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APRESENTAÇÃO 

 

Este livro foi idealizado com o objetivo de integrar parte da recente produção 
teórica e metodológica desenvolvida junto a população idosa na região amazônica, e 
também, de outras regiões oriundas do Brasil. Neste sentido, este livro é parte 
integrante de uma pesquisa, mais abrangente, intitulada “Envelhecimento Humano 
na Amazônia: crenças dos cuidadores e sua relação com a qualidade de vida e 
desempenho cognitivo de idosos de contextos urbano e ribeirinho”, que teve o apoio 
e financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq). A pesquisa foi realizada pelo Laboratório de Ecologia do Desenvolvimento 
(LED) do Núcleo de Teoria e Pesquisa do Comportamento (NTPC) da Universidade 
Federal do Pará (UFPA), sob a coordenação da Profa. Dra. Celina Maria Colino 
Magalhães. 

O projeto “Envelhecimento Humano na Amazônia” trata-se de uma pesquisa 
que foi submetida à Chamada Universal 2016 do CNPq e aprovado para execução 
em um período de 2018 a 2020. O projeto objetivou inicialmente compreender a 
relação entre o conhecimento gerontológico de cuidadores (formais e informais), a 
qualidade de vida e o desempenho cognitivo de idosos nos contextos urbano 
(institucionalizado e não institucionalizado) e ribeirinho (ilhas) localizados no 
município de Belém, estado do Pará. 

De modo particular, o presente livro pretende dar continuidade a estudos 
anteriores que buscaram investigar o envelhecimento humano de idosos em vários 
contextos do estado do Pará. Dessa maneira, elaborou-se esta obra em 
consonância com o desafio atual de realizar de forma sistemática a análise junto a 
estes idosos. 

Por fim, destaca-se que os capítulos abordarão questões de relevância social 
e científica ao investigar o envelhecimento nos diversos contextos brasileiros. 
Ademais, espera-se que os apontamentos aqui obtidos possam futuramente 
contribuir para a implementação de ações que visem melhorar aspectos ligados ao 
envelhecimento e, consequentemente, os idosos brasileiros. 

Que os leitores aproveitem a obra como ponto de partida para novas 
investigações científicas acerca do envelhecimento. 
 

As organizadoras 
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1. INTRODUÇÃO 

O Brasil apresentou considerável crescimento no número de idosos nos 

últimos anos, passando de um contingente de 9,8 % da população, em 2005, para 

14,3 % da população, em 2015, fato este que deverá ter continuidade nas próximas 

décadas, segundo as projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2018). 

A elevada frequência de doenças crônicas, característica da transição 

epidemiológica ocorrida no Brasil, torna mais relevante a análise dos hábitos de vida 

da população idosa. Embora a adoção de hábitos saudáveis seja importante para 

todas as faixas etárias, esta é uma questão particularmente relevante em idosos, 

tendo em vista o seu papel na prevenção e no controle da progressão de doenças, 

favorecendo uma melhor qualidade de vida (Cavalcanti, Oliveira, Medeiros, & 

Távora, 2019). 

Envelhecer com menores índices de doenças não transmissíveis depende de 

fatores não modificáveis, como: sexo, idade e fatores genéticos; e fatores 

modificáveis, como: alimentação, prática de atividade física, comportamento 

preventivo, estresse, vida social, entre outros. Pontua-se que todos os fatores são 

influenciados pelas condições socioeconômica, cultural e ambiental (Brasil, 2010).  

Diante do desafio de proporcionar máxima qualidade de vida em detrimento 

das progressivas limitações e da fragilidade natural do processo do envelhecimento, 

o cuidado da pessoa idosa requer uma maior atenção e cuidado integral, sendo 

indispensável a detecção de vulnerabilidades que impactam na condição de saúde 

destes (Oliveira, et al.,, 2021). 

A capacidade funcional permite o bem-estar em idade avançada. Assim, além 

da capacidade intrínseca do indivíduo, a qual envolve seus aspectos físicos e 

mentais, o ambiente no qual este vive e interage fornece uma gama de recursos ou 

barreiras que decidirão se pessoas com um determinado nível de capacidade podem 

fazer o que consideram importante (OMS, 2015). 

A concepção de envelhecimento ativo mais abrangente que integre numa 

perspectiva multidimensional os vários domínios da vida pessoal e social e que 

contrarie a tendência para uma visão redutora é a proposta mais atual acerca do 

tema. Este aplica-se tanto a indivíduos quanto a grupos populacionais, permitindo 

que as pessoas compreendam o seu potencial para o bem-estar físico, social e 
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mental ao longo do curso da vida, participem ativamente na sociedade de acordo 

com as suas necessidades, desejos e capacidades; e ao mesmo tempo tenham 

acesso a proteção, segurança e cuidados adequados (Veloso, 2015). 

Nesta perspectiva, os dados apresentados neste capítulo focalizam a 

caracterização e comparação dos idosos residentes em contextos urbanos e rurais 

do município de Belém-PA. Logo, objetivou-se caracterizar e comparar as condições 

demográficas, socioeconômicas, hábitos de vida e condições de saúde desses 

idosos; foi comparado as variáveis demográficas e socioeconômicas nas categorias 

faixa etária, local de moradia, sexo, estado conjugal, escolaridade, renda pessoal e 

familiar mensal, participação de grupos na comunidade, visita amigos e familiares, 

recebe visita de amigos e familiares; as variáveis de hábitos de vida e saúde em 

relação a atividade de lazer, atividade física, alimentação, problemas de saúde e uso 

de medicamentos. 

2. MÉTODO 

O delineamento deste estudo foi do tipo transversal, descritivo e explicativo-

correlacional, com abordagem quantitativa e qualitativa dos dados. Participaram do 

estudo 194 idosos, dentre eles, 104 residentes em contextos urbanos e 90 em rurais 

do município de Belém, Pará, que preencheram todos os critérios de inclusão na 

pesquisa.  

A amostra do estudo se deu por conveniência, portanto para a composição 

foram recrutados idosos de forma intencional, observando-se os seguintes critérios 

de inclusão: idosos de ambos os sexos entre 65 a 85 anos de idade; residentes no 

contexto urbano referente aos bairros do Guamá e Pedreira e rurais nas ilhas 

amazônicas Combu, Cotijuba, Outeiro e Mosqueiro; Ausência dos critérios de 

depressão segundo a Escala de Depressão Geriátrica - GDS 15; Ausência de déficit 

cognitivo de acordo com Mini Exame do Estado Mental - MEEM; e o aceite em 

participar da pesquisa a partir da assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido- TCLE.   

 Vale ressaltar que este estudo foi parte integrante de uma pesquisa mais 

abrangente, intitulada “Envelhecimento Humano na Amazônia: crenças dos 

cuidadores e sua relação com a qualidade de vida e desempenho cognitivo de 

idosos de contextos urbano e ribeirinho”, que teve o apoio e financiamento do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). A pesquisa 
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foi realizada pelo Laboratório de Ecologia do Desenvolvimento (LED) do Núcleo de 

Teoria e Pesquisa do Comportamento (NTPC) da Universidade Federal do Pará 

(UFPA). 

De acordo com o IBGE (2010) o município de Belém está inserido na porção 

nordeste do estado do Pará, distante 120 km do mar e 160 km da linha do Equador. 

É banhada pelos rios Guamá e Pará, e pela Baía do Guajará. Além da entrada pela 

via fluvial, o acesso pela via terrestre é feito pela Rodovia BR-316. Totaliza 

1.794.981 habitantes, sendo que a maioria da população reside em zonas urbanas. 

Possui área territorial de aproximadamente 1.059,406 km², sendo 34,6  % do 

território formado pela região continental e 65,4 % correspondendo ao conjunto de 

39 ilhas, já identificadas e habitadas, compreendendo dois terços do território do 

município (IBGE, 2010). 

Os dados foram sistematizados e coletados com o auxílio do questionário de 

caracterização dos participantes. O questionário caracteriza-se por perguntas 

objetivas e subjetivas que servem como base para a identificação dos aspectos 

pessoal, demográfico, socioeconômico, hábitos de vida e saúde.  Foi constituído por 

17 itens, as variáveis são referentes ao nome, idade, data de nascimento, local de 

moradia, sexo, estado conjugal, escolaridade, renda pessoal mensal, renda familiar 

mensal, atividade de lazer, participação de grupos na comunidade, visita amigos e 

familiares, recebe visita de amigos e familiares, atividade física, alimentação, 

problemas de saúde e uso de medicamentos. 

Os dados foram tabulados e analisados pelo programa Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS) versão 25.0. Visando a comparação entre idosos 

urbanos e rurais, utilizou-se na análise inferencial das variáveis categóricas que 

foram analisadas pelo Teste Qui-quadrado e/ou Teste G para análise das 

associações. Em todas as análises foi adotado um nível de significância de 5  %.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Características demográficas e socioeconômicas 

 

A Tabela 01 descreve as variáveis demográficas e socioeconômicas dos 

idosos nos contextos urbano e rural. Verificou-se que de maneira geral 57,7  % dos 

idosos possuem a faixa etária de 65 a 74 anos, 67,3  % do contexto urbano e 

46,6  % do rural. Pontua-se ainda que os idosos residentes no contexto rural 
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possuem maior longevidade comparado ao idoso urbano. O sexo feminino é 

predominante com total de 64  %, 73  % urbano e 53,3  % rural. Sobre o local de 

moradia, no contexto urbano há 104 idosos no total contemplando os bairros Guamá 

(59) e Pedreira (45), enquanto que no rural são 90 que incluem as ilhas Caratateua 

(18), Combú (13), Cotijuba (31) e Mosqueiro (28). No que se refere ao estado 

conjugal, os idosos no total tiveram um maior quantitativo de casados (44,3  %). A 

maioria dos idosos possuem o Ensino Fundamental Incompleto com 62,9  % no total, 

65,3  % e 60  % respectivamente. A renda pessoal mensal total que se destacou foi 

de um salário mínimo (66,3  %) e a renda familiar mensal total (49  %) que 

predominou foi de três a quatro salários mínimos, 52  % urbano e 45,5  % rural. 

Ressalta-se que a renda pessoal e familiar é mais alta na população idosa urbana. 

Houve diferença estatisticamente significativa entre os contextos nas variáveis faixa 

etária (p = 0,01), sexo (0,006), local de moradia (0,001), escolaridade (0,01) e renda 

familiar mensal (0,005). 

 
Tabela 01 - Variáveis demográficas e socioeconômicas dos idosos. Belém, Pará, Brasil, 2020. 

 

Características Contextos Total Teste 
Qui-

quadrado 

P-
valor Variáveis Categorias Urbano  % Rural  % N  % 

Faixa 
Etária 

65 |--- 74 70 67,3 % 42 46,6 % 112 57,7 % 

8,55 0,01* 75 |--- 84 26 25 % 35 39 % 61 31,4 % 

85 |--- 94 8 7,7 % 13 14,4 % 21 10,8 % 

Sexo Masculino 28 27 % 42 46,7 % 70 36 % 7,32 0,006* 

 Feminino 76 73 % 48 53,3 % 124 64 %   

Local de 
Moradia 

Guamá 
59 57 %     59 30,3 % 267,92 0,001* 

 Pedreira 45 43 %   45 23 %   

 Caratateua  18 20 % 18 9,3 %   

 Combú   13 14,5 % 13 7 %   

 Cotijuba   31 34,5 % 31 16 %   

  Mosqueiro   28 31 % 28 14,4 %     

Estado 
conjugal 

Solteiro 15 14,4 % 10 11,1 % 25 13 % 

3,73 0,291 
Casado 40 38,4 % 46 51,1 % 86 44,3 % 

Viuvo 37 36 % 23 25,5 % 60 31 % 

Outros 12 11,5 % 11 12,2 % 23 12 % 

Escolari-
dade 

Sem 5 5 % 15 16,6 % 20 10,3 % 

16,33 0,01* 

EFI 68 65,3 % 54 60 % 122 62,9 % 

EFC 4 4 % 6 6,6 % 10 5,2 % 

EMI 5 5 % 8 8,8 % 13 6,7 % 

EMC 13 12,5 % 5 5,5 % 18 9,3 % 
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ES 7 7 % 2 2,2 % 9 4,6 % 

Mestrado 2 2 % 0 0 2 1 % 

Renda 
Pessoal 
mensal 

01 SM 64 61,5 % 64 71,1 % 128 66,3 % 

3,54 0,31 
02 a 3 SM 25 24 % 15 17 % 40 20,6 % 

4 ou + 12 11,5 % 6 6 % 18 9,3 % 

Não 
Informado 3 3 % 5 5,5 % 8 4,1 % 

Renda 
Familiar 
mensal 

2 SM 25 24 % 39 43,3 % 64 33 % 

12,70 0,005* 
3 a 4 SM 54 52 % 41 45,5 % 95 49 % 

5 ou + 19 18,2 % 5 5,5 % 24 12,4 % 

Não 
Informado 6 5,8 % 5 5,5 % 11 5,6 % 

TOTAL GERAL 90 46,4 % 104 53,6 % 194 100 %   

Fonte: Nota. Elaborado pela autora a partir da utilização do banco de dados do Estudo Envelhecimento 
na Amazônia. EFI: Ensino Fundamental Incompleto; EFC: Ensino Fundamental Completo; EMI: Ensino 
Médio Incompleto; EMC: Ensino Médio Completo; ES: Ensino Superior; SM: Salário Mínimo. 
*P-valor significante a 5 %. 

 
O perfil demográfico e socioeconômico da amostra retrata uma população 

idosa, composta em sua maioria por mulheres (64 %), caracterizada pelo maior 

predomínio no contexto urbano (73 %) quando comparado ao rural (53,3 %). O 

destaque para a população feminina pode estar relacionado à maior longevidade 

das mulheres, o que caracteriza a feminização do envelhecimento. Outros estudos 

encontraram resultados semelhantes e atribuíram às mulheres atitudes mais 

positivas em relação à saúde, com menor exposição aos fatores de risco do que os 

homens (Silveira & Portuguez, 2017; Chaves, Santos, Alves, & Filho, 2015; Santos, 

Pavarini, Brigola, Orlandi, & Inouye, 2014; Lima, Araújo & Scattolin, 2016). 

Verificou-se no estudo em tela que 57,7 % dos idosos possuem a faixa etária 

de 65 a 74 anos, 67,3 % do contexto urbano e 46,6 % do rural. Como comparação, 

destaca-se o estudo de Silveira e Portuguez (2017), corroborou com os dados da 

pesquisa atual, demonstrou que a idade média dos participantes foi de 66,61 ± 5,638 

anos; além disso, 78,3 % dos participantes foram do sexo feminino e 21,7 % do 

masculino. A maioria deles (75 %) tinham idade entre 60 e 69 anos. Outro estudo 

que se assemelha aos dados encontrados foi o de Santos, Pavarini, Brigola, Orlandi 

e Inouye (2014), os idosos tinham entre 60 e 79 anos, com uma média de idade de 

aproximadamente 67,5 anos (± 5,92), com predomínio de idosos entre 60 e 64 anos, 

destes, 91,3 % (n = 21) eram do sexo feminino. 

No que se refere aos estudos brasileiros que pesquisaram especificamente a 

comunidade urbana e rural, os dados se aproximam com os achados da pesquisa 
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atual. Pontua-se o estudo de Júnior, Eulálio, Souto, Santos, Melo e Lacerda (2019), 

numa amostra de 86 idosos do contexto urbanos, identificaram uma média de idade 

foi de 75,7 anos (DP = 5,35), com predomínio de mulheres (72,1 %; n = 62).  

Já em pesquisas na comunidade rural os dados também corroboraram, 

verificou-se que Preto, Conceição, Amaral, Figueiredo e Preto (2018) encontraram 

em um estudo transversal uma amostra com média de 74,3 anos (± 7,1) 

maioritariamente feminina (62,3 %). Assim como o estudo Pinto, Lange, Pastore, 

Llano, Castro e Santos (2016) demonstraram que na amostra da sua pesquisa 

também houve predominância do sexo feminino (56,1 %), com média de idade de 70 

anos e terem companheiros (71,5 %). Além disso, investigou a escolaridade e 

identificou que a média é de quatro anos de estudo; além desses dados, pontua que 

91,8 % dos idosos eram aposentados e a renda de um a dois salários mínimos 

(80,1 %). Resultados estes que se aproximaram do estudo atual, nos quais a maioria 

dos idosos do estudo em questão possuem o Ensino Fundamental Incompleto com 

62,9 % no total, 65,3 % rural e 60 % urbano. A renda pessoal mensal total que se 

destacou foi de um salário mínimo (66,3 %), 61,5 % e 71,1 %, e a renda familiar 

mensal total (49 %) que predominou foi de três a quatro salários mínimos, 52 % e 

45,5 % respectivamente. 

Alguns dados encontrados no estudo em tela não corroboram com os 

resultados encontrados na pesquisa de Santos, Pavarini, Brigola, Orlandi e Inouye 

(2014), a respeito do estado civil, a maioria era viúva 47,83 % (n = 11), seguido por 

casado 39,13 % (n = 9), e a maioria dos idosos possuíam renda individual de um 

para dois salários mínimos, 52,17 % (n = 12). 

No que concerne às diferenças, vê-se a discrepância do perfil demográfico e 

socioeconômico em termos de escolarização e rendimento. A amostra rural idosa é 

representada pela baixa escolaridade que viveram na infância, juventude e parte da 

fase adulta antes da Constituição Federal (CF) de 1988 e suas políticas correlatas, 

Política Nacional do Idoso e Estatuto do Idoso, portanto, sem garantias legais de 

direitos. Isso cria uma diferença social e econômico entre eles e os sujeitos que 

nasceram não só após a promulgação da CF como aqueles que residiam em centros 

urbanos, tendo sua experiência geracional marcada por governos democráticos e 

políticas sociais centradas na seguridade social, expansão do ensino, crescimento 

econômico, redução severa da fome e da pobreza extrema, aumento da mobilidade 

social e dos direitos trabalhistas (Ferreira, Leeson, & Melhado, 2019). 
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Pontua-se que dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD) revelam que em 2012, a taxa de analfabetismo das pessoas com 15 anos 

ou mais, residentes na zona rural, foi de 21,12 %. Apesar do número elevado, este 

valor foi 8,7 % mais baixo que no ano 2000, sugerindo que os espaços rural e 

urbano estejam se tornando mais equilibrados. 

3.2 Hábitos de vida e condições de saúde 

A Tabela 02 apresenta as variáveis que se referem aos hábitos de vida e 

condições de saúde dos idosos dos contextos urbano e rural. Observou-se 51,5 % 

realizavam atividade de lazer, 60 % idosos do contexto rural e 46 % do urbano. A 

maioria dos idosos de ambos os contextos mencionaram participar de grupos na 

comunidade (59,2 %), 64,4 % visitam e 69,5 % recebem visitas de amigos e 

familiares. Em relação a prática de atividade física, foi identificado que 58,7 % dos 

participantes não realizavam, a maioria (67 %) faziam quatro ou mais refeições 

durante o dia. Houve predomínio de idosos com problemas de saúde (85,56 %) e 

uso de medicamentos (81,9 %). Foi encontrada diferença significativa entre os 

contextos na variável atividade de lazer (p = 0,004). 

 
Tabela 02 -Variáveis hábitos de vida e saúde dos idosos. Belém, Pará, Brasil, 2020. 

Características 
Contexto 

  
Total Teste 

Qui-
quadrado 

P-
valor 

Variáveis Categorias Urbano  % Rural  % N  % 

Atividade de 
Lazer 

Não 58 55,7 36 40 94 48,4 

4,190 0,004* Sim 46 44,2 54 60 100 51,5 

Participação 
de grupos na 
Comunidade 

Não 61 58,6 54 60 115 59,2 

0,002 0,965 Sim 43 41,3 36 40 79 40,7 

Visita amigos e 
familiares 

Não 40 38,4 29 32,2 69 35,5 

0,570 0,45 Sim 64 61,5 61 67,7 125 64,4 

Recebe visita 
de amigos e 
familiares 

Não 31 29,8 28 31,1 59 30,4 

0,002 0,967 Sim 73 70,1 62 68,8 135 69,5 

Atividade 
Física 

Não 56 53,8 58 64,4 114 58,7 

1,820 0,177 Sim 48 46,1 32 35,5 80 41,2 

Alimentação 

1 Refeição 1 0,9 0 0 1 0,5 

4,320 0,220 
2 Refeição 3 2,8 3 3,3 6 3 

3 Refeição 25 24 32 35,5 57 29,3 

4 ou + 
Refeições 75 72,1 55 61,1 130 67 

Problemas de 
Saúde 

Não 15 14,4 13 14,4 28 14,4 
0,040 0,841 

Sim 89 85,5 77 85,5 166 85,5 
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Uso de 
Medicamento 

Não 18 17,3 17 18,8 35 18 
0,01 0,92 

Sim 86 82,6 73 81,1 159 81,9 

Fonte: Nota. Elaborado pela autora a partir da utilização do banco de dados do Estudo 
Envelhecimento na Amazônia. *P-valor significante a 5  %. 

 

O envolvimento em atividades prazerosas tem sido definido como a prática de 

atividades ou vivências de eventos que tragam sentimentos positivos ao idoso, tendo 

por base dois parâmetros: frequência em atividades potencialmente agradáveis e 

prazer experimentado ao envolver-se na atividade (Ferreira & Barham, 2018; Rider, 

Gallagher-Thompson, & Thompson, 2016). 

No que se refere a esta atividade, o estudo atual identificou que os idosos do 

contexto rural (60 %) realizam mais atividades de lazer do que idosos urbanos 

(46 %). Fato este que pode estar associado a uma história de vida difícil no contexto 

urbano, com muito trabalho e privações. O idoso pode apresentar dificuldades em 

adquirir novos hábitos, constituindo um aspecto negativo em sua atitude frente ao 

lazer e no que se relaciona ao envelhecimento saudável. Portanto, evidenciar o 

papel transformador do lazer para os idosos torna-se essencial para que estes 

possam desfrutar de uma vida mais descontraída e com maior socialização (Ferrari, 

Baldissera, Lange, Carreira, & Silva, 2016). 

Um outro ponto relevante para ser discutido foi o elevado quantitativo de 

idosos com problemas de saúde (85,56 %) e que fazem uso de medicamentos 

(81,95 %). Entende-se que a transição demográfica e epidemiológica traz grandes 

desafios, pois é responsável pelo surgimento de novas demandas de saúde, 

especialmente as doenças crônicas e de incapacidades funcionais, resultando em 

maior e mais prolongado uso de serviços de saúde em decorrência dos problemas 

de saúde, e consequentemente, uso de medicamentos. Neste sentido, os idosos são 

acometidos por problemas de saúde de caráter crônico e demonstram também 

limitações em sua mobilidade e habilidade no desempenho de algumas atividades 

básicas da vida diária (Barbosa, Costa, Pontes, Batista, Oliveira, & 

Fernandes, 2017). 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O perfil demográfico e socioeconômico demonstrou diferenciação entre os 

contextos. No contexto rural há maior expectativa de vida e atividade de lazer, porém 
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possui baixa escolaridade; já no contexto urbano predomina as mulheres e a renda 

familiar mensal é maior. 

A partir dos dados encontrados, observamos que as ilhas amazônicas são 

caracterizadas pelo distanciamento geográfico dos centros urbanos que dificultam 

melhores condições ao acesso à educação, à saúde, ao saneamento básico, lazer, 

entre outros elementos necessários à vida humana. Essas carências são facilmente 

verificadas nas comunidades rurais que, por outro lado, vem sendo reivindicada 

pelos moradores para minimizar os problemas, como acesso para melhorias de suas 

vidas e perspectivas mais adequadas para as novas gerações. 

As atividades laborais desenvolvidas nos contextos influenciam na 

diferenciação da renda familiar mensal, ou seja, atividades características de áreas 

urbanas, como indústria, comércio, transporte e serviço público geram maior renda 

comparado atividades desenvolvidas pelos rurais, marcada pelas atividades de 

extrativismo animal e vegetal. 

O lazer, como um hábito de vida, se encontrou mais fortemente desenvolvido 

pelos idosos do contexto rural. Foi constatado as influências dos ambientes de 

convívio e lazer deste meio, e consequentemente, as diversas opções naturais 

(praias, rios, igarapés, trilhas, entre outros) e eventos sociais (igreja, grupos 

comunitários de idosos, encontros familiares e vizinhos, entre outros) que 

contribuem para a realização do lazer nas ilhas belenenses. O lazer nesse contexto 

é visto como prática de manutenção para o convívio social, da saúde e do exercício 

da cidadania. 

Logo, o envelhecimento tem sido muito discutido na última década, sobretudo 

por seu significativo crescimento. Neste sentido, caracterizar e comparar o perfil 

demográfico, socioeconômico, hábitos de vida e saúde dos idosos dos contextos 

urbano e rural do município de Belém favorece o conhecimento deste grupo etário, 

tornando evidente a necessidade de ampliação da oferta de serviços especializados 

aos mesmos. 

Tendo a compreensão de que o presente trabalho não esgotou o debate 

sobre as variáveis expostas, esperamos ter contribuído para acrescentar mais 

fatores a ser pensado sobre a vida da população idosa, em ambos os contextos, 

gerando futuro estudos e políticas de planejamento. Portanto, é necessário a 

efetivação de políticas públicas, da assistência técnica e demais métodos que 

venham a privilegiar a organização e o planejamento desses idosos. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O processo da transição demográfica, caracterizado pela redução dos níveis 

de fecundidade e da mortalidade, tem como uma de suas principais consequências 

o envelhecimento da estrutura etária (Dias Myrrha, Turra & Wajnman, 2017). No 

Amazonas, o número de idosos subiu 3,5 %, no período de 2005 a 2015 (IBGE, 

2017), correspondendo a 8,8 % da população total(Santos, Toledo, Siqueira, & 

Oliveira, 2018). Se considerarmos a capital Manaus, a população idosa cresceu 10 

vezes nos últimos 40 anos (Neto & Corrente, 2016). Embora o crescimento da 

população idosa no estado do Amazonas seja lento, quando comparado a outras 

regiões brasileiras, ele é iminente, por isso, uma análise mais profunda dos fatores 

que impactam nesse processo permitirá o planejamento de ações que auxiliem na 

melhora dos indicadores e resultem em envelhecimento melhor sucedido. O 

desenvolvimento de um efeito cadeia positivo pode ter como resultado uma maior 

expectativa de vida para essa população (Veras, 2009). 

 

Figura 1 – Foto com durante coleta de pesquisa no interior do Estado do Amazonas.  

2 – Comunidade Rural. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

2. ENVELHECIMENTO POPULACIONAL NO BRASIL E NO AMAZONAS 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) prevê que, em 2025, o número de 

idosos será de, aproximadamente, 1,2 bilhões de pessoas, com crescimento mais 

acentuado na faixa etária de 80 anos ou mais(Neto et al., 2016). A população acima 



15 

de 65 anos, no Brasil, passou de 1,6 milhões em 1950, para 8 milhões em 2000. Em 

2050, segundo estimativas, representará 20 % do total versus 17 % de jovens 

(Tibulo, Tibulo & Dullius, 2012). 

O IBGE (2018) aponta que, em 2040, haverá mais idosos que pessoas 

jovens, 21,9 % e 15,4 %, respectivamente. Atualmente, são 43,2 crianças até 14 

anos para cada grupo de 100 idosos com 60 anos ou mais. Até 2060, o percentual 

de pessoas com mais de 65 anos passará dos atuais 9,2 % para 25,5 %, ou seja, um 

idoso para cada quatro brasileiros. O Rio Grande do Sul será o primeiro Estado a 

passar por essa experiência, seguido pelo Rio de Janeiro e por Minas Gerais, 

enquanto os estados do Amazonas e Roraima ainda terão mais pessoas jovens na 

faixa de 0 a 14 anos se comparada ao número de pessoas idosas (Castro, 2019). 

 

Figura 2 – Pirâmide etária do Brasil (laranja) e do Amazonas (azul) no ano de 2018. 

 

Fonte: IBGE. 
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Figura 3 – Pirâmide etária do Brasil (laranja) e do Amazonas (azul) no ano de 2060. 

 

Fonte: IBGE. 

 

O Brasil e outros países da América Latina podem ser encaixados num 

modelo de transição epidemiológica denominado “polarizado prolongado”. Esse 

modelo combina elevadas taxas de morbidade e mortalidade por doenças crônico-

degenerativas com altas incidências de doenças infecciosas e parasitárias, o que 

mantém prolongada persistência de níveis diferenciados de transição entre grupos 

sociais distintos (Campos & Gonçalves, 2018a). Essas alterações têm ocorrido, 

rapidamente, exigindo uma resposta imediata do Estado, por meio da implantação e 

implementação de políticas públicas amplas e fundamentais, visto que o 

envelhecimento populacional traz consigo problemas de saúde que desafiam os 

sistemas de saúde e de previdência social (Silva, 2016). 

Essas mudanças, associadas às transformações sociais, deveriam estruturar 

a definição de políticas públicas em saúde (Cardoso et al., 2011). Segundo o Atlas 

de Desenvolvimento Humano, elaborado pelo Programa das Nações Unidas para 

Desenvolvimento, todos os estados da Região Norte estavam na faixa de Baixo 



17 

Desenvolvimento Humano no ano 2000. Entre 2000 e 2010, Tocantins e Amazonas 

foram os estados que tiveram os maiores incrementos nesse índice, de 0,174 e 

0,159, respectivamente. Em relação à longevidade, somente 10 % dos municípios da 

Região Norte estavam acima da média brasileira no ano de 2010 (0,816) (Campos & 

Gonçalves, 2018a). 

 

Figura 4 – Divisão político-administrativa dos municípios do estado do Amazonas. 

 

Fonte: Amazonas em mapas, 2016. p 17. 

 

A análise de indicadores socioeconômicos e de saúde é essencial não 

apenas para o auxílio do poder público, mas também, para possibilitar à população 

uma compreensão dos seus direitos e deveres na esfera da cidadania. Essa 

estratégia aumenta a reflexão sobre a responsabilidade social da comunidade, não 

somente na busca por respostas do setor público, como também, na 

autorresponsabilidade individual. Como por exemplo: a consciência de manter 

calçadas limpas; o esgoto na frente da casa com o fluxo livre; o respeito ao horário 

de coleta do lixo, desenvolvendo uma sociedade prudente que, por meio de um 

efeito em cadeia, acabará por se beneficiar, dispondo de um lugar melhor para 

morar que propicie saúde (Veras, 2009). 
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Ao investigar as diferenças socioeconômicas e demográficas entre as cidades 

do Estado do Amazonas, com base no envelhecimento da população, realizou-se 

um estudo ecológico com dados secundários obtidos no Censo Demográfico 2010 

do IBGE que, apesar de desatualizado, permitiu inferir alguns pontos que serão 

discutidos aqui. Usou-se o Atlas Eletrônico de Desenvolvimento Humano, na página 

eletrônica do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), 

no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) (Campos; 

Gonçalves, 2018a) e o Sistema de Indicadores de Saúde e Acompanhamento de 

Políticas do Idoso (SISAP). Para isso, foram investigados dados da população idosa 

a partir de 60 anos dos municípios do estado do Amazonas, recenseados pelo IBGE 

– Censo IBGE, 2010. 

 

2.1 Protocolo do estudo 

As variáveis utilizadas no estudo foram as seguintes: 

Indicadores populacionais 

População total: Número total de pessoas residentes em determinado espaço 

geográfico, no ano considerado. (Censo IBGE, 2010). 

População Urbana e Rural: Número total de pessoas residentes na área 

urbana ou rural de determinado espaço geográfico no ano determinado (Censo 

IBGE, 2010). 

Taxa de Urbanização: Indicador que mede o crescimento percentual da 

população que vive em núcleos urbanos, em relação à população considerado em 

períodos determinados, geralmente anuais, deduzido dos períodos intercensos que 

se consideram a cada dez anos. 

Estado Civil: É a situação de uma pessoa em relação ao matrimônio ou à 

sociedade conjugal (IBGE, 2010). 
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Quadro 1 – Variáveis quanto a indicadores populacionais utilizadas no estudo, descrição e fonte. 

Variáveis Descrição Fonte 

Indicadores 

populacionais 

  

População Total 

Número total de pessoas residentes em 

determinado espaço geográfico, no ano 

considerado. 

Censo IBGE*, 

2010 

População Urbana e 

Rural 

Número total de pessoas residentes na 

área urbana ou rural de determinado 

espaço geográfico no ano determinado. 

Censo IBGE, 

2010 

Taxa de urbanização 

Indicador que mede o crescimento 

percentual da população que vive em 

núcleos urbanos, em relação à população 

considerado em períodos determinados, 

geralmente, anuais, deduzido dos períodos 

intercensos que se consideram a cada dez 

anos. 

Cálculo realizado 

no próprio estudo 

com base nos 

dados do Censo 

IBGE, 2010. 

Estado Civil 
É a situação de uma pessoa em relação 

ao matrimônio ou à sociedade conjugal. 

Censo IBGE, 

2010 

Fonte: Autoria própria. 
*Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

 

Condições socioeconômicas 

- Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M): medida composta 

de indicadores de três dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, 

educação e renda. O índice varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o 

desenvolvimento humano (Censo IBGE, 2010); 

- Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM): é um estudo anual 

criado para acompanhar o desenvolvimento humano, econômico e social dos 

municípios do Brasil, com base exclusiva em estatísticas oficiais (IFDM, 2010) 

- Renda domiciliar per capita: a soma dos rendimentos mensais dos 

moradores do domicílio dividida pelo número de seus moradores (Datasus, 2010). 

- Percentual de pobreza: percentual da população com renda familiar mensal 

per capita de até meio salário mínimo, em determinado espaço geográfico, no ano 

considerado. Expressa a proporção da população geral considerada em estado 

de pobreza, de acordo com a renda pessoal (IBGE, 2010); 
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- Índice de Theil: medida estatística da distribuição de renda, calculado pela 

razão entre as médias aritméticas e geométricas da renda familiar per capita média. 

