlo das suas situações crónicas. Por exemplo, podem ser disponibilizadas
informações educativas sobre a dor (informação geral, sintomas ou causas),
bem como informações relativas ao alívio das condições de saúde individuais
(por exemplo, técnicas de relaxamento ou técnicas de redução de dor, tais
como a acupuntura), através de uma variedade de conteúdos, incluindo
imagens, vídeos ou animações [23]. Além disso, as aplicações Pervasive
Health também podem ser utilizadas para a reabilitação cognitiva e apoiar
os idosos que apresentem declínio cognitivo [24].
Outras aplicações promovem a auto-gestão, nomeadamente a gestão
do estilo de vida, lembretes de prescrições, gestão de consultas, acesso ao
registo de cuidados de saúde (ou seja, permitir aos pacientes o controlo
das suas informações de saúde, com a capacidade de compartilhá-las em
segurança, conforme a necessidade) ou ajudar os pacientes a contribuir
com observações do seu quotidiano como, por exemplo, registos pessoais de
saúde.
No âmbito do paradigma Pervasive Health, diferentes grupos de
tecnologias, embora focalizados em aspetos específicos, podem contribuir
para um modelo idealizado de personalização dos cuidados. Entre estes
grupos de tecnologias, a saúde móvel (mhealth) e o Ambient Assisted Living
(AAL) (ou seja, o desenvolvimento do conceito de Ambiente Inteligente para
permitir às pessoas com requisitos específicos viver mais tempo no seu ambiente
natural) [10, 13] têm sido objeto de investigação relevante. Contudo, há uma
sobreposição significativa entre os dois conceitos, ou seja, existem aplicativos
que podem ser classificados como mhealth ou AAL. O conceito mhealth
enfatiza a mobilidade e inclui aplicações de apoio ao cuidado dos pacientes
nas suas casas bem como aplicativos para serem utilizados em ambientes
clínicos para atividades profissionais (por exemplo, a formação de estudantes
de medicina), enquanto o ALL pode incluir dispositivos estáticos e pretende
apoiar os idosos que vivem em casa não só em aspetos relacionados com
os cuidados de saúde, mas também com a manutenção de uma vida
independente.