Se a razão entre as médias for igual a 1, Theil será igual a zero, indicando perfeita 

distribuição. Quanto maior a razão entre as médias, maior será o valor para o índice 

de Theile, pior, a distribuição de renda (Censo IBGE, 2010);  

- Índice de Gini: mede o grau de desigualdade existente na distribuição de 

indivíduos segundo a renda domiciliar per capita. Seu valor varia de zero, quando, 

supostamente, não há desigualdade e a renda de todos os indivíduos tem o mesmo 

valor, a 1, quando a desigualdade é máxima e apenas um indivíduo detém toda a 

renda da sociedade e a renda de todos os outros indivíduos é nula (Datasus, 2010);  

- Taxa de analfabetismo: percentual de pessoas com 15 e mais anos de idade 

que não sabem ler e escrever, pelo menos, um bilhete simples, no idioma que 

conhecem, na população total residente da mesma faixa etária, em determinado 

espaço geográfico, no ano considerado (Censo IBGE, 2010); 

- Anos de estudo (2º ciclo fundamental completo ou mais): média dos anos de 

estudo de determinada população (IBGE, 2010). 

 

Quadro 2 – Variáveis quanto às condições socioeconômicas utilizadas no estudo, descrição e fonte. 

Variáveis Descrição Fonte 

Condições 

socioeconômicas 

  

   ÍDHM-M* 

Medida composta de indicadores de três 

dimensões do desenvolvimento humano: 

longevidade, educação e renda. O índice varia 

de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o 

desenvolvimento humano. 

Censo IBGE**, 

2010 

   IFDM*** 

É um estudo anual criado para acompanhar o 

desenvolvimento humano, econômico e social 

dos municípios do Brasil, com base 

exclusivamente em estatísticas oficiais. 

IFDM, 2010 

   Renda 

domiciliar per 

capita 

A soma dos rendimentos mensais dos 

moradores do domicílio dividida pelo número 

de seus moradores. 

Datasus, 2010 

   Percentual de 

pobreza 

Percentual da população com renda familiar 

mensal per capita de até meio salário mínimo, 

em determinado espaço geográfico, no ano 

considerado. Expressa a proporção da 

Censo IBGE, 

2010 
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população geral considerada em estado 

de pobreza, de acordo com a renda pessoal. 

   Índice de Theil 

Medida estatística da distribuição de renda, 

calculado pela razão entre as médias 

aritméticas e geométricas da renda familiar 

per capita média. Se a razão entre as médias 

for igual a 1, Theil será igual a zero, indicando 

perfeita distribuição. Quanto maior a razão 

entre as médias, maior será o valor para o 

índice de Theil e, pior, a distribuição de renda. 

Censo IBGE, 

2010 

   Índice de Gini 

Mede o grau de desigualdade existente na 

distribuição de indivíduos segundo a renda 

domiciliar per capita. Seu valor varia de zero, 

quando, supostamente, não há desigualdade 

e a renda de todos os indivíduos tem o 

mesmo valor, a 1, quando a desigualdade é 

máxima e apenas um indivíduo detém toda a 

renda da sociedade e a renda de todos os 

outros indivíduos é nula. 

Datasus, 2010 

Taxa de 

analfabetismo 

Percentual de pessoas com 15 e mais anos 

de idade que não sabem ler e escrever, pelo 

menos, um bilhete simples, no idioma que 

conhecem, na população total residente da 

mesma faixa etária, em determinado espaço 

geográfico, no ano considerado. 

Censo IBGE, 

2010 

Anos de estudo 

(2º ciclo 

fundamental 

completo ou 

mais) 

Média dos anos de estudo de determinada 

população. 

Censo IBGE, 

2010 

Fonte: Autoria própria. *Índice de Desenvolvimento Humano Municipal; **Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística; ***Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal. 

 

Condições de habitação 

- Porcentagem da população em domicílios com água encanada (IBGE, 

2010); 

- Porcentagem da população em domicílios com rede de esgoto (IBGE, 2010); 

- Porcentagem da população em domicílios com coleta de lixo (IBGE, 2010); 

- Porcentagem da população em domicílios com energia elétrica e densidade 

de moradores por domicílio (IBGE, 2010).  

- Densidade de moradores por domicílio (número de domicílios com mais de 

11 pessoas) (IBGE, 2010). 
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Organograma 1 – Variáveis referentes a condições de habitação utilizadas no estudo, descrição e 
fonte. 

 

 

Fonte: Autoria própria. *Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

 

Indicadores de saúde 

- Cobertura de serviços da Estratégia Saúde da Família (ESF) (IBGE, 2010); 

- Taxa de fecundidade: É uma estimativa da quantidade de filhos que uma 

mulher teria ao longo de sua vida reprodutiva (IBGE, 2010); 

- Esperança de vida ao nascer: É o número aproximado de anos que um 

grupo de indivíduos nascidos no mesmo ano irá viver, se mantidas as mesmas 

condições desde o seu nascimento (IBGE, 2010); 

- Mortalidade infantil: expressa o número de crianças de um determinado local 

que morre antes de completar 1 ano de vida a cada mil nascidas vivas (IBGE, 2010). 

 

•Censo IBGE*, 2010

Porcentagem da população em domicílios com água encanada.

•Censo IBGE, 2010

Porcentagem da população em domicílios com rede de esgoto.

•Censo IBGE, 2010

Porcentagem da população em domicílios com coleta de lixo.

•Censo IBGE, 2010

Porcentagem da população em domicílios com energia elétrica e 
densidade de moradores por domicílio.

•Censo IBGE, 2010

Densidade de moradores por domicílio (número de domicílios com 
mais de 11 pessoas).
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Organograma 2 – Variáveis referentes a indicadores de saúde utilizadas no estudo, descrição e 

fonte. 

 

 

Fonte: Autoria própria. *Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

 

Indicadores de envelhecimento 

- Índice de Envelhecimento: número de pessoas de 60 e mais anos de idade, 

para cada 100 pessoas menores de 15 anos de idade, na população residente em 

determinado espaço geográfico no ano considerado (SISAP, 2011); 

- Razão de Sexo: razão entre número de homens com 60 anos e mais para 

cada grupo de 100 mulheres na mesma faixa etária, em determinado espaço 

geográfico no ano considerado (Censo IBGE, 2010); 

- Razão de Dependência de Idosos: cálculo do peso da população idosa 

considerada inativa (60 anos e mais de idade) em relação à população, 

potencialmente, ativa (15 a 59 anos de idade) (SISAP, 2011). 

 

 

 

•Censo, IBGE* 2010

Cobertura de serviços da Estratégia Saúde da Família (ESF).

•É uma estimativa da quantidade de filhos que uma mulher teria ao longo de sua vida
reprodutiva.

•Censo, IBGE 2010

Taxa de fecundidade.

•É o número aproxima de anos que um grupo de indivíduos nascidos no mesmo ano irá viver,
se mantidas as mesmas condições do seu nascimento.

•Censo, IBGE 2010

Esperança de vida ao nascer.

•Expressa o número de crianças de um determinado local que morre antes de completar 1 ano
de vida a cada mil nascidas vivas.

•Censo, IBGE 2010

Mortalidade Infantil.
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Organograma 3 - Variáveis referentes a indicadores de envelhecimento utilizadas no estudo, 

descrição e fonte. 

 

Fonte: Autoria própria. *Sistema Integrado de Administração de Pessoal; **Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística. 

 

Os dados sociodemográficos e socioeconômicos são apresentados como 

medidas absolutas ou porcentagem, de acordo com as variáveis.  Com o objetivo de 

construir um indicador de síntese de envelhecimento como variável dependente, foi 

utilizada a análise de segmentação como forma de agrupar os municípios em 

diferentes níveis de envelhecimento, a partir da combinação dos seguintes 

indicadores: índice de envelhecimento e razão de dependência de idosos (Campos 

& Gonçalves, 2018b). 

O método k-médias (K-mean Cluster) foi utilizado para agrupar a amostra a 

partir de semelhanças. Nesse método, um teste F ANOVA foi usado, apenas, para 

fins descritivos e para indicar as questões que mais contribuíram na formação dos 

clusters. Para cada questão, quanto maior o valor de F, mais importante, mais eficaz 

a separação dos clusters. Ao final dessa etapa, foi utilizado o programa PSPP para 

criação de uma variável denominada “envelhecimento” que foi utilizada para 

classificar, em ordem crescente, duas categorias: baixo envelhecimento e alto 

envelhecimento. Sendo assim, o cluster com alto envelhecimento reuniu os 

• Número de pessoas de 60 e mais anos de idade, para cada 100 pessoas menores de 15 anos de 
idade, na população residente em determinado espaço geográfico no ano considerado.

• SISAP*, 2011

Índice de Envelhecimento.

• Razão entre número de homens com 60 anos e mais para cada grupo de 100 mulheres na 
mesma faixa etária, em determinado espaço geográfico no ano considerado.

• Censo, IBGE** 2010

Razão de Sexo.

• Cálculo do peso da população idosa considerada inativa (60 anos e mais de idade) em relação 
à população, potencialmente, ativa (15 a 59 anos de idade).

• Censo, IBGE 2010

Razão de Dependência de Idosos.
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municípios com os maiores valores para índice de envelhecimento e razão de 

dependência de idosos (Campos & Gonçalves, 2018b). 

É importante ressaltar que devido ao uso de dados secundários públicos, 

como o IBGE, Atlas de Desenvolvimento Humano, DATASUS e Programa para o 

Desenvolvimento da ONU (Organização das Nações Unidas), o projeto não 

necessitou de procedimentos de obtenção de autorização para uso dos da dose de 

envio ao Comitê de Ética e Pesquisa.  

 

2.3 Velhas e velhos no Amazonas 

 

O município de Manaus tem uma maior concentração da população e, por 

consequência, possui a maior taxa de urbanização (99,49 %), o maior número 

populacional com 1.802.014 habitantes e a maior população urbana com 1.792.881 

habitantes, versus o município de Careiro da Várzea, com menor taxa de 

urbanização (4,17 %). A média da taxa de urbanização (54,91% ±14,35) nos mostra 

um equilíbrio com relação ao espaço rural e urbano no Estado.  

Decidiu-se apresentar, em forma de tabela, a desigualdade na distribuição de 

renda ao olhar para os valores discrepantes entre a alta (R$ 731,42) e baixa (R$ 

118,9) renda per capita. Esse dado corrobora os resultados dos índices de Theil e 

Gini, além da média da taxa de analfabetismo (19,32 %). Outros valores que 

apresentam uma grande desconformidade entre si são aqueles que trazem os dados 

das condições de habitação. Pode-se ver uma média, extremamente, baixa no 

abastecimento de água encanada, com apenas 14,95 % da população sendo 

abrangida, contra 92,72 %. As diferenças tornam-se ainda mais gritantes, quando é 

dada atenção à média de pessoas com acesso à rede de esgoto em todo o estado 

(5,21) e, ainda mais absurdas, ao se observar que há um município com apenas 

0,05 % da população sendo coberta pela rede de esgoto contra o município com 

maior porcentagem, de 39,98 %, que mesmo assim, ainda é baixa. A mesma 

desproporção é vista na porcentagem de pessoas que possuem cobertura de coleta 

de lixo. A média do estado (80,27) é alta, apesar disso, existe município com apenas 

0,06 % da população que possuem cobertura de coleta de lixo contra município com 

100 % da população usufruindo desse direito.  
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A cobertura da Estratégia Saúde da Família possui uma média baixa com 

apenas 70,96 % da população tendo o benefício, com uma desconformidade 

preocupante entre os municípios, mínimo = 7,29 % e máximo = 100 %. O processo 

de envelhecimento, nos municípios amazonenses, é baixo quando comparado ao 

restante do Brasil, com uma média de 14,90, todavia, tais municípios possuem uma 

alta razão de dependência de idosos com uma média de 10,55. 

 

Tabela 1 – Análise descritiva dos indicadores populacionais, das condições socioeconômicas, do 

estado civil, das condições de habitação e dos indicadores de saúde dos municípios do 

 Amazonas, 2010. 

Variáveis Mínimo Média 
Desvio-

Padrão 
Mediana Máximo 

Indicadores populacionais      

   População total 7326 56193,14 226229,39 22527,5 1802014 

   População urbana 1000 44443,38 226152,54 10573,5 1792881 

   População rural 1760 11762,69 7105,08 8838,5 32143 

   Taxa de urbanização ( %) 4,17 54,91 14,35 53,01 99,49 

   Estado civil      

   Casado (a) 469 10339,54 50286,26 2744,5 398865 

   Separado (a) judicialmente 3 504,48 2230,12 53,5 15894 

   Divorciado (a) 12 667,38 4200,41 62,5 33177 

   Solteiro (a) 4845 39485,51 139861,94 12538,5 981218 

   Viúvo (a) 25 1201,96 5707,8 317,5 45249 

Condições socioeconômicas      

   IDHM* 0,450 0,565 0,05 0,564 0,737 

   IDHM renda 0,438 0,545 0,05 0,538 0,738 

   IDHM educação 0,259 0,436 0,08 0,4335 0,658 

   IFDM** emprego e renda 0 0,3963 0,13 0,3927 0,7623 

   IFDM educação 0,3731 0,5277 0,07 0,53 0,7083 

   IFDM saúde 0,1897 0,4355 0,13 0,4148 0,7901 

   Renda domiciliar per capita 

(R$) 
118,9 242,51 92,38 223,845 738,42 

   Percentual de pobreza ( %) 39,6 76,53 8,35 78,55 87,5 
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   Índice de Theil 0,46 0,66 0,14 0,65 1,28 

   Índice de Gini 0,53 0,62 0,05 0,61 0,80 

   Taxa de analfabetismo ( %) 3,8 19,32 9,12 16,95 37,7 

   Anos de estudo***  219 19517,90 106355,50 4213,5 842162 

Condições de habitação      

   Cobertura populacional com 

água encanada ( %) 
14,95 58,75 15,76 57,74 92,72 

   Cobertura populacional com 

rede de esgoto ( %) 
0,05 5,21 7,95 2,02 39,98 

   Cobertura populacional com 

coleta de lixo ( %) 
0,06 80,27 19,78 88,23 100 

   Cobertura populacional com 

energia elétrica ( %) 
52,51 83,20 9,89 84,265 99,63 

   Densidade de moradores por 

domicílio (número de domicílios 

com mais de 11 pessoas) 

337 286 630,57 154 5014 

Indicadores de saúde      

   Cobertura Estratégia Saúde 

da Família ( %) 
7,29 70,96 26,68 10,6 100 

    Taxa de fecundidade 1,89 3,60 0,66 3,68 4,86 

    Esperança de vida ao nascer 66,61 70,96 1,63 71,32 74,54 

    Mortalidade infantil 14,24 22,96 4,61 21,8 36,6 

Indicadores de envelhecimento      

   Índice de envelhecimento 8,44 14,90 3,41 14,885 20,78 

   Razão de sexo 95,39 108,94 3,82 108,8 117,15 

   Razão dependência de idosos 6,43 10,55 1,75 10,57 13,87 

Fonte: Autoria própria. *IDHM: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. **IFDM: Índice Firjan 
de Desenvolvimento Municipal. ***2º ciclo fundamental completo ou mais. 

 

Apresentam-se, na tabela 2, os clusters que foram comparados entre si pelo 

teste de U de Mann-Whitney1em relação aos indicadores populacionais, condições 

socioeconômicas, condições de habitação e indicadores de saúde. É possível 

 
1É usado para testar se duas amostras independentes foram retiradas de populações com médias 
iguais. Esse teste é, portanto, uma alternativa para o teste “t” para amostras independentes, quando a 
amostra for pequena e/ou as pressuposições, exigidas pelo teste “t”, estiverem seriamente 
comprometidas. A única exigência do teste de Mann-Whitney é a de que as observações sejam 
medidas em escala ordinal ou numérica. 
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analisar os dados e comparar os municípios com baixo e alto envelhecimento, onde 

se pode perceber que aqueles que possuem um baixo envelhecimento, também, 

apresentam taxa de analfabetismo elevada, uma baixa renda domiciliar per capita e 

um maior número de vulneráveis à pobreza, assim como uma baixa porcentagem da 

cobertura estratégia saúde da família e uma porcentagem maior da população rural.  

 

Tabela 2 - Clusters de municípios do Amazonas com índice de alto e baixo envelhecimento, 
comparados entre si pelo teste de U de Mann-Whitney, segundo indicadores populacionais, 

condições socioeconômicas, condições de habitação e indicadores de saúde. 

                                                                                               Envelhecimento 

Variáveis 
Média 

Brasil 

Alto 

(n = 29) 

Baixo 

(n = 33) 
p** 

Indicadores populacionais     

 População Rural ( %) 15,65 42,17 47,90 0,9442 

Condições socioeconômicas     

 Taxa de analfabetismo ( %) 9,6 14,70 22,40 0,0005 

 IDHM* 0,727 0,5880 0,5300 <0,0001 

 IDHM renda 0,739 0,5510 0,5260 0,0001 

 IDHM educação 0,637 0,4640 0,3870 0,0003 

 Índice de Theil 0,68 0,6300 0,6700 0,3202 

 Índice de Gini 0,60 0,6037 0,6234 0,3328 

 Renda domiciliar per capita 793,87 238,1 203,7 0,0002 

 Vulneráveis à pobreza 32,56 75,10 81,10 <0,0001 

 IFDM emprego e renda*** 0,5447 0,4043 0,3863 0,1365 

 IFDM educação 0,6846 0,5461 0,5021 0,0076 

 IFDM saúde 0,6750 0,4126 0,4265 0,8997 

Condições de habitação     

 Cobertura com água encanada 

( %) 
97,72 62,61 52,29 0,0783 

 Cobertura com rede de esgoto ( %) 54,91 2,080 1,960 0,8583 

 Cobertura com coleta de lixo ( %) 97,02 91,65 79,26 0,0014 

 Cobertura com energia elétrica ( %) 98,58 83,51 85,11 0,8693 

Indicadores de saúde     

 Razão de sexo 96,0 108,9 108,3 0,7929 
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 Índice de envelhecimento 7,36 17,53 12,84 <0,0001 

 Cobertura estratégia saúde da 

família ( %) 
53,49 76,64 72,98 0,5082 

Fonte: Autoria própria. Nota: *Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, **Teste de U de Mann-
Whitney, ***Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal. 

 

Os dados que apresentamos acima demonstram que o Amazonas está em 

processo inicial de envelhecimento, índice de envelhecimento de 14,93. De acordo 

com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), o estado do 

Amazonas possui mais de 240 mil pessoas idosas, desse total, grande parte está 

concentrada na capital, cerca de 130 mil que, apesar de ser um contingente não 

muito expressivo, apresentará crescimento progressivo no decorrer dos anos.  

Embora essa constatação seja positiva, pois significa que a expectativa de 

vida no Amazonas aumentou, também é preocupante, devido ao cenário que muitos 

idosos vivenciam. Afinal, o estado possui a segunda pior cobertura da previdência 

social do país, ficando atrás apenas do estado do Pará. Apesar de os desníveis 

regionais terem diminuído, ainda persistem, o que interfere, diretamente, nas 

condições de vida dos trabalhadores envelhecidos locais (Melo, 2012). 

Nesse contexto, se associadas a condições deficitárias de educação, renda e 

saúde ao longo da vida, em maior ou menor grau, as vulnerabilidades geram 

possibilidades de adoecimento e dificuldades de acesso aos recursos de proteção 

disponíveis na sociedade. Faz-se necessário, ainda, ressaltar a importância das 

diferenças regionais brasileiras no tocante aos níveis de saúde, de educação, de 

oportunidades e, até mesmo, de expectativa de vida (Nascimento et al., 2016). 

A associação entre as desigualdades em saúde, durante o processo de 

envelhecimento, e os determinantes sociais sugerem que, além das condições 

biológicas individuais já conhecidas, é relevante questionar quais fatores podem 

estar associados aos anos adicionais de vida para uns e não para outros. Nesse 

contexto, a construção de políticas deve incluir ações redutoras de desigualdades 

sociais e estratégias que visem prolongar a vida humana com qualidade de vida, 

com autonomia e independência. Esse parece ser o melhor caminho para a redução 

das iniquidades em saúde durante o envelhecimento (Veras, 2009). 

As alterações e desgastes causados pelo processo de envelhecimento no 

organismo podem levar à diminuição da condição de saúde do idoso e de sua 
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qualidade de vida, que acaba procurando, com mais frequência, os serviços de 

saúde, principalmente, aqueles vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS) 

(Pilger, Menon, & Mathias, 2013). Além disso, as desigualdades no uso dos serviços 

de saúde são, igualmente, influenciadas por fatores de natureza geográfica, política, 

econômica e social. A disponibilidade, o tipo e a quantidade de recursos financeiros, 

humanos e tecnológicos; a localização geográfica; os riscos do adoecer e morrer 

associados à faixa etária, ao gênero, à classe social, à cultura médica local e ao 

princípio ideológico norteador das políticas de saúde concorrem para validar a 

articulação entre desigualdades em saúde e desigualdades sociogeográficas (Porto 

et al., 2007) 

As cidades na Amazônia brasileira são particulares em diversos aspectos 

quando comparadas às demais cidades do Brasil. Esse é o caso da RM de Manaus, 

que possui uma espacialidade peculiar composta de grande extensão territorial com 

grandes vazios populacionais entre os seus centros urbanizados. Com exceção de 

Manaus, os demais municípios têm a característica de serem responsáveis pelo 

abastecimento de produtos agropecuários e de mão-de-obra para a capital. Esses 

municípios, mesmo estando próximos à capital, apresentam um grau de 

desenvolvimento muito menor e grande fragilidade econômico-social, devido à 

escassez de agentes geradores de renda e à facilidade de migração. Esse quadro 

se agrava ao se afastar do perímetro urbano desses municípios em direção às 

diversas comunidades rurais que estão localizadas às margens de rios e/ou estradas 

e vicinais. Nesses locais, o acesso a bens e serviços torna-se muito difícil, as 

expectativas diminuem e aumentam os riscos sociais (SRRM, 2018). 

Essas desigualdades refletem-se nas condições de assistência à população 

usuária do SUS, repercutindo na qualidade do cuidado e de vida dos usuários e 

famílias assistidas. Somente a avaliação e identificação das prioridades que 

possibilitem a construção de um modelo de atenção à saúde, focado na Atenção 

Primária e no enfrentamento às doenças/condições crônicas, permitirão a inovação 

na assistência e a implantação de novas estratégias de cuidado, sejam individuais 

ou coletivos, transformando a atenção da saúde.  

Uma possível solução perpassa por uma cidadania ampliada, porém, esbarra 

na herança perversa de uma pobreza persistente e naturalizada, em uma sociedade 

cada vez mais desigual (De Araujo, Alves, & Besarria, 2013). Assim, conhecer 
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diferentes perfis demográficos de estrutura etária e dinâmicas sociais permite 

repensar políticas e ações mais apropriadas. 

Fica claro que existe uma heterogeneidade no envelhecimento da população 

dos municípios do Amazonas, principalmente, em relação às questões 

socioeconômicas, aos indicadores populacionais, às condições de habitação e aos 

indicadores de saúde. Além da importância da realização de estudos como este com 

caracterização dos perfis demográficos dos municípios, deve-se investir em políticas 

públicas para os idosos e populações mais jovens, as mesmas devem ir além do 

setor saúde, englobando, principalmente, educação, oferta de trabalho para os 

idosos a fim de continuar a mantê-los presentes na sociedade, realizando suas 

contribuições e se sentindo ativos. 

Para minimizar essa situação, repleta de disparidades, e promover qualidade 

de vida ao idoso, são necessários incentivos à participação de eventos direcionados 

à idade; construção de mais centros de convivência e, por último, mas não menos 

importante, investimentos em saneamento básico. Dessa forma, será possível a 

construção de um ambiente socioeconômico para o idoso sentir-se útil e feliz, 

melhorando o processo de envelhecimento, entendendo-o como parte do ciclo vital, 

sabendo-se que, para envelhecer de forma saudável, o foco está na prevenção e 

não no tratamento, tornando o sistema de saúde menos requisitado e carregado. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Projeções apontam que até 2050 o número de idosos, ou seja, aqueles com 

idade superior a 60 anos, chegará a 2 bilhões de pessoas. Apesar do expressivo 

crescimento deste contingente populacional, o fato das pessoas estarem vivendo 

mais não significa que elas estão vivendo mais saudáveis e tendo suas 

necessidades atendidas (WHO, 2018).  

 Os idosos, na atualidade, têm que enfrentar não apenas as demandas físicas 

e de saúde advindas do próprio processo de envelhecimento, mas também a crise 

social e econômica pela qual passa a sociedade brasileira. Tais eventos reforçam a 

necessidade de ampliar a compreensão das implicações que o envelhecimento 

populacional traz para a sociedade e, assim, para a questão habitacional (Freire & 

Carneiro Junior, 2017). Temática ainda pouco debatida, mas que necessita de uma 

atenção especial por estar diretamente relacionada a qualidade de vida da 

população idosa.  

Teixeira e Neri (2008) consideram que “o envelhecimento bem-sucedidos e 

aproxima de um princípio organizacional para alcance de metas, que ultrapassa a 

objetividade da saúde física, expandindo-se em um continuum multidimensional”, 

que envolve múltiplos fatores individuais, sociais e ambientais enquanto 

determinantes e modificadores da saúde. 

Contudo, o envelhecimento populacional e o desenvolvimento urbano são 

processos distintos, heterogêneos e igualmente complexos. Em relação ao direito à 

moradia digna para a pessoa acima de 60 anos, o ideal seria considerar a 

preferência, apercepção e a necessidade do morador, transmitindo a sensação de 

agradabilidade e de pertencimento ao lugar. Neste sentido, a moradia digna deveria 

atender aos desejos pessoais de onde e como se deseja morar. Entre a moradia e o 

local da habitação é necessário haver uma troca contínua no sentido de transformar 

o local em um lugar na totalidade da sua essência (Monteiro, Varoto, Silva, & Freire, 

2017). 

Ainda sobre o aspecto habitacional, Perracini (2017) destaca que as formas 

de desempenho nas atividades cotidianas podem ser agravadas ou amenizadas por 

meio dos atributos do ambiente. Ou seja, o ambiente pode consistir em barreira ou 

mesmo facilitador da capacidade funcional. Para que o idoso se mantenha em 

constante interação com o meio, este local deve lhe proporcionar condições para 
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isso, e, portanto, ser funcional, o que corresponde ao ajuste às necessidades deste 

segmento etário, em prol do envelhecimento ativo. 

Para tanto, o meio ambiente físico ou social pode refletir uma experiência 

positiva ou negativa sobre o envelhecimento, bem como pode ocorrer uma 

diferenciação para o idoso que reside em contextos urbano e rural, sendo um 

facilitador ou uma barreira para desempenho das atividades rotineiras. Neste 

sentido, o objetivo do presente capítulo foi caracterizar o contexto habitacional e a 

rotina dos idosos residentes em contextos urbanos e rurais do município de Belém-

PA; comparar o contexto habitacional desses idosos nas categorias moradia e 

construção; eletrodomésticos e móveis; energia elétrica; abastecimento de água; 

destino do lixo; e destino do esgoto; bem como, comparar as ocupações realizadas 

durante a semana e no final de semana. 

2. MÉTODO 

Trata-se de um estudo é do tipo transversal, descritivo e explicativo-

correlacional, com abordagem quantitativa dos dados. Participaram do estudo 194 

idosos, dentre eles, 104 residentes em contextos urbanos e 90 em rurais do 

município de Belém, Pará, que preencheram todos os critérios de inclusão na 

pesquisa.  

A amostra do estudo se deu por conveniência, portanto para a composição 

foram recrutados idosos de forma intencional, observando-se os seguintes critérios 

de inclusão: idosos de ambos os sexos entre 65 a 85 anos de idade; residentes no 

contexto urbano referente aos bairros do Guamá e Pedreira e rurais nas ilhas 

amazônicas Combu, Cotijuba, Outeiro e Mosqueiro; Ausência dos critérios de 

depressão segundo a Escala de Depressão Geriátrica - GDS 15; Ausência de déficit 

cognitivo de acordo com Mini Exame do Estado Mental - MEEM; e o aceite em 

participar da pesquisa a partir da assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido- TCLE.   

Foi utilizado o Questionário das Condições Habitacionais caracteriza-se por 

perguntas objetivas que servem como base para a análise do ambiente no que se 

refere às condições habitacionais. O questionário é composto por 10 itens, com 

variáveis referentes ao contexto, tipo de moradia, tipo de construção, arranjo 

espacial da moradia, posse de eletrodomésticos e móveis, energia elétrica, 
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abastecimento de água, tratamento da água, destino do lixo domiciliar e destino do 

esgoto domiciliar. 

Já o Roteiro da Rotina Semanal caracteriza-se por perguntas subjetivas, no 

que se refere às atividades que são realizadas durante a semana (segunda-feira a 

sexta-feira) e no final de semana (sábado, domingo e feriados). Para organizar as 

atividades mencionadas pelos idosos, utilizou-se a Estrutura da Prática da Terapia 

Ocupacional: Domínio e Processo, documento oficial da Associação Americana de 

Terapia Ocupacional [AOTA] (2015), que classifica as ocupações em oito tipos, 

sendo elas: Atividades de Vida Diária (Banhar e tomar banho no chuveiro, usar vaso 

sanitário e realizar higiene íntima, vestir, deglutir/comer, alimentar, mobilidade 

funcional, cuidado com equipamentos pessoais, higiene pessoal, cuidado com o 

corpo, pelos, unhas e dentes), Atividades Instrumentais de Vida Diária (cuidar de 

outros, cuidar de animais, educar crianças, gerenciamento de comunicação, dirigir e 

mobilidade na comunidade, gerenciamento financeiro, gerenciamento e manutenção 

da saúde, estabelecimento e gerenciamento do lar, preparar refeições e limpeza, 

atividades de expressão religiosa e espiritual, segurança e manutenção emergencial, 

e fazer compras), Descanso e Sono (descansar, preparação para o sono e 

participação do sono), Educação (participação na educação formal, exploração das 

necessidades ou interesses pessoais em educação informal e participação na 

educação pessoal informal), Trabalho (interesse e busca por emprego, procura e 

aquisição de emprego, desempenho no trabalho, adequação e preparação para a 

aposentadoria, explorar trabalho voluntário e participação em voluntariado), Brincar 

(brincar exploratório e participação no brincar), Lazer (exploração do lazer e 

participação no lazer) e Participação Social (comunidade, família, pares e amigos).  

Quanto aos procedimentos de coleta de dados, a primeira etapa foi 

constituída pela efetivação dos aspectos éticos e legais para a realização da 

pesquisa incluindo aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Núcleo de Medicina Tropical (NMT) da UFPA com parecer nº 2.301.639.  

A segunda etapa foi à realização da capacitação e treinamento da equipe de 

pesquisa. Cada colaborador participou de grupos de estudos dirigidos com o intuito 

de compreender o processo do envelhecimento e a aplicação dos instrumentos 

utilizados na coleta de dados. Foram treinados três grupos de oito colaboradores, 

totalizando 24 voluntários discentes e docentes de cursos de graduação das áreas 

de psicologia e terapia ocupacional. 
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A terceira etapa foi o estudo piloto que ocorreu no contexto urbano e rural 

com a aplicação do Protocolo avaliativo com o objetivo de identificar possíveis 

dúvidas a respeito das questões levantadas e adaptar o Protocolo de Avaliação dos 

participantes.  

A quarta etapa foi à coleta de dados propriamente dita, por meio da aplicação 

do Protocolo de avaliação junto aos idosos. Vale ressaltar que as buscas dos 

participantes em zonas urbanas ocorreram em feiras, centros de saúde, centros de 

convivência, praças e igrejas; já a coleta no contexto rural foi viabilizada pela equipe 

de saúde da região, em particular agentes comunitários, que favoreceram o acesso 

local e a identificação das casas que possuíam idosos. 

Caso não tivesse sido identificado nenhum critério que excluísse o idoso da 

pesquisa, estes foram entrevistados individualmente pelos pesquisadores. Foram 

coletados os dados autorrelatados da entrevista. O tempo de entrevista corresponde 

ao equivalente á uma hora para cada participante, algumas variações ocorreram de 

acordo com a dinâmica e necessidades de interrupção da coleta de dados. 

Os dados foram tabulados e analisados pelo programa Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS) versão 25.0, a fim de comparar os grupos de idosos 

urbanos e rurais. Para analisar associação entre as variáveis categóricas utilizou-se 

pelo Teste Qui-quadrado e/ou Teste G. Em todas as análises foi adotado um nível 

de significância de 5 %.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 3.1 Condições Habitacionais 

 

A Tabela 01 apresenta as variáveis das condições habitacionais do domicílio 

dos idosos nos contextos urbano e rural. Referente ao tipo de moradia, observou-se 

que 93,8 % possuem casa própria. Em relação ao tipo de construção a maioria das 

casas eram de alvenaria (84,5 %), 91,3 % rural e 76,6 % urbano, e o arranjo espacial 

da moradia teve predomínio com a presença dos cômodos sala, quarto, cozinha e 

banheiro (89,1 %). A única variável significativa encontrada foi o tipo de construção 

(p = 0,01).  
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Tabela 01 - Variáveis das condições habitacionais dos idosos. Belém, Pará, Brasil, 2020. 

Moradia/Construção Contexto Total Teste 

Qui-

quadrado 

P-

valor Variáveis Categorias Urbano  % Rural  % n  % 

Tipo de 

Moradia 

Própria 99 95,1 83 92,2 182 93,8 

1,44 0,485 Alugada 4 3,8 4 4,4 8 4,1 

Cedida/Terceiros 1 0,9 3 3,3 4 2 

Tipo de 

Construção 

Alvenaria 95 91,3 69 76,6 164 84,5 

8,04 0,01* Madeira 5 4,8 13 14,4 18 9,2 

Mista 4 3,8 8 8,8 12 6,1 

Arranjo 

Espacial 

da moradia 

Sala/Quarto/ 

Cozinha/Banheiro 
93 89,4 80 88,8 173 89,1 

3,63 0,303 

Sala/Cozinha/ 

Banheiro 
2 1,9 3 3,3 5 2,5 

Sala/Banheiro 2 1,9 4 4,4 6 3 

Quarto/Cozinha/ 

Banheiro 
7 6,7 3 3,3 10 5,1 

Fonte: Nota. Elaborado pela autora a partir da utilização do banco de dados do Estudo 
Envelhecimento na Amazônia. *P-valor significante a 5 %. 