3. Mobile Health
A Organização Mundial de Saúde definiu a mhealth como a “prática
médica e de saúde pública suportada por dispositivos móveis, tais como
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telemóveis, equipamentos de monitorização de pacientes, assistentes
pessoais digitais e outros dispositivos sem fios” [25]. Assim, o conceito mhealth
está relacionado com o uso de dispositivos de comunicação móveis (por
exemplo, smartphones ou tablets) para apoiar os serviços de saúde, em
termos de gestão da doença e do bem-estar [26].
Uma vez que os sistemas de cuidados de saúde preveem a prestação
de cuidados de saúde em vários locais (por exemplo clínicas, serviços de
ambulatório ou as próprias casas dos pacientes), estes consideram por
natureza a mobilidade dos cuidados [26]. Tal significa que as aplicações
mhealth podem apoiar a comunicação e a colaboração entre os diferentes
profissionais de saúde em atividades relacionadas com o diagnóstico de
doenças, referenciação de medicamentos, cálculos médicos ou procura de
informação em literatura específica, entre outros.
O espectro da tecnologia atualmente disponível inclui um considerável
número de dispositivos portáteis (por exemplo, smartphones ou tablets) que
recolhem e armazenam informações. Uma vez que os smartphones atuais são
bastante robustos e tem um elevado nível de disseminação (estão acessíveis
a mais de 90% da população mundial [1, 27]), fornecem interfaces ubíquas
e têm a capacidade de recolher, armazenar e transmitir informações [1],
pelo que podem ser muito relevantes para o desenvolvimento de aplicações
relacionadas com a prestação de cuidados de saúde. Além disso, uma
característica interessante dos smartphones é a capacidade de transmissão
de dados sem fios a curta distância (por exemplo, através do Bluetooth [26]).
Isso permite que as aplicações para smartphones possam integrar com uma
vasta gama de dispositivos de hardware (por exemplo, medidores de glicose,
oxímetros de pulso ou termómetros) de diferentes fornecedores.
Em relação aos profissionais de saúde, os smartphones estão a ser
usados para realizar testes móveis para ajudar o diagnóstico, para aceder
aos registos eletrónicos de saúde e informações do paciente, para apoiar
decisões relacionadas com medicamentos e para proporcionar novos
meios de educação e ensino médicos [28], entre outras atividades. Em
particular, os smartphones podem ter um papel importante em situações de
doenças infeciosas (por exemplo, divulgação de alertas e de informação ou
monitorização global) [28].
As aplicações para smartphone orientadas ao paciente podem
proporcionar serviços de apoio a pessoas com doença crónica [26]. Exemplos
de aplicações de gestão de doenças crónicas incluem a auto-gestão (por
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exemplo, a auto-gestão da doença pulmonar obstrutiva crônica [29]),
sugestões de especialistas com base na informação prestada pelo próprio
paciente (por exemplo, ajudar os pacientes diabéticos no cálculo da dose
de insulina com base na ingestão de hidratos de carbono, glicose no sangue
antes das refeições e atividade física reportada [30]), apoio a programas
de reabilitação (por exemplo, a monitorização remota em tempo real da
frequência cardíaca durante os exercícios de reabilitação [31, 32]), a medição
do nível de atividade física (o que é importante em muitas doenças crónicas
[33]), integração de dados de sensores portáteis [34] ou até mesmo ajudando
os pacientes a praticar meditação [26].
Além disso, a literatura científica refere um número considerável de
aplicações de deteção de quedas usando smartphones em conjunto com
acelerómetros triaxiais embutidos ou portáteis [26] e aplicações que são usados
na gestão da dor [23, 26, 28]. As tecnologias associadas aos smartphones têm
o potencial de fornecer relatórios da dor em tempo real, o que é bastante
relevante uma vez que a dor é um estado de saúde prevalente com uma
grande diversidade e que, muitas vezes, é de difícil descrição por parte dos
pacientes e, portanto, de difícil diagnóstico e tratamento [26].
Uma revisão sistemática sobre aplicações para smartphones conduzida
por Rosser et al. [23] analisou 111 aplicações focando vários tipos de dor e
em diferentes condições de saúde que podem implicar dor, incluindo as
aplicações que fornecem funcionalidades básicas de medição do nível de dor
ou de monitorização das atividades diárias [23]. O enfoque destas aplicações
pode ser dividido em tipos de dor gerais (dores comuns e em alguns casos
dores genéricas não especificadas), tipos de dor específicas (como dores
de cabeça, costas, pescoço, peito, dentes ou menstruais) ou dor crónica
(por exemplo, condições crónicas, como fibromialgia, artrite e doença
degenerativa discal). Predominantemente a finalidade das aplicações
citadas foi o alívio da dor ou informações educativas sobre a dor (informação
geral, sintomas e causas). Além disso, algumas aplicações possuíam técnicas
de redução de dor (por exemplo, informações sobre acupuntura, tutoriais de
acupressão e prevenção da dor) e técnicas de relaxamento (por exemplo,
meditação ou tutoriais de massagens), enquanto outras utilizam os atributos
dos smartphones para reduzir a dor (por exemplo, o uso da vibração do
smartphone para massajar ou relaxar, ou mesmo o áudio, o ruído branco e
outros sons relaxantes para meditação e hipnose) [23].
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4. Ambient Assisted Living
O AAL é um campo emergente que atraiu o interesse global, tanto a nível
académico como industrial, pelo potencial das suas soluções, nomeadamente
em termos de aplicações para as áreas relacionadas com a saúde e apoio
social [35].
As preocupações e desenvolvimentos do AAL estão em sintonia com
os objetivos do envelhecimento ativo da Organização Mundial da Saúde
[36]. O envelhecimento ativo enfatiza o pensamento positivo. Enquanto a
perspetiva de incapacidade leva ao isolamento, dependência e aumento
das necessidades dos idosos, uma visão de capacitação centra-se na
manutenção das funções da pessoa idosa e na expansão da sua participação
em todos os aspetos da sociedade. Instrumentos de capacitação como o ALL
são essenciais, tendo em conta que à medida que as pessoas envelhecem a
sua qualidade de vida (ou seja, a perceção da posição na vida no contexto
da cultura e sistema de valor que os envolve) é, em grande parte, determinada
pelas suas capacidades de manterem autónomos (ou seja, a capacidade de
controlar, lidar e tomar decisões pessoais diariamente) e independência (ou
seja, a capacidade de executar as atividades de vida diária, com pouca ou
nenhuma ajuda de outros) [36].
O AAL pretende abordar as necessidades de saúde dos idosos e as
respetivas doenças mais frequentes como [37]: doença cardiovascular,
hipertensão, AVC, diabetes, cancro, doença pulmonar obstrutiva crónica,
doenças músculo-esqueléticas, problemas de saúde mental ou cegueira
e redução da capacidade visual. Atender às necessidades específicas de
cada um, nomeadamente através de serviços de cuidados no domicílio
em conjunto com aplicações inteligentes, é uma das principais estratégias
para garantir uma vida independente dos idosos [38]. Considerando esse
contexto, os objetivos principais do AAL são a promoção do apoio pessoal
(por exemplo lembretes de medicação) e à distância (por exemplo,
programas de telereabilitação [32]), e a disponibilização de informações
precisas e atualizadas as cuidadores para que os cuidados prestados sejam
os mais corretos e na hora certa (por exemplo, a monitorização contínua de
parâmetros fisiológicos ou de comportamentos, emoções e atividades) [39].
Esses objetivos podem contribuir para o esforço global de promoção de acesso
personalizado e acessível a serviços essenciais, com eficácia e eficiência.
A associação da prestação de serviços convencional com soluções de
cuidados no domicílio em conjunto com aplicações inteligentes tem sido
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estudada num número considerável de projetos AAL [13], o que pode contribuir
com soluções que facilitem uma vida independente de pessoas com algum
tipo de limitações ou restrições. Para isso, pretende-se que os dispositivos e
aplicações AAL promovam um continuum digital, onde a informação de
saúde e os dados pessoais possam ser utilizados para inúmeros fins, desde a
gestão do estilo de vida até à hospitalização ou institucionalização, incluindo
a prevenção e promoção da saúde, tratamento e serviços de assistência de
longa duração [40].
A dependência está fortemente relacionada com a capacidade de
realizar Atividades de Vida Diária. A impossibilidade de realizar Atividades
Básicas de Vida Diária (por exemplo, a higiene pessoal, vestir-se e despir-se,
alimentação ou mobilidade) e Atividades Instrumentais de Vida Diárias (por
exemplo, serviço de limpeza, gestão das finanças, compras ou vestuário,
uso de telefone e outras formas de comunicação ou transporte dentro da
comunidade) implica, normalmente, que o indivíduo (ainda que, em algumas
circunstâncias, viva sozinho) está na fronteira de dependência e precisa
de ajuda e apoio. É claro que as soluções tecnológicas não podem suprir
completamente essas necessidades, mas podem atenuar os impactos de
dependência como, por exemplo, um consultor nutricional ou uma solução
de comércio eletrónica que ajude nas compras diárias.
Todas estas aplicações de assistência podem manter ou mesmo aumentar
a confiança do indivíduo e, assim, aumentar o seu bem-estar geral em casa.
No entanto, as aplicações de assistência também devem abordar valores
menos tangíveis, tais como a participação. Em particular, no âmbito do
paradigma AAL considera-se, de uma forma abrangente, a possibilidade de
as tecnologias facilitarem a participação social, religiosa, cívica e política das
pessoas idosas.