 

Verificou-se na Tabela 02 que 57,7 % dos participantes mencionaram ter 

aparelho de som, 67,3 % do contexto urbano e 46,6 % do rural; 67 % máquina de 

lavar, 78,8 % e 53,3 % respectivamente; e 89,6 % ventilador, 94,2 % e 84,4. Além 

disso, 87,1 % não possuem batedora de açaí, 98 % urbano e 74,4 % rural; e 87,6 % 

também não possuem telefone rural, 96,1 % e 77,7 %. Apresentaram diferenças 

significativas: aparelho de som (p = 0,005), máquina de lavar (p = 0,000), ventilador 

(0,04), batedora de açaí (p = 0,001) e telefone rural (p = 0,000). Considerou-se na 

variável “outros” os eletrodomésticos e móveis geladeira, fogão, televisão, cama, 

entre outros. 
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Tabela 02 - Variáveis habitacionais dos idosos – Eletrodomésticos e/ou móveis. Belém, Pará, Brasil, 

2020. 

Eletrodomésticos/Móveis Contexto Total Teste Qui-

quadrado 
P-valor 

Variáveis Categorias Urbano  % Rural  % N  % 

Aparelho de 

Som 

Sim 70 67,3 42 46,6 112 57,7 
7,63 0,005* 

Não 34 32,6 48 53,3 82 42,2 

Máquina de 

Lavar 

Sim 82 78,8 48 53,3 130 67 
13,18 0,000* 

Não 22 21,1 42 46,6 64 32,9 

Ventilador 
Sim 98 94,2 76 84,4 174 89,6 

4,03 0,04* 
Não 6 5,7 14 15,5 20 10,3 

Batedora de 

Açaí 

Sim 2 1,9 23 25,5 25 12,8 
24,27 0,001* 

Não 102 98 67 74,4 169 87,1 

Telefone 

Rural 

Sim 4 3,8 20 22,2 24 12,3 
14,06 0,000* 

Não 100 96,1 70 77,7 170 87,6 

Outros 
Sim 19 18,2 24 26,6 43 22,1 

1,51 0,218 
Não 85 81,7 66 73,3 151 77,8 

Fonte: Nota. Elaborado pela autora a partir da utilização do banco de dados do Estudo 
Envelhecimento na Amazônia. *P-valor significante a 5 %. 

 

Em relação a energia elétrica apresentada na Tabela 03, a maioria dos idosos 

(90,7 %) possuem em seu domicílio um relógio próprio. A única variável significativa 

foi o gerador (p = 0,03), no qual 5,5 % dos idosos no contexto rural possui. Verificou-

se que o abastecimento de água das residências teve predomínio a rede pública 

encanada (49,4 %), 78,8 % urbano e 15,5 % rural; seguida da utilização de poço 

(31,9 %), 7,6 % e 60 % respectivamente. Destacou-se como variáveis significativas o 

rio (0,0007), a rede pública/encanada (p = 0,0001) e poço (p = 0,001). Ainda 

referente sobre a água abastecida, 51 % dos participantes mencionaram que a 

mesma recebe algum tratamento pela rede pública e pelos próprios moradores, 

42,3 % urbano e 61,1 % rural, variável significativa (p = 0,03). 
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Tabela 03 - Variáveis habitacionais dos idosos – Energia elétrica e Abastecimento de água. Belém, 

Pará, Brasil, 2020. 

    Contexto Total Teste 

G 
P-valor 

Variáveis Categorias Urbano  % Rural  % n  % 

Energia Elétrica          

Relógio Próprio 
Sim 95 91,3 81 90 176 90,7 

0,005 0,940 
Não 9 8,6 9 10 18 9,2 

Relógio 

Comunitário 

Sim 5 4,8 1 1,1 6 3 
1,20 0,272 

Não 99 95,1 89 98,8 188 96,9 

Gerador 
Sim 0 0 5 5,5 5 2,5 

4,38 0,03* 
Não 104 100 85 94,4 189 97,4 

Abastecimento 

de água        
  

Rio Sim 0 0 7 7,7 7 3,6 
7,23 0,007* 

  Não 104 100 83 92,2 187 96,3 

Rede 

Pública/Encanada 

Sim 82 78,8 14 15,5 96 49,4 
80,82 0,0001* 

Não 22 21,1 76 84,4 98 50,5 

Poço 
Sim 8 7,6 54 60 62 31,9 

62,70 0,001* 
Não 96 92,3 36 40 132 68 

Recebe Algum 

Tratamento 

Sim 44 42,3 55 61,1 99 51 

6,58 0,03* Não 41 39,4 25 27,7 66 34 

NSR 19 18,2 10 11,1 29 14,9 

Fonte: Nota. Elaborado pela autora a partir da utilização do banco de dados do Estudo 
Envelhecimento na Amazônia. NSR: Não sabia responder. *P-valor significante a 5 %. 

 

A Tabela 04 se refere ao destino do lixo domiciliar, observou-se que em 

90,2 % residências utilizam a coleta pública, sendo estatisticamente significante as 

variáveis coleta pública (p = 0,0001) e queimado (p = 0,0001). A maioria dos idosos 

responderam que o destino do esgoto do seu domicílio é realizado pela rede pública 

(59,2 %), 86,5 % urbano e 27,7 % rural, seguido da utilização da fossa (30,4 %), 

10,5 % e 53,3 %, apresentando significância as variáveis rede pública (p = 0,0001), 

céu aberto (p = 0,006) e fossa (p = 0,0001). 
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Tabela 04 - Variáveis habitacionais dos idosos – Energia elétrica e Abastecimento de água. Belém, 

Pará, Brasil, 2020. 

 Contexto Total Teste 

Qui-

quadrado 

P-valor 
Variáveis Categorias Urbano  % Rural  % N  % 

Destino do 

Lixo        
  

Coleta Pública 
Sim 104 100 71 78,8 175 90,2 

26,58 0,0001* 
Não 0 0 19 21,1 19 9,7 

Queimado 
Sim 0 0 18 20 18 9,2 

24,86 0,0001* 
Não 104 100 72 80 176 90,7 

Enterrado 
Sim 0 0 2 2,2 2 1 

0,685 0,407 
Não 104 100 88 97,7 192 98,9 

Destino do 

Esgoto        
  

Rede Pública 
Sim 90 86,5 25 27,7 115 59,2 

70,91 0,0001* 
Não 14 13,4 65 72,2 79 40,7 

Céu Aberto 
Sim 5 4,8 16 17,7 21 10,8 

7,28 0,006* 
Não 99 95,1 74 82,2 173 89,1 

Fossa 
Sim 11 10,5 48 53,3 59 30,4 

41,54 0,0001* 
Não 93 37,5 42 46,6 135 69,5 

Fonte: Nota. Elaborado pela autora a partir da utilização do banco de dados do Estudo 
Envelhecimento na Amazônia. *P-valor significante a 5 %. 

 

Hoje, cerca de 81 % da população brasileira habita em zonas urbanas, 

tornando o acesso à moradia uma das questões centrais da cidadania. Nesse 

sentido, o direito à habitação adequada está fortemente relacionado à gestão 

pública, porém não basta possuir uma casa. A efetividade depende de medidas 

governamentais concretas que assegurem aos moradores as condições mínimas de 

iluminação, água encanada, esgoto, transporte e saneamento (Sarmento, 2017). 

Os achados demonstram que a energia elétrica e a coleta de lixo nos centros 

urbanos ocorrem predominantemente pela rede pública, resultado que não foi 

diferente do contexto rural. Porém, pontua-se que o último ainda faz uso de gerador 

para o consumo da eletricidade e realiza queima de lixos produzidos no ambiente 

doméstico com maior frequência quando comparado ao urbano. 
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Acerca do abastecimento de água e rede de esgoto no ambiente rural, o 

primeiro é predominantemente por meio da utilização do poço para o consumo de 

água e o segundo a fossa, posteriormente, rede pública e céu aberto. No urbano a 

rede pública realiza as duas atividades em sua maioria. 

Apesar dos resultados da pesquisa referente as condições habitacionais 

terem sido positivas, a realidade é a contaminação das águas, os esgotos a céu 

aberto, a proliferação das áreas de risco, o aumento dos resíduos sólidos e as 

condições insalubres de vida, num claro desrespeito às normas ambientais. As 

políticas públicas devem atuar na democratização dos serviços de saneamento, 

distribuição de água e fornecimento de energia elétrica nas comunidades urbanas e 

rurais (Lima& Aurelio Neto, 2017). 

No que se refere ao contexto rural, destaca-se um estudo realizado por 

Nascimento, Cardoso, Santos, Pinto e Magalhães (2017), no qual objetivou 

investigar as condições habitacionais de idosos ribeirinhos amazônicos em ilhas 

fluviais do município de Cametá-PA. Verificou-se que a maioria dos idosos (60,9 %) 

usavam energia elétrica improvisada (conexões ilegais), 52,2 % usavam água mista 

do rio e pública, e quase nenhuma das famílias foram conectados a uma rede de 

esgoto (91,3 %). Além disso, a prática de queima de lixo ainda prevalece nestas 

comunidades (69,6 %). Em relação a possuir aparelhos, a maioria dos domicílios 

visitados tinham uma variedade de bens de consumo, incluindo uma geladeira 

(73,9 %), um fogão (91,3 %) e uma televisão com antena parabólica (82,6 %). As 

características do ambiente físico das casas eram de madeira e tinham em média 

quatro cômodos.  

Parcialmente, os dados acima citados não demonstraram semelhança com os 

resultados encontrados no contexto rural do estudo em tela. Observou-se que os 

dados não condizentes foram a utilização do poço (60 %) para o abastecimento de 

água, a coleta pública de lixo (71 %) e o tipo se construção da casa de alvenaria 

(76,66 %). Pontua-se que o estudo supracitado possuía participantes moradores de 

uma comunidade ribeirinha que vivenciada de características de uma ambientação 

mais rural, diferente das ilhas coletadas no estudo atual, nas quais possuíam 

algumas características urbana no que se refere as condições habitacionais. 

Vale ressaltar que a realidade dos moradores que recebem serviços públicos 

no contexto rural é preocupante em decorrência da falta de qualidade. Uma 

pesquisa realizada junto à comunidade ribeirinha Foz do Rio Mazagão, Estado do 
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Amapá, pontua claramente essa situação quando cita que a quantidade de produtos 

(hipoclorito de sódio e dióxido de cloro) entregues pela empresa de abastecimento 

de água aos moradores para o tratamento é insuficiente. Na ausência ou diminuição 

do produto, são frequentes os casos de diarréia, infecção intestinal, doenças na pele 

e outros. Além disso, os moradores ficam vulneráveis à malária e outras doenças no 

inverno, visto que, aumenta a quantidade de mosquitos. O acesso à energia elétrica 

é precário, pois foram os próprios moradores quem fazem a instalação elétrica em 

suas casas, utilizando fios sem inapropriados para isso (Lomba& Fonseca, 2017). 

Gomes, Ferreira, Silveira e Resende (2015) afirmam que o contexto rural, 

mais fortemente quando comparado ao urbano, passa por constantes mutações. 

Não é mais plausível imaginar o rural enquanto rusticidade ou isolamento. Em 

alguns lugares isso ainda pode ser visto, não mais como regra, mas apenas como 

característica intrínseca àqueles lugares. O rural tradicional ainda existe, mas 

fundamentalmente e paradoxalmente já é passado. Dentre outros, dois agentes 

dessas mudanças podem ser destacados: a modernização e a globalização. 

3.2 Rotina Diária 

A Tabela 05 apresenta a rotina diária realizada pelos idosos nos contextos 

urbano e rural durante a semana nos turnos manhã, tarde e noite. Verificou-se que 

as atividades mais citadas pelos idosos no turno da manhã foram Atividades de Vida 

Diária e Atividade Instrumental de Vida Diária com 27,3 %; à tarde com 9,2 % e a 

noite com 22,6 % foram Atividades de Vida Diária, Lazer, e Descanso e Sono. As 

ocupações realizadas no período da manhã (p= 0,005) e da tarde (p= 0,04) 

demonstraram associações estatisticamente significativas. 
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Tabela 05 - Rotina diária durante a semana de idosos dos contextos urbano e rural. Belém, Pará, 
Brasil, 2020. 

 
Rotina Diária Contexto Total Teste Qui-

quadrado 
p-valor 

Período Categorias Urbano  % Rural  % n  % 

D
u

ra
n

te
 a

 S
e
m

a
n

a
 

Manhã 

AVD/AIVD 29 27,8 24 26,6 53 27,3 

24,280 0,005* 

AVD/AIVD/DS 21 20,1 17 18,8 38 19,6 

AVD/AIVD/LAZ 15 14,4 3 3,3 18 9,2 

AIVD 4 3,8 7 7,7 11 5,6 

AVD/AIVD/TRAB 3 2,8 6 6,6 9 4,6 

Tarde 

AVD/LAZ/DS 12 11,5 6 6,6 18 9,2 

11,34 0,04* 

AVD/DS 4 3,8 13 14,4 17 8,7 

LAZ/DS 9 8,6 6 6,6 15 7,7 

AVD/AIVD/DS 10 9,6 3 3,3 13 6,7 

AVD/AIVD/LAZ/DS 7 6,7 4 4,4 11 5,6 

Noite 

AVD/LAZ/DS 29 27,8 15 16,6 44 22,6 

7,34 0,29 

LAZ/DS 10 9,6 16 17,7 26 13,4 

AVD/DS 8 7,6 7 7,7 15 7,7 

DS 7 6,7 7 7,7 14 7,2 

AVD/AIVD/LAZ/DS 6 5,7 6 6,6 12 6,1 

Fonte: Nota. Elaborado pela autora a partir da utilização do banco de dados do Estudo 
Envelhecimento na Amazônia. AVD: Atividade de Vida Diária; AIVD: Atividade Instrumental de Vida 
Diária; LAZ: Lazer; DS: Descanso e Sono; TRAB: Trabalho; PS: Participação Social; BRIN: Brincar; 

EDU: Educação. *Teste Qui-quadrado. 

 

A Tabela 06 apresenta a rotina diária realizada pelos idosos nos contextos 

urbano e rural nos finais de semana nos três turnos. Observou-se que 22,6 % dos 

idosos mencionaram que no turno da manhã realizavam Atividades de Vida Diária e 

Atividade Instrumental de Vida Diária; à tarde 8,76 % e a noite 15,4 % dos idosos 

relataram realizar Atividades de Vida Diária, Lazer, e Descanso e Sono. Não houve 

associações estatisticamente significativas. 
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Tabela 06 - Rotina diária do fim de idosos dos contextos urbano e rural. Belém, Pará, Brasil, 2020. 

Rotina Diária Contexto Total Teste Qui-

quadrado 

p-

valor Período Categorias Urbano  % Rural  % n  % 

F
im

 d
e

 S
e

m
a

n
a

 

Manhã 

AVD/AIVD 23 22,1 21 23,3 44 22,6 

5,59 0,34 

AVD/AIVD/DS 13 12,5 7 7,7 20 10,3 

AIVD 12 11,5 4 4,4 16 8,2 

AVD/AIVD/LAZ 8 7,6 6 6,6 14 7,2 

AVD/AIVD/LAZ/DS 4 3,8 5 5,5 9 4,6 

Tarde 

AVD/LAZ/DS 13 12,5 4 4,4 17 8,7 

6,20 0,28 

DS 6 5,7 10 11,1 16 8,2 

LAZ 6 5,7 8 8,8 14 7,2 

LAZ/DS 7 6,7 6 6,6 13 6,7 

AVD/DS 6 5,7 6 6,6 12 6,1 

Noite 

AVD/LAZ/DS 21 20,1 9 10 30 15,4 

5,16 0,39 

LAZ/DS 10 9,6 10 11,1 20 10,3 

AVD/DS 10 9,6 10 11,1 20 10,3 

AIVD/DS 7 6,7 4 4,4 11 5,6 

AIVD 4 3,8 6 6,6 10 5,1 

Fonte: Nota. Elaborado pela autora a partir da utilização do banco de dados do Estudo 
Envelhecimento na Amazônia. AVD: Atividade de Vida Diária; AIVD: Atividade Instrumental de Vida 
Diária; LAZ: Lazer; DS: Descanso e Sono; TRAB: Trabalho; PS: Participação Social; BRIN: Brincar; 

EDU: Educação. *Teste Qui-quadrado. 

 

De maneira geral, a AVD mais mencionada foi a alimentação; as AIVD’s foram 

gerenciamento do lar, preparar refeições e limpeza, e atividades de expressão 

religiosa e espiritual; o descansar e dormir; e a participação no lazer. Tais ocupações 

ocorrem em um dado contexto e são influenciadas pela interação entre fatores do 

indivíduo, habilidades de desempenho e padrões de desempenho. Além disso, são 

realizadas ao longo do tempo, têm um propósito, significado e utilidade percebida 

pelo indivíduo, e podem ser observadas por outras pessoas (AOTA, 2015). 

Na comunidade urbana, é relevante considerar que o acesso depende das 

condições sociais e da distância existente entre o local de moradia e o local onde se 

dá a oferta dos bens e serviços. Em outras palavras, é essencial levar em 

consideração no dimensionamento da oferta, que o acesso aos bens de cidadania 

implica no deslocamento até os mesmos, já que estes podem estar próximos ou 

muito distantes da moradia, o que pode exigir tempo e recursos para serem 
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acessados. Particularmente em regiões metropolitanas, o fluxo de população dentro 

e entre municípios, em busca de serviços (escola, trabalho e saúde especialmente), 

é intenso e diretamente proporcional as Atividades Instrumentais de Vida Diária que 

o indivíduo realiza (Nahas, Pereira, Esteves, & Gonçalves, 2016). 

Já na comunidade rural, os moradores expressam suas ocupações por meio 

de um conjunto de técnicas, hábitos, usos e costumes num ritmo tradicional, regido 

pelos movimentos da natureza e numa relação contínua e íntima com o rio. Sua 

população reproduz uma relação íntima com o meio natural circundante e dele 

retiram os elementos que viabilizam a sustentabilidade socioeconômica. O contato 

com o rio ocorre antes do nascer do sol. Por volta de 5 horas, as mulheres 

costumam ir para o trapiche de suas casas para encher baldes com água para fazer 

o café e as outras atividades. Para os idosos do contexto rural, é importante que a 

família se reúna nas principais refeições do dia, como no café da manhã. Em 

seguida, os homens saem para a floresta, andando pela mata ou navegando em 

canoas. Os filhos maiores acompanham os pais no trabalho diário e as filhas ajudam 

as mães nos afazeres domésticos e na roça (Lomba & Fonseca, 2017). 

Neste sentido, os resultados dos estudos da revisão integrativa “Idosos no 

meio rural” apontaram que o perfil de idosos que vivem no meio rural possui 

especificidades relacionadas aos hábitos de vida e na cultura da região. Algumas 

características no modo de viver desta população como o convívio familiar, a vida 

em comunidade, horário para descanso e sono durante o dia, podem ser 

consideradas menos estressantes em comparação com o meio urbano (Winckler, 

Boufleuer, Ferretti, &De Sá, 2016).  

Além dessas atividades que se remetem ao modo de vida rural, observou-se 

que nas ilhas amazônicas que possuem algumas características urbanas também 

são realizadas ocupações similares, como a presença de portos (Ilha de Cotijuba) e 

via rodovia terrestre por meio de pontes (Ilha de Mosqueiro e Caratateua), e mais, 

não são somente os estudantes que saem das ilhas para frequentarem as escolas, 

são também discentes universitários e de pós-graduação, bem como trabalhadores 

que realizam esse transporte e trajeto para realizar suas atividades laborais no 

centro urbano. 

Outra ocupação relevante para ser discutida foi o descanso e sono, no qual 

foi citada mais em comunidades rurais quando comparada a urbana. O idoso rural 

possui o hábito de realizar esta ocupação no período diurno, principalmente após o 
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almoço, e com costume de dormir e acordar cedo durante a noite. Pontua-se que 

nas últimas décadas, o estilo de vida agitado das sociedades urbanas tem causado 

efeitos prejudiciais ao sono dos indivíduos o que pode justificar os achados da 

pesquisa. Isso pode explicar, em parte, as elevadas prevalências de alterações do 

sono. Descansar, preparação e participação do sono são atividades que causam o 

bem-estar físico e mental dos indivíduos (Machado, Wendt, & Wehrmeister, 2018). 

Atualmente, o envolvimento em atividades prazerosas tem sido definido como 

a prática de atividades ou vivências de eventos que tragam sentimentos positivos ao 

idoso, tendo por base dois parâmetros: frequência em atividades potencialmente 

agradáveis e prazer experimentado ao envolver-se na atividade (Rider, Gallagher-

Thompson, & Thompson, 2016). Neste estudo, o lazer foi uma ocupação identificada 

com maior frequência pelos residentes da comunidade urbana. Dentre os tipos de 

lazer, o idoso urbano mencionou viagem, passeio, dança, entre outros; já o idoso 

rural predominantemente respondeu assistir televisão, demonstrando estar mais 

limitado em realizar este tipo de atividade. 

Neste sentido, pontua-se que o lazer e as práticas de atividades recreativas 

no meio rural são considerados ações secundárias, pois, o rural é percebido como 

sinônimo de área de produção agropecuária. Logo, a falta de estruturas que 

propiciem o lazer e até mesmo a influência social, econômica, política e cultural, 

diminui o envolvimento nesta atividade (Maziero, Godoy, Campos, & Mello, 2019). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo caracterizou e diferenciou o contexto habitacional e a rotina dos 

idosos residentes em contextos urbanos e rurais do município de Belém-PA. Ambos 

os contextos expressam o modo de vida por meio de um conjunto de técnicas, 

hábitos, rotina e costumes num ritmo peculiar.  

O ambiente urbano é caracterizado por inúmeras vantagens na área 

habitacional, saneamento básico, variedades de produtos e serviços, vida social e 

acesso à tecnologia, o que difere do rural no qual criam suas formas de 

sobrevivência no ambiente natural, sua população reproduz uma relação íntima com 

o meio e dele retiram os elementos que viabilizam o modo de viver. 

Numa visão contemporânea, as definições isoladas entre campo e cidade 

tornam-se ainda mais complexas, pois cada vez mais se apresentam intrinsicamente 
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ligadas. Os dois espaços encontram-se em intersecção, amparados por uma visão 

holística e estruturais do todo e não mais a visão fragmentada. Fato este confirmado 

pelas condições habitacionais caracterizada por casas do tipo de alvenaria, 

utilização da energia elétrica e coleta de lixo realizada pela rede pública em ambos 

os contextos. 

Porém, a comunidade rural ainda á marcada por instrumentos rústicos. Fato 

este representado pelo uso de gerador, queima de lixo, consumo da água do poço e 

utilização de fossa na área rural. Além disso, as casas são construídas de madeira 

ou mista, mais amplas e confortáveis. 

As rotinas caracterizadas por sequências estabelecidas de ocupações ou 

atividades que fornecem uma estrutura para a vida diária demonstraram diferenças 

para ambos os contextos, principalmente no que se refere as ocupações de 

Atividades de Vida Diária, Atividades Instrumentais de Vida Diária, Lazer, e 

Descanso e Sono. 

De maneira geral, as variáveis investigadas no estudo presumem que a rotina 

do idoso rural é tradicionalmente particular e diferenciada quando comparada ao 

idoso urbano. Marcada por uma multiplicidade de atividades cotidianas, as quais são 

caracterizadas pelo meio e com uma divisão entre gêneros. 

Desse modo, conhecer os espaços de moradia e o cotidiano dos idosos em 

ambos os contextos, a partir de sua dinâmica interacional e estrutural, é assumir a 

sua devida importância enquanto contextos abrangentes de desenvolvimento 

humano, em especial gerontológico. Logo, esperamos que este estudo possa 

influenciar novas pesquisas e contribuir para a compreensão do contexto 

habitacional e rotina de idosos de diferentes contextos, proporcionando futuros 

estudos e projetos favoráveis para o bem-estar da população estudada.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

A sociedade brasileira vive um importante momento de transição demográfica, 

no qual se observa o crescimento significativo da população idosa, configurando um 

desafio no que diz respeito à manutenção da qualidade de vida dessa parcela 

populacional. Segundo projeções realizadas pelo IBGE, em 2050 o Brasil terá em 

torno de 30 milhões de pessoas na faixa de 60 anos ou mais, o que representará 

13,0 % da população total. Na região Norte, a proporção de idosos de 65 anos ou 

mais passou de 3,0 % em 1991 e 3,6 % em 2000 para 4,6 % em 2010. Neste 

período, a expectativa média de vida deve aumentar de 75 para 81 anos, sendo que 

as mulheres continuarão vivendo mais que os homens, os quais terão expectativa de 

vida de 78,03 contra 84,4 anos da vida das mulheres. Assim, ao mesmo tempo em 

que há o avanço no que diz respeito à longevidade, é necessário também que haja 

um enfoque direcionado para os diversos aspectos que envolvem o processo de 

envelhecimento saudável, como a autonomia, independência, capacidade funcional, 

desempenho cognitivo, além da saúde física e mental.  

 Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o envelhecimento 

saudável é definido como o processo de “desenvolvimento e manutenção da 

capacidade funcional que permite o bem-estar na idade avançada”. A capacidade 

funcional está diretamente relacionada à capacidade intrínseca do indivíduo, 

características ambientais relevantes e interações entre o indivíduo e essas 

características (OMS, 2015). Uma pesquisa realizada em 2015 com idosos de 62 a 

82 anos revela que para esses indivíduos o envelhecimento saudável está ligado 

diretamente à saúde física e psicológica, às relações sociais e ao fato do idoso ser 

independente ou não (Valer, 2015).  

Segundo um estudo realizado na Tailândia, a saúde física, a independência 

funcional, uma perspectiva psicoemocional positiva, espiritualidade e contribuição 

social são fatores de grande relevância para o bem-estar dos idosos nessa fase da 

vida (Thanakwang, 2012). Outro estudo elaborado no Canadá constatou que para os 

idosos o envelhecimento ativo está relacionado a interagir socialmente, manter-se 

ativo, independente, otimista e com saúde cognitiva (Bacsu, 2014). É possível 

observar a frequência com que fatores como a independência e o estado mental e 

cognitivo aparecem como relevantes para o envelhecimento saudável. 
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            Nesse sentido, é importante frisar que o sistema nervoso é um dos mais 

afetados pelo processo de envelhecimento, pois se desenvolvem nele alterações no 

sistema de neurotransmissores e hipertrofia cerebral. Tais modificações ocorrem 

principalmente nas regiões responsáveis pelas funções cognitivas e, 

consequentemente, é comum observar vários níveis de prejuízo dessa função entre 

idosos (Cruz, Cruz, Ribeiro, Veiga, & Leite, 2015).  

Consequentemente, esses déficits cognitivos causados pelas alterações nas 

funções cerebrais podem levar ao declínio da cognição, que tem como 

características o declínio da memória adquirido, declínio intelectual ou de outras 

funções cognitivas, mudanças no comportamento ou na personalidade, além do 

prejuízo no desenvolvimento psicossocial (Ribeiro, 2007). Todos esses sintomas 

acarretam na diminuição ou perda do desenvolvimento de atividades de vida diária, 

afetando de forma significativa a qualidade de vida do idoso (Gurian, 2012).   

 Portanto, para que a cognição do idoso seja preservada, é necessário que 

sejam identificados os fatores que influenciam o desempenho dessa função. Um 

estudo realizado em 2019 revela que as condições de convivência, a satisfação com 

a vida e a atividade física são fatores de grande influência para a cognição nessa 

fase da vida. Nessa pesquisa, a maioria dos idosos que apresentaram melhor 

desempenho cognitivo eram do sexo feminino, casados, tinham renda de 1 a 2 

salários-mínimos e consideravam sua saúde boa ou muito boa. Dentre estes, a 

maior parte estava satisfeita com a vida, não apresentava sintomas de depressão, 

não tinha nenhum tipo de doença crônica, praticavam atividades físicas e eram 

independentes para atividades de vida diárias (Giacomazzi, 2019).  

Um outro estudo do ano de 2012 aponta para relações significativas entre a 

cognição e a idade do indivíduo, condições de convivência, presença ou não de 

doenças crônicas e estado mental (Gurian, 2012). Tais dados demonstram a 

relevância de investigar as condições oferecidas para o envelhecimento nos diversos 

ambientes em que ocorre esse processo. No que concerne ao contexto de 

envelhecimento, é preciso que sejam evidenciadas as diferenças regionais no que 

se refere às condições de saúde, educação, oportunidades e expectativa de vida. É 

possível afirmar que não existe uma única velhice, mas velhices distintas no Brasil 

(Nascimento, 2016). Assim, é necessário que sejam analisadas tanto as diferenças 

inter-regionais quanto as intrarregionais naquilo que diz respeito às condições de 

vida oferecidas aos idosos.  
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Todavia, a maioria dos estudos voltados para a área de gerontologia ainda se 

concentram nas regiões Sul e Sudeste, havendo uma escassez voltada para essa 

questão na região Norte e principalmente na Amazônia, fato que prejudica o 

conhecimento sobre a área. Portanto, o estudo em tela propõe contribuir para o 

fechamento dessa lacuna, analisando as características dos ambientes urbano e 

ribeirinho onde vivem idosos da região metropolitana de Belém e de que forma o 

ambiente pode influenciar na cognição dessa parcela populacional. 

 Segundo Nascimento (2018), o contexto ribeirinho é marcado por um 

acentuado grau de isolamento e exclusão social quando comparado às 

comunidades urbanas, possui várias carências e problemas de toda ordem, desde 

serviços básicos como saneamento, saúde e educação, até dificuldades de 

organização, ascensão social e baixo poder de influência política. Já o ambiente 

urbano amazônico, principalmente naquilo que diz respeito ao município de Belém, 

concentra o fluxo das principais atividades econômicas do estado e, por 

consequência, também uma melhor rede de serviços básicos e infraestrutura, 

oferecendo vantagens em diversos aspectos quando comparado ao ambiente 

ribeirinho (Cardoso, 2015). Portanto, na medida em que tanto o ambiente de 

desenvolvimento quanto o desempenho cognitivo se mostram fatores de extrema 

relevância para a qualidade de vida dos idosos, é imprescindível que se estude a 

relação entre eles, a fim de que sejam aprimoradas a políticas públicas voltadas para 

essa área, de forma que sejam atendidas as especificidades de cada espaço. Sendo 

assim, dado que envelhecer faz parte de uma construção coletiva e deve ser 

facilitado pelo estado e pelo aumento de iniciativas sociais e de saúde ao longo do 

curso de vida, é essencial que o envelhecimento saudável seja compreendido como 

uma responsabilidade da sociedade como um todo (Rebellato & Hayashi,2014). 

 Este capítulo pretende comparar as funções cognitivas nos domínios atenção 

e orientação; memória; fluência verbal; linguagem; e habilidades visoespaciais dos 

idosos residentes em áreas urbanas e rurais do município de Belém-PA.  

 

2. MÉTODO 

2.1 Participantes 

  

O estudo envolveu 99 idosos subdivididos em dois grupos: Grupo Urbano 

(GU, n = 104) e Grupo Ribeirinho (GR, n = 90). A amostra da pesquisa ocorreu por 
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meio de um pareamento da idade dos participantes do banco de dados do Projeto, 

observando os seguintes critérios de inclusão: idosos de ambos os sexos entre 65 e 

75 anos de idade; residentes nos contextos urbano e rural do município de Belém-

PA; ausência do diagnóstico e suspeita de depressão; não apresentar déficits 

cognitivos de acordo com a escolaridade; e aceite participar da pesquisa.   

 

2.2 Ambiente 

 

A pesquisa foi realizada no contexto urbano na cidade de Belém e Ribeirinho 

localizado as margens de Belém/Pará, Brasil. O GU compreendeu os moradores dos 

bairros do Guamá e Pedreira e os participantes do grupo GR foram advindos de 

quatro ilhas próximas e distrito da cidade de Belém, sendo estas: Combú, Cotijuba, 

Mosqueiro e Outeiro. 

 

2.3 Instrumentos e materiais 

 

O instrumento utilizado para este estudo foi o Exame cognitivo de 

Addenbrooke – versão revisada (Addenbrooke's Cognitive Examination - Versão 

Revisada ACE-R), Um instrumento promissor de avaliação cognitiva para a pesquisa 

e para a prática clínica. O ACE-R avalia cinco domínios cognitivos totalizando 100 

pontos: Atenção e Orientação (18 pontos), Memória (35 pontos), Fluência (14 

pontos), Linguagem (28 pontos) e Visual - Espacial (5 pontos). Estes podem ser 

avaliados em conjunto ou individualmente (Carvalho, & Caramelli, 2007). 

Os materiais utilizados na pesquisa foram: câmeras filmadora e fotográfica, 

gravador, caneta, lápis, computadores e matérias de escritório em geral para 

identificação, impressão e armazenamento de dados.  

 

2.4 Procedimento e análise de dados  

  

Quanto à coleta de dados nos bairros do Guamá e Pedreira, os participantes 

foram abordados em feiras, filas de hospitais, igreja, sendo convidados a participar 

da pesquisa. Referente a coleta nas ilhas foi possibilitado por agentes comunitários 

da saúde e moradores locais. O tempo médio de cada aplicação ficou em torno de 1 

hora e meia para cada participante em ambos os contextos. 

Os dados foram tabulados e analisados pelo programa Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS) versão 25.0. Visando a comparação entre idosos 

urbanos e rurais, utilizou-se na análise inferencial das variáveis categóricas que 
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foram analisadas pelo Teste Qui-quadrado e/ou Teste G para análise das 

associações. Para a comparação de médias dos instrumentos com desfecho, usou-

se o teste T de Student Análise de Variância (ANOVA). Em todas as análises foi 

adotado um nível de significância de 5 %. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Cognição 

 

A Figura 01 apresenta as médias em porcentagem das variáveis de cognição 

de idosos nos contextos urbano e rural do município de Belém. Pontua-se que em 

todas as variáveis o idoso urbano apresentou melhores respostas quando 

comparado ao rural. Verificou-se que o melhor domínio foi Atenção e Orientação, 

77,7 % para os participantes de maneira geral, 81,9 % contexto urbano e 75,6 % 

rural. Além disso, este domínio apresentou maior proximidade nas médias entre os 

dois contextos comparado as demais variáveis. Observou-se que o pior domínio foi 

Fluência, 42,9 % no geral, 47,2 % urbano e 37,9 % rural. A variável que apresentou 

maior disparidade foi a Visual-Espacial, 74,2 % contexto urbano e 55,3 % rural. 