5. Discussão
As aplicações Pervasive Health têm um enorme potencial em termos de
soluções inovadoras que podem aliviar, em termos políticos, económicos
e sociais, as consequências do atual envelhecimento demográfico. Em
termos gerais, é importante considerar convenientemente as perspetivas
e opiniões dos usuários finais, a fim de promover a sua aceitação, garantir
que as tecnologias não substituem os cuidados humanos e não promovem
o isolamento da pessoa idosa, garantir a privacidade e confidencialidade e
definir novos modelos de comparticipação que promovam a integração dos
avanços tecnológicos nos sistemas de cuidados de saúde.
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Em termos tecnológicos, a duração limitada das baterias, as pequenas
dimensões dos ecrãs, a facilidade de inserir dados de forma errada, a existência
vírus informáticos, as interferências magnéticas, as interações ineficientes, os
problemas de segurança e privacidade dos dados são algumas das limitações
das aplicações mhealth [26].
Por outro lado, os ambientes onde o AAL pode ser utilizado são muito
complexos e exigem uma combinação de várias tecnologias. Para que isso
aconteça, é necessário que seja feito um grande investimento na integração
e interoperabilidade das tecnologias existentes [41]. Tal irá não só proporcionar
uma melhor resposta às necessidades existentes, mas também diminuir os
custos, caso sejam adotados novos modelos organizacionais e de serviços, e
poderá ser uma base para o estabelecimento das cadeias de valor, incluindo
o desenvolvimento e prestação de serviços por terceiros.
Considerando a revisão de literatura efetuada, há evidências de que os
pacientes e os profissionais de saúde não estão convenientemente envolvidos
nas diversas fases dos processos de desenvolvimento e apenas um pequeno
número de aplicações foram objeto de ensaios ou avaliações.
Referindo-se novamente a revisão sistemática conduzida por Rosser [23],
uma percentagem significativa das aplicações (86%) referiram a inexistência
de envolvimento dos profissionais de saúde nem diretamente, como
criadores das aplicações, nem indiretamente, como fonte de informação
ou intervenientes nos processos de avaliação. Além disso, a comparação do
envolvimento dos profissionais de saúde no desenvolvimento das aplicações
mais recentes com o seu envolvimento no desenvolvimento das aplicações
mais antigas demonstrou não existirem diferenças significativas, o que sugere
que o problema não está a ser tratado de forma adequada.
Por outro lado, uma revisão sistemática da literatura relacionada com
AAL [13] demonstra que muitos dos desenvolvimentos tecnológicos são
orientados à tecnologia, o que se reflete na alta percentagem de artigos sobre
componentes específicos (87%) quando comparada com a percentagem
(13%) relacionada com sistemas completos. Além disso, um número
considerável destes artigos sobre sistemas foca-se em como a tecnologia
pode ser usada no contexto AAL, em vez de olhar para as necessidades dos
utilizadores e propor formas de resolvê-los.
Apesar do alto nível de inovação e implementação tecnológica e de os
primeiros resultados serem promissores, a maioria dos projetos são relativos à
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conceção, desenvolvimento e avaliação de protótipos (ou seja, provas de
conceito). Assim sendo, a colaboração multidisciplinar em grande escala
envolvendo não apenas aqueles que desenvolvem a tecnologia, mas também
empresas, profissionais de saúde, políticos e associações de pacientes é
essencial para a realização de ensaios de grande escala que contemplem a
integração de novas aplicações com a prestação de cuidados diários, para
serem usadas por milhares de usuários, tanto pacientes como profissionais de
saúde, durante longos períodos de tempo [10].

6. Conclusão
O paradigma Pervasive Health tem um enorme potencial em termos de
soluções inovadoras que possam amenizar, em termos políticos, económicos e
sociais, as consequências do envelhecimento demográfico contemporâneo.
No entanto, o seu desenvolvimento não deve ser apenas encarado sob o
ponto de vista tecnológico, porque existe uma grande variedade de questões
que precisam ser considerados, para além de que os desenvolvimentos
tecnológicos precisam de ser complementados com evidências robustas
sobre a sua validade, fiabilidade e utilidade clínica.
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Protocolo de Validação de uma
Plataforma de Forças com Biofeedback
para Exercícios de Reabilitação de
Pessoas Idosas
Hilma Caravau, Alina Ferreira, Bruno Gago, Alexandra Queirós,
Anabela G. Silva, Nelson Pacheco Rocha

RESUMO
O envelhecimento populacional e o consequente aumento das
necessidades de cuidados de saúde têm promovido o desenvolvimento
de novas tecnologias e novos produtos capazes de contribuírem para a
qualidade, a eficiência e a eficácia dos sistemas de saúde. Em particular,
deve-se realçar a dinâmica do setor dos dispositivos médicos, ou seja, de
dispositivos que têm como finalidade prevenir, diagnosticar,tratar, monitorizar
ou aliviar uma doença ou lesão em seres humanos.
O desenvolvimento e a validação de um dispositivo médico têm que
obedecer a uma série de rígidos trâmites que assegurem a sua conformidade
com a legislação e regulamentação vigentes e a segurança dos utentes.
Caso contrário, este não pode ser comercializado. Em particular, é necessário
realizar um conjunto de procedimentos sistemáticos para avaliar se as
medições e ações do dispositivo médico são válidas e fiáveis, para os quais
têm que ser utilizados protocolos de investigação específicos.
Este capítulo pretende sistematizar a experiência relativa à elaboração de
um protocolo de avaliação da validade e da fiabilidade de uma plataforma
de forças portátil, desenvolvida no âmbito do projeto TICE.Healthy - Sistemas
de Saúde e Qualidade de Vida. Este dispositivo médico tem por objetivo o
de proporcionar biofeedback visual e auditivo que suporte quer a avaliação
do equilíbrio postural, quer a realização de exercícios de reabilitação para
restabelecer esse mesmo equilíbrio postural.
Pretende-se que o conteúdo deste capítulo seja encarado como um
guião enquadrador que possa ser utilizado aquando da elaboração de
um protocolo de avaliação da validade e da fiabilidade de um qualquer
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dispositivo médico, por forma a minimizar erros e tornar o desenho experimental
mais célere. Tal é fundamental no setor dos dispositivos médicos porque estes
têm períodos de vida curtos e o seu mercado é um mercado de concorrência
muito elevada.