 

Figura 01 - Médias das variáveis de cognição de idosos nos contextos urbano e rural. Belém, 

PA, 2020. 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir da utilização do banco de dados do Estudo Envelhecimento 
na Amazônia. 
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A Tabela 02 apresenta as médias, medianas, desvio padrão, mínima e 

máxima das variáveis de cognição dos idosos de maneira geral, dos contextos 

urbano e rural. A melhor média, como já foi exposto, foi Atenção e Orientação com 

14,2 geral, mediana 14, desvio padrão de 2,8, mínima de 2 e máxima de 19; no 

contexto urbano a média foi de 14,7, mediana 15, desvio padrão 2,6, mínima de 7 e 

máximo de 18; no rural a média foi de 13,6, mediana 14, desvio padrão de 3, mínima 

de 2 e máxima de 19. Já a pior média foi fluência com 6 para os participantes de 

maneira geral, com mediana 6, desvio padrão de 2,8, mínima de 0 e máxima de 13; 

no contexto urbano a média foi de 6,6, mediana 7, desvio padrão 2,8, mínima de 1 e 

máximo de 13; no rural a média foi de 5,3, mediana 6, desvio padrão de 2,6, mínima 

de 0 e máxima de 11. De maneira geral, nenhum domínio apresentou diferença 

estatisticamente significante após a verificação do teste Qui-quadrado. 

 

Tabela 02 - Variáveis de Cognição de idosos nos contextos urbano e rural. Belém, PA, 2020. 

 Medidas Atenção e 
Orientação 

Memória Fluência Linguagem Visual – 
Espacial 

 

 

 

Geral 

Média 14,2 13,8 6 19,2 10,5 

Mediana 14 14 6 21 11 

Desvio 

Padrão 
2,8 4,3 2,8 5,6 4,3 

Mínimo 2 0 0 4 0 

Máximo 19 23 13 36 17 

 

 

 

Urbano 

Média 14,7 15,3 6,6 20,6 11,8 

Mediana 15 16 7 22 13 

Desvio 

Padrão 
2,6 3,7 2,8 4,5 3,7 

Mínimo 7 4 1 6 0 

Máximo 18 23 13 26 16 

 

 

 

Rural 

Média 13,6 12,1 5,3 17,6 8,8 

Mediana 14 13 6 19 9 

Desvio 

Padrão 
3 4,3 2,6 6,3 4,5 

Mínimo 2 0 0 4 0 

Máximo 19 20 11 36 17 

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir da utilização do banco de dados do Estudo Envelhecimento 
na Amazônia. 
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Brigola (2016) objetivou analisar a relação entre cognição, fragilidade, 

sobrecarga e sintomas depressivos em idosos cuidadores em de São Carlos-SP. Os 

achados da função cognitiva demonstraram que a média de pontos para o ACE-R foi 

de 68,7 pontos e de 24,4 pontos para o MEEM. Entre os itens do ACE-R, a média 

dos pontos para os domínios Atenção e Orientação foi de 14,73; 16,5 pontos para 

Memória; 6,6 pontos para Fluência Verbal; 19,6 pontos para Linguagem e; 11,2 

pontos para as Habilidades Visuoespaciais. Os dados dos domínios demonstraram 

proximidade com os achados da pesquisa atual de maneira geral, porém, a média de 

pontos para o ACE-R foi mais semelhante com a média do contexto urbano (69,1) do 

que do rural (57,5). 

Sobre comunidade rural, Tavares, Ferreira, Dias, Souza, Gonçalves e 

Rodrigues (2017) objetivou comparar as variáveis sociodemográficas e o percentual 

de erros nos itens do Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) entre idosos do 

contexto rural com e sem declínio cognitivo. Verificou-se que o declínio cognitivo foi 

associado a maior faixa etária, menor grau de instrução e viuvez. Os itens mais 

impactados foram atenção e cálculo, capacidade construtiva visual e memória de 

evocação. Dados esses que corroboram parcialmente com a pesquisa em tela, visto 

que, as varáveis mais negativas foram Fluência, Memória e Visual- Espacial do 

idoso rural. 

Quanto à escolaridade, pesquisas afirmam que o menor tempo de estudo é 

associada à presença de declínio cognitivo. A maior atividade cognitiva pode 

minimizar a perda cognitiva durante a velhice, sendo que a escolaridade 

desempenha papel protetor principalmente na compreensão oral (Martins, Lange, 

Lemões, Llano, Santos, & Avila, 2016). 

É possível que a baixa escolaridade dos idosos esteja relacionado a questões 

culturais do passado, quando mulheres eram criadas apenas para cuidar da casa e 

da família e os homens nas ocupações de força física para o trabalho. Estas 

atividades são mais fortemente encontradas nas comunidades rurais, que por sua 

vez, ainda vivenciam essas ocupações com maior frequência na atualidade.  

Uma pesquisa de revisão bibliográfica identificou que ao envelhecer os idosos 

muitas vezes perdem a capacidade de realizar tarefas cotidianas simples, 

principalmente quando moram na zona rural, pois estes, possuem acesso limitado a 

consultas rotineiras, medicamentos e serviços de saúde. A ausência de escolaridade 

é apontada como um dos fatores principiantes da ausência de conhecimento quanto 
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a necessidade de acompanhamento do estado de saúde e prevenção das doenças 

crônicas e perdas funcionais (Rocha, Araújo, Farias, & Barros, 2017). 

Vale ressaltar que, independente da escolaridade, muitas funções cognitivas 

são reajustadas com o processo de envelhecimento, podendo ter alterações que 

implicam em prejuízos pontuais em habilidades, como percepção sensorial, 

funcionamento psicomotor, atenção, memória, linguagem, funções executivas 

(Torres, 2016). Portanto, o envelhecimento é considerado fator predisponente e de 

risco a alterações cognitivas (Gates et al, 2020) que quando não prevenidas ou 

gerenciadas podem prejudicar na qualidade de vida do idoso (Garbaccio et al., 2018) 

e ser fator correlacionado a outras doenças, como Alzheimer (Soldan et al., 2017) e 

depressão (Bennett & Thomas, 2014). 

Embora frequentemente entenda-se cognição como um processo único, este 

é composto porhabilidades cognitivas que se desenvolvem desde a primeira 

infância, passando por lapidações e modificações conforme a exposição ao meio 

externo e experimentações (Knoblock, 2000).  

Neste sentido, com a expectativa de vida elevada é necessária maior 

compreensão sobre a saúde dos idosos fazendo crescer, consequentemente, o 

interesse em profissionais da saúde em empregar medidas que mantenham 

independência, autonomia e qualidade de vida dos idosos (Mayor & Mayor, 2004). 

Reforçando então que são necessários estudos que visem melhorar o cuidado e 

prevenção de doenças desse público. 

Por ser um processo complexo, o envelhecimento pode ser visto por 

perspectivas diferentes das ciências de forma que muitos saberes se completam 

para contribuir com o melhor processo e diminuição de danos ao indivíduo. Não 

obstante, vale considerar diante dos dados apresentados que a cognição está 

relacionada a fatores culturais, como os da comunidade ribeirinha na qual possui 

hábitos alimentares, sociais, educacionais e crenças religiosas diferentes de outras 

regionais do Brasil ditas urbanas. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Finalmente, em todas as variáveis de cognição o idoso urbano apresentou 

melhores respostas quando comparado ao rural. Porém, observou-se que não houve 

diferença entre os idosos dos contextos urbano e rural no município de Belém para 
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os domínios da cognição. Apesar da homogeneidade dos dados, os resultados 

reforçam a necessidade de implementação de estratégias de ação voltadas aos 

idosos que residem em ambos os contextos a fim de prevenir o desenvolvimento de 

declínio cognitivo e sintomas depressivos ou de melhorar aspectos relacionados 

daqueles idosos acometidos.  

Sendo assim, sugere-se o desenvolvimento de ações que favoreçam os 

domínios da cognição e prevenção dos sintomas patológicos. Destaca-se a 

necessidade de avaliação periódica das atividades realizadas para identificar os 

possíveis benefícios dessa prática. Por fim, há que se destacar a necessidade de 

avaliar essas varáveis por meio de delineamento longitudinal, a fim de identificar a 

temporalidade e, dessa forma, compreender com maior precisão a abordagem desse 

problema na população idosa. 

Tendo em vista as especificidades dos contextos da investigação, foi 

fundamental para o cumprimento do procedimento da coleta de dados a capacitação 

teórica e treinamento dos aplicadores da equipe de pesquisa. Vale ressaltar que, 

antes de iniciar a coleta de dados, foi necessário vivenciar e refletir características 

típicas do ambiente, o que favoreceu na análise comparativa entre os contextos 

urbano e rural. Pontua-se, portanto, que tal procedimento pode ser considerado e 

realizado em contextos peculiares para estudos futuros. 

Vale ressaltar a ocorrência de algumas barreiras para o desenvolvimento 

desta pesquisa, o primeiro ponto foi a respeito da dificuldade em identificar os 

registros demográficos de idosos em ilhas pertencentes ao distrito de Belém. Para 

isso, foi necessário realizar um mapeamento local do quantitativo dos idosos com a 

contribuição de agentes comunitários de saúde e dos moradores locais. Um outro 

ponto relevante é o fato de um grande quantitativo de idoso não serem elegíveis a 

participarem do estudo, esses por sua vez, não eram somente excluídos, recebiam 

orientações quanto as demandas identificadas na aplicação da avaliação. 

Este estudo apontou e proporcionou uma reflexão das variáveis utilizadas 

considerando as especificidades locais, confirmando que foi encontrado aspectos 

heterogêneos e que essas diferenças devem ser sanadas ou minimizadas em prol 

do envelhecimento saudável em ambos os contextos. 

Destaca-se que a presente pesquisa abordou questões de relevância social e 

científica ao investigar o envelhecimento nos contextos urbano e rural. Espera-se 

que os resultados aqui obtidos possam futuramente contribuir para a implementação 
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de ações que visem melhorar aspectos ligados ao envelhecimento e, 

consequentemente, aos idosos da Amazônia. Pontua-se que em ilhas amazônicas, 

em geral distantes dos grandes centros urbanos, as dificuldades para lidar com esse 

tipo de problema serão ainda maiores, não somente pela falta de profissionais 

habilitados, mas também pela ausência de infraestrutura por parte do serviço público 

de saúde. 
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1. INTRODUÇÃO  

Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde – OMS (OMS, 2019), 

o envelhecimento populacional é um dos fenômenos mais expressivos do século XXI 

e a proporção da população mundial com mais de 60 anos dobrará de 12 % para 

22 % entre 2015 e 2050. Em dois anos, o número de indivíduos acima de 60 anos 

será maior que o de crianças até cinco anos; em 30 anos, 80 % dos idosos viverão 

em países ditos do “terceiro mundo” (OMS, 2019). 

Com o crescente aumento da população idosa, em todo mundo, vê-se a 

necessidade de conduzir novas estratégias complementares às políticas 

governamentais e de saúde direcionadas à população idosa(Miranda, Mendes, & 

Silva, 2016). Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (IBGE, 

2018) estimam que a população idosa do país chegará, em 2060, aproximadamente, 

a 25 % da população (IBGE, 2018). Rodrigues et al., (2011) (Cançado, Doll, & 

Gorzoni, 2013) afirmam que a velhice é experimentada de formas diferentes em 

cada geração e que depende de múltiplos fatores ambientais e biológicos. Devido a 

isso, em virtude das diferenças regionais do Brasil, não há apenas um tipo de 

velhice, mas formas diferentes de envelhecer para cada região (Cançado, Doll, & 

Gorzoni, 2013). 

A cidade de Parintins, chamada de ilha Tupinambarana, no leste do interior 

do estado do Amazonas, é considerada o segundo município mais populoso do 

estado (IBGE, 2018). Composta por diversas zonas rurais, algumas próximas ao 

perímetro urbano do município e outras cinco comunidades rurais em regiões mais 

afastadas e ribeirinhas (Souza, 2013), segundo estudos de Souza et al., (2013) 

(Souza, 2013), o município vive um intenso fluxo migratório, todos os anos, para a 

zona urbana da cidade, por povos da zona rural e de outras regiões do Amazonas. 

Isso ocorre devido a uma maior concentração de atividades econômicas e de ofertas 

de serviços, principalmente, por conta de suas festividades, com destaque para o 

maior Festival Folclórico do Amazonas, tornando a ilha repleta de pessoas de 

origens e estilos de vida diversificados, com marcadores culturais diversificados 

(Oliveira, 2008; Souza, 2013). 

Portella et al., (2002) (Portella, 2002) salientam que os idosos do interior do 

Amazonas, em sua maioria, vivem às margens dos rios. Para o autor, os idosos da 

zona rural têm como atividades sociais e lazer os eventos religiosos, os passeios à 
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casa de familiares e vizinhos, enquanto os idosos que vivem na zona urbana 

dispõem de outras opções de lazer (Portella, 2002). Sabe-se que a oferta de lazer é 

um fator imprescindível para o bem-estar e a qualidade de vida na velhice, mas, para 

desfrutar disso, a preservação do estado cognitivo torna-se fundamental e está 

relacionada à independência e à autonomia do idoso (Soares et al., 2014). 

Nos estudos de Costa et al., (2020) (Costa, Leão, & Campos, 2020), os 

idosos rurais do interior do Amazonas apresentaram características particulares 

como um alto grau de analfabetismo, graves problemas cognitivos, moram com 

grandes famílias, mas ainda assim, não são, totalmente, dependentes, frágeis ou 

vulneráveis - são mais resistentes, resilientes e funcionais (Costa, Leão, & 

Campos, 2020). 

O envelhecimento, na zona rural, impõe-se como uma realidade em todo o 

Brasil e no mundo. Diante do cenário demográfico peculiar do Amazonas e das 

condições gerais onde vivem, faz-se necessário conhecer mais esses indivíduos, a 

fim de que cuidados específicos, como ações de saúde preventiva e curativa, 

possam ser conduzidos com eficácia dentro das comunidades rurais. 

Temos desenvolvidos vários estudos com populações rurais no contexto 

amazônico e percebemos algumas particularidades na forma de envelhecer desse 

grupo. Descrevemos aqui uma experiência que vivemos, quando visitamos 50 idosos 

moradores da cidade de Parintins, no interior do Amazonas, no que tange aos 

aspectos sociodemográficos, funcionais e cognitivos. 
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Imagem 1 - Embarcação usada para avaliar/visitar idosos rurais amazônicos. 

 

Fonte: acervo pessoal prof. Hércules Campos. 

 
Imagem 2 - Pôr do sol na volta das coletas de uma das comunidades rurais amazonenses. 

 

Fonte: acervo pessoal prof. Hércules Campos. 

 

Quatro comunidades rurais foram visitadas: Parananema, Macurani, Aninga 

e Vila Amazônia. As visitas foram realizadas aos domicílios, nas comunidades dos 

idosos de 20 de fevereiro a 05 de março de 2020. Apresentaram-se todas as 

orientações sobre o estudo e o convite de participação da pesquisa, feito isso, ao 
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concordarem, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

desta coleta, aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa 08021419.2.0000.5020. 

 

2. IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO GERONTOLÓGICA EM IDOSOS RURAIS 

Uma avaliação multidimensional e gerontológica foi realizada com os idosos 

visitados a fim de obter dados que nos fizessem discutir a proposta realizada para 

esse capítulo. Aplicou-se um questionário sociodemográfico com dados pessoais, 

idade, sexo, profissão, raça, estado civil, número de filhos, tempo de residência na 

comunidade, estado de moradia, renda, utilização de serviços de saúde, tabagismo, 

etilismo, audição, visão e uso de medicamentos.  

 

Imagem 3 - Idosa realizando o teste de sentar e levantar da cadeira – adaptado para sua 
realidade rural. 

 

Fonte: acervo pessoal prof. Hércules Campos. 
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Imagem 4 - Idosa rural realizando o MEEM. 

 

Fonte: acervo pessoal prof. Hércules Campos. 

 

Para avaliação funcional e cognitiva, uma bateria de testes foi realizada. 

Foram escolhidos testes que contemplassem a baixa escolaridade dos idosos que 

compõem a região rural amazônica. Todos os testes abaixo podem ser replicados 

para a população idosa: 

 

Tabela A. Questionários e escalas de avaliação multidimensional do idoso. 

Avaliação da Capacidade 
Cognitiva 

Rastreamento 

Miniexame do Estado Mental - 
MEEM 

Detecta declínio cognitivo precoce leve ou 
avançado(Azambuja, 2007). 

Informant Questionnaire on 
Cognitive Decline in the Elderly - 
IQCODE 

Detecta déficit cognitivo e o nível de deterioração 
cognitiva pelo desempenho atual com o de 10 anos 
atrás (Jorm, 1994). 

Teste de Fluência Verbal - TFV Detecta déficit cognitivo pela linguagem, capacidade 
de armazenamento do sistema da memória, 
habilidade de resgatar informações guardadas, 
estratégias de busca das palavras e as funções 
executivas (Mantovani & Fernandes, 2012; Rabin, 
Barr, & Burton, 2005). 

Teste de Trilha - TT Detecta distúrbio cognitivo pela atenção dividida, 
flexibilidade cognitiva, habilidade de sequência, 
velocidade motora, agilidade e função executiva 
(Mitrushina et al., 2005; PH.D., 2010). 

Teste de Reconhecimento de 
Figuras - TRF 

Detecta disfunções cognitivas pelas funções 
executivas, linguagem e habilidades visuais 
construtivas (Nitrini et al., 2005; Nóbrega et al., 2015). 
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Escala de Depressão Geriátrica - 
GDS 

Detecta sinais e sintomas depressivos dos idosos 
através de perguntas do dia a dia (Yesavage et al., 
1982). 

Avaliação da Capacidade 
Físico-Funcional 

Rastreamento 

Short Physical Performance 
Battery - SPPB 

Detecta disfunções no desempenho físico-funcional 
através do tempo, o equilíbrio, a velocidade da 
marcha e a força nos membros inferiores (Guralnik et 
al., 2000; Silva et al., 2010). 

World Health Disability 
Assessment Schedule - 
WHODAS 

Detecta o nível de saúde e incapacidade por seis 
domínios da vida: cognição, locomoção, autocuidado, 
convivência com as pessoas, atividades da vida e 
participação social (Groll et al., 2005). 

Functional Brazilian Older 
American Resourcers and 
Services Multidimensional 
Functional Assesment Quest. – 
BOMFAQ 

Detecta distúrbios funcionais pela dificuldade referida 
na realização de 15 atividades cotidianas, sendo oito 
relacionadas a atividades de vida diária (AVD) e sete 
em atividades instrumentais de vida diária (AIVD) 
(Ferro, Lins, & Filho, 2013). 

Indice de Comorbidades 
Funcional - ICF 

Rastreia comorbidades pelos aspectos 
multidimensionais da condição de saúde do idoso (De 
Moraes et al., 2016). 

Fonte: Autores, 2021. 

 

Os idosos da zona rural da cidade de Parintins-AM apresentam 

características bem específicas e que estão descritas para melhor compreensão na 

Tabela 1. Dentre os participantes entrevistados, 60 % são mulheres; apresentam 

média de ±64,5 anos de idade; 82 % declaram morar com alguém; 98 % são 

aposentados e de baixa renda e 94 % recebem até um salário-mínimo por mês.  

Tabela 1. Dados sociodemográficos dos idosos da zona rural de Parintins-AM (n=50). 

Variável (n)   ( %) 

Idade (60 a 69 anos), média 

Sexo feminino 

Escolaridade - analfabeto com primário incompleto 

Natural do interior do Amazonas 

Aposentado 

Renda de até um salário-mínimo 

Não usa dispositivo auxiliar de marcha 

Mora com alguém 

Uso de 1 a 4 medicações 

Percepção subjetiva de visão péssima ou regular 

64,5 

30 (60,0) 

31 (62,0) 

45 (90,0) 

49 (98,0) 

47 (94,0) 

43 (86,0) 

41 (82,0) 

32 (64,0) 

42 (84,0) 
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Percepção subjetiva de audição boa ou regular 

Índice de Comorbidade Funcional – ICF: 

Impedimento visual(sim) 

Osteoartrite/osteoartrose(sim) 

Depressão(sim) 

IMC - sobrepeso/obesidade 

44 (88,0) 

 

19 (38,0) 

16 (32,0) 

11 (22,0) 

24 (48,0) 

Fonte: Autores, 2021. 

 

As características cognitivas dos idosos, descritas na tabela 2, 

demonstram, no MEEM, que apenas 18 % dos idosos conseguiram atingir escore 

igual a 9 pontos, que é considerado o ponto de corte para a condição de 

analfabetismo autodeclarado. Além disso, no IQCODE, 54 % dos idosos 

apresentaram piora em entender o que está escrito em revistas e jornais e piora 

em aprender a utilizar novos aparelhos da casa. Na GDS, 54 % apresentaram 

mais de 5 sintomas depressivos. No Teste de Trilha, 56 % dos idosos não 

acertaram o teste e, no teste de Reconhecimento de Figuras, 94 % dos idosos 

apresentaram boa memória incidental, maior ou igual a 5. 

 

Tabela 2. Caracterização cognitiva dos idosos da zona rural de Parintins-AM (n=50). 

Variáveis  (n)  ( %) 

MEEM: 

Pontuaram <20 pontos, (analfabetos) 

Pontuaram >25 pontos, (1 a 4 anos de escolaridade) 

Pontuaram >26,5 pontos, (5 a 8 anos de escolaridade) 

Pontuaram >28 pontos, (9 a 11 anos de escolaridade) 

IQCODE: 

Entender o que é escrito em revistas e jornais (pior ou muito pior) 

Aprender a utilizar um novo aparelho existente na casa (pior ou 
muito pior) 

Escrever uma carta para amigos ou com fins profissionais (pior ou 
muito pior) 

Aprender coisas novas em geral (pior ou muito pior) 

Lembrar  fatos relacionados a parentes e amigos (melhor ou 
pouca mudança) 

Lembrar onde as coisas são guardadas e onde encontrar coisas 
guardadas diferentes lugares (melhor ou pouca mudança) 

Teste de Fluência Verbal: 

 

9 (18,0) 

6 (12,0) 

7 (14,0) 

6 (12,0) 

 

27 (54,0) 

27 (54,0) 

24 (48,0) 

24 (48,0) 

27 (54,0) 

27 (54,0) 

 

31 (62,0) 
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<9 (9 é o mínimo para analfabetos) 

GDS: 

> 5 sintomas depressivos 

Teste de Trilha: 

Não acertaram 

Teste de Reconhecimento de Figura: 

Percepção visual e nomeação correta <9 

Memória incidental, >5 

Evocação de 5 minutos 

27 (54,0) 

 

28 (56,0) 

 

 

28 (56,0) 

47 (94,0) 

23 (46,0) 

Fonte: Autores, 2021. *MEEM (Miniexame do Estado Mental); *IQCODE (Questionário para 
informar sobre declínio cognitivo em  idoso);   *GDS (Escala de Depressão Geriátrica). 

 

As características físico-funcionais dos idosos estão descritas na tabela 3. No 

total do SPPB, 72 % (36) dos idosos pontuaram igual ou maior que 8. Chama 

atenção que, no teste de equilíbrio, 50 % (25) pontuaram 0 e, no teste de sentar e 

levantar, 34 % (17) pontuaram 0 também. No WHODAS II, 44 % dos idosos 

apresentaram piora no quesito ficar em pé por mais de 30 minutos, quando 

comparado há dez anos. No BOMFAQ, 64 % (32) dos idosos apresentaram 

dificuldades em atividades específicas de cortar as unhas dos pés e sair de 

condução. 

 

Tabela 3. Caracterização físico-funcional dos idosos da zona rural de Parintins – AM (n=50). 

Variáveis Valores (n;  %) 

SPPB velocidade de marcha (por tempo): 

3 a 4 pontos (executou em 4,82 a 6,20 segundos) 

SPPB equilíbrio: 

0 pontos (não tentou executar o teste) 

3 pontos (manteve as 3 posições por até 10 segundos) 

SPPB sentar e levantar: 

0 pontos (não tentou executar o teste) 

4 pontos (executou em 11,19 segundos) 

SPPB TOTAL: 

> 8 pontos (de 0 a 11 pontos) 

WHODAS II: 

Dificuldade para ficar de pé 30 minutos (grau médio à grave) 

 

36 (72,0) 

 

25 (50,0) 

9 (18,0) 

 

17 (34,0) 

16 (32,0) 

 

36 (72,0) 

 

22 (44,0) 
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Dificuldade de concentrar-se por 10 minutos (grau médio à grave) 

BOMFAQ: 

Cortar as unhas dos pés (com dificuldade) 

Sair de condução (com dificuldade) 

Subir escada (1 lance) (com dificuldade) 

Medicar-se na hora (com dificuldade) 

Fazer limpeza de casa (com dificuldade) 

18 (36,0) 

 

32 (64,0) 

32 (64,0) 

31 (62,0) 

23 (46,0) 

22 (44,0) 

Fonte: Autores, 2021.  
*SPPB (Shont Physical Performace Battery); *WHODAS II (World Health Disability Assessment 
Schedule); *BOMFAQ (Brazilian OARS Multidimensional Funcional Assessment Questionnaire). 

 

O perfil sociodemográfico, apresentado mediante os resultados encontrados, 

assemelha-se com o que foi encontrado em dois estudos de caracterização de 

idosos da zona rural no interior do Amazonas,(Costa, Leão & Campos, 2020; 

Nonato, 2019) onde a presença do sexo feminino, a baixa escolaridade e a baixa 

renda são prevalentes nas pesquisas em zonas mais afastadas da cidade.  

A avaliação cognitiva, por meio do MEEM, demonstrou um bom desempenho 

dos idosos rurais, ainda que eles possuam dificuldade quanto à leitura e à escrita, no 

entanto, em todos os outros testes cognitivos, aconteceu o inverso. Dois estudos, 

também realizados no Amazonas, encontraram resultados diferentes do que 

apresentamos aqui. Um mostrou que a baixa escolaridade é, consistentemente, 

facilitadora de baixos escores no MEEM (Huppert, 2012) e o outro de Costa et al., 

(2020)(Costa, Leão, & Campos, 2020), com idosos rurais de Coari, mostrou 

dificuldades na interpretação do teste, baixos scores e declínio cognitivo devido à 

baixa escolaridade. 

Quanto ao IQCODE, destacou-se que os idosos apresentaram piora no 

quesito aprendizagem de coisas novas, nas leituras simples do dia a dia e na escrita 

se comparados há dez anos. Para Abreu et al., (2008)(Bertolucci et al., 1994) e 

Bertolucci et al., (1994) (Pilger, Menon, & Mathias, 2011), o IQCODE e MEEM são 

considerados complementares um ao outro, oferecendo maior precisão à presença 

de algum declínio cognitivo e/ou demência do idoso, mesmo sendo mais complexo 

que o MEEM.  

Uma realidade importante sobre a escolaridade e renda desses idosos é a 

necessidade pelo trabalho em lavouras, desde cedo, repassada pelos pais. Os 

idosos rurais relatam que o acesso à educação, na zona rural, como símbolo de 
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desafios, devido a distância e ao alto custo com transportes, exige tomar 

embarcações (feitos por estreitos cascos de troncos de árvores) até a escola mais 

próxima, sem contar com os gastos com materiais escolares. Estudos comprovam 

que o trabalho sempre foi uma prioridade nessas áreas, pois, além de ajudar no 

aumento da renda familiar mensal, é uma maneira de ocupação para os mais jovens 

e de se sentirem úteis para os idosos (Costa, Leão, & Campos, 2020; Nonato, 2019). 

Castro et al., (2020) (Costa, Leão, & Campos, 2020)ratificam, em seu estudo, que a 

baixa escolaridade e a baixa renda são importantes fatores para o desempenho 

negativo dos testes cognitivos, diagnosticando, também, um declínio cognitivo nos 

idosos da zona rural do interior do Amazonas. Outros autores (Do Nascimento et al., 

2015; Sacramento, 2015) ressaltam que a frequência do analfabetismo, em zonas 

rurais, tem relação direta com a baixa capacidade cognitiva. 

No Teste de Reconhecimento de Figuras, os idosos rurais de Parintins 

apresentaram pontos positivos para nomeação, memória incidental e evocação 

imediata, relatando, apenas, dificuldades em visualizar as figuras, sendo essa queixa 

apontada, previamente, em testes anteriores. Outros aspectos importantes, na 

avaliação cognitiva, foram os resultados negativos por meio do Teste de Fluência 

Verbal, principalmente, na relação com tempo-resposta. Sacramento et al., (2014) 

(Faber, Scheicher, & Soares, 2017) descrevem que o estímulo visual no processo de 

memorização pode determinar melhores desfechos para a retenção de informações, 

evocação e reconhecimento de imagens (IBGE, 2018) e os idosos rurais deste 

estudo, mesmo com dificuldades de visão, realizaram o TRF. 

Quanto ao GDS, mais da metade dos idosos apresentaram sintomas 

depressivos. Há evidências (Ávila & Bottino, 2006; Gao et al., 2009) que retratam 

que a depressão seja um fator de risco importante apresentado pelo idoso para a 

deterioração da cognição e da capacidade funcional do dia a dia. No estudo de Gao 

et al., (2009) (Gao et al., 2009), a maior prevalência de indicativo de depressão 

ocorre entre as mulheres, isso pode estar relacionado a fatores como alterações 

hormonais que ocorrem no climatério e aos aspectos sociais e emocionais 

(Mechakra-Tahiri et al., 2009; Polisseni et al., 2010). Polissini et al., (2009) 

(Mechakra-Tahiri et al., 2009) salientam que o uso excessivo de medicamentos por 

esses idosos é um dos indicativos para propagação dos sintomas depressivos como 

visto também no grupo de idosos rurais de Parintins. 
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Durante os testes de equilíbrio e de se sentar e de se levantar da cadeira do 

SPPB, muitos idosos apresentaram sérias dificuldades ou nem tentaram realizar o 

que foi solicitado, tornando-se evidente a falta de equilíbrio e fraqueza muscular de 

membros inferiores. Para Moraes et al., (2017) (Albuquerque de Moraes et al., 

2017), a baixa pontuação no SPPB também pode ser um forte indicativo de riscos de 

quedas e maiores níveis de fragilidade apresentados pelos idosos.  

Ao observarmos o modo de viver desses idosos, alguns costumes são marcas 

excepcionais dos moradores da zona rural de Parintins, uma delas é a prática do 

artesanato e costura, comum às mulheres mais velhas, tornando-as independentes. 

Segundo Nonato et al., (2016)(Nonato, 2019) essas atividades não só servem para 

complementar a renda mensal, mas também como meio das idosos sentirem-

se úteis.  

Imagem 5 - Idosos encontrados na sua casa na zona rural.  
 

 
Fonte: acervo pessoal prof. Hércules Campos. 

 
As comorbidades mencionadas, por meio do ICF, apontou a presença de 

sérios comprometimentos visuais como a catarata e/ou graus de miopia; a presença 

de artrite ou artrose; dores articulares e sensação de enrijecimento de articulações, 

principalmente, ao levantar-se pela manhã e sobrepeso. Ferreira et al., (2012) 

(Ferreira et al., 2012) apontam ser comum, no processo de envelhecimento, o 

aparecimento de doenças crônicas, devido aos processos de senilidade e 

senescência. Para Michalakis et al., (2013) (Michalakis et al., 2013), a obesidade 

pode ocasionar uma elevação de carga nas articulações, favorecendo o surgimento 

de doenças que, diretamente, impactam a mobilidade do idoso. 

Gomes-Neto et al., (2016) (Gomes-Neto et al., 2016) afirmam, ainda, que a 

obesidade entre os idosos é prejudicial à capacidade funcional, podendo aumentar 

os casos de dor, afetar atividades cotidianas. Isso pode, neste estudo, ter 
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impactado, diretamente, os resultados de testes como o SPPB e o WHODAS. No 

WHODAS, a maior dificuldade dos idosos rurais foi a de ficar em pé por 30 minutos. 

As atividades básicas do dia a dia foram mensuradas pelo BOMFAQ. Cortar 

as unhas dos pés, sair de condução, subir escadas e se medicar na hora correta 

foram ações mencionadas pelos idosos rurais que exigem maiores ângulos de 

movimentos corporais, mas, ainda assim, não os fazem dependentes, pelo contrário, 

conseguem realizar atividades complexas como subir em barcos, morros e 

barrancos. Esse fato difere dos achados nas comunidades rurais no Rio Grande do 

Sul, onde 52,9 % necessitavam de ajuda para até três atividades básicas de vida 

diária (Rigo; Paskulin; de Morais, 2010). Rigo et al., (2010) (Rigo; Paskulin; de 

Morais, 2010)relataram que esses idosos realizavam atividades complexas durante 

um maior período no desempenho de suas funções ocupacionais, obtendo, assim, 

efeitos positivos sobre o seu equilíbrio postural e a manutenção da força muscular, 

levando-os a manter a independência por mais tempo.  

A população idosa da zona rural de Parintins está, a cada dia, mais imersa 

em atividades do campo e da pesca, assim como o artesanato e costura(Nonato, 

2019). A simplicidade do cotidiano, a isca, a rede e o anzol arrumados acompanham 

o café regional. O motor do bote ligado antecede os sentimentos de medo dos 

temporais e esperança da fartura aguardada. Para eles, a felicidade está nocolher; 

no plantar; nas corredeiras fartas de cambadas; no peixe na brasa; no pé da 

mangueira depois do almoço; na alegria das crianças jogando bola no barranco à 

espera de mais um pôr do sol. A rotina e a resiliência desses idosos rurais chamam 

atenção e merecem ser investigadas com mais profundidade.  
 

Imagem 6 - Idosos encontrados na sua casa na zona rural. 

Fonte: acervo pessoal prof. Hércules Campos. 
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Com base nesses dados, percebe-se que envelhecer não é um problema em 

si, isolado ou homogêneo em todo o país. Cada cenário socioeconômico, com seus 

marcadores culturais, desenha um perfil de idoso. Além disso, o estudo sinalizou que 

o real problema é envelhecer numa sociedade que minimiza o sofrimento 

psicossocial dos idosos. O problema não é ver o tempo passar e as potencialidades 

diminuírem. O que, de fato perturba, é a morte simbólica, gerada por falta de 

políticas públicas eficientes e pelo etarismo.  

        Este trabalho não romantiza o processo de envelhecimento e traz à luz 

uma realidade específica que exige novos olhares - a de idosos que rompem com a 

“romantização” de suas condições, mas superam desafios e vibram com realizações 

cotidianas, o que ratifica as falas poéticas de Arnaldo Antunes: “A coisa mais 

moderna que existe nessa vida é envelhecer [...]” e de Thiago de Mello:  “A lição 

persiste sábia:/ convém cabeça, cuidado, que as engrenagens esmagam/ o sonho 

que não se submete [...].” O Brasil precisa, urgentemente, aprender a envelhecer e a 

rever conceitos. 

Foi um desafio coletar e avaliar esses idosos em suas comunidades rurais 

devido às distâncias por meio do rio, via barcos pequenos ou canoas. Algumas 

dessas viagens duravam até cincos horas. Durante a coleta, a pandemia causada 

pelo COVID-19 se espalhou, limitando e impactando o número da população que 

participou do estudo, interrompendo a continuação de visitas aos demais idosos. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A depressão tem se mostrado como um prevalente problema de saúde na 

população idosa, sendo uma das desordens mais comuns em indivíduos com 60 

anos ou mais, acarretando impactos negativos para a qualidade de vida e para o 

desenvolvimento desse grupo. Nesse contexto, esse transtorno em idosos gera 

sintomas que podem ser divididos em quatro categorias: sintomas do estado de 

humor, neurovegetativos, cognitivos e psicóticos.  

Os sintomas do estado de humor podem ser exemplificados por disforia, 

irritabilidade, tristeza, desânimo, sentimento de abandono, inutilidade, solidão, 

anedonia, ideias autodepreciativas e de morte, diminuição da auto-estima e 

tentativas de suicídio. Já os neurovegetativos podem se dar pela inapetência, 

emagrecimento, distúrbio do sono, perda de energia, lentificação e inquietação 

psicomotora, hipocondria e dores inespecíficas. Por outro lado, os cognitivos podem 

ser descritos por dificuldades na concentração e memória, além da lentificação no 

raciocínio. Ademais, os sintomas psicóticos podem se manifestar em ideias 

paranóides, delírios de ruína e de morte e alucinações mandativas de suicídio 

(Stella, 2003). 

Pela gravidade do impacto que pode causar na vida da pessoa idosa, é 

essencial que a depressão possa ser detectada e tratada o mais cedo possível. 

Nessa faixa etária, desordens psiquiátricas tendem à cronicidade, são 

subdiagnosticadas e subtratadas, causam um enorme sofrimento psíquico, 

diminuição da capacidade funcional, isolamento social, risco de suicídio, aumento da 

mortalidade dos indivíduos acometidos e piora da qualidade de vida (Barcelos-

Ferreira, 2010). 

No que diz respeito à qualidade de vida, o processo do envelhecimento se 

mostrou inversamente correlato aos índices de prevalência de sintomas depressivos 

como nos estudos de Sousa (2016), Jee (2013) e Soares (2017), atuando como fator 

de vulnerabilidade em baixos escores. A qualidade vida é um conceito multifacetado 

e complexo, sendo importante estudar os condicionantes implicados no 

desenvolvimento de condições que podem ou não propiciar a sua existência na vida 

da população idosa.  

Nesse sentido, o presente capítulo objetiva apresentar as diferenças entre os 

indicadores de depressão na população idosa de um contexto urbano e ribeirinho na 



87 

região amazônica, partindo do pressuposto de que a análise de indicadores de 

depressão podem ser um dos caminhos para a avaliação da qualidade de vida desta 

população.  

 

2. QUALIDADE DE VIDA E ENVELHECIMENTO 

 
Para maiores esclarecimentos, enquanto conceito, qualidade de vida, possui 

distintas definições, entretanto, a definição empregada pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) é a mais aceita internacionalmente. Para a OMS, qualidade de vida é 

a “percepção do indivíduo sobre sua posição na vida no contexto da cultura e 

sistema de valores nos quais ele vive em relação aos seus objetivos, expectativas, 

padrões e preocupações” (The WHOQOL Group, 1995). Uma percepção satisfatória 

em relação à qualidade de vida, no entanto, depende de uma série de 

condicionantes, dentre eles, as possibilidades que as pessoas têm de satisfazer 

suas necessidades humanas fundamentais. 

Segundo Shye (1989), para que uma pessoa se encontre satisfeita com sua 

qualidade de vida, esta deve possuir meios para se integrar, expressar e adaptar ao 

ambiente a qual está inserida, a partir de suas crenças pessoais e sociais, vivendo 

em um estado próximo à homeostase. Embora esse estado, assim como o 

“completo bem-estar de saúde” seja irreal, uma base estável entre aspectos físicos, 

psicológicos, relacionais e ambientais é favorável para o desenvolvimento humano 

pleno. Estas condições permitem conjecturar que a qualidade de vida está no 

momento positiva.  

Almeida e Gutierrez (2010) diferenciam os estudos sobre qualidade de vida 

em quatro grupos, de acordo com o foco das análises, sendo eles: socioeconômica, 

biomédica, psicológica e geral. O presente trabalho se apoia, considerando essa 

classificação, no quarto grupo, pois, o entendimento do conceito utilizado abarca um 

viés multidimensional, ou seja, está relacionada a um complexo dinamismo entre 

aspectos pessoais, ambientais/contextuais, ao longo do tempo. Os mesmos autores, 

em trabalho anterior (2007) pontuam que o fenômeno da qualidade de vida é 

associado a aspectos como desenvolvimento econômico, social e tecnológico da 

sociedade em questão; a construção de valores, a satisfação de necessidades, 

dentre outros. 
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Para Shye (1989) a pessoa é capaz de se expressar, se adaptar, se integrar 

ao ambiente e conservar características que a permitam viver em um estado próximo 

à homeostase. A qualidade de vida seria, sob essa perspectiva, a união dos quatro 

subsistemas mencionados acima, que possibilitem à pessoa realizar tais ações. 

Shye (1989) ratifica a dificuldade (e a necessidade) de definir operacionalmente um 

conceito para o que se entende enquanto qualidade de vida, pois, apenas a partir de 

uma definição operacional, apoiada em um modelo teórico estruturado, é possível 

avaliar tal constructo. 

Essa afirmação é reforçada por Taillefer, Dupuis, Roberge e Le May (2003), 

que empreenderam uma revisão de 68 modelos teóricos de qualidade de vida 

produzidos entre 1965 e 2001, no qual o modelo teórico sistêmico de Shye (1989) foi 

o único a obter a pontuação máxima por todos os juízes que avaliaram os modelos. 

A justificativa pela necessidade de um modelo teórico para a condução dos estudos 

se dá, pois, o termo qualidade de vida acaba sendo utilizado como um “termo 

guarda-chuva”, no qual são colocadas diferentes expressões, a partir do que o 

pesquisador queira focar, o que, em muitas das vezes, pode gerar confusão na 

compreensão do que se quer de fato investigar e do que se acaba investigando 

(Taillefer, Dupuis, Roberge & Le May, 2003).  

Um pensamento sistêmico possui ferramentas teóricas e metodológicas que 

permitem a investigação da qualidade de vida, bem como de diversas variáveis que 

podem impactar, positiva ou negativamente. A confusão, no entanto, não existe 

apenas entre o conceito de qualidade de vida e outros similares, como bem-estar, 

mas também entre o conceito de qualidade de vida e seus possíveis determinantes, 

o que pode resultar em problemas não apenas no contexto de pesquisa, mas na 

aplicação na prática profissional (Taillefer, Dupuis, Roberge & Le May, 2003; Grace, 

Catherine, Mala, Kanniammal & Arullapan, 2017). Logo, formas padronizadas e 

reconhecidas internacionalmente de investigação da qualidade de vida de 

populações fazem-se necessárias, como a aplicação do conceito da OMS, por 

exemplo.  

No que se refere ao fenômeno da depressão nos estudos sobre 

envelhecimento humano, destaca-se o estudo de Lopes, Galvão & Oliveira (2021), 

realizou acompanhamento de 160 idosos da Região Nordeste, com idade entre 60 a 

98 anos, com um intervalo médio de acompanhamento de 5,3 anos, com apenas 

quatro perdas de seguimento. O estudo revelou, após ajustamento, que entre as 
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variáveis independentes estudadas, apenas a presença de sintomas depressivos é 

considerada fator de risco para óbito em idosos de população urbana. De maneira 

que, os idosos com depressão apresentaram 2,39 vezes mais possibilidades de 

falecer do que os que não mostravam sintomas depressivos. 

Por sua vez, Corrêa, Carpena, Meucci & Neiva-Silva (2020) investigaram 994 

idosos da área rural da Região Sul e identificaram que 8,1 % dos idosos cumpriram 

os critérios para o rastreio de Episódio Depressivo Maior. Sendo as variáveis sexo, 

uso de medicamento contínuo, doenças crônicas e percepção de saúde mais 

associadas à prevalência de depressão. Por sua vez, em estudo realizado no Distrito 

Federal com análise composta por 70 idosos, apresentou que os sintomas 

depressivos foram observados em 29 (41,4 %) idosos, sendo que, naqueles com 

depressão, identificou-se diferenças significativas nas seguintes variáveis: 

escolaridade, nível de instrução e renda mensal (Ferreira, Gomes, Grangeiro, Cintra, 

de Mello, Magalhães & Cunha, 2021). 

 

3. MÉTODO DA PESQUISA 

 
O presente trabalho objetivou analisar as diferenças entre os indicadores de 

depressão obtidos com o instrumento GDS15 (Escala de Depressão Geriátrica- 

Abreviada) na população idosa de um contexto urbano e ribeirinho. Trata-se de um 

estudo quantitativo do tipo transversal onde utilizou-se o banco de dados do projeto 

de pesquisa intitulado “Envelhecimento humano na Amazônia: qualidade de vida e 

desempenho cognitivo de idosos de contextos urbano e ribeirinho” aprovado pelo 

CNPq. Fizeram parte da pesquisa 170 idosos, sendo respectivamente 98 urbanos e 

72 ribeirinhos, na faixa etária entre 65 a 95 anos.   

Utilizou-se como instrumento a Escala de Depressão Geriátrica (GDS-15) que 

abarca 15 questões que contemplam perguntas acerca da saúde emocional do 

idoso. Os resultados foram agrupados em três grupos, a saber: pontuação de 0-1 

como o grupo menos propenso a desenvolver depressão, pontuação de 2-3 como o 

grupo com média probabilidade e pontuação de 4-5 como o grupo com maior 

probabilidade. 
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3.1 Ambiente da pesquisa  

A Amazônia, rica não só em biodiversidade, mas também composta por 

espaços territoriais com características diversas, que a torna essa floresta única, 

marcada por culturas e ambientes diversificados. Constitui uma província 

fitogeográfica bem individualizada, e é caracterizada pela fisionomia, isto é, pela 

paisagem apresentada pela floresta tropical úmida de grande biomassa e 

heterogeneidade. Outra de suas características é a grande variação de local para 

local e essa variação é tanto maior quanto mais se distanciam as áreas entre si. 

(Braga, 1979). 

E o município de Belém onde a presente pesquisa foi realizada, não deixa de 

ser um desses espaços que também revela umas das faces da floresta amazônica, 

possuindo características bem distintas entre si, apesar da proximidade em termo de 

localização de onde ocorreram a coleta de dados. Os contextos Urbano e Ribeirinho 

carregam similaridades e diferenças importantes que corroboram na forma como 

cada idoso constitui sua vivência.  

Os dados coletados no espaço urbano da presente pesquisa foram realizados 

nos bairros da Pedreira e do Guamá, sendo parte da coleta feita na residência dos 

próprios idosos. Abaixo temos fotos de alguns participantes e do bairro onde 

residiam os idosos.  

 

Figura 01 - Coleta de dados junto aos idosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Projeto de Pesquisa Envelhecimento Humano na Amazônia, 2021. 
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Figura 02 - Bairro do Guamá, Belém – PA. 

 

Fonte: Portal UFPA (Bairro da Guamá). 

 

Já as pesquisas realizadas nos espaços ribeirinhos ocorreram nas ilhas de 

Outeiro, Mosqueiro, Cotijuba e Combu. Que fazem parte, atualmente, do município 

de Belém que possui 65 % da sua área municipal composta por pelo menos 39 ilhas 

catalogadas pela Companhia de Desenvolvimento de Belém. Através dos registros 

feitos pelos aplicadores do projeto pode-se se observar as particularidades de cada 

contexto.   

 

Figura 03, 04, 05 - Imagens da Ilha do Combú.  
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Fonte: Projeto de Pesquisa Envelhecimento Humano na Amazônia 

 
 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Dentre os resultados obtidos com a aplicação do instrumento GDS-15, 

verificamos que as respostas negativas que foram identificadas com maior 

frequência relatadas por idosos de ambos os contextos, foram: i) abandonou o que 

fazia ou gostava de fazer; ii) prefere ficar em casa que sair; e iii) esquecimento 

(Tabela 1). Ademais, percebemos que itens do questionário relativos a estados 

emocionais e de perspectivas de futuro (não está de bom humor; infelicidade; e acha 

que a vida não tem sentido) apresentaram os menores resultados para participantes 

de ambos os contextos investigados. 
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Tabela 1 – Respostas da escala de depressão geriátrica. 

 

Questões Urbano Rural 

 n  % n  % 

Insatisfação com a vida 3 2,89 3 3,34 

Abandonou o que fazia ou gostava de fazer 58 55,77 53 52,89 

Acha que a vida não tem sentido 5 4,81 7 7,78 

Geralmente está aborrecido 13 12,5 10 11,12 

Não está de bom humor 2 1,93 6 6,67 

Se sente inseguro 28 26,93 24 26,67 

Se sente infeliz 2 1,93 2 2,23 

Se sente desamparado 10 9,62 8 8,89 

Prefere ficar em casa do que sair 41 39,43 36 40 

Esquecimento 43 41,35 25 27,78 

Não acha que vale a pena estar vivo 2 1,93 1 1,12 

Se sente inútil 17 16,35 12 13,34 

Não se sente disposto 7 6,74 7 7,78 

Não acha que sua situação pode ser melhorada 20 19,24 10 11,12 

Acha que as pessoas estão em melhores 
condições 

25 24,04 21 23,34 

Fonte: Projeto de Pesquisa Envelhecimento Humano na Amazônia, 2021. 

 
O processo de envelhecimento tende a ser demarcado por constantes perdas, 

sejam elas simbólicas ou reais, tendo como consequência relacionamentos 

emocionais enfraquecidos e uma vida social reduzida, tais fatores podem produzir 

raiva, angústia, frustração e tristeza (Santos, Andrade, Souza, Coelho, Fernandes, & 

Fernandes, 2020). De maneira que tal processo pode influenciar na emergência de 

sintomas depressivos, ao ponto de que o distanciamento de atividades antes 

prazerosas se torna ativo, como na assertiva “Abandonou o que fazia ou gostava 

de fazer”. 

Diante das dificuldades para a manutenção do convívio social com amigos ou 

outros familiares, é comum que os idosos passem a vivenciar a sensação de 

abandono, principalmente quando se situam em locais com escasso acesso a meios 
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de transporte para sua locomoção e distante de centros de convivência comunitária 

(Santos, Andrade, Souza, Coelho, Fernandes, &Fernandes, 2020). Tal fato pode se 

associar à assertiva “Prefere ficar em casa do que sair” ser mais proeminente em 

relação aos idosos residentes do meio urbano, o qual se demanda maior dispêndio 

de energia e tempo para a locomoção.  

Tal achado também pode ser pensado a partir de como as cidades urbanas 

são (ou não são) projetadas para a população idosa. Albuquerque et al., (2018) 

apontam como a construção de espaços dentro das cidades que propiciem não só a 

inserção como a integração da população idosa, satisfazendo suas necessidades 

básicas fundamentais, devem ser pensadas enquanto parte da agenda de políticas 

públicas ao se pensar em cidades sustentáveis e equitativas. Não podemos 

esquecer que o envelhecimento não é caracterizado apenas por perdas cognitivas, 

físicas e psicossociais, mas por uma sorte de ganhos nos mesmos âmbitos 

(Albuquerque et al., 2018; Rocha et al., 2019). Ou seja, cidades devem ser 

pensadas para pessoas em todos os estágios do desenvolvimento humano, desde 

recém-nascidos até idosos. 

Em contrapartida, a companhia constante de familiares, o envolvimento em 

atividades de lazer e participação comunitária pode ter um efeito considerável sobre 

o estado de saúde psicológica dos idosos, com menor probabilidade de desenvolver 

sintomatologias depressivas (Santos, Andrade, Souza, Coelho, Fernandes, & 

Fernandes, 2020). 

Considerando o objetivo de apresentar os indicadores de depressão enquanto 

parte de uma avaliação da qualidade de vida de populações, analisamos de que 

forma compreender a qualidade de vida enquanto um construto multidimensional é 

necessário para avaliações e intervenções em saúde, especialmente em um 

contexto macrossistêmico, pensando em políticas em matéria de saúde pública.  

Surge, então, uma preocupação essencialmente com as características do 

ambiente, da rotina, das habilidades cognitivas e da qualidade de vida do idoso com 

o avançar da idade. Com o aumento da velhice, o desafio é viver mais, de forma 

saudável e com uma melhor qualidade de vida. A impressão das pessoas sobre sua 

saúde tem resultado importante sobre a saúde e o processo de envelhecimento, 

sendo referido no estilo de vida. A autopercepção é globalizada e influenciada pela 

capacidade de o indivíduo responder às demandas da vida cotidiana (Mari, Alves, 

Aerts, & Camara, 2016). 
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Cabe salientar, no entanto, que idosos de uma mesma nacionalidade 

percebem, enfrentam e vivenciam a velhice de forma diferenciada, o que é 

compreensível, pois independentemente de terem uma visão negativa ou positiva 

sobre a velhice, cada idoso vive seu próprio processo de envelhecimento de forma 

singular, assim como qualquer outra fase da vida. E a partir disso redefine seus 

papéis na sociedade e na construção do senso comum sobre a velhice (Faller, 

Teston, & Marcon, 2015; Lopes, Araújo, & Nascimento, 2016). 

Na atualidade, estratégias para a conquista do envelhecimento ativo são 

traçadas para garantir que a longevidade represente um ganho no curso de vida 

humano e não mera sobrecarga para a sociedade e para aqueles que envelhecem. 

Assim, as intervenções eficazes para a manutenção da independência e da 

autonomia dos indivíduos idosos representam um grande desafio para os 

profissionais e pesquisadores da área (Ribeiro, 2015). 

Neste sentido, o Programa do Ministério da Saúde “Brasil Saudável” envolve 

uma ação nacional para criar políticas públicas que promovam modos de viver mais 

saudáveis em todas as etapas da vida. Logo, a Secretaria de Vigilância em Saúde 

reproduziu o documento “Envelhecimento Saudável – Uma Política de Saúde” 

elaborado pela Unidade de Envelhecimento e Curso de Vida da OMS. A 

Organização Mundial da Saúde adotou o termo “envelhecimento ativo” para 

expressar o processo de conquista dessa visão. Definido como processo de 

otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo 

de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas 

(OMS, 2005). 

Neri (2003) defende que o conceito de qualidade de vida na velhice está 

diretamente associado com a existência de condições ambientais que permitam às 

pessoas idosas desempenhar comportamentos adaptativos, com a qualidade de 

vida percebida e com o sentimento de autoeficácia. A avaliação subjetiva que cada 

indivíduo faz do seu funcionamento constitui o conteúdo primário da qualidade de 

vida percebida. A autoeficácia significa a crença do indivíduo de que dispõe dos 

recursos necessários para obter os resultados que deseja. 

Neste sentido, o acréscimo acentuado e irreversível do número de idosos e 

do aumento de anos na expectativa de vida dos brasileiros incentivaram novos 

estudos que apontam a possibilidade da relação entre os declínios que ocorrem na 

velhice com o estilo de vida, hábitos e comportamentos adotados durante toda a 
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vida. Logo, identificar as características de um envelhecimento bem-sucedido, 

buscando a saúde física e mental, passou a constituir foco de investigação de 

diversas áreas do saber. Dar voz aos próprios idosos e valorizar suas percepções e 

dificuldades enfrentadas no cotidiano surge como estratégia relevante e mais eficaz 

na obtenção de dados que possam, realmente, contribuir para o conhecimento 

desse fenômeno (Ferreira, Pinho, Pereira, & Ferreira, 2014). 

O idoso está cada vez mais ativo e participativo na sociedade atual. Identifica-

se, hoje, uma resposta positiva em relação ao envelhecimento. A aceitação da idade 

por meio da conscientização sobre o processo de envelhecer, principalmente em 

relação às alterações físicas, faz com que os idosos não se abstenham de suas 

atividades diárias, tampouco do convívio social, tornando-os, assim, mais felizes 

nessa fase da vida (Menezes et al., 2018). 

As atividades sociais (participação e/ou engajamento social) permitem ao 

idoso desenvolver múltiplos papéis sociais, sentir-se útil e a manutenção da saúde 

mental e qualidade de vida. A manutenção do desempenho cognitivo e a diminuição 

da incidência de demência também têm sido associadas com o engajamento em 

atividades intelectuais (Wang et al., 2013; Sposito, Liberalesso, & Yassuda, 2016). 

De maneira geral, os autores Ferreira, Tura, Silva e Ferreira (2017) pontuam 

que os idosos comunicam seus conhecimentos sobre suas representações, 

consideram qualidade de vida, e conseguem reconhece-la em situações de seu 

cotidiano, por meio de exemplos. A crescente preocupação com questões 

relacionadas à qualidade de vida vem de um movimento dentro das ciências 

humanas e biológicas no sentido de valorizar parâmetros mais amplos que o 

controle de sintomas, a diminuição da mortalidade ou o aumento da expectativa de 

vida. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O crescimento da população idosa é um fenômeno que vem atingindo o 

público em escalas globais, em destaque, os idosos denominados longevos de 80 

anos ou mais, no Brasil, em 2011 chegaram a alcançar o valor de 1,7 %, cerca de 

três milhões do total de habitantes no país. Esse grupo emergente possui projeções 

de crescimento alarmantes, de aproximadamente um quinto da população mundial 

em 2050 (FERNANDES, et al., 2019, p. 56). 

O envelhecimento se dá por inúmeras mudanças no organismo, tanto 

hemodinâmicas, quanto funcionais. Contudo, em alguns indivíduos, essas alterações 

são bem mais significativas e ocasionam mais problemas do que o estimado. Frente 

a heterogeneidade do processo de envelhecimento, a concepção de fragilidade tem 

sido cada vez mais debatida (SOUSA, et al., 2018, p. 2). 

Nesse contexto, síndrome da fragilidade é definida como uma diminuição da 

energia estando relacionada com alterações fisiológicas dos diversos sistemas do 

organismo, como do sistema musculoesquelético, neuroendócrino e imunológico, 

onde, de acordo com Fried e seus colaboradores (2021, p. 147), se manifesta 

através de cinco fatores principais, sendo estes a perda de peso não intencional, 

fadiga, fraqueza muscular, inatividade física e diminuição da velocidade da marcha. 

Além disso, uma das principais manifestações da referida síndrome são a perda de 

massa muscular, as alterações de apetite e alguns processos inflamatórios crônicos 

(LIBERALESSO, et al., 2017, p. 554; RIBEIRO, et al., 2016, p. 63). 

A síndrome de fragilidade é associada a múltiplos fatores e circunstâncias, 

que ao convergirem favorecem o declínio das capacidades homeostáticas e da 

vulnerabilidade fisiológica aos diversos estressores de origem interna ou externa. 

Nesse sentido, o sexo feminino, a idade avançada, assim como as condições 

socioeconômicas do idoso, são fortes contribuintes para o desenvolvimento da 

síndrome, logo que, a mulher tende a ter maior expectativa de vida e com a 

senescência há o aumento da predisposição ao aparecimento de processos 

patológicos e mais tempo de exposição as condições desfavoráveis, como baixa 

renda e baixo nível de escolaridade (GRDEN, et al., 2017, p. 2,6). 

O modo de vida adotado pelo idoso é capaz de afetar de forma direta o seu 

curso de envelhecimento, assim como os riscos biológicos e socioeconômicos. 

Inclusive, alguns fatores podem auxiliar nesse processo como o acesso aos 
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atendimentos de saúde que, por sua vez, geram impactos diferentes em idosos 

residentes na zona urbana e na zona rural, além de fatores como o tempo de 

deslocamento – devido a distância da capital para aquisição de bens comuns 

(escolas, comércios, entre outros), que também são levados em consideração neste 

quesito (GARBACCIO, et al., 2018, p. 777). 

Desse modo, este estudo teve como objetivo investigar e comparar a 

prevalência de fragilidade em idosos longevos residentes do meio urbano e rural- 

ribeirinho, além do perfil demográfico e socioeconômico, descrevendo suas 

respectivas características de saúde, moradia, hábitos de vida, suporte social e 

comorbidades. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Refere-se a um estudo de cunho epidemiológico, de caráter descritivo e 

observacional com abordagem quantitativa. A coleta de dados se deu por ser de 

cunho transversal e foi realizada durante os meses de maio a julho de 2021. 

A amostra da pesquisa foi extraída da população de idosos longevos urbanos 

residentes no município de Ananindeua e de idosos longevos rurais-ribeirinhos do 

município de Cametá, com base nos dados do Censo 2010 do IBGE (IBGE, 2010). 

Para o cálculo do tamanho amostral foi utilizado o Programa Epi Info 7.1.4.0® 

(software de domínio público disponibilizado por Centers for Disease Control and 

Prevention – CDC) considerando-se a prevalência de algum domínio de fragilidade 

biológica (idosos pré-frágeis e frágeis), obtida nos estudos da Rede FIBRA (NERI, et 

al., 2013, p. 780), igual a 60,9 %, limites de confiança de 10 % e nível α de confiança 

de 90 %.  

O tipo de amostragem foi por conveniência, de modo que o recrutamento 

destes idosos pelos pesquisadores se deu de forma aleatória em função, 

principalmente, da facilidade de acesso ao domicílio e receptividade/disposição dos 

mesmos para a coleta dos dados. Para a inclusão na pesquisa, os participantes 

tiveram que obedecer a alguns critérios pré-estabelecidos pelos pesquisadores. 

Sendo assim, foram excluídos os idosos longevos que apresentavam as seguintes 

características: déficit cognitivo grave sugestivo de demência; comprometimento 

grave da motricidade, da fala ou da afetividade; alterações auditivas ou visuais 

severas e incapacitantes para a manutenção do diálogo adequado aos 
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questionamentos durante a coleta de dados; idosos cadeirantes, acamados ou em 

estágio terminal.  

Em relação à coleta dos dados, foi utilizado um conjunto de instrumentos 

estruturados e elaborados pelos pesquisadores que forneceu de base às 

informações pretendidas sobre fragilidade e condições de saúde dos idosos 

longevos. Em sua totalidade foram utilizados três instrumentos, a saber: questionário 

de dados demográficos e socioeconômicos; questionário sobre indicadores da 

condição de saúde e “FRAIL scale”.  

 
2.1 Questionário de dados demográficos e socioeconômicos 

 

O questionário de dados sociodemográficos possibilita a coleta de 

informações gerais sobre um grupo de pessoas, logo este grupo durante a 

pesquisa será os idosos longevos. Os questionamentos serão realizados com o 

consentimento do longevo, via assinatura do participante na concessão. Desse 

modo, as perguntas serão feitas de forma respeitosa, paciente e objetiva. 

Ademais, essas informações incluem dados como nome, idade, local de 

moradia, nível de escolaridade, número de pessoas que vivem com o idoso, 

renda do idoso e outros. Este questionário, aplicado concomitante a outros 

auxiliará sobremaneira de forma diligente na coleta e interpretação dos dados. 

 

2.2 Questionário sobre indicadores da condição de saúde 

 

O questionário irá abordar os indicadores de saúde e é constituído por 40 itens, 

organizados em 9 eixos temáticos, como a autopercepção de saúde, suporte social, 

independência funcional, hábitos de vida (itens referentes ao uso de bebidas 

alcoólicas, uso de tabaco e alimentação), comorbidades múltiplas (itens referentes 

às doenças autorreferidas, uso de medicações e internação recente), 

humor/comportamento, cognição, quedas e utilização de serviços de saúde. 

 

2.3 Escala FRAIL 1 
 

 

A escala FRAIL consiste em cinco perguntas simples, baseia-se inteiramente 

no autorrelato sem qualquer medida objetiva. As cinco perguntas requerem resposta 
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sim ou não, com 1 ponto dado a qualquer resposta afirmativa. Quatro deles foram 

baseados em componentes dos critérios da Cardiovascular Health Study (CHS)2 e 1 

(número de doenças) foi baseado no Frailty Index (FI).3 

A pontuação varia de 0 a 5 pontos, e os indivíduos podem ser classificados 

como robustos (0 pontos), pré-frágeis (1 a 2 pontos) ou frágeis (3 pontos).  

A escala avalia a presença de fadiga (perguntando aos participantes se eles 

se sentiam cansados a maior parte do tempo); resistência muscular (é medido pelo 

relato dos participantes sobre sua capacidade de escalar um lance de escadas); 

capacidade aeróbica (é avaliada pelo relato dos participantes sua capacidade de 

andar um quarteirão independentemente); carga de doenças (presença de 5 ou mais 

de um total de 11 doenças (hipertensão, diabetes mellitus, câncer, doença pulmonar 

obstrutiva crônica, dentre outras) e perda de peso (declínio 5 % ou mais nos últimos 

6 meses). 

Inicialmente, os idosos foram convidados a participar da pesquisa recebendo 

informações sobre a natureza e objetivos do estudo e após aceitarem participar da 

pesquisa formalmente através da assinatura no Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido-TCLE. Após atenderem aos critérios de inclusão especificados, os 

participantes foram avaliados quanto à fragilidade e condições de saúde em seu 

próprio domicílio. Cabe destacar que a pesquisa somente foi realizada após 

submissão e aprovação do projeto junto ao Comitê de Ética em Pesquisa com seres 

humanos da Universidade da Amazônia (UNAMA).  

Após a realização da coleta de dados foi realizado a análise estatística. Na 

qual os dados quantitativos foram agrupados e tabulados utilizando o programa Epi 

Info 3.5.2, estatísticas descritivas dos dados foram realizadas para caracterizar a 

amostra estudada, através da distribuição de frequência e seus respectivos 

intervalos de 95 % de confiança (IC95 %) e o nível de significância estabelecido em 

α = 0,05.  

 

3. RESULTADOS 

 

Participaram da pesquisa 109 idosos com idade ≥80, sendo 57 residentes da 

zona urbana de Ananindeua e 52 da zona rural-ribeirinha do município de Cametá, 

 
2,2 Estudos prospectivos realizados por Fried, et al., e Rockwood et al., respectivamente, a partir do 
qual derivou-se os cinco critérios de operacionalização da síndrome da fragilidade. (Fried, et al., 2001; 
Rockwood, et al., 2005). 
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no estado do Pará. A média e desvio padrão das idades dos idosos entrevistados no 

município de Ananindeua é de 86,4 ± 6,16, com idade máxima de 111 anos. Já no 

município de Cametá, a média e desvio padrão das idades é de 85,55 ± 5,91, com 

idade máxima de 108 anos. 

Na tabela 1 estão apresentados os dados referentes às características 

sociodemográficas e econômicas dos idosos longevos, houve maior predominância 

de participantes do sexo feminino de ambos os contextos (n=72; 66,05 %). Foram 

encontrados dados significativos referidos a seguir. Referente ao estado conjugal, a 

prevalência foi de viúvos (n=44; 40,36 %). O nível de escolaridade formal dominante 

foi de ensino fundamental, do 1º ao 4º (n=63; 57,79 %). A renda pessoal em salário 

mínimo predominante é de até 1 2⁄  salário mínimo (n=48; 44,03 %). O arranjo 

familiar, em sua maioria, é composto por diversos integrantes (n=67; 61,46 %). 

 

Tabela 1 - Características sociodemográficas e econômicas dos idosos longevos residentes na área 
urbana (Ananindeua, Pará) e rural-ribeirinha (Cametá, Pará), 2021 (n = 109). 

 

Característica Área urbana Área rural-
ribeirinha 

Total  valor-p 

 N  % n  % N    %  

Faixa etária       0.1706 

80-89 40 70,18 45 86,54 85 77,98  

90-99 15 26,32 5 9,62 20 18,34  

>100 2 3,51 2 3,85 4 3,66  

Sexo       0.2118 

Masculino 15 26,32 22 42,31 37 33,94  

Feminino 42 73,68 30 57,69 72 66,05  

Estado conjugal       0.2228 

Casado(a) ou vive com 
companheiro(a) 

16 28,07 22 42,31 38 34,86  

Solteiro(a) 4 7,02 8 15,38 12 11,00  

Divorciado(a), separado(a) ou 
desquitado(a) 

8 14,04 6 11,54 14 12,84  

Viúvo(a) 28 49,12 16 30,77 44 40,36  

Escolaridade formal        0.0005* 

Nunca foi à escola 11 19,30 14 26,92 25 22,93  

Ensino fundamental, 1º a 4º  27 47,37 36 69,23 63 57,79  

Ensino fundamental, 5º a 8º  14 24,54 2 3,84 16 14,67  

Ensino médio incompleto 5 8,77 0 0 5 4,58  

Renda pessoal em salários 
mínimos mensais 

      0.0002* 

Até ½ salário mínimo 15 26,32 33 63,46 48 44,03  

Mais de ½ a 1 salário mínimo 30 52,63 16 30,77 46 42,20  

Mais de 1 a 2 salários 
mínimos 

11 19,30 1 1,92 12 11,00  

Arranjo domiciliar       0.2684 

Sozinho(a) 1 1,75 0 0 1 1,75  
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Com cônjuge 13 22,81 22 42,31 35 32,11  

Com descendentes 39 68,42 28 53,84 67 61,46  

Outros (parentes, amigo, 
empregado, etc) 

4 7,02 2 3,85 6 5,50  

Fonte: Nota: *Diferença estatística entre os sexos. Teste qui-quadrado de Pearson/Teste G (Correção 
de Williams). 