1. Introdução
Em todo o mundo, a proporção de pessoas com idade igual ou superior
a 60 anos está a crescer significativamente em relação à proporção das
restantes faixas etárias[1]. Tendo em conta o impacto do envelhecimento nas
condições de saúde dos indivíduos torna-se pertinente o desenvolvimento de
tecnologias e dispositivos médicos que contribuam para a otimização dos
cuidados prestados pelos sistemas de saúde[2].
Um exemplo deste tipo de dispositivos é a plataforma de forças
desenvolvida no âmbito do projeto TICE.Healthy - Sistemas de Saúde e
Qualidade de Vida, constituída por sensores que permitem medir forças de
reação do solo. Em particular, a plataforma de forças TICE.Healthy é composta
por quatro zonas sensoriais iguais que discriminam a pressão exercida pela
parte da frente e parte detrás, de ambos os pés. As medições efetuadas pela
plataforma podem ser transmitidas a sistemas computacionais adjacentes, o
que permite o desenvolvimento de software específico que tire partido dessas
mesmas medições.
Dado que é possível calcular o Centro de Pressão (Center of Pressure) a
partir da informação disponibilizada pela plataforma, pretende-se que esta
seja a base de um sistema que providencie biofeedback visual e auditivo que
suporte quer a avaliação do equilíbrio postural, quer a realização de exercícios
de reabilitação para o restabelecer [3]. Adicionalmente, deve-se referir que
uma das principais vantagens da plataforma de forças desenvolvida está
relacionada com o facto de ser portátil, o que facilita a sua utilização em
ambiente domiciliário. Tal pode fomentar, por exemplo, a independência
funcional das pessoas idosas e insere-se nas estratégias atuais de providenciar
dispositivos user-friendly de monitorização remota de doenças crónicas [4]
ou que permitam a realização de exercícios de reabilitação à distância, de
acordo com os princípios subjacentes à telemedicina e ao telecare[5].
Este capítulo apresenta os principais passos metodológicos para a
avaliação da validade e da fiabilidade da plataforma de forças TICE.Healthy,
os quais obedecem a princípios gerais que podem e devem ser utilizados
para a avaliação da validade e da fiabilidade de outros dispositivos médicos.
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Para além desta secção introdutória, o capítulo é constituído por mais
três secções: Metodologia de Avaliação de Dispositivos Médicos, Resultados
e Discussão, e Conclusão.

2. Metodologia de Avaliação de Dispositivos Médicos
Um dispositivo médico é definido como qualquer instrumento, aparelho,
equipamento, software, material ou outro artigo que quando utilizado
de forma isolada ou em combinação com acessórios, incluindo software
específico, tem como finalidade prevenir, diagnosticar, tratar, monitorizar ou
aliviar uma doença ou lesão em seres humanos [6, 7].
Ao contrário dos medicamentos que atingem os seus objetivos através de
ações farmacológicas, metabólicas ou imunológicas, os dispositivos médicos
agem através de mecanismos físicos, mecânicos ou térmicos [7].
Os dispositivos médicos abrangem uma ampla gama de produtos que
podem ir desde artigos de uso doméstico (por exemplo, pensos rápidos
ou lentes de contacto) a produtos de exclusivo uso médico (por exemplo,
equipamentos de raios X, pacemakers ou próteses de anca).
Para salvaguardar os interesses do cidadão foram estabelecidas, a
nível internacional, normas de desenvolvimento, fabrico e comercialização
de dispositivos médicos. Nos Estados Unidos da América, a Food and Drug
Administration é a agência governamental responsável pelo controlo
dos dispositivos médicos [8]. Já na União Europeia, a Comissão Europeia é
responsável por definir o quadro legislativo e regulamentar que permite a
colocação no mercado Europeu de um qualquer dispositivo médico, bem
como regular as relações comerciais e internacionais (sempre com os objetivos
de garantir o mais elevado nível de segurança dos utentes e, simultaneamente,
promover a competitividade do sector no espaço Europeu). Adicionalmente,
compete aos Estados-Membros transpor a legislação e a regulamentação
comunitárias para as realidades específicas de cada país.
Na União Europeia, a normativa que regula o setor dos dispositivos médicos
é a Diretiva 93/42/CEE[9] adotada nos anos noventa do século passado e
alterada pela Diretiva 2007/47/CE [10]. Em Portugal, a Diretiva 2007/47/CE foi
transposta para a legislação nacional pelo Decreto-Lei nº 145/2009 de 17 de
junho[11].
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Os dispositivos médicos dividem-se em quatro classes de risco atendendo
aos seguintes critérios[9,11]:
•

Fim a que se destinam.

•

Potenciais riscos decorrentes quer das suas conceções técnicas quer
dos seus métodos de fabrico.

•

Duração do contacto com o corpo humano (temporário, curto ou
longo prazo).

•

Invasibilidade do corpo humano (invasivos, invasivos por orifícios
corporais, cirurgicamente invasivos, implantáveis e implantáveis
absorvíveis).