 
De acordo com as características de saúde dos idosos longevos residentes 

nas áreas urbanas e rurais-ribeirinhas (Tabela 2), foi possível identificar dados 

significativos citados a seguir. A maioria dos participantes relataram como “boa” ou 

“muito boa" a condição de saúde percebida (n=63; 57,79 %). Quanto ao suporte 

social percebido a prevalência é de sempre disponível (n=97; 88,99 %). Referente 

ao tabagismo (n=51; 46,78 %) e etilismo (n=93; 85,32 %), a maioria dos idosos não 

faz uso de cigarro e/ou consumo de bebida alcoólica. 66 participantes possuem 

polipatologia (60,55 %) e 55 deles fazem uso de 1-2 medicamentos (50,45 %). 

Outrossim, têm-se outros dados significativos. No tocante a quedas no último 

ano, a maioria relatou não ter sofrido nenhum tipo de queda (n=70; 64,22 %). 

Quanto a cognição, a maior parte dos familiares/amigos mencionou esquecimento 

do idoso (n= 66; 60,55 %). A piora no esquecimento não alcançou um número 

dominante, com relato de que não houve piora pela maioria dos participantes (n=74; 

67,88 %). Ademais, 55,96 % dos idosos relataram que não houve desânimo, tristeza 

ou desesperança no último mês (n=61). Também não houve diminuição de interesse 

ou prazer no desenvolvimento de atividades prazerosas no último mês (n=70; 

64,22 %). 

Relativo às internações recentes, a maioria não precisou internar por conta de 

algum agravo de saúde (n=82; 75,22 %). A maior parte relatou ter acesso aos 

serviços de saúde quando existe a necessidade de consultas, medicamentos, 

vacinação, hospitalização etc. (n=91; 83,48 %). 

 
Tabela 2 - Características de saúde dos idosos longevos residentes na área urbana (Ananindeua, 

Pará) e rural-ribeirinha (Cametá, Pará), 2021 (n = 109). 

Característica Área 
urbana 

Área rural-
ribeirinha 

Total valor-p 

 n  % n  % n  %  

Saúde percebida       0.0007* 

Boa/Muito boa 25 43,86 38 73,08 63 57,79  

Regular 15 26,32 12 23,08 27 24,77  

Ruim/Muito ruim 17 29,82 2 3,85 19 17,43  

Suporte social percebido       0.2768 
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Sempre 53 92,98 44 84,62 97 88,99  

Às vezes 4 7,02 8 15,38 12 11,00  

Tabagismo       0.0015* 

Fumante 4 7,02 3 5,77 7 6,42  

Ex-fumante 25 43,86 2 50,00 27 24,77  

Não 28 49,12 23 44,23 51 46,78  

Etilismo       0.9425 

Sim 8 14,04 8 15,38 16 14,67  

Não 49 85,96 44 84,62 93 85,32  

Polipatologia       0.6988 

Sim 36 63,16 30 57,69 66 60,55  

Não 21 36,84 22 42,31 43 39,44  

Uso de medicamentos       0.0001* 

Nenhum 5 8,77 0 0 5 8,77  

1 – 2 12 21,05 43 82,69 55 50,45  

3 – 5 35 61,40 7 13,46 42 38,53  

> 5 5 8,77 2 3,85 7 6,42  

Quedas no último ano       0.4659 

Sim 22 38,60 15 28,85 37 33,94  

Não 35 61,40 35 67,31 70 64,22  

Cognição: Algum familiar ou amigo 
mencionou esquecimento do idoso  

      0.6908 

Sim 33 57,89 33 63,46 66 60,55  

Não 24 42,11 19 36,54 43 39,44  

Cognição: Piora do esquecimento 
nos últimos meses 

      0.7310 

Sim 15 26,32 13 25,00 28 25,68  

Não 35 61,40 39 75,00 74 67,88  

Humor: Desânimo, tristeza ou 
desesperança no último mês  

      0.0007* 

Sim 34 59,65 13 25,00 47 43,11  

Não 23 40,25 38 73,08 61 55,96  

Humor: Perda de interesse ou 
prazer no último mês em atividades 
antes prazerosas  

      0.0093* 

Sim 27 47,37 11 21,15 38 34,86  

Não 30 52,63 40 76,92 70 64,22  

Internação recente       0.7832 

Sim 13 22,81 14 26,92 27 24,77  

Não 44 77,19 38 73,08 82 75,22  

Acesso aos serviços de saúde       0.2716 

Sim 51 89,47 40 76,92 91 83,48  

Não 6 10,53 10 19,23 16 14,67  

Fonte: Nota: *Diferença estatística entre os sexos. Teste qui-quadrado de Pearson/Teste G  
(Correção de Williams). 

 
Conforme as comorbidades autorrelatadas pelos idosos longevos (Tabela 3), 

as mais prevalentes foram a Hipertensão Arterial Sistêmica (n=78; 71,55 %), 
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artrite/reumatismo (n=75; 68,80 %), problema de visão (n=55; 50,45 %), 

incontinência urinária (n=47; 43,11 %) e problemas do sono (n=47; 43,11 %), com 

identificação, também, de outras comorbidades. 

 
Tabela 3 - Comorbidades autorrelatadas pelos idosos longevos residentes na área urbana 

(Ananindeua, Pará) e rural-ribeirinha (Cametá, Pará), 2021 (n = 109). 
 

 Área urbana Área rural-
ribeirinha 

Total 

 n  % n  % n  % 

Hipertensão arterial sistêmica 42 76,36 36 69,23 78 71,55 

Diabetes Mellitus 26 47,27 12 23,08 38 34,86 

Problema do coração  15 27,27 21 40,38 36 33,02 

Acidente vascular encefálico 10 18,18 3 5,77 13 11,92 

Problemas gastrointestinais  20 36,36 28 53,85 48 44,03 

Câncer 4 7,27 5 9,62 9 8,25 

Artrite/ Reumatismo 34 61,82 41 78,85 75 68,80 

Osteoporose 24 43,64 14 26,92 38 34,86 

Doença pulmonar crônica 8 14,55 9 17,31 17 15,59 

Incontinência urinária 22 40 25 48,08 47 43,11 

Incontinência fecal 6 10,91 0 0 6 5,50 

Problemas do sono 22 40 25 48,08 47 43,11 

Depressão 16 29,09 6 11,54 22 20,18 

Problemas de visão 42 76,36 23 44,23 55 50,45 

Problemas de audição 22 40 6 11,54 28 25,68 

Outras 16 29,09 0 0 16 14,67 

Fonte: Os autores. 

 

De acordo com o comportamento da fragilidade e dos domínios do Frail Scale 

dos idosos longevos no quesito fragilidade, a maioria se enquadra em idoso frágil 

(n= 54; 49,54 %), seguido de idosos pré-frágil (n=46; 42,20 %) e não frágil (n=9; 

8,25 %). A maioria dos participantes relataram sentir fadiga (n=63; 57,79 %). No 

domínio “resistência”, a diferença foi discreta, sendo 50,45 % para Sim (n=55) e 

49,54 % para Não (n=54). Quanto ao “condicionamento aeróbico”, a maioria 

respondeu para Sim (n=65; 59,63 %), representando bom estado. A maioria dos 

participantes não apresenta polipatologia (n=64; 58,71 %). E a maior parte registrou 

não ter sofrido perda de peso não intencional (n=58; 53,21 %); (tabela 4). 

Em relação aos idosos urbanos a predominância foi de longevos frágeis 

(n=36; 63,16 %), com apenas 10,53 % dos entrevistados não frágeis. Esses idosos 

apresentaram grande percentual de fadiga com diferença significativa (n=37; 

64,91 %). Outro dado significativo, revela que embora os idosos urbanos 
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entrevistados sejam, em sua maioria, frágeis, eles apresentaram um percentual 

positivo referente à resistência (n=45; 78,95 %) e domínio aeróbico (n=41; 71,93 %). 

Concernente aos idosos rurais, a maior parte manifestou a pré-fragilidade 

(n=31; 59,62 %), com 34,62 % dos longevos entrevistados considerados frágeis. No 

domínio resistência, os idosos rurais-ribeirinhos apresentaram maior dificuldade em 

comparação aos idosos urbanos (n=42; 80,77 %). Em relação às polipatologias, os 

longevos obtiveram predominância positiva (n=32; 61,54 %). Assim, os idosos rurais- 

ribeirinhos apresentaram melhores resultados relacionados à fragilidade.  

 

Tabela 4 - Comportamento da fragilidade e dos domínios do Frail Scale dos idosos longevos 
residentes na área urbana (Ananindeua, Pará) e rural-ribeirinha (Cametá, Pará), 2021 (n = 109). 

 

 Área   
urbana 

Área rural-
ribeirinha 

Total valor-p 

 N  % N  % N  %  

Fragilidade       0.0023* 

Não frágil 6 10,53 3 5,77 9 8,25  

Pré-frágil 15 26,32 31 59,62 46 42,20  

Frágil 36 63,16 18 34,62 54 49,54  

Domínios        

Fadiga       0.1675 

Sim 37 64,91 26 50,00 63 57,79  

Não 20 35,09 26 50,00 46 42,20  

Resistência       0.0001* 

Sim 45 78,95 10 19,23 55 50,45  

Não 12 21,05 42 80,77 54 49,54  

Aeróbico       0.0050* 

Sim 41 71,93 24 46,15 65 59,63  

Não 14 28,07 28 53,85 42 38,53  

Polipatologia       0.7062 

Sim 25 43,86 20 38,46 45 41,28  

Não 32 56,14 32 61,54 64 58,71  

Perda de peso 
não intencional 

      0.4043 

Sim 24 42,11 27 51,92 51 46,78  

Não 33 57,89 25 48,08 58 53,21  

Fonte: Nota: *Diferença estatística entre os sexos. Teste qui-quadrado de Pearson/Teste G  
(Correção de Williams). 
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4. DISCUSSÃO 

 

Com o envelhecimento populacional, é concedido maior ênfase e gerado mais 

estudos quanto a morbidades e incapacidades, visto a maior incidência destas em 

grupos mais longevos. Devido a doenças crônicas degenerativas que acometem 

idosos, são geradas inúmeras limitações na vida diária desta população, podendo 

ocorrer dependência funcional e consequentemente uma diminuição na qualidade de 

vida (PINTO, et al., 2017, p. 370). 

Os resultados do presente estudo demonstraram maior participação de 

mulheres tanto em contexto rural quanto urbano, sendo expressado em 66,05 %, 

corroborando com outros estudos. Este resultado é explicado devido a feminização 

do envelhecimento, maior participação de mulheres em grupos de prevenção e 

maior número de mulheres chegando a longevidade (PINTO, et al., 2017, p. 373).  

A viuvez foi o estado civil predominante, totalizando 44,36 % dos 

participantes. Isto é devido ao caráter de feminização do envelhecimento, maior 

longevidade feminina e maior cuidado com a saúde por parte das mulheres. A 

tristeza decorrente do processo de viuvez impacta diretamente na condição de 

saúde, pois assim, o cuidado com a própria saúde tende a diminuir, ocasionando 

limitações funcionais. No presente estudo, a maior parte dos entrevistados relataram 

que não houve desânimo, tristeza, desesperança ou diminuição de interesse em 

realizar atividades antes prazerosas (FERNANDES, et al, 2019, p. 58). 

A maior parte dos entrevistados foram classificados como concluintes do 

ensino fundamental, de 1o a 4o série, sendo 57,79 % dos idosos, isso é devido a 

esses idosos participarem de uma sociedade na qual os estudos eram precários, 

sendo assim, estes tinham maior preocupação com cuidados de casa e sustento de 

seus familiares (PINTO, et al., 2017, p. 373). 

Maiores níveis de escolaridade também contribuem para o acesso a 

informações quanto a saúde e melhora ao estilo de vida, sendo estes fatores de 

grande relevância para uma melhor qualidade desta faixa etária. Em relação a 

cognição, 60,55 % de familiares e amigos relataram que os idosos participantes 

apresentam esquecimento. A baixa escolaridade causa repercussões quanto a 

avaliação da cognição (FERNANDES, et al, 2019, p. 58). 

No âmbito de salário, foi predominante de ½ salários-mínimos, este resultado 

causa um impacto na vida desses idosos, visto que aspectos socioeconômicos são 
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importantes para suprir a necessidade quanto a medicamentos, cuidados 

alimentares e sociais. Apesar disto, 57,79 % dos idosos participantes do estudo 

relataram quanto ao aspecto condição de saúde sendo boa ou muito boa 

(FERNANDES, et al,. 2019, p. 58). 

O conjunto de múltiplas patologias são denominadas polipatologias. Sendo 

presentes na vida do idoso, acarretam em comprometimentos na qualidade de vida, 

gerando implicações na capacidade funcional e maior dependência por parte do 

idoso (BORTOLUZZI, et al., 2017, p. 85, 86). No presente estudo, 66 dos 

participantes apresentam polipatologias, um total de 60,55 % dos entrevistados. Foi 

relatado por 50,45 % dos idosos o uso de 1-2 medicamentos. A maioria também 

relatou não utilizar cigarros ou bebidas alcoólicas. 

Quanto as comorbidades mais comuns, foi verificado que se tem maior 

prevalência a Hipertensão arterial, onde 71,55 % apresentam esta patologia. A 

internação hospitalar é um fator que, como sugerido por Bortoluzzi et al., (2017, p. 

92), gera impactos na funcionalidade. O número de internações não foi muito 

relatado no estudo, a maioria dos entrevistados não foram internados nos últimos 

meses, demonstrando um bom resultado, pois além de internações gerarem custos 

sociais, também causam maiores riscos para o longevo (BORTOLUZZI et al., 2017, 

p. 92). 

O processo de envelhecimento não pode ser pensado sendo igual para todos, 

o envelhecimento é heterogêneo, sendo assim, encontra-se idosos de 80 anos ou 

mais com vários comprometimentos, mas também alguns apresentam 

independência e boa capacidade funcional, isto é devido a fatores culturais, sociais, 

econômicos e alimentares (FERNANDES et al., 2019, p. 59; BORTOLUZZI et al., 

2017, p. 85). 

O aumento do número de idosos de 80 anos ou mais, assim denominados 

também de longevos ou muito idosos, é uma realidade mundial. Desta maneira, é 

frequente a diminuição das reservas físicas e o aumento da vulnerabilidade a 

estressores internos e externos, que culminam com o desenvolvimento de fragilidade 

física (GRDEN, 2017, p. 2). 

A fragilidade física é conceituada como uma síndrome médica com múltiplas 

causas e fatores associados, a qual é caracterizada pela diminuição de força, 

resistência e declínio de função fisiológica que aumenta a vulnerabilidade individual 

para o desenvolvimento de dependência e/ou morte (SOUSA et al., 2018, p. 2). 
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Deste modo, os idosos longevos são destacados como o grupo etário que deve ser 

estudado, com enfoque nos pacientes sem evidências de incapacidades (SOUSA, 

2015, p. 26). 

Nesse viés, destaca-se a avaliação da síndrome da fragilidade física que se 

caracteriza por marcadores que compreendem: fadiga, resistência, aeróbico, 

polipatologia e perda de peso não intencional. Os idosos que não apresentam 

nenhum dos marcadores são considerados não frágeis, com um ou dois são 

classificados como pré-frágeis, e os que possuem três ou mais caracterizam os 

idosos frágeis (GRDEN, 2017, p. 2). Dos avaliados nesta pesquisa, 54 (49,54 %) dos 

longevos foram classificados como frágeis, 46 (42,20 %) como pré-frágeis e 9 

(8,25 %) como não frágeis.  

No domínio fadiga observou-se que a maioria dos idosos relataram sentir 

fadiga, com uma amostra de 63 (57,79 %). Entende-se como fadiga uma sensação 

de perda de força, espontânea ou reduzida, a qual ocorre em repouso, sob estresse 

ou exercício físico, de caráter fisiológico, mas também agravada por enfermidades. 

Com isso, percebe-se que a fadiga tem uma influência negativa sobre a capacidade 

funcional e qualidade vida dos idosos (SOUSA, 2015, p. 35). 

Em relação ao domínio resistência, obteve-se uma pequena diferença, sendo 

55 para Sim (50,45 %) e 54 para Não (49,54 %). Com isso, pode se observar que os 

idosos apresentam dificuldades em realizar alguma atividade, segundo o estudo de 

Pinto et al., (2017, p. 369-376), isso ocorre devido à insegurança dos próprios idosos 

em realizarem atividades que exijam maior coordenação e habilidades, ocasionando 

assim, alteração na sua capacidade funcional (PINTO, et al, 2017, p. 368-376). 

Enquanto ao condicionamento aeróbico, a maioria dos participantes do estudo 

respondeu para Sim com percentual de 65 (59,63 %), caracterizando um bom estado 

de saúde. Segundo o estudo de Steffens (2019, p. 68), a prática da atividade física 

regular ou já ter praticado alguma atividade física em algum momento da vida, foram 

contribuintes para um bom condicionamento aeróbico. 

Na presente pesquisa a maioria dos idosos não apresentam polipatologia, 64 

(58,71 %). Entretanto, estudos apontam que, apesar dos idosos sofrerem com a 

síndrome da fragilidade sem apresentarem nenhuma doença associada, pode existir 

uma sobreposição entre a fragilidade e comorbidades, em especial com doenças 

crônicas (COSTA et al, 2021, p. 151). 
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A perda de peso não intencional é um processo comum no envelhecimento, a 

qual pode se agravar por um ou mais problemas clínicos, como a má nutrição, 

caquexia, anorexia e sarcopenia (STEFFENS, et al., 2019, p. 26). Portanto, elevadas 

perdas involuntárias de peso em idosos estão associadas a desfechos adversos à 

saúde, como eventos cardíacos e risco de morte. (SOUZA, 2015, p. 31). Entretanto, 

neste estudo, o contrário foi observado em cerca de 58 idosos (53,21 %), os quais, 

não apresentaram a referida condição relatada nos estudos anteriores.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise das características de saúde, moradia, hábitos de vida, suporte 

social e comorbidades, assim como os demais desfechos de saúde física, emocional 

e psicológica permitiu fazer a associação das mesmas com o desenvolvimento da 

síndrome de fragilidade, tanto no contexto urbano, quanto no rural-ribeirinho e 

aponta-las como fatores essenciais para o surgimento desse declínio da saúde do 

idoso.  

Assim, foi evidenciado através desse estudo que são diversos os fatores 

associados a fragilidade, bem como afirmado pela literatura, sendo o gênero 

feminino um quesito apontado como diretamente relacionado a aquisição da 

síndrome, devendo-se principalmente a maior longevidade pelo público feminino, ao 

considerar que com o avançar da idade, aumentam as chances do desenvolvimento 

de múltiplas doenças e da ocorrência de quedas. Bem como, evidenciou-se a 

fragilidade nos idosos residentes na zona urbana em comparação aos idosos da 

zona rural-ribeirinha que apresentaram pré-fragilidade em sua maioria. 

A construção do presente estudo passou por etapas de levantamento 

bibliográfico e coleta de dados, sendo a segunda de maior dificuldade pela recusa 

de participantes de modo preliminar. Com a realização do mesmo, evidenciou-se a 

necessidade da produção de maiores estudos direcionados a saúde do idoso 

longevo, sobretudo no que diz respeito a população do Norte do Brasil, onde a 

escassez de estudo se faz presente. No mais, é necessário atentar-se as condições 

de saúde do idoso, a fim de promover melhora na sua qualidade de vida. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial que vem se 

projetando de maneira acentuada ao longo dos anos. Ele ocorre devido à mudança 

demográfica em consequência da redução das taxas de fecundidade, mortalidade e 

do aumento da longevidade (Chaimowicz, 2013).  

Pesquisadores em demografia calculam que, até 2050, o número de pessoas 

com mais de 60 anos crescerá no mundo inteiro dos atuais 630 milhões para dois 

bilhões, o que deve superar pela primeira vez na história da humanidade, o número 

de crianças e adolescentes (Farfel; Jacob Filho, 2011).  

No Brasil, essas mudanças iniciaram principalmente por volta do século XX, 

período em que ocorreu um processo de industrialização, urbanização e avanços da 

saúde (Brito et al., 2013). Para além dos avanços médicos-científicos, vale citar que 

o aumento da urbanização, a inserção da mulher no mercado de trabalho, a 

elevação da escolaridade, a disseminação cada vez maior dos métodos 

anticoncepcionais junto a evolução do sistema e seguridade social, contribuíram 

bastante para a melhoria das condições de vida e envelhecimento da população 

(Pasinato, Kornis, 2010).  

Em 1920 a expectativa de vida era de 35,2 anos e pessoas com 60 anos ou 

mais, não passavam de 4 % da população, ou seja, para cada 100 crianças havia 11 

idosos. Em 2010 esse quadro se modificou: Aproximadamente 10,8 % da população 

tinha 60 anos ou mais e o índice de longevidade era de aproximadamente de 74 

anos, quase o dobro em relação ao século passado (Miranda, Mendes e Silva, 

2016).  

O Rio de Janeiro tem acompanhado essa tendência de aumento na 

expectativa de vida, sendo um dos estados com maior percentual de idosos no 

Brasil. Em 2010, o índice de envelhecimento populacional no município do Rio de 

Janeiro era de 76,7 idosos para cada 100 jovens. No estado do Rio de Janeiro, o 

número de idosos girava em torno dos 2 milhões de longevos, segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010). 

Frente a esse cenário de envelhecimento populacional, observa-se muitas 

vezes que perante a sociedade a velhice ocupa um lugar marginal, caracterizado 

pela deterioração física e pouca produtividade. Esse pensamento, ainda arraigado 

em nossa sociedade, acerca dos idosos nega a experiência, a sabedoria e a 
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particularidade dos mesmos enquanto sujeitos que possuem projetos de vida e que 

podem ser produtivos (Motta, 2002; Silva, 2008).  

Com o aumento da longevidade, observa-se a necessidade crescente de 

desconstruir o estigma que, ainda hoje, envolve a população idosa.  Assim, investir 

em ações de promoção da saúde que promovam o bem-estar físico, mental e a 

constituição ou mesmo o fortalecimento de vínculos são necessários para essa 

parcela da população. Uma ação que vem apresentando resultados muito positivos 

é o uso da dança, utilizada como ferramenta potente para promoção da saúde e 

equidade da pessoa idosa. 

Esse capítulo tem como objetivo descrever as ações de cuidado em saúde, 

para pessoas idosas, desenvolvidas em um projeto interprofissional de extensão e 

inovação, no âmbito de uma instituição de ensino situada na zona oeste do Rio de 

Janeiro. Em um primeiro momento será apresentado a importância da dança e sua 

interlocução junto a população idosa. Em seguida será abordado a importância dos 

projetos de extensão no âmbito das instituições de ensino, e então serão descritas 

as ações do projeto de extensão “Dançando com o corpo, a mente e a cultura" e por 

fim do projeto de inovação denominado “Inovadança”. Apesar de serem projetos 

distintos, ambos caminham juntos. 

2. DANÇA E ENVELHECIMENTO 

 

Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, (OPAS, 2021, s/n) o 

"envelhecimento saudável é um processo contínuo de otimização da habilidade 

funcional e de oportunidades para manter e melhorar a saúde física e mental, 

promovendo independência e qualidade de vida".  

Para que haja qualidade de vida, é imprescindível que haja a integridade de 

habilidades físicas e mentais para a realização das atividades cotidianas no contexto 

ambiental do indivíduo (OPAS, 2021; BRASIL, 2006).  

A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, em 2006, apontou que a 

incapacidade funcional e as limitações físicas, cognitivas e sensoriais não são 

resultados inevitáveis do processo de envelhecimento, todavia reconheceu que a 

prevalência de incapacidade aumenta com a idade, porém esse fator sozinho não 

prediz incapacidade (BRASIL, 2006).  

O envelhecimento como fase dinâmica e progressiva no processo natural da 
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vida, ocorre muitas vezes em modificações heterogêneas morfofuncionais, 

cognitivas, sensoriais, psicológicas e socioeconômicas, condicionando a perda 

gradativa nas aptidões funcionais, de integração e participação no contexto social. 

Sendo assim, as mudanças no organismo afetam a flexibilidade, amplitude e 

mobilidade das articulações, o que muitas vezes proporciona a lentificação dos 

movimentos, como também mudanças nos sistemas cardiovasculares, respiratório, o 

que possibilita muitas vezes o comprometimento das condições de saúde (Silva et 

al., 2016; Witter et al., 2013; Souza; Metzner, 2013). 

Durante o processo de envelhecimento podem ocorrer muitas perdas, que vão 

desde alterações nas funções e estruturas do corpo, limitação para a realização de 

algumas atividades, até a restrição na participação social, já que há uma tendência 

ao aumento da prevalência de incapacidades a partir dos 60 anos (Artaud et al., 

2016). Por outro lado, fatores ambientais, tais como círculos de convívio e acesso 

aos dispositivos de cultura podem beneficiar a funcionalidade (Pinto; Neri, 2017). 

Nesse contexto, vemos que a dança se mostra como uma potente ferramenta para 

manutenção da capacidade funcional. 

A dança é uma das expressões artísticas mais antigas desenvolvidas pelo ser 

humano e tem sido sugerida como modalidade para a prática de atividade física 

(Silva et al., 2016; Carvalho et al., 2020; Witter et al., 2013), uma vez que melhora o 

condicionamento físico. A dança é uma ferramenta capaz de proporcionar uma vida 

mais saudável, com benefícios cardiovasculares e motores, pois possibilita maior 

flexibilidade e coordenação, além dos efeitos psicológicos positivos, já que é uma 

atividade muito prazerosa, que pode incentivar inclusive os indivíduos mais 

sedentários (Silva, Valente, Borragine, 2012).  

A dança pode ser utilizada como recurso terapêutico, recreativo, lúdico, 

educativo, cultural, psicológico, físico e social. No que tange a participação coletiva, 

esta pode estimular a socialização, interação, comunicação e solidariedade, 

propiciando desta maneira, a vantajosa adoção de um costume de vida saudável, 

pelo favorecimento do autocuidado, autoimagem, autoestima, autoexpressão, 

psicoafetividade e autonomia (Souza; Metzner, 2013; Silva et al., 2016; Carvalho et 

al., 2020).  

Em uma prática sistematizada e regular de exercício físico, a dança é capaz 

de promover melhorias para capacidade cardiovascular, respiratória, sexual, reflexa, 

espacial, motora, muscular, articular, rítmica e na predisposição à realização das 
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atividades diárias, podendo trazer como benefícios a redução do declínio cognitivo, o 

fortalecimento emocional, rompimento de bloqueios psicológicos, diminuição nos 

níveis de ansiedade e estresse (Souza; Metzner, 2013; Silva et al., 2016). Desta 

forma, dançar colabora para a estabilidade do humor, na prevenção e tratamento de 

sintomas depressivos e de outras condições de saúde, revitalizando a vida dos 

indivíduos e despertando sentimentos de ruptura do pensamento comum e cultural 

preconizado pela sociedade ao envelhecimento (Souza; Metzner, 2013; Silva et al., 

2016; Carvalho et al., 2020). 

No Brasil uma das vertentes da dança que vem obtendo cada vez mais 

espaço é a Dança Sênior® (DS). Criada na Alemanha em 1974, pela coreógrafa e 

psicopedagoga social Ilse Gass Tutt, com o objetivo de proporcionar aos idosos uma 

atividade prazerosa, que conciliasse componentes físicos, cognitivos e interação 

social, adequados para esta fase da vida (Silva; Santos; Prazeres, 2018). 

A DS foi trazida para o Brasil em 1978 e ao longo dos anos vem sendo 

difundida nas diversas cidades do país. Segundo Silva e Berbel (2015) a DS é uma 

atividade lúdica e motivante, que pode ser usada como estratégia preventiva da 

inatividade e sedentarismo. Baseada na musicalidade folclórica de diversos povos, a 

Dança Sênior® é realizada em grupo, em formato de roda, podendo ser desenvolvida 

sentada ou em pé. Nas danças em pé eventualmente são formadas duplas, as quais 

se modificam a cada unidade coreográfica, proporcionando uma dinâmica de troca e 

relacionamento entre todos os participantes, sem que nenhum fique de fora. 

Importante ressaltar que a DS é uma dança inclusiva, que pode ser adaptada 

para facilitar a participação de idosos com mobilidade reduzida, fator fundamental 

para cadeirantes ou pessoas com limitações na marcha e/ou equilíbrio. De forma 

geral, as coreografias sentadas são realizadas em círculo, assim permite que todos 

os participantes possam se olhar e interagir uns com os outros. Os movimentos 

tendem a ser mais leves e lentos, com várias repetições, o que facilita a participação 

e o aprendizado da coreografia.   

Estudos apontam que a DS apresenta vários benefícios de ordem motora e 

cognitiva, aos seus praticantes, como por exemplo: amplitude dos movimentos, 

equilíbrio, coordenação motora, aumento da flexibilidade, mobilidade, agilidade e 

lateralidade, memória recente, atenção e concentração (Oliveira; Pivoto; Viana, 

2009; Silva; Berbel, 2015; Nielmann et al., 2016; Gouvêa et al., 2017). 

A dança como recurso sócio-físico-mental, e até mesmo emocional, pode 
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contemplar as necessidades biopsicossociais da população idosa. Assim, a DS 

acaba sendo mais uma alternativa, que contribui para manutenção das atividades de 

vida diária. Além disso, a DS desenvolve uma atividade física estudada, planejada, 

monitorada e pensada integralmente para a população idosa, em seu processo de 

envelhecimento. Dessa forma, a DS é mais um dispositivo que busca contribuir para 

um envelhecimento ativo, autônomo e saudável (Silva; Berbel, 2015; Gouvêa et 

al., 2017). 

Outro benefício muito importante da DS é a socialização e participação social. 

A revisão sistemática realizada por Pinto e Neri (2017), com o objetivo de identificar 

trajetórias de participação social na velhice e as teorias utilizadas para explicá-las, 

aponta como um dos achados que quanto menor o nível de engajamento social, 

mais rápido é o declínio motor e funcional dos idosos. Os resultados encontrados, 

pelos autores ainda, afirmam que a participação reduzida em atividades sociais e 

desengajamento social são preditores de declínio cognitivo e demência. Por isto, 

entendemos a dança sênior como uma ação promotora de saúde.  

 
2.1 O TRIPÉ ENSINO-PESQUISA-EXTENSÃO NO ÂMBITO DE UMA 

INSTITUIÇÃO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

 
A Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases – LDB, preveem 

a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão (Santos, Sossai, 2019). 

Diehl e Terra (2013) consideram que uma educação de excelência, no processo de 

formação acadêmica, deve envolver a tríade ensino-pesquisa-extensão. Para os 

autores, essa tríade possibilita uma comunicação entre a academia e a comunidade, 

como também pode proporcionar aos envolvidos uma oportunidade de reflexão 

sobre a realidade social da comunidade envolvida (Diehl; Terra, 2013).  

 Segundo Fernandes (2011, p.7), o ensino nos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia é entendido o responsável pelo desenvolvimento da 

oferta de “educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e 

modalidades”, com a promoção da “integração e a verticalização da educação 

básica à educação profissional e educação superior, otimizando a infraestrutura 

física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão”. Ainda de acordo com o 

autor, a extensão deve estar “em articulação com o mundo do trabalho e os 

segmentos sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de 
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conhecimentos científicos e tecnológicos”. Já a pesquisa nos IFs é entendida como 

“educação profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo de 

geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e 

peculiaridades regionais”, bem como a realização de “pesquisas aplicadas, 

estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas, estendendo 

seus benefícios à comunidade” (Fernandes, 2011, p. 7). 

Diante disso, pode-se concordar com Diehl e Terra (2013), que entendem 

que, numa educação de excelência, o ensino desenvolvido em sala de aula é 

retroalimentado pela pesquisa e a extensão, onde a extensão traz as questões da 

sociedade, para serem problematizadas entre a comunidade e a instituição de 

ensino superior e assim poderem ser pesquisadas na academia.  

Compreende-se que o contato entre a comunidade acadêmica (discentes e 

docentes) e a população assistida, potencializa o aprendizado mútuo por meio das 

ações realizadas entre a instituição de ensino e comunidade, o que "quebra" a 

distância entre sala de aula e população (MATTOS et al., 2021).  

 

2.2 O projeto de extensão "Dançando com o corpo, a mente e a cultura" 

 
O projeto de extensão "Dançando com o Corpo, a Mente e a Cultura" está 

vinculado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 

(IFRJ), campus Realengo. O projeto reúne docentes e estudantes dos cursos de 

graduação em Fisioterapia e Terapia Ocupacional, sendo que em outros momentos 

já contou com docentes e discentes do curso de Farmácia e curso técnico de 

Agentes Comunitários de Saúde, em uma proposta interprofissional de promoção da 

saúde por meio da arte e do brincar. O projeto oferece, desde agosto de 2018, 

encontros semanais com duração de 1 hora, para a prática da Dança Sênior para 

idosos do bairro de Realengo e territórios adjacentes. O grupo é aberto e já contou 

com a participação de cerca de 40 idosos, desde o início de seu funcionamento.  

São objetivos do projeto: 

1) Consolidar a proposta de formação interdisciplinar e interprofissional, com 

docentes e discentes de diferentes cursos na área da saúde envolvidos em um 

objetivo comum, através do compartilhamento de responsabilidades e 

estabelecimento de um relacionamento coeso e firme entre seus membros; 

2) Contribuir para a promoção da saúde dos idosos participantes, estimulando 
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componentes como: Coordenação motora, equilíbrio, ritmo, memória recente, 

atenção, amplitude de movimento, orientação espacial e lateralidade. Além disso, 

estimular também hábitos saudáveis, como a prática de uma atividade física regular 

e estímulo ao autocuidado;  

3) Favorecer a formação e manutenção de redes de solidariedade entre 

idosos do território próximo ao campus Realengo;  

4) Proporcionar aos estudantes a oportunidade de aplicar uma prática 

integrativa com um grupo de idosos. 

O projeto no formato presencial obedece às seguintes etapas: (1) Divulgação 

e convite para compor o grupo de dança sênior; (2) Capacitação dos discentes para 

realização do acolhimento, triagem e avaliação dos idosos; (3) Acolhimento, triagem 

e avaliação dos idosos interessados; (4) Realização dos grupos de dança sênior e; 

(5) Aproximação com outros dispositivos localizados na comunidade para constituir 

parcerias e divulgar a proposta do projeto.  

A avaliação dos idosos contou com a utilização dos seguintes instrumentos: 

Anamnese com informações básicas, Mini Exame do Estado Mental (MEEM) e 

Timed Up and Go Test com tarefa cognitiva (TUGT cognitivo). Além disso, mediante 

a colaboração com o projeto de extensão “Implantação do serviço de gerenciamento 

da terapia medicamentosa na clínica escola do campus Realengo”, estudantes do 

curso de Farmácia com supervisão das docentes coordenadoras do projeto, se 

disponibilizaram para realizar o levantamento da medicação utilizada pelos idosos, a 

fim de identificar o uso de polifarmácia, não adesão, inefetividade ou problemas de 

segurança relacionados à compatibilidade da medicação com a proposta do grupo 

de dança sênior.  

A anamnese foi utilizada para a identificação de dados sociodemográficos, 

compreensão do estado geral, condição de saúde e levantamento dos fatores 

ambientais e pessoais envolvidos. 

O MEEM foi publicado em 1975, por Folstein e colaboradores, desde então se 

tem mostrado como importante instrumento de rastreio sobre o comprometimento 

cognitivo (Brucki et al., 2003). Na prática clínica, é amplamente utilizado como teste 

de rastreio cognitivo e também para o monitoramento de resposta ao tratamento 

ministrado. O MEEM fornece informações sobre diferentes parâmetros cognitivos, 

tais como: orientação temporal, orientação espacial, registro de três palavras, 

atenção e cálculo, recordação tardia e visuoconstrução. Zero ponto indica o maior 
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grau de comprometimento cognitivo; 30 pontos, por sua vez, correspondem à melhor 

capacidade cognitiva dos indivíduos neste teste (Brucki et al., 2003).  

O TUGT avalia a mobilidade e o equilíbrio em idosos. O teste consiste em 

solicitar que a pessoa sentada se levante, caminhe e gire o corpo e sente-se 

novamente (Bretan et al., 2013). Considerando que os idosos irão coreografar 

danças em pé, optou-se por realizar um TUGT associado a uma tarefa cognitiva, 

para saber se este idoso possui grande risco de cair, durante os grupos de dança 

sênior, já que se trata de uma atividade de dupla tarefa. Fatori et al., (2015) sugerem 

que a avaliação do equilíbrio e da mobilidade funcional seja realizada durante as 

duplas tarefas, uma vez que as quedas geralmente acontecem quando duas ou mais 

tarefas estão associadas.  

Após as avaliações, os estudantes deveriam traduzir o quadro de cada idoso 

avaliado, para a linguagem do modelo biopsicossocial da Classificação Internacional 

de Funcionalidade (CIF).  

O projeto ocorre desde 2018, com encontros semanais com 1 hora de 

duração. Nestes, ocorre a prática de dança sênior junto aos idosos.  

Para que o projeto pudesse ocorrer, com maior protagonismo dos discentes, 

os docentes realizaram capacitação dos estudantes para realização do acolhimento, 

triagem, avaliação e aplicação das coreografias. Para acolhimento, triagem e 

avaliação houve dois encontros dos discentes, dos cursos de fisioterapia e terapia 

ocupacional, com os docentes destes dois cursos, para a capacitação em relação 

aos instrumentos padronizados que foram utilizados. Para aplicação das 

coreografias, os discentes realizaram o curso básico da Dança Sênior®, pago com o 

fomento que o projeto recebeu, de um edital interno para realização de projetos de 

extensão. Em geral, eram praticadas de 4 a 5 coreografias em cada encontro, 

alternadas com dinâmicas, momento de relaxamento e conversa entre participantes 

e integrantes do projeto.  

Para além da proposta da dança, foram identificados também outros 

interesses e habilidades artísticas e culturais entre os participantes. A partir disso, 

aqueles que desejaram compartilhar suas habilidades ou experienciar mais uma 

possibilidade de expressão artística, foram tendo essa oportunidade por meio da 

participação do grupo em eventos científicos e de extensão promovidos pelo IFRJ. 

Nas diversas iniciativas, procurou-se estimular que os participantes assumissem as 

oficinas ou atividades artísticas propostas, no intuito de propiciar o protagonismo 
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deles, além de promover encontros intergeracionais.  

Neste sentido, surgiram, além das rodas de dança, oficinas de pintura, 

exposição de artesanato, excursão ao cinema e um coral natalino. Os participantes 

foram pouco a pouco criando vínculos e se abrindo para vivências artísticas cada 

vez mais ousadas. Sentiram-se à vontade para apresentar as coreografias 

ensaiadas nos eventos do campus, debater a respeito do filme visto no cinema, que 

abordou o racismo como tema, pegar em um pincel, tintas e tela pela primeira vez e, 

finalmente cantar as canções de natal no fim do ano, durante a inauguração do 

espaço de convivência dos estudantes do IFRJ/ campus Realengo. 

Desta forma, o projeto se apresenta como ponte entre os idosos participantes 

e suas diversas bagagens culturais, por viabilizar e fomentar experiências que 

atravessam e ultrapassam o campo da assistência. Por consequência, são 

experiências que despertam o florescer humano para muitos idosos, que se sentem 

sozinhos ou que se acham incapazes de participar e realizar atividades artísticas 

e culturais. 

Compreende-se nesse sentido que garantir a participação de pessoas idosas 

na vida cultural é importante para possibilitar que estes possam usufruir a cultura de 

forma plena, tendo a liberdade de se engajar em atividades, de adquirir 

conhecimento e de ter uma educação. Tal concepção busca romper a noção de que 

as pessoas são meros consumidores de cultura, quando na verdade todos são 

protagonistas para a constituição de um determinado contexto cultural 

(Carvalho, 2021).  

A dança por si só permite a experimentação de várias habilidades corporais, 

psíquicas e sociais, que por vezes não têm o devido valor no dia a dia. No momento 

do encontro, foi e é possível apreciar e aproveitar delas de forma individual e 

coletiva. Para uma experiência ainda mais aprofundada nas realidades dos 

integrantes, o grupo de docentes e discentes vêm desenvolvendo um conjunto de 

coreografias autorais - InovaDança. Essas coreografias abraçam as questões 

étnicos raciais, diversidade de gênero e pessoas com necessidades específicas. As 

músicas utilizadas são brasileiras e tal escolha tem o objetivo de resgatar a 

ancestralidade da cultura brasileira.  
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2.4 O Inovadança  
 
 

Perante ao fato das coreografias produzidas pela DS remeterem, em sua 

maioria, às culturas europeias e não se alinharem à proposta de inclusão da cultura 

afro-brasileira e indígena, sem mencionar as questões de gênero, diversidade sexual 

e das pessoas com necessidades específicas, vislumbrou-se a necessidade de 

incluir estas pautas no âmbito do projeto junto aos idosos. Assim, surge no segundo 

semestre de 2020, o InovaDança. 

O InovaDança surgiu com o objetivo de desenvolver um acervo de 

coreografias de dança para idosos e material audiovisual inspirados na proposta da 

Dança Sênior®, porém adequados às temáticas de diversidades étnico-raciais 

brasileiras, de gênero, sexualidade e de necessidades específicas, que revoguem as 

formas instituídas e os mecanismos de poder vigentes, que se refletem na linha de 

produção de cultura no país, e indissociavelmente, a promoção de saúde. 

O "Inova" surge de uma perspectiva descrita por Silva (2015) acerca das 

diversas formas de se classificar os processos de inovação. Esta autora descreve 

que há uma vertente descrita por Schumpeteriana que classifica a inovação de duas 

maneiras: Inovações radicais e Inovações incrementais. As inovações radicais 

tratam de mudanças no sistema econômico que ocorrem com constituição de novos 

produtos, processos ou formas de organização, totalmente novos. As incrementais 

estão relacionadas às melhorias de determinadas características de um produto 

ou processo. 

Foi na perspectiva das inovações de processo ou incrementais, que o 

InovaDança foi forjado. O projeto trouxe uma contribuição no que tange a inovação 

ao incrementar temas sociais pertinentes que resgatam a ancestralidade do povo 

brasileiro e fomentam debate sobre raça, gênero e necessidades específicas, por 

meio da dança.   

 A proposta do InovaDança foi fundamentado nas diretrizes da Política 

Nacional da Saúde da Pessoa Idosa, cujas as orientações visam desenvolver ações 

alinhadas ao envelhecimento ativo e saudável, atenção integral e integrada à saúde 

da pessoa idosa; buscando também gerar estímulos às ações intersetoriais 

juntamente à outras Políticas de Saúde do Ministério da Saúde, entre elas: Política 

Nacional de Saúde Integral da População Negra e a Política Nacional de Atenção à 

Saúde dos Povos Indígenas  buscando reduzir as desigualdades étnico-raciais em 
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saúde; Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis 

e Transexuais (LGBT). 

Baseado nisso, buscou-se no âmbito institucional do IFRJ, estabelecer 

parcerias com os Núcleos de Diversidades, a saber:  Núcleo de Apoio às Pessoas 

com Necessidades Específicas (NAPNE); Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e 

Indígenas (NEABI) e Núcleo de Gênero e Diversidade (NUGED).  

Reuniões foram feitas com esses núcleos, para articular as propostas de 

coreografias e elaboração de um calendário, com datas comemorativas importantes 

que pudessem contemplar as diversas representatividades.  

A partir disso, foram realizadas buscas ativas sobre cada tema, análises das 

músicas, dos artistas e das histórias, preconizando a inclusão de artistas LGBTQIA+, 

negros, indígenas e mulheres, além de artistas com os quais o público idoso 

pudesse se identificar. Após o desenvolvimento da coreografia, ela passava pela 

experimentação de cada membro da equipe do projeto, e assim os ajustes 

necessários eram realizados. Por fim, a coreografia era filmada, editada e divulgada 

por meio das redes sociais. As coreografias também foram ensinadas aos idosos, 

que participavam da atividade de dança vinculada ao Centro de Convivência Virtual, 

por meio de uma parceria junto a pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz. 

No total, até o momento, foram desenvolvidas sete coreografias autorais, 

todas experimentadas com o público-alvo. Os membros do InovaDança 

apresentavam a dança, com uma breve contextualização do tema, e em seguida era 

facilitada a coreografia. Durante a experimentação das coreografias eram abertos 

espaços de diálogos, sobre os temas abordados, para que os participantes 

pudessem dar suas opiniões, percepções e reflexões sobre a experiência de 

executar a coreografia criada. Diante disto, foi percebida a necessidade de criar e 

registrar a marca InovaDança, a fim de proteger as criações e difundir o trabalho 

realizado. Para isso foi iniciado um protocolo de registro no Instituto Nacional de 

Propriedade Intelectual (INPI), orientado pela Coordenação de Transferência de 

Tecnologia e Propriedade Intelectual (Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-

graduação). Assim, o processo foi finalizado com o registro da marca InovaDança, a 

qual foi vinculada à veiculação das produções e às redes sociais do projeto.  
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3.5 Contexto da pandemia da COVID-19 e a parceria com Centro de 

Convivência Virtual 

 

Com a pandemia da COVID-19 as atividades presenciais foram suspensas 

em março de 2020. Inicialmente, o contato telefônico foi a única forma de 

comunicação com os idosos participantes do projeto. Contudo, apesar do período 

turbulento e das notícias de que alguns idosos estavam afastados de qualquer tipo 

de interação social, novas parcerias foram realizadas. No Rio de Janeiro foi criado o 

Projeto ‘Centro de convivência virtual: promoção da saúde e redes de afeto’, 

coordenado por uma professora-pesquisadora da Escola Politécnica de Saúde 

Joaquim Venâncio (EPSJV/Fiocruz) e realizado em parceria com o IFRJ/campus 

Realengo, com o Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ) e com os Centros de Convivência e Cultura (CECOs) de diversos municípios 

do Rio de Janeiro. 

Os centros de convivência e cultura são caracterizados são caracterizados 

por serem dispositivos intersetoriais que oferecem à comunidade em geral espaços 

de sociabilidade, produção e intervenção na cidade, sendo um dos pilares deste 

trabalho a sustentação da diferença a qual se expressa por meio da arte, cultura, 

economia solidária, lazer, esporte, sendo este também um dispositivo de promoção 

a saúde, embora não se restrinja no âmbito do setor saúde (Alvarez et al.,, 2020). 

A criação do Centro de Convivência Virtual forneceu uma válvula de escape 

para diversas pessoas, que estavam distantes de contatos, abrindo uma nova porta 

de forma segura. Amizades novas foram feitas, novos protagonistas entraram em 

ação com seus aparatos. Assim, foi possível que as atividades do projeto “Dançando 

com o corpo, a mente e a cultura" pudessem ser retomadas e as coreografias do 

InovaDança pudessem ser "testadas" pelos participantes.  

Embora gradativamente fossem aparecendo os participantes mais fluentes 

digitais, sentiu-se a necessidade de garantir o “passaporte” de muitos outros ainda 

infoexcluídos, para esse novo mundo. Entre 2009 - 2010, estudos apontavam que 

apenas 5 % dos longevos brasileiros eram usuários da internet, sendo que esta 

tendência tem se modificado uma vez que em 2012- 2013 este percentual subiu 

para 19 % (CETIC, 2010; 2012). Essa infoexclusão se tornou um dos principais 

desafios para a continuidade do projeto. Para alcançar nossa proposta virtual, o 

Projeto “Inclusão Digital para Adultos e Idosos” (IDAI), que tem como objetivo 

http://centrodeconvivenciavirtual.com.br/
http://centrodeconvivenciavirtual.com.br/
http://centrodeconvivenciavirtual.com.br/
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instrumentalizar pessoas com 60 anos ou mais no uso do celular, foi fundamental. O 

IDAI é um projeto de extensão do IFRJ/campus Realengo com a Universidade 

Federal do Paraná (UFPR). O IDAI entrou como um parceiro fundamental criando 

materiais para facilitar a chegada de pessoas que apresentavam dificuldades no 

acesso digital. 

Essa parceria foi importante para favorecer a participação social dos idosos 

nesse novo formato do projeto. Aprender a utilizar dispositivos tecnológicos e 

internet, podem mitigar o isolamento de idosos e também os beneficia a desenvolver 

habilidades que os façam sentirem-se úteis na comunidade e no grupo familiar 

(Castells, Cardoso, 2005).  

 Assim, as danças foram reorganizadas para o ambiente virtual, onde os 

cuidados para controlar o ambiente domiciliar precisaram ser redobrados, pelo fato 

de os idosos estarem muitas vezes sozinhos. 

Até o presente momento, os encontros têm sido através de lentes de câmeras 

e sons dos microfones, ora ligados ora desligados. As interações estão limitadas ao 

alcance da internet, enfim onde ela puder levar, mas com rostos novos e 

conhecidos, assuntos inéditos e repetidos, novas dificuldades e novos aprendizados, 

enfim, novos capítulos dessa história.  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Estimular a participação, o engajamento e o fomento de experiências culturais 

e que promovam a saúde da pessoa idosa, ultrapassando o campo da assistência, 

tem sido a principal "missão" dos membros dos projetos citados ao longo deste 

capítulo.  

Com a pandemia deflagrada pelo novo coronavírus, o projeto em sua 

proposta precisou de reinventar para não se encerrar. Com isso, surgiu o projeto do 

InovaDança e a possibilidade de desenvolvimento de recursos audiovisuais 

integrados à produção de saúde e de valores culturais, emocionais e afetivos.   

Vários desafios surgem para que o projeto possa perseverar em seu objetivo 

de levar uma ação de promoção em saúde e cultura, para população idosa, em 

especial, do bairro de Realengo. Ao mesmo tempo, tais desafios somados às 

diversas "sequelas" causadas pela pandemia, fazem a equipe do projeto ter firmeza 

em seguir investindo em seu objetivo.  
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1. INTRODUÇÃO 

O envelhecimento humano é definido como um processo sequencial, 

individual, acumulativo, irreversível, universal, não patológico, de deterioração de um 

organismo maduro, próprio a todos os membros de uma espécie, de maneira que o 

tempo o torne menos capaz de fazer frente ao estresse do meio ambiente 

(MIRANDA et al., 2016), causando implicações negativas no sistema de saúde 

pública, sendo assim, torna-se necessária medida de prevenção e promoção na 

saúde do idoso (CARVALHO et al., 2021; BARBOSA et al., 2019). 

O ato de envelhecer não é impeditivo para que o indivíduo se mantenha 

saudável com autonomia e melhoria da qualidade de vida (REIS et al., 2017). Quem 

envelhece com saúde e conhecimentos pode participar plenamente da sociedade, 

pois é indispensável prover proteção e segurança para que o idoso não se sinta 

abandonado, logo envelhecer ativamente envolve aperfeiçoar as oportunidades para 

saúde, educação continuada, participação e segurança, de modo a aumentar a 

qualidade de vida à medida que envelhecemos (KALACHE, 2017). 

Na legislação brasileira, é considerada idosa a pessoa que tenha 60 anos ou 

mais de idade (CIELO; VAZ, 2009). De acordo com a Organização Mundial de 

Saúde (WHO, 2015) o número de pessoas com idade superior a 60 anos chegará a 

2 bilhões de pessoas até 2050, isso representará um quinto da população mundial 

(IBGE, 2020). Dados do Ministério da Saúde, o Brasil, em 2016, tinha a quinta maior 

população idosa do mundo, totalizando 14,3 % da população total do país, e, em 

2030, o número de idosos ultrapassará o total de crianças entre zero e 14 anos 

(SANTOS; GOMES, 2019).  

Nesse sentido, envelhecimento biológico representa um estado natural e 

fisiológico em que o idoso pode conviver harmonicamente com suas limitações e 

apresentar-se ativo mesmo em idades avançadas denominado de senescência 

(MUÑOZ-ESPÍN; SERRANO, 2014). Porém, quando esse envelhecimento está 

associado às doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), ou seja, um estado 

patogênico, o idoso se torne menos ativo, principalmente, devido ao processo 

inflamatório das doenças associadas (KIRKWOOD, 2018), tais como, a diabetes 

mellitus tipo 2 (MATERKO et al.,, 2021; CARDOSO et al., 2020), a hipertensão 

arterial (CARVALHO et al., 2021), a dislipidemia (KOPIN; LOWENSTEIN, 2017) e a 

obesidade (SUN; KARIN, 2012), também denominada de síndrome plurimetabólica 
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(MONTEIRO; AZEVEDO, 2010), intitulamos esse processo de senilidade ou 

inflamaging (FRANCESCHI et al., 2007). 

Estudo recente (LI et al., 2021) investigou a progressão do ciclo celular dos 

adipócitos está associada à obesidade e hiperinsulinemia, com aumento 

concomitante do tamanho da célula, tamanho do núcleo e conteúdo de DNA nuclear, 

portanto, a senescência prematura está se tornando rapidamente reconhecida como 

um importante mediador da disfunção tecidual induzida pelo estresse. Buscando 

formas de retardar o processo de senescência prematura e o aumento da 

expectativa de vida, as células e os organismos buscam respostas adaptativas há 

um estresse moderado, o que intitulamos de hormese, entre eles temos, a 

alimentação saudável, o jejum e o exercício físico (SANTORO et al., 2020). 

Especificamente, o exercício físico é toda atividade física sistematizada e traz 

benefícios de forma aguda ou crônica à medida que realizada com frequência 

(SANTOS et al., 2020) o que contribui como medida preventiva no tratamento não-

medicamentoso contra doenças cardíacas (MATERKO et al., 2021; MATERKO et al., 

2020; MATOS et al., 2020). 

Nesse sentido, o exercício físico induz ao aumento nos níveis sistêmicos de 

uma série de citocinas com propriedades anti-inflamatórias, produzidas e liberadas 

pelo músculo esquelético, sendo denominadas de miocinas (HVID et al., 2017), 

dentre elas, destaca-se a interleucina-6 (IL-6) que aumenta na circulação sanguínea 

durante a prática do exercício físico e seus principais efeitos envolvem: aumento da 

captação de glicose e oxidação de gordura (STEENSBERG et al., 2001)). Sendo 

assim, o objetivo do presente estudo foi identificar e analisar as produções científicas 

que versem sobre as temáticas: exercício físico, IL-6 e envelhecimento ativo.  

2. METODOLOGIA  

Trata-se de uma revisão da literatura, esta será constituída dos respectivos 

procedimentos: a) elaboração da pergunta norteadora; b) coleta de dados; c) análise 

crítica dos estudos incluídos; d) discussão dos resultados; e) apresentação da 

revisão integrativa. A coleta de dados foi realizada em 20 de novembro de 2021 a 30 

de novembro de 2021, por meio de consulta computadorizada na base de dados: 

PUBMED, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) 

e Bibliotera Eletrônica Científica on line (SCIELO) e GOOGLE ACADÊMICO. Para a 

seleção da produção científica foram estabelecidos os seguintes critérios de 
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inclusão: artigos publicados em periódicos indexados, disponíveis na forma de 

resumo e com texto completo, em português, espanhol ou inglês, produzidos entre 

janeiro de 2000 a novembro de 2021. Foram utilizados os seguintes descritores 

exatos em ciências da saúde (DeCS): Exercício físico, Envelhecimento, Inflamação e 

Interleucina-6. Não há critérios de exclusão, exceto os espelhos dos de inclusão. 

Estudos identificados serão submetidos à leitura do título e do resumo pelos 

pesquisadores para a seleção de obras pertinentes ao objetivo deste estudo. Da 

análise emergiram duas categorias: 1. Exercício físico e miocinas e 2. Exercício 

físico e interleucina-6. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Exercício Físico e Miocinas  

O exercício físico induz uma rede de alterações no transcriptoma e proteoma 

do músculo esquelético, resultando em modificações da fisiologia muscular. 

Intrigantemente, o exercício também induz transitoriamente a produção tanto de 

espécies reativas de oxigênio (ROS) como de algumas citocinas inflamatórias no 

músculo esquelético (SCHEELE et al., 2009). De fato, parece que os ROS induzidos 

pelo exercício são capazes de estimular produção de citocinas a partir do músculo 

esquelético com propriedades anti-inflamatórias na regulação da sinalização celular 

chamadas de miosinas (PEDERSEN, 2011; SCHEELE et al., 2009; PEDERSEN et 

al., 2007; PEDERSEN; FEBBRAIO, 2005).   

As miocinas são caracterizadas por serem proteínas secretadas a partir de 

células musculares esqueléticas e participam em diversos mecanismos do corpo, 

nesse aspecto, as miocinas influenciam na promoção e manutenção da saúde do 

organismo, mantendo um bom funcionamento dos órgãos vitais, e dos órgãos 

funcionais, agindo também no sistema musculoesquelético, cerebral, cardiovascular 

e imunológico (MASTERS et al., 2016). As miocinas são encarregadas por 

auxiliarem na analgesia, assim como, por terem propriedades anti-inflamatórias, 

restabelecerem o metabolismo e prevenirem a obesidade, especialmente, no 

processo de envelhecimento (PEDERSEN, 2011; PEDERSEN et al., 2007). Além 

disso, um corpo humano com boas taxas de miocinas permanece prevenido contra 

as doenças neurodegenerativas, das doenças cancerígenas (SEVERINSEN; 

PEDERSEN, 2020) e da diabetes mellitus tipo 2 (ECKARDT et al., 2014). 
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3.2 Exercício físico e interleucina-6 

No que refere a interleucina-6, secretada por células T e por macrófagos que 

estimulam a resposta imune causando resistência contra bactérias, age no 

hipotálamo induzindo a febre, e ela atua como uma citocina pró-inflamatória em 

padrão crônico, e também como uma miocina anti-inflamatória em padrão agudo 

como é o caso da antagonista da IL-1R e a IL10 e, assim, atuando em receptores 

específicos da membrana das células estimulando a produção de citocinas 

(PAOLUCCI et al., 2018; PEDERSEN; FISCHER, 2007). A prática do exercício físico 

aumenta notoriamente a quantidade de interleucina-6, com evidência desse 

comportamento durante a corrida (OSTROWSKI et al., 2000) que produz em maior 

quantidade a interleucina-6, contribuindo na prevenção e no tratamento de diversas 

patologias, devido a sua capacidade de auxiliar e manter o volume muscular, 

reduzindo inflamação, combatendo a obesidade e atenuando a sarcopenia e tende a 

diminuir sintomas de depressão (PEDERSEN; FEBBRAIO, 2005; PEDERSEN et 

al., 2001).  

A inflamação crônica está envolvida na patogênese da resistência à insulina, 

aterosclerose, neurodegeneração e tumor crescimento. As evidências sugerem que 

o efeito protetor do exercício físico quando liberada pelo tecido muscular pode ser 

atribuído ao efeito anti-inflamatório por meio de uma redução da massa gorda 

visceral, pois  desenvolve lipólise (BRANDT; PEDERSEN, 2010), quebra de 

glicogênio, que pode elevar a captação e translocação de GLUT-4 (PURWANTO et 

al., 2019; IKEDA et al., 2016) e inibições do TNF-α, sendo este uma citocina pró-

inflamatória associada à inflamação, onde gera necrose tumoral e a redução deste 

acaba propiciando efeitos anti-inflamatórios (BRANDT; PEDERSEN, 2010; 

PEDERSEN; FISCHER, 2007), proporcionando um envelhecimento saudável e ativo.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os achados do estudo evidenciam a importância que a interleucina-6 exerce 

no processo do envelhecimento saudável, o que reafirma que o exercício físico deve 

ser praticado em todas as fases da vida como promoção da saúde e visando um 

envelhecimento ativo. O professor de Educação Física, por sua vez, contribui de 

maneira decisiva na prescrição do exercício físico de forma pedagógica e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Linf%C3%B3cito_T
https://pt.wikipedia.org/wiki/Macr%C3%B3fago
https://pt.wikipedia.org/wiki/Citocina
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respeitando os limites da individualidade biológica para uma adaptação biopositiva 

para a saúde.  

Além disso, apesar dos apontamentos feitos nesse estudo, julgam-se 

necessárias mais pesquisas referentes à temática, visto que ainda estão presentes 

várias lacunas no conhecimento, pois o aprofundamento do tema proposto reflete 

diretamente nas práticas de saúde que podem ser desenvolvidas para a melhoria da 

saúde e na busca da qualidade de vida.    
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“Estou procurando, estou tentando entender 
O que é que tem em mim 
Que tanto incomoda você 
Se é a sobrancelha, o peito 
A barba, o quadril sujeito 
O joelho ralado, apoiado no azulejo 
Que deixa na boca o gosto, o beiço 
Saliva, desejo 
Seguem passos certos 
Escritos em linhas tortas 
Dentro de armários suados 
No cio de seu desespero 
Um olho no peixe, outro no gato 
Trancados, arranham portas 
(...) 
Viados que proliferam em locais frescos e arejados 
De mendigos à doutores 
Cercados por seus pudores 
(...) 
Acordam pra cuspir 
Plástico e fogos de artifícios 
O sexo é sexo 
Tem amor e tem orgia 
Cadela criada na noite 
Submissa do 7° dia.” 
  
- Linn da Quebrada 
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1. INTRODUÇÃO 

Para o Estatuto do Idoso, Lei 10.741 de 1.º de outubro de 2003, é fundamento 

central do Estado Democrático de Direito “promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação” (BRASIL, 2003). Na sociedade atual, onde os índices de intolerância, 

preconceito e discriminação ainda são uma realidade, a referida lei ainda parece se 

configurar como uma utopia social. 

O envelhecimento populacional é uma realidade mundial, os fenômenos de 

natalidade e mortalidade têm quedas estatísticas consideráveis, e os resultados são 

verificados no âmbito social. O desenvolvimento das práticas biomédicas e da 

indústria farmacêutica, da melhoria nutricional, da infraestrutura e melhor 

urbanização das cidades segue possibilitando quantitativamente o acesso da 

população à idade idosa. Entretanto, é imprescindível a máxima de que quantidade 

não é sinônimo de qualidade. Quem está envelhecendo? Como estão 

envelhecendo? Quem tem acesso a essas possibilidades? 

Em um país como o Brasil, não são todas as pessoas com acesso a estes 

avanços. Rabelo e Rocha (2020) fazem uma reflexão sobre o imaginário acerca do 

envelhecimento que envolve o casal de idosos heterossexual, cisgênero, branco, 

aposentado, que vive com boas condições de saúde para aproveitar a vida, 

conectado às tecnologias, incorporando o que seria um protótipo ideal do ser idoso 

na publicidade e nas políticas públicas. Quando se adicionam interseccionalidades a 

um indivíduo, mais vulnerabilidades são incorporadas, logo, refletem na trajetória de 

vida de quem atinge a velhice ou de quem já chegou lá. Dessa forma, quem, de fato, 

tem o direito de envelhecer? 

No que diz respeito à população negra, por exemplo, o racismo repercute 

significativamente nas desigualdades de acesso aos serviços de saúde e à proteção 

social modificando a tendência de crescimento do número de idosos negros. A 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios ([PNAD], 2012) indica que na faixa 

etária superior a 65 anos, as pessoas negras correspondem a 43,5 % da população.  

Esta proporção da porcentagem da população idosa negra é um reflexo da 

expectativa de vida deste grupo que é menor quando comparada à expectativa de 

vida de pessoas brancas (RABELO et al., 2018). De acordo com Neri (2013), a 

maioria dos idosos negros apresenta baixa renda, baixa escolaridade — incluindo 
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maior índice de analfabetismo — e, renda familiar insuficiente para suas 

necessidades, de acordo com eles mesmos.  

Silva e Araújo (2020) apontam que a velhice é, de fato, uma idade plural, 

multideterminada e dinâmica. Neste ínterim, a sexualidade também é apresentada 

como fenômeno biopsicossocial e heterogêneo, presente na construção do indivíduo 

durante todo seu curso de vida, sendo um fator crucial na experienciação — ou não 

— de uma melhor qualidade de vida na velhice. 

Falar sobre o construto sexualidade relacionada à velhice ainda é um tabu 

presente na sociedade atual, a mesma que tem como base a promoção do bem-

estar livre de preconceitos. O preconceito é um aspecto chave neste ponto, haja 

vista que mesmo que atualmente a sexualidade seja compreendida como uma 

necessidade básica na velhice, que se articula com fatores hormonais, emocionais e 

socioculturais, muito do que a sociedade reproduz vem de uma lógica estagnada, 

onde além de construir uma imagem da velhice como assexual, muitos idosos 

tendem a reagir negativamente no que tange à adaptação ao fenômeno sexual nesta 

fase da vida, isto também pode ser uma consequência da sociedade e sua lógica 

assexual face a esta fase do ciclo vital (GOMES et al., 2020). 

A vivência da sexualidade na velhice está atrelada à forma como esta foi 

vivida na adolescência e na vida adulta. Nesse sentido, essa vivência nessa fase da 

vida é uma continuação do que foi vivido até o momento, considerando-se os 

sentimentos, a forma de dar e receber prazer, a satisfação, o conhecimento sobre 

educação sexual, e as eventuais limitações físicas e emocionais adquiridas em 

virtude das experiências ao longo da vida (CHAGAS et al., 2020; FREIRE; 

SOUSA, 2017). 

O mesmo imaginário que percorre o pensamento dos mais jovens também 

perpassa o pensamento dos idosos em relação à sua própria sexualidade. Primeiro 

porque a educação da atual geração de idosos foi repressora e restritiva, tendo 

como base valores morais muito rígidos, onde falar sobre sexo era um grande tabu 

(FREIRE; SOUSA, 2017; ROZENDO; ALVES, 2015). Em segundo lugar, elenca-se 

os mitos impregnados no imaginário social, que impulsionam e encorajam os mais 

velhos a admitir um posicionamento negativo frente à sexualidade.  

O ideal coletivo e social face à velhice e aos processos de envelhecimento 

ainda possui características majoritariamente negativas e estigmatizadas. Neste 

sentido, o fato de um idoso não experienciar integralmente a sua sexualidade nesta 
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fase da vida é de responsabilidade exclusivamente individual? Esta reflexão se 

apresenta como um elemento essencial, pois, a vivência integral da sexualidade, os 

preconceitos e tabus em torno desta experienciação repercutem nas histórias de 

vida das pessoas que tem o seu direito de envelhecer negado em virtude das 

orientações sexuais e identidades de gênero que fogem dos padrões 

cisheretonormativos. 

Então, a quem se voltam as políticas públicas, assistenciais e governamentais 

brasileiras com foco na velhice e envelhecimento, se tantas velhices continuam 

invisibilizadas? Quantos idosos LGBT+ você conhece? 

O envelhecimento e a velhice LGBT+ ainda são temáticas pouco exploradas 

no contexto nacional. O fato de o Brasil ser o país mais violento para uma pessoa 

LGBT+ “viver”, considerando que este é o líder no ranking mundial de assassinatos 

de pessoas travestis e transexuais (GASTALDI et al., 2021), pode ser um indicador 

de que as pautas com foco na diversidade e sexualidade são limitadamente 

exploradas. Neste sentido, pode-se evidenciar que a vivência de pessoas não 

heterossexuais e não cisgêneras possui uma carga negativa ainda maior quando 

pensada em relação às questões de envelhecimento. 

Como pensar no envelhecimento de uma população onde a expectativa de 

vida atinge os 35 anos? Este é o caso da letra T do movimento LGBT+ 

(BENEVIDES; NOGUEIRA, 2020). Este fator é uma evidência crucial no que 

corresponde ao direito de envelhecer, pois, torna-se nítido que apenas uma 

legislação anti-preconceito, um Estatuto do Idoso e políticas públicas voltadas à 

idade idosa não se configuram como equidade ou garantia no acesso à velhice. 