•

Anatomia afetada pelo uso do dispositivo.

Estes critérios permitem classificar os dispositivos médicos em[6,12]:
•

Classe I - baixo risco (por exemplo, adesivos ou óculos de correção).

•

Classe IIa - médio risco (por exemplo, tubos traqueais ou material de
obturação dentária).

•

Classe IIb - médio risco (por exemplo, máquinas de Raio X ou parafusos
ósseos).

•

Classe III - alto risco (por exemplo, válvulas cardíacas ou implantes
mamários).

Na classe I podem-se distinguir dispositivos classe I estéril e classe I com
função de medição. Existem ainda as subclasses de dispositivos feitos por
medida e sistemas e conjuntos. Por fim,também existem os dispositivos médicos
ativos, caso estes necessitem de uma fonte de energia elétrica ou outra não
gerada diretamente pelo corpo humano ou pela gravidade [6,12].
Para se classificar um dispositivo médico devem-se aplicar as regras de
classificação dos dispositivos médicos, que se regem pela finalidade dos
mesmos, definidas no anexo IX da Diretiva 93/42/CEE [13]. Esta classificação
foi definida para que cada fabricante fosse capaz de determinar as classes
dos seus próprios dispositivos[13].
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Por outro lado, a atribuição de uma classe determina qual o caminho que
deve ser percorrido até que o dispositivo médico possa chegar ao mercado.
Na União Europeia, e consequentemente em Portugal, para que isso aconteça
o dispositivo tem que obter a marca CE.
A marca CE atribuída a um dispositivo garante aos utentes e profissionais
de saúde que esse dispositivo segue todas as regras de segurança e
conformidade previstas no quadro legislativo e regulamentar[6]. A marca
CE pode, nas situações mais simples, ser atribuída pelo fabricante (embora
este possa ser auditado) mas, para a maioria dos dispositivos, é necessária a
aprovação por terceiros. Sempre que é requerida a aprovação dos dispositivos
médicos por uma entidade terceira, cabe aos Organismos Notificados
realizar tal aprovação. Os Organismos Notificado são entidades jurídicas
estabelecidas nos territórios dos Estados-Membros que têm como principal
função a prestação dos serviços necessários à avaliação da conformidade
de dispositivos médicos [6].
Adicionalmente, é da responsabilidade da Autoridade Competente
nacional proteger os interesses dos utentes bem como proteger os operadores
económicos no que diz respeito à concorrência desleal, através de uma
atuação independente, imparcial e não discriminatória [6]. Em Portugal, o
INFARMED (Autoridade Nacional do Medicamento e dos Produtos de Saúde,
I.P.) assume, para o sector dos dispositivos médicos, os papéis de Autoridade
Competente e Autoridade de Designação e de Notificação dos Organismos
Notificados sediados em Portugal [6].
De forma a assegurar a segurança e o desempenho de um dispositivo
médico pode ser requisito obrigatório (com exceção dos dispositivos de
classe I) a sua avaliação clínica [14]. De realçar que a investigação clínica
em dispositivos médicos tem sido uma área objeto de uma grande atividade
legislativa por parte da Comissão Europeia e das Autoridades Competentes
dos diferentes Estados-Membros[15].
A avaliação clínica permite obter dados clínicos sobre os dispositivos
e pode ser levada a cabo para dispositivos de todas as classes. Contudo,
a investigação clínica é de cariz obrigatório para dispositivos implantáveis,
implantáveis ativos e de classe III, salvo se for justificada a sua qualidade
através de dados previamente existentes [15].
Para dispositivos que surgem pela primeira vez sem antecessores na área
ou que apresentam inovações significativas que os tornam bastante diferentes
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dos existentes, deve ser conduzido um estudo observacional para avaliar a
validade e a fiabilidade dos mesmos. Tal permite concluir se as medições
realizadas pelos dispositivos e as ações que executam são, respetivamente,
congruentes com as medições e ações associadas a dispositivos semelhantes
existentes. Neste estudo, se possível, não devem ser incluídas, na amostra
do estudo, pessoas com doença ou com problemas de saúde. Tal deverá
acontecer posteriormente, depois de validado o dispositivo, em que se vai
analisar o grau da sua utilidade clínica através de um estudo intervencional.
Para cada estudo deve ser elaborado um protocolo de investigação em que
todos os passos devem estar detalhadamente descritos.
Para que se cumpra na íntegra o quadro legislativo e regulamentar,
os estudos clínicos devem cumprir os princípios éticos estabelecidos na
Declaração de Helsínquia [16] e seguir as Boas Práticas Epidemiológicas,
nomeadamente as definidas pela norma EN ISO 14155:2011 [15].

3. Resultados e Discussão
Como referido anteriormente, um dispositivo médico tem que obedecer
a um conjunto de requisitos para obter a marca CE e, consequentemente,
poder ser comercializado no mercado Europeu. Para cada tipo de dispositivo
existe uma metodologia própria, complexa e com várias alternativas.
Tal também se aplica à plataforma de forças TICE.Healthy. De acordo com
a aplicação das regras de classificação dos dispositivos médicos (anexo IX da
Directiva 93/42/CEE) a plataforma de forças TICE.Healthy é considerada um
dispositivo médico ativo pertencente à classe I. Apesar de nesta classe de risco
a investigação clínica não ser obrigatória, ela pode e deve ser realizada, visto
não existirem dados clínicos sobre esta plataforma em concreto. A obtenção
destes dados clínicos é importante porque pode permitir a comparação
com dispositivos já existentes, o que é útil para credibilizar o novo dispositivo.
Assim, foi necessário elaborar um protocolo de avaliação da validade e
da fiabilidade, em que todos os métodos e respetiva sequenciação estão
detalhadamente descritos. Este primeiro protocolo é do tipo observacional,
pois só após estudos observacionais que confirmem a validade e a fiabilidade
do dispositivo médico é que se pode evoluir para estudos de intervenção.
A elaboração do protocolo observacional foi realizada por um grupo de
investigadores multidisciplinares que, por consenso, definiu aspetos essenciais
como:
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•

Objetivos e tipo de estudo: os objetivos do estudo não devem ser
vagos, de forma a tornar o processo de investigação o mais eficaz
possível. Por sua vez, a definição do tipo de estudo determina as
metodologias que vão ser adotadas para se atingir os objetivos.

•

Avaliação da validade: a validade refere-se ao grau de precisão das
medições ou ações efetuadas pelo dispositivo, ou seja se ele mede ou
executa realmente aquilo que pretende medir ou executar [17].

•

Avaliação da fiabilidade: a avaliação da fiabilidade serve para
garantir a consistência das medições ou das ações realizadas pelo
dispositivo, ou seja se estas são reprodutíveis [17,18].

•

Tamanho da amostra: o tamanho da amostra varia de acordo com
o objetivo do estudo, e existem algoritmos que permitem calcular o
tamanho da amostra para atingir determinados níveis de fiabilidade.

•

Critérios de inclusão e exclusão: os critérios de inclusão e exclusão
permitem definir o perfil dos participantes a integrar no estudo. A
escolha dos critérios deve ser ponderada e discutida pois constitui uma
questão sensível da investigação e pode condicionar os pareceres
das Comissões de Ética.

•

Procedimentos do estudo: a sequência das diferentes etapas
necessárias para concretizar e alcançar todos os objetivos do estudo
deve ser corretamente definida, nomeadamente, o recrutamento e
seleção dos participantes, a recolha dos dados, a análise destes e o
relato dos resultados.

•

Análise de dados: a análise de dados pressupõe um plano detalhado
para as análises estatísticas bem como um conjunto de modelos de
tabelas e figuras para a apresentação dos resultados que se pretende
extrair do estudo.

•

Aspetos regulamentares, éticos e de proteção dos dados: o protocolo
de investigação, salvaguardando os aspetos regulamentares, éticos e
de proteção de dados, deve ser submetido a uma Comissão de Ética
e a outros órgãos previstos na legislação e regulamentação em vigor
antes do início do estudo.

De seguida, apresentam-se as diferentes opções tomadas durante
a elaboração do protocolo observacional para satisfazer os requisitos
enumerados.
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3.1. Objetivos e Tipo de Estudo
O estudo tem como objetivo o de avaliar a validade e a fiabilidade da
plataforma de forças TICE.Healthy. Esta avaliação é fundamental para ser
possível fazer inferências corretas a partir dos dados fornecidos pelo dispositivo.
Trata-se de um estudo observacional, em que os investigadores se limitam a
observar e medir as variáveis relacionadas com os objetivos do estudo [19].

3.2. Avaliação da Validade
Existem vários tipos de validade, sendo que neste caso apenas será
avaliada a validade de critério e validade discriminativa.
Para a validade de critério fez-se a comparação entre os dados recolhidos
na plataforma de forças TICE.Healthy e uma plataforma de forças já validada
e adotada como gold standard ou padrão, a plataforma de forças AMTI
BP400600-2000. Pretende-se verificar se ambas medem o equilíbrio da mesma
forma, sendo função do plataforma gold standard determinar se os dados
fornecidos pela plataforma de forças TICE.Healthy são ou não corretos.
Para a análise da validade discriminativa avalia-se o mesmo conjunto de
pessoas nos dois dispositivos, mas em várias posturas corporais. Estas variam
de acordo com a base de apoio ou se os olhos estão abertos ou fechados:
•

Postura ereta quieta, olhos abertos, apoio bipodal.

•

Postura ereta quieta, olhos fechados, apoio bipodal.

•

Postura ereta quieta, olhos abertos, apoio unipodal.

•

Postura ereta quieta, olhos fechados, apoio unipodal.

Em termos de procedimentos, pode-se decidir se apenas se pretende
uma comparação entre a plataforma de forças em avaliação e a plataforma
de forças adotada como gold standard ou várias. Quantas mais repetições e,
consequentemente, mais comparações forem feitas entre os dois dispositivos,
mais fácil será detetar erros e minimizá-los. Ou seja, a repetição de medições
não é obrigatória mas confere maior robustez aos resultados.

3.3. Avaliação da Fiabilidade
Para a avaliação da fiabilidade optou-se pela técnica de teste reteste,
em que a plataforma de forças TICE.Healthy é testada pelo mesmo grupo de
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pessoas em dois momentos temporais distintos. O intervalo de tempo entre
o teste e o reteste é um fator que deve ser ponderado de acordo com o
objetivo e as características do estudo. Como se pretende avaliar o equilíbrio
em indivíduos, este período não deve ultrapassar uma semana para minimizar
possíveis alterações na condição do participante que possam interferir com o
estudo ou, inclusive, que levem à sua exclusão. Também é recomendável que
as recolhas se realizem no mesmo período do dia.

3.4. Tamanho da Amostra
O número de participantes para este estudo foi definido com base
no trabalho de Walter et al. [20]. Estes autores usaram um algoritmo para
calcular o tamanho da amostra necessário para atingir um determinado nível
de fiabilidade pré-definido[20]. Com base nestes cálculos, são necessários
27 participantes para atingir um coeficiente mínimo de 0.6 quando cada
participante é avaliado 3 vezes, para uma potência de 80% e um alfa
de 5%[20]. Um nível de fiabilidade de 0.6 foi definido como o nível mínimo
aceitável[21].

3.5. Critérios de Inclusão e Exclusão
Visto que se pretende com o estudo avaliar a validade e a fiabilidade
da plataforma de forças TICE.Healthy, não existindo, portanto, nenhum
conhecimento prévio sobre a credibilidade do dispositivo, não é correto
envolver pessoas com doença ou com problemas de saúde. É aconselhável
que este primeiro estudo seja feito com participantes saudáveis e só,
posteriormente, se asseguradas a validade e a fiabilidade, sejam envolvidos
participantes com problemas que afetam o equilíbrio. Tendencialmente,
a técnica de amostragem usada nestes casos é a não probabilística de
conveniência.
Na definição dos critérios de inclusão, e uma vez que é necessário
otimizar os procedimentos do estudo, devem-se salvaguardar situações que
possam colocar entraves no acesso aos participantes ou que coloquem
em causa aspetos éticos. Por exemplo, a idade é um fator que poderá
dificultar o recrutamento de participantes para o estudo. Para o investigador
é conveniente que os participantes tenham atingido a maioridade, pois
indivíduos com 18 ou mais anos têm competência legal para prestar o seu
consentimento informado [22].
O nível de literacia foi também um critério discutido pela equipa de
investigadores. O facto de o participante não saber ler e/ou escrever poderá
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ser um obstáculo à compreensão do estudo, à assinatura do consentimento
informado ou a outras situações em que estas competências sejam necessárias.
Os critérios de exclusão são as condições que retiram o participante do
estudo, apesar de ter preenchido os critérios de inclusão. Deve-se assinalar de
forma específica os problemas que eliminam diretamente participantes do
estudo. A plataforma TICE.Healthy mede o equilíbrio da pessoa, logo situações
que possam modificar e/ou influenciar esta condição e, consequentemente,
produzir enviesamento no estudo, devem ser eliminadas como, por exemplo,
situações de gravidez ou problemas musculares e de equilíbrio. Enfatiza-se
que, apesar de no estudo de avaliação da validade e da fiabilidade este
critério ser utilizado, não implica que tenha que o ser em estudos subsequentes
da plataforma.
No processo de seleção da amostra poderão surgir situações não
programadas de problemas que os participantes apresentam. Quando estas
situações não constam nos critérios de exclusão, o investigador poderá ter
dificuldades em justificar a eliminação daquele participante, embora saiba
que as suas condições poderão enviesar o estudo. Para evitar estas situações
pode ser definido um critério de exclusão abrangente que permita ao
investigador retirar futuros participantes que comprometam o estudo.

3.6. Procedimentos do Estudo
Em termos de procedimentos definiu-se que, previamente à recolha de
dados, todos os participantes devem ser informados sobre os objetivos do
estudo, os aspetos relativos à recolha de dados e à possibilidade de desistir
a qualquer momento sem nenhum prejuízo pessoal e sem necessidade de
justificações adicionais para a sua decisão. Também se deve entregar a folha
de informações, com todas as considerações referidas anteriormente, até 24
horas antes da primeira recolha de dados, para que os participantes leiam
com calma e possam colocar questões sobre o estudo. A linguagem deste
documento deve ser simples e adequada aos participantes. Também todos os
elementos da amostra devem assinar e datar um consentimento informado,
de acordo com a Declaração de Helsínquia.
As duas plataformas de forças devem ser calibradas antes de cada
sessão de recolha de dados, de acordo com as instruções do fabricante para
a plataforma gold standard e para a plataforma em avaliação do projeto
TICE.Healthy.
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Por se tratar de uma avaliação da validade e da fiabilidade devem existir
duas recolhas de dados em ambas as plataformas, de forma a comparar os
dados da plataforma de forças TICE.Healthy com a plataforma selecionada
para gold standard.
Em cada recolha devem ser testadas as quatro posturas (ver subsecção
3.2 Avaliação da Validade) repetidas por três vezes, em cada uma das
plataformas. Para minimizar o impacto do fenómeno de aprendizagem, a
repetição das posturas deve ser executada em cada uma das plataformas
de forma aleatória. A ordem de teste das posturas deve ser randomizada com
recurso a um software disponível online[23].
Os participantes devem ser convidados a ficar de pé em cima da
plataforma, o mais imóveis possível, com os braços ao lado do corpo.
Obrigatoriamente, têm que ser providenciadas todas as estratégias de
minimização de risco associadas à execução das posturas. Para controlar o
tempo o investigador pode utilizar um cronómetro.
Nas posturas de olhos abertos os participantes devem focar um ponto fixo
na parede (forma de cruz), que deve estar situada a 3 metros de distância e
colocado a 2 metros de altura em relação ao solo. De seguida, o investigador
deve fornecer, oralmente, as indicações da postura que o participante tem
que executar. Nas posturas de olhos fechados, imediatamente antes do
participante fechar os olhos, o investigador deve pedir que ele foque o olhar
no referido ponto fixo na parede.
Em apoio bipodal os pés do participante devem estar separados por uma
distância padronizada. Esta distância tem que estar marcada em ambas as
plataformas, competindo ao investigador assegurar-se, antes do início da
recolha de dados, que o participante cumpre esta orientação.
Em apoio unipodal a base de apoio deve corresponder ao pé dominante.
Define-se pé dominante como sendo o pé com que normalmente o participante
chuta uma bola, ou aquando de uma situação de desequilíbrio este é o
primeiro pé a avançar. Em apoio unipodal o participante deve fletir o joelho
do pé aposto ao pé em apoio, fazendo um ângulo de aproximadamente 45º.
No caso de o participante abandonar a postura em execução por perda de
equilíbrio, ou seja, quando o pé levantado toca na plataforma ou no chão,
a contagem do tempo deve ser interrompida. Nestes casos o participante
dispõe de três tentativas para executar a mesma postura, devendo estas
serem separadas por breves períodos de recuperação.
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Estudos sugerem que para assegurar a fiabilidade, o intervalo de tempo
dispensado em cada tarefa deve ser igual ou superior a 90 segundos [24].
Assim, no protocolo de avaliação da plataforma de forças, definiu-se que
cada posturatem a duração de 90 segundos.

3.7. Análise de Dados
Para descrever e caracterizar a amostra deve-se recorrer a medidas de
tendência central e de dispersão, nomeadamente média, amplitude e desvio
padrão.Adicionalmente, o nível de significância estatística foi definido como
α=0,05 para todas as variáveis que têm que ser analisadas.
Para a validade de critério deveser analisada a correlação entre os
valores medidos pela plataforma de forças TICE.Healthy e os resultados da
plataforma de forças AMTI BP400600-2000. A correlação entre os dados
obtidos nas duas plataformas deve ser analisada através de um coeficiente
de correlação paramétrico, caso as variáveis cumpram os pressupostos para a
sua utilização. Caso contrário deve-se utilizar o equivalente não paramétrico.
A capacidade discriminativa da plataforma de forças TICE.Healthy
tem também que ser analisada, para avaliar se existem diferenças entre as
posturas olhos abertos versus olhos fechados e apoio bipodal versus apoio
unipodal, podendo, para tal, ser utilizando um teste t-Student ou o equivalente
não paramétrico.
Para analisar a fiabilidade devem ser realizadas duas sessões na
plataforma de forças TICE.Healthy com um intervalo de tempo não superior
a uma semana, com a mesma amostra e em condições semelhantes. A
correlação entre os dados obtidos na primeira e na segunda sessão pode ser
analisada através do coeficiente de correlação intraclasse.
Finalmente, para as análises estatísticas optou-se pelo Statistical Package
for the Social Sciences (SPSS Inc, Chicago).

3.8. Aspetos Regulamentares, Éticos e de Proteção dos Dados
Cada participante deve dar o seu consentimento por escrito antes
do início do estudo. O protocolo de investigação está de acordo com os
princípios éticos subjacentes à Declaração de Helsínquia, às Boas Práticas
Epidemiológicas e a toda a legislação e regulamentação aplicáveis, e tem
que ser submetido a uma Comissão de Ética e à Comissão Nacional de
Proteção de Dados para aprovação.
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Obrigatoriamente, têm que ser tomadas todas as medidas necessárias para
proteger a privacidade dos participantes e considerar todas as orientações
relevantes sobre a proteção dos dados. Informações que poderão permitir
a identificação dos participantes não podem ser armazenadas na base de
dados do estudo, e os participantes no estudo têm que ser identificados em
todos os documentos do estudo por um único código de identificação. O
acesso à documentação que permite estabelecer a ligação entre o código
de identificação e dados pessoais deve, obrigatoriamente, estar limitado ao
investigador principal.
O sigilo profissional é obrigatório para todos os investigadores envolvidos
na condução do estudo e elaboração dos relatos dos resultados. Em
conformidade com as Boas Práticas Epidemiológicas, todos os investigadores
envolvidos no estudo têm que assinar uma declaração de sigilo profissional
e devem concordar por escrito em respeitar estritamente a legislação e
regulamentação aplicáveis ao processamento de dados resultantes da
investigação em humanos. O investigador principal é responsável por garantir
que todos os membros da equipa estão cientes destas regras.

4. Conclusão
As mudanças demográficas e sociais ao longo das últimas décadas e
o progresso científico transformaram a forma como se prestam os cuidados
de saúde. Neste particular, os dispositivos médicos têm um papel muito
importante a desempenhar para a otimização dos cuidados prestados pelos
sistemas de saúde.
Segundo a Eucomed [25], a indústria da tecnologia médica na Europa
(União Europeia, Noruega e Suíça), no ano de 2005, registou vendas de 63.6
mil milhões de euros calculando-se que a taxa de crescimento variou entre os
5 e 6% [25]. Em 2006, cerca de 8,7% do PIB Europeu foi gasto em saúde, do qual
6,3% representou despesas com tecnologia médica [25]. Na União Europeia,
também em 2006, calcula-se que se gastou um valor médio se 128€ per capita
com tecnologia médica, enquanto nos Estados Unidos da América houve, em
igual período, pelo menos o dobro dos gastos per capita [25]. Nesse mesmo
ano, na União Europeia existiam cerca de 434.560 pessoas empregadas na
indústria dos dispositivos médicos, das quais 3200 encontravam-se a laborar
em Portugal [25]. Isto representa um crescimento de 13% relativamente ao
ano de 2003.
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Estes dados revelam a representatividade que a indústria dos dispositivos
médicos tem para a economia europeia e mundial sendo um fator considerável
para o desenvolvimento económico.
A investigação clínica é uma importante contribuição para o
aparecimento de dispositivos médicos inovadores mais seguros e eficazes.
Devido à constante inovação, os dispositivos médicos possuem ciclos de
vida curtos, pelo que não podem existir longas cadeias de decisões. Assim,
é relevante conhecer as metodologias e os procedimentos necessários para
validar um novo dispositivo médico, de modo a aplicá-los com eficiência.
Devido à complexidade dos dispositivos médicos existentes ou em
desenvolvimento, têm que existir múltiplos tipos de avaliações (por exemplo,
a avaliação do software de um dispositivo não é igual à avaliação de um
pacemaker) que exigem um elevado grau de especialização. Contudo,
para cada especialidade é possível otimizar o tempo de desenvolvimento
dos protocolos experimentais se houver um bom planeamento com base em
sistematização de procedimentos. Este capítulo teve por objetivo apresentar
de uma forma sistemática os procedimentos utilizados para a avaliação da
validade e da fiabilidade de uma plataforma de forças, os quais podem
ser aplicados, com as necessárias alterações, à avaliação da validade e
fiabilidade de outros dispositivos médicos.
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