Seja por um viés social de não se pensar a respeito da velhice com a 

presença da sexualidade, seja por a sociedade brasileira ainda ser bastante atrelada 

em regimentos retrógrados com relação à diversidade sexual, o fato é que estes 

fatores contribuem diretamente com a invisibilidade e com a negligência sofrida pela 

população LGBT+.  O presente capítulo versará sobre este ponto bastante 

menosprezado da vivência LGBT+ brasileira: o direito de envelhecer. 

 

2. PESSOAS LGBTS+ TÊM O DIREITO DE ENVELHECER? 

      

    O fenômeno conhecido como transição epidemiológica e demográfica, vem 

trazendo novas configurações populacionais. Tal processo edifica o aumento 



145 

progressivo da parcela idosa mundial (TORRES et al., 2020). Com esse 

crescimento, se evidencia a necessidade de um maior entendimento acerca das 

especificidades dessa população, assim como a urgência de se discutir as 

intersecções. 

         O entendimento da velhice por muito tempo se conectou a uma visão limitante 

e negativa, atrelando o idoso a uma visão de declínios, perdas, dificuldades e 

solidão. Entretanto, o que se visualiza acerca da idade idosa, ainda está 

majoritariamente interligada a uma vivência heterossexual (GOMES et al., 2020). 

         Estima-se que 10 % da população brasileira faça parte da comunidade 

LGBT+, cerca de 20 milhões de pessoas (RAMOS, 2017). Este número não pode 

ser considerado oficial, visto que os dados do Censo populacional brasileiro não 

incluem perguntas sobre orientação sexual ou identidade de gênero (FIGUEIREDO; 

ARAÚJO, 2021). Esta lacuna de dados pode ser vista como um dado: o Brasil não 

se volta ao entendimento das especificidades da população; então, pensar o 

envelhecimento de pessoas que mesmo na juventude são negligenciadas não é uma 

prioridade. 

         O Brasil, sendo o líder na classificação mundial de violência contra a 

diversidade sexual, também é uma evidência concreta de que pensar acerca de 

quem tem direito de envelhecer neste país é um impasse social. Ou seja, como 

pensar sobre planejar estratégias ou estipular políticas para um envelhecimento que 

não se vê, não se conhece e nem se permite aprofundar?  

         Em 2020, 237 LGBTs+ foram mortos no Brasil apenas por serem LGBT+ 

(GASTALDI et al., 2021). Os fatídicos números com relação à LGBTfobia remontam 

aspectos de uma sociedade patriarcal, com bases em premissas ultrapassadas e 

que não consegue lidar bem com as múltiplas diferenças. Ora, se uma determinada 

sociedade não se abre ao entendimento das várias diversidades sexuais, essa 

mesma sociedade consegue entender as várias velhices existentes? 

         As velhices são compostas por vivências, multideterminadas por vários 

fatores e dependem de aspectos biopsicossociais (SILVA; ARAÚJO, 2020). Mesmo 

neste escopo, a sociedade ainda enquadra a velhice em determinados rótulos, como 

se existisse apenas uma forma de experienciar esta fase do ciclo vital. Ainda neste 

aspecto, é preciso versar sobre a interseccionalidade vivenciada tanto por idosos, 

quanto por LGBTs+. 
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         A sociedade, pautada em uma estrutura desigual e de exclusões, onde a 

lógica normativa superior é heterossexual, branca e capitalista, afeta diretamente a 

experiência de vida atravessada por marcadores sociais, aqui especificamente idade 

e sexualidade. A interseccionalidade abrange olhares acerca do cruzamento de 

pautas que resultam na vulnerabilidade social de indivíduos apenas por se fazerem 

presentes em grupos que se distanciam dos padrões de conduta esperados na 

sociedade, o que atravessa e apresenta resultados negativos e desvantajosos em 

níveis psicológico e físico (ALVES; ARAÚJO, 2020; SANCHES; MANNES; 

CUNHA, 2018). 

         O processo de envelhecimento, ou a velhice atrelada ao marcador social 

LGBT+, pode ser um elemento predisponente para a vivência de um duplo estigma 

(GOMES et al., 2020; SALGADO, 2021). A soma desses fatores de aversão social 

afeta diretamente a qualidade de vida dessas pessoas. Além disso, os vários 

estigmas gerados atrelam-se às questões de invisibilidade social geradas no entorno 

desses indivíduos. Em vista disso, que tipo de artifícios ou suporte social, civil ou 

individual estas pessoas encontram para um desenvolvimento humano, de 

fato, humano?  

 A interseccionalidade entre gênero, classe social, ser uma pessoa com 

deficiência, cor, viver com HIV, território somada à experiência de ser LGBT+ resulta 

em contextos de singularidades e, muitas vezes, de vulnerabilidades para ser 

possível alcançar a velhice, que não chega para a maioria. 

 

3. DIREITOS HUMANOS, DIVERSIDADE E ENVELHECIMENTO: UM DIÁLOGO 

POSSÍVEL? 

       

   O envelhecimento da população mundial convida os indivíduos de todo o 

planeta a pensar nos desafios propostos por esta configuração social. No Brasil, em 

específico, este fenômeno agrega-se a outros problemas sociais impostos nas mais 

variadas áreas de vida (CAMARANO; KANSO; FERNANDES, 2016). Nesse aspecto, 

o rumo das políticas públicas e ações governamentais necessitam contemplar as 

demandas dos idosos de hoje, assim como os que serão amanhã. 

         Temáticas como Direitos Humanos, cidadania e velhice são pontos 

importantes para o entendimento e enfrentamento aos possíveis problemas 

vivenciados pelos idosos. Em contrapartida, o que se percebe ainda é a continuação 
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de uma prática insensibilizada voltada a este público. A relação exclusiva de perdas 

dada à velhice parece obstruir as visões de possíveis ganhos nesta fase de vida, 

levando estas pessoas à experiência desfocada da sociedade, o que resulta em 

esquecimento e abandono. Em suma, o que se percebe cotidianamente, é a 

insistência em negar aos que perpassam a velhice a prática integral de vida e a 

elaboração de projetos, fazendo-os perder algo tão social como é o caso da 

cidadania (BORGES, 2019). 

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, com o marco central 

da melhora da assistência em saúde, as ações construídas nas esferas 

governamentais ainda se interligam a uma visão demasiadamente biológica em 

relação à velhice. Este enfoque biológico ofertado pode contribuir para a uma 

perspectiva eclipsada das outras esferas de vida de um indivíduo. Neste sentido, há 

uma confluência no entendimento desta fase vital, como se toda a população tivesse 

que trilhar o mesmo caminho desenvolvimental (TORRES et al., 2020). 

 Ao analisar os dados referentes ao processo de envelhecimento populacional 

brasileiro, é notável que sua execução acontece distintamente entre os mais 

diversos grupos sociais presentes no país. Destarte, utilizando a população negra 

como exemplo, percebe-se que sua participação no estrato de pessoas idosas é 

significativamente menor quando comparada às pessoas brancas. Este fato se dá 

principalmente pelo empobrecimento desta parcela populacional, como também ao 

número de mortes dentro deste grupo (BRAGA et al., 2008).  

 O desenvolvimento das políticas assistenciais e de saúde com foco na pessoa 

idosa são avanços consideráveis em âmbito nacional. O reconhecimento desta 

população como foco de políticas sociais e de direitos remontam o papel de 

cidadania continuada. Além disso, esse desenvolvimento é fruto dos objetivos 

traçados pelo Programa Nacional de Direitos Humanos — PNDH (BRASIL, 2009) 

que tem o objetivo central na mudança de perspectiva face ao envelhecimento e 

outras questões. Ou seja, busca-se modificar a visão de (apenas) compaixão, 

caridade, etc., transformando-a em uma lente capaz de visualizar estes atores como 

sujeitos de direito (BORGES, 2019). No entanto, persiste a dúvida de quem são 

estes atores, dado que estamos vivendo em um Brasil que não tolera a diversidade. 

 O PNDH está vinculado ao atual Ministério da Mulher, da Família e dos 

Direitos Humanos. Entre os objetivos estratégicos do Programa Nacional de Direitos 

Humanos estão a afirmação da diversidade para a construção de uma sociedade 
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igualitária e a garantia do respeito à livre orientação sexual e identidade de gênero. 

As ações programáticas têm como responsáveis órgãos da Presidência da 

República (BRASIL, 2009). Contudo, como esperar compromisso social de um 

gestor que zomba dos Direitos Humanos? Quais Direitos Humanos aos LGBTs+ são 

garantidos por uma ministra que insiste em se referir à “ideologia de gênero” 

preconceituosamente e não promove ações para essa população? 

 O atual governo brasileiro é um exemplo claro de retrocesso com relação à 

temática de direitos humanos. A plataforma de governo que o presidente do Brasil 

utilizou em sua campanha era totalmente endereçada ao rompimento com as 

políticas progressistas construídas até então. A exemplo disso, evidencia-se a 

retirada das questões e pautas LGBT+ das diretrizes dos direitos humanos, como 

também aos inúmeros ataques do presidente às diversas parcelas populacionais 

invisibilizadas, como LGBTs+, mulheres, indígenas, etc. (BENTO, 2019). 

 Recentemente, em abril de 2019, o Governo Federal extinguiu através do 

Decreto nº 9.759 o Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos 

Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (CNCD/LGBT), que 

foi “substituído” pelo Conselho Nacional de Combate à Discriminação (Decreto nº 

9.883). Pouco representativo e sem categorizar em suas diretrizes o combate à 

intolerância relacionada à orientação sexual e identidade de gênero, o “novo” 

Conselho é mais uma barreira na luta e conquista de direitos por uma 

existência digna. 

Para se ter uma velhice de qualidade e bem-sucedida, é necessário ter em 

mente que a garantia da velhice só é possível diante de um processo de 

desenvolvimento minimamente bem assistido. É indiscutível a primordialidade de 

políticas públicas voltadas à população idosa e a desmistificação de estereótipos da 

velhice, mas não se pode esquecer de garantir hoje a dignidade que os jovens 

precisam para sobreviver e se tornar idosos amanhã, especialmente a 

população LGBT+. 

Além da abstenção do Poder Público em desenvolver levantamentos a fim de 

caracterizar a comunidade LGBT+ brasileira e em promover melhores condições de 

vida para essas pessoas, o que observamos no Brasil é um Governo 

deliberadamente omisso — que não dá importância ao impacto da sua política 

nacional na maneira como a sociedade interage com a população LGBT+ — este é 

um momento de ascensão de uma agenda antiLGBT+, com propostas de lei cujo 
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objetivo é estigmatizar a criminalizar a vivência LGBT+, fortalecimento de discursos 

de ódio sobre a população LGBT+, e o retrocesso de políticas LGBT+ inclusivas. 

Na contramão do aumento da longevidade da população em geral, a baixa 

expectativa de vida da população LGBT+ alerta a respeito da invisibilidade das 

trajetórias de envelhecimento desse grupo, que possui inúmeras singularidades 

(SALGADO, 2021). Uma parte das pessoas LGBT+ nem sequer conseguem chegar 

à velhice pelos crimes de ódio ceifam suas vidas. Aquelas que atingem a velhice 

lidam diariamente com a luta pela sobrevivência, com violações de direitos, a inércia 

do Estado e mais as vulnerabilidades que se somam quando as 

interseccionalidades aparecem. 

Não obstante, o perfil das pessoas LGBT+ mortas em 2020 no Brasil 

compreende maioria de pessoas trans, de gênero feminino, negras. Além dos 

assassinatos, o suicídio entre pessoas LGBT+ que sofrem com a LGBTfobia e a 

diária violação de direitos é frequente. No tocante à faixa etária, dos 156 casos em 

que foi possível identificar a idade das vítimas, em cerca de 87,8 % destes a faixa 

etária correspondente está entre 15 e 45 anos (BENEVIDES; NOGUEIRA, 2020; 

GASTALDI et al., 2021). Nessa perspectiva, que direito de envelhecer tem sido 

destinado à população LGBT+? 

Apesar da existência do Programa Nacional de Direitos Humanos, as ações e 

políticas afirmativas voltadas à diversidade são insuficientes. Um exemplo é a 

recente criminalização da LGBTfobia pelo Supremo Tribunal Federal a partir da Lei 

de racismo (Lei nº 7716/1989), que inicialmente se apresenta como uma grande 

conquista para a comunidade LGBT+, contudo enfrenta obstáculos para sua 

aceitação e reconhecimento, como o preconceito e a violência institucionais. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Entender as necessidades de uma população em vulnerabilidade é o mínimo 

a ser feito na luta contra a marginalização social. A realidade sociopolítico-

econômica ainda se constitui enquanto fator negativo para muitas pessoas LGBT+, 

principalmente quando essa vivência vem atrelada à segregação e à 

invisibilidade. Esta realidade ainda possui atravessamentos negativos quando 

entrelaçadas às questões de velhice e envelhecimento. 
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A indisposição para transformar estruturas organizacionais, capacitar agentes 

da segurança pública, da saúde, da assistência social e áreas afins; a ausência de 

interesse e empenho em estabelecer uma infraestrutura adequada para o 

atendimento especializado dessa população, a LGBTfobia velada, a relativização do 

discurso de ódio em nome da liberdade de expressão, de religião e de livre opinião 

são algumas das barreiras no combate à LGBTfobia.  

Mesmo que atualmente os avanços com relação às políticas públicas 

socioassistenciais sejam uma conquista, a sociedade em geral ainda carece 

progressos. As barreiras patriarcais, machistas e retrógradas impedem o caminho 

científico e social face à diversidade. Diante desse cenário, fica o questionamento 

acerca do preparo e capacidade do Estado atual em oferecer a possibilidade de 

vivenciar o envelhecimento e a velhice de pessoas LGBTs+. O que ainda se vê é a 

continuação de uma negligência, atraso, desorientação dos poderes estatais, que 

invisibilizam, ao invés de ofertar a inclusão e o exercício da cidadania. 

Para além de ações que envolvam a responsabilidade do Poder Público, é 

fundamental reconhecer que a mudança não parte exclusivamente do que está 

escrito em uma lei ou das diretrizes de um programa. A ruptura de paradigmas, a 

descontinuação dos ciclos de violência institucional, física e psicológica destinados 

às pessoas LGBTs+ e a dissolução de estigmas e estereótipos também provém de 

um compromisso individual. Além disso, percebe-se que as conquistas das 

populações marginalizadas ainda são frágeis e alvo de inúmeros ataques. O que 

você, leitor, tem feito para dirimir as desigualdades em relação à diversidade sexual 

e de gênero? Quais ações você tem praticado que viabilizam a chegada de pessoas 

LGBTs+ à velhice? Com quantas pessoas LGBTs+ (idosas ou não) você convive? 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Toda pessoa que comete um crime ou um delito tem que ser julgado pelos 

seus atos para que a justiça seja feita. Todavia, o cumprimento da pena decorrente 

da condenação provoca algumas questões. Por exemplo, considerando o 

desenvolvimento humano se estruturando através do que se denominou fase da 

infância, da adolescência, da idade adulta e da chamada terceira idade, como levar 

em consideração o cumprimento da pena nesse contexto?  

No que concerne a infância e adolescência sabe-se historicamente quantas 

vezes as formas do cumprimento da pena, variaram em relação a idade penal tendo 

em épocas a prisão de crianças aos 9 anos encarceradas junto a criminosos adultos. 

Até a década de 1920 as crianças eram colocadas na prisão no Brasil. Em 1922 com 

a reforma do Código penal houve um aumento da idade de 9 para 14 anos e o 

código de Menores de 1927 a idade foi elevada para 18 anos. Essa passou a ser a 

idade em que seriam responsáveis por seus crimes e poderiam ser condenados à 

prisão. Foi neste contexto que crianças e adolescentes abaixo de 18 anos ficaram 

proibida de serem presas. Em 1990, com o Estatuto da criança e do adolescente 

(ECA) foi reafirmado que abaixo de 18 anos crianças e adolescentes seriam 

aplicadas medidas socioeducativas para aqueles que estejam em conflito com a Lei.   

Todavia, em nossos dias não há consenso em relação a idade adequada para 

o cumprimento da justiça na perspectiva do direito penal. No que concerne o idoso, 

o estatuto do idoso, vem tentando esclarecer a questão do direito penal e o seu 

cumprimento relacionado com o crime cometido pelo idoso.  Essa questão nos leva 

a pergunta: todos os homens são iguais diante do Direito? Qual é a natureza ética 

da justiça? Será a idade um determinante ético em face do rigor da prisão e da 

justiça pelo tipo de pena a ser cumprida? A questão do idoso e o cárcere passa 

pelas seguintes possibilidades: ser preso e envelhecer na prisão para cumprir a 

pena; chegar idoso na prisão, cumprir a pena vivendo longos anos na prisão e a 

vivência enquanto idoso após o encarceramento. Em relação a idade que define o 

idoso não houve alteração do texto do art.65 do Código Penal prevalecendo o que 

consta no Estatuto do Idoso que considera idosa a pessoa a partir de 60 anos. 

O expressivo aumento da população brasileira e os avanços nos ramos da 

medicina e farmacêutico (ghiggi, 2012) traz à tona diversas questões tangentes ao 

público idoso. Destaca-se a importância do trabalho conjunto entre os entes 
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legislativos e a ciência, no ramo da gerontologia, para melhor criarem-se as 

condições que se adequem à abordagem da saúde do idoso encarcerado, haja vista 

sua condição limitada em múltiplas dimensões (biológica, psicológica, sociológica e 

cultural).  

Com a redemocratização brasileira, em 1984, a Lei de Execução Penal (LEP) 

prevê, pela primeira vez, saúde aos “presos e condenados” (Lermen, H.S et al., 

2015). Outra contribuição para a situação dos idosos foi a elaboração do Estatuto do 

Idoso (2003), que trouxe um novo olhar sobre os direitos assegurados às pessoas 

com mais de 60 anos de idade e, portanto, permitindo o investimento em novos 

direcionamentos nos diversos aspectos que atingem essa parcela da população, que 

ao longo dos anos, vem crescendo e carecendo de mais ações inerentes à sua 

condição (Bucher-Maluschke & Silva, 2018). A implantação desse estatuto 

demonstra um interesse social importante nas políticas públicas até então. 

Este capítulo tem por objetivo avaliar o cenário prisional brasileiro e as 

condições de saúde das mulheres presas e qualificadas como idosas. Inicia-se com 

um levantamento bibliográfico sobre o tema. A fim de ilustrar o que a literatura 

pesquisada demonstrou, lançou-se mão de um estudo de caso alinhado com a 

realidade de inúmeros idosos do Brasil, que sofrem com o drama da depressão em 

regime de cárcere. Para melhor análise dos dados, usaram-se os instrumentos 

genograma, para um mapeamento dos relacionamentos familiares da participante, 

bem como análise da linha da vida dela. Por meio da análise do genograma do caso 

estudado, traçou-se o contexto das relações biopsicossociais que, de alguma 

maneira, levaram a participante ao envolvimento com práticas ilícitas (tráfico de 

drogas), bem como o desencadear de seu quadro depressivo, no ambiente prisional. 

 

2. SITUAÇÃO DOS IDOSOS NO CÁRCERE NO CONTEXTO BRASILEIRO 

 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2020) afirma que o 

Brasil é o lar de aproximadamente 20 milhões de idosos. Estima-se que, em 2060, o 

número total de idosos no país chegue a quase triplicar, passando a 58 milhões 

(Vilela et al., 2021). O aumento da população prisional, reflete-se nos grupos 

específicos, como a população idosa, ou seja, maior de 60 anos (Lei 10.741/2003 – 

Estatuto do Idoso). O Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias 

(INFOPEN) indica que os idosos encarcerados representam 1,4 % da população 
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total, ou seja, cerca de dez mil em um total de 748,009 mil pessoas privadas de 

liberdade (INFOPEN, 2004/2019). Sendo assim, embora esse quantitativo não 

represente um dado alarmante em relação à população geral, é importante ressaltar 

que o número de idosos encarcerados apresentou um crescente aumento entre os 

anos de 2005 e 2019 (Vilela et al., 2021). Em 2005, eram 1.350 idosos 

encarcerados, entre homens e mulheres. Em 2009, o número desses idosos passou 

a ser 4.076; em 2011, chegou a 4.849, em 2016, passou a 6.895, em 2019, atingiu o 

total de 10.273 representando um aumento de 660 % em 14 anos (INFOPEN, 

2004/2019). Em 2021 o número de idosos apresentou um decréscimo para 9.480 

pessoas, acompanhando a diminuição da população carcerária durante a pandemia.  

Na Tabela 1, estão dispostas as unidades federativas do Brasil com maior 

número de idosos encarcerados no período de janeiro a junho de 2021. Pela 

observação da tabela, pode-se inferir que o número de mulheres idosas 

encarceradas é bem inferior ao número de homens idosos encarcerados, embora a 

população masculina seja inferior à feminina. Conforme Wacheleski (2015), a 

principal justificativa apresentada para essa característica do envelhecimento 

populacional no país é a menor mortalidade do segmento feminino e um fluxo 

migratório maior de mulheres do meio rural para o urbano, o que permite a afirmação 

de que as mulheres prevalecem na composição da população idosa e superam os 

homens na população total do país. 

 

Tabela 1 – Tabela Representativa das unidades federativas com maior número de idosos 
encarcerados no período de janeiro a junho de 2021. 

Unidade Federativa 
Total de 
idosos 
encarcerados 

Homens Mulheres 

  Nº  % Nº  % 

São Paulo 2.769 2.629 94,94 140 5,06 

Minas Gerais 632 598 84,62 34 5,38 

Pernambuco 556 506 91,01 50 8,99 

Rio Grande do Sul 485 463 95,46 22 4,54 

Paraná 392 386 98,47 6 1,53 

Rio de Janeiro 380 354 93,16 26 6,84 

Total: SP, PE, MG, RS, 
RJ e PR 

5.214 4.936 92,94* 278 5,39* 

Fonte: DEPEN, Ministério da Justiça (2021). Nota. M = Média 
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Diante deste cenário, Ghiggi (2012), levanta algumas considerações, como 

por exemplo, o fato de o Estatuto do Idoso não considerar a proteção ao réu idoso, 

mas sim, em condição de liberdade ou em abrigos. Por outro lado, o código penal 

não sofreu alterações em seu conteúdo, exceto no aspecto do idoso como vítima de 

crimes. O réu idoso só será beneficiado, assim como no âmbito do direito processual 

penal, se sua idade exceder os 70 ou 80 anos, sem quaisquer justificativas para tal. 

Por exemplo, o direito processual penal prevê a possibilidade de prisão cautelar 

domiciliar para idosos com mais de 80 anos, sob a ideia, respaldada por parte de 

alguns doutrinadores, de que o envelhecimento é um processo que varia de pessoa 

para pessoa. 

O autor recomenda estender as proteções aos idosos em instituições de 

abrigo para o contexto dos presídios (Ghiggi, 2012), uma vez que estes são 

entendidos como abrigos para os idosos que deles façam parte. Desta maneira, a 

gerontologia social é a área do conhecimento capaz de prover uma importante 

contribuição no contexto da análise da presença da pessoa idosa em seus diversos 

estratos socioculturais ao longo do tempo (Bucher-Maluschke & Silva, 2018). Aliada 

à criminologia, ela poderá formatar políticas e métodos de abordagem do público 

idoso encarcerado oferecendo-lhes condições o mais próximo possível do que está 

estabelecido no Estatuto do idoso em seu artigo 2º: 

O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 

sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei 

ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua 

saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, 

em condições de liberdade e dignidade (Estatuto do Idoso – Art 2º).  

Assim como, está estabelecido no artigo 4º do mesmo estatuto que: Nenhum 

idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, 

crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, 

será punido na forma da lei (Estatuto do Idoso – Art 4º). 

Ghiggi (2012), considera que a população idosa possui necessidades 

diferenciadas, sob muitos aspectos da vida adulta. A pesquisadora ressalta que o 

ambiente prisional precisa ser bastante preparado, buscando soluções que afetem o 

mínimo possível a dignidade das pessoas na fase senil. Este processo inclui o 

conjunto de adaptações cognitivas e comportamentais do indivíduo preso a novos 

modelos comportamentais, psicológicos, éticos, de linguagem (Oliveira, 2012). 
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Desses processos, decorrem inúmeras repercussões no campo da saúde pública, de 

maneira mais acentuada nas mulheres e nos grupos específicos como os idosos e 

as pessoas com deficiência (França, 2014). 

 

3. O ENCARCERAMENTO DA MULHER NA PERSPECTIVA DO 

ENVELHECIMENTO 

 

A Geronto-criminologia é o estudo sistemático da pessoa idosa, considerado 

no âmbito das infrações penais e outras reações antissociais, tendo em vista o 

aumento progressivo da criminalidade geriátrica (Walecheski 2015). No sistema 

prisional brasileiro verifica-se uma acentuada predominância de um perfil 

populacional relacionado a indivíduos negros/pardos, jovens e pobres. Também se 

percebe uma particularidade como a captura e o encarceramento de idosos 

(Walecheski, 2015), que traz à tona dois pontos básicos: o envelhecimento do 

detento que extrapola a fronteira dos 60 anos em regime prisional, e aquele que é 

capturado pelo sistema penal, já nessa faixa etária. Esses dois cenários merecem 

discussões aprofundadas para o alinhamento do sistema prisional com as 

necessidades deste público. 

Em 1978, o médico Heber Soares Vargas escreveu um livro intitulado 

“Geronto Criminologia: a antissocialidade da velhice”. Nesse livro o autor classifica o 

delinquente geriátrico como todo o indivíduo que após 50 anos cometeu uma 

determinada infração penal. O delinquente geriátrico primário é o indivíduo que 

cometeu atos antissociais após os 50 anos. O delinquente geriátrico reincidente é o 

indivíduo que após a primeira infração penal punida, a partir dos 50 anos voltou a 

delinquir, novamente, ocasionando uma nova punição. Walecheski (2015) define 

ainda o “Preso Idoso”, sendo aquele que praticou atos infracionais na idade madura 

dos 21 aos 50 anos, e que em decorrência da duração da pena sofrida, envelheceu 

na prisão. Não se constituindo dessa forma em um delinquente geriátrico, mas num 

preso idoso. 

A abordagem da criminologia crítica desenvolve um entendimento mais amplo 

sobre criminalidade, que perpassa a ação do sistema penal e das suas agências 

oficiais. Assim, o status social de delinquente implica o efeito da ação de controle 

social sobre a delinquência. Não adquire esse status aquele que, apesar de ter 

realizado o mesmo comportamento punível, não é alcançado pela ação daquelas 
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instâncias e não é considerado e tratado pela sociedade como delinquente 

(Walecheski, 2015) 

No contexto contemporâneo, o aprisionamento se dá por um processo de 

controle social, para naturalizar uma ordem social que é constituída por forças 

sociais dominantes e por grupos sociais inseridos às margens da lógica imposta pelo 

capital financeiro. A população “disfuncional” ao capital, por sua vez, constrói formas 

de resistência individuais e coletivas para sobreviver ao ataque das forças 

instituídas. Neste cenário, o Estado lança mão do aparato policial e do Judiciário no 

sentido de conter as “classes perigosas”. Na lógica da criminalização, os jovens 

pobres e negros, a população de rua e os movimentos sociais são os alvos 

preferenciais (Walecheski, 2015). Somado a toda essa problemática da visão sócio-

antropológica do processo de encarceramento, há de se reconhecer todo o 

alinhamento necessário a esse fenômeno psicossociocultural, associado ao contexto 

do idoso no cárcere 

 

4. DIREITO AO ACESSO À SAÚDE DA MULHER NA PRISÃO 

 

A saúde constitui-se em direito fundamental de qualquer cidadão, portanto é 

um objeto de constante análise. A cada momento faz-se necessário enfrentar 

diversas fronteiras desse direito fundamental. Uma discussão relevante, trata-se de 

romper com a discriminação dos cidadãos, ideia que vai de encontro ao conceito de 

democracia (Bucher-Maluschke & Silva, 2018). A lógica da inclusão deve prevalecer, 

portanto, nos diversos sistemas de atenção aos direitos da sociedade. As ideias 

levantadas nesta seção referir-se-ão à saúde no contexto prisional-

sanitário brasileiro. 

Efetivar o direito à saúde é uma das características da democracia, direito 

este humano e social, dotado de complexidade. A sociedade brasileira é marcada 

por iniquidades sociais, as quais se tornam muito claras quando o assunto é saúde, 

especialmente no sistema prisional (Kölling et al, 2013, p. 76). 

A realidade dos presídios brasileiros coloca-se em condição paradoxal, pois 

deveriam ser espaços com o mínimo de condições ambientais para capacitar os 

indivíduos à ressocialização. Entretanto, eles não garantem, em sua maioria, as 

condições básicas de saneamento e higiene. Este aspecto é relevante na análise 

dos indicadores de atenção à saúde daqueles privados de sua condição de 
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liberdade. No contexto das pessoas idosas, lança-se um novo olhar sobre as novas 

necessidades desses indivíduos incluídos no sistema penal, ou em condições de 

envelhecimento em regime de cárcere.  

Como medida governamental para viabilizar um plano de atenção à saúde, 

criou-se o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário (PNSSP), instituído 

pela Portaria Interministerial nº 1.777, de 9 de setembro de 2003. Este plano tem 

como objetivo garantir o acesso à saúde para as pessoas privadas de liberdade 

(masculinas, femininas e psiquiátricas) proporcionando a extensão dos serviços do 

SUS (Sistema Único de Saúde) aos presídios, com ênfase na atenção básica 

(Kölling et al., 2013). 

No contexto da mulher encarcerada, deve-se levar em considerações os 

aspectos do patriarcado brasileiro, dentre os quais as mulheres são educadas para 

cuidar dos filhos e servir o marido. A condição de abandono familiar, representa um 

primeiro impacto, para a mulher presa, levando-a a uma condição desnorteadora ao 

perder as suas referências, tidas como legado de uma educação recebida nos 

paradigmas culturais dominantes do país. Essa característica fica mais evidente 

quando se trata da mulher idosa, pois as marcas temporais dessa educação beiram 

a subserviência feminina e elevam os impactos sofridos pelo encarceramento 

vivenciado por esse grupo (Jesus, 2014) 

As garantias legais previstas para a atenção à saúde enquanto direito social 

essencial a todo indivíduo, a Lei 8.080/1990 considera que “(...) a saúde é um direito 

fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis 

ao seu pleno exercício.” (Brasil, 1990, art. 2º). No âmbito da população carcerária, a 

Lei de Execução Penal afirma, no seu art. 10, que “(...) a assistência ao preso e ao 

internado é dever do Estado (...)”. Trata também, em seu art. 14, “(...) a assistência à 

saúde (...) de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, 

farmacêutico e odontológico.” (Brasil, 1984). Com isso, entende-se ser evidente a 

responsabilidade estatal pelas pessoas em cárcere na defesa do acesso à saúde. 

Porém, este aspecto é apresentado na Lei de forma limitada, deixando a cargo dos 

técnicos as melhores abordagens para se garantir a saúde integral dos presos. 
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5. METODOLOGIA 

5.1 Delineamento 

 

Foi realizado um estudo de caso (Yin, 2014), que se pautou na compreensão 

dos motivos e das repercussões do encarceramento na pessoa idosa. 

Local da Pesquisa: 

A pesquisa ocorreu em um presídio feminino do Distrito Federal do Brasil, que 

se destina ao recolhimento de mulheres, sentenciadas ao cumprimento de pena 

privativa de liberdade, nos regimes semiaberto e fechado, bem como de presas 

provisórias, que aguardam julgamento pelo Poder Judiciário. A Penitenciária faz a 

custódia também de internos homens, submetidos à medida de segurança. Os 

internos são recolhidos na Ala de Tratamento Psiquiátrico – (ATP). No período da 

coleta dos dados, a unidade encontrava-se com 668 mulheres e 101 homens em 

cumprimento de pena, sendo que a quantidade de vagas é para 378 mulheres e 85 

homens, ou seja, existia um déficit de 206 vagas. 

Participante: 

Analisamos o caso de uma mulher idosa encarcerada há três anos pelo tráfico 

de drogas.   

Instrumentos: 

Questionário sociodemográfico para identificar o perfil da participante, 

aspectos sociais, acadêmicos e criminais e o roteiro de entrevista semiestruturada 

composto por questões voltadas aos motivos e repercussões que levaram a 

participante ao tráfico de drogas. 

Tratamento dos dados: 

Os dados foram extraídos do banco de dados da pesquisa: A ressocialização 

e a integração da sociedade das mulheres apenadas pelo tráfico em Brasília-DF com 

o apoio do CNPq (Chamada MCTIOCNPq n. 282018 / Universal 2018). Foram 

realizadas três entrevistas, com duração de aproximadamente uma hora cada em 

uma sala no presídio feminino.  

Realizamos a análise dos dados, a partir da construção de um genograma e 

da linha da vida, que são instrumentos gráficos usados para mapear o contexto de 

um indivíduo, sob a ótica de seus relacionamentos familiares. Foram identificadas as 

relações entre as vivências pretéritas e o contexto vivencial atual do indivíduo 

avaliado, e a sequência de acontecimentos ao longo da vida da participante. 
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Genograma: 

Os Genogramas são representações simbólicas das relações entre os 

membros de uma família, graus de parentesco, padrões de comportamento, atitudes 

e doenças físicas e psíquicas. As análises se concentram geralmente na geração 

ascendente imediata (pai e mãe) e seguinte (avós paternos e maternos). Além das 

relações básicas de parentesco, acrescentam-se hipóteses clínicas e históricos 

médicos dos membros. Os Genogramas são utilizados por psicólogos que trabalham 

na abordagem familiar-sistêmica e por médicos, psiquiatras, psicólogos sociais, além 

de pesquisadores da genética, educadores, entre outros. O instrumento foi 

desenvolvido por Monica McGoldrick e Randy Gerson em seu livro Genograms: 

Assessment and Intervention (em tradução literal: Genogramas: Avaliações e 

Intervenções), publicado no ano de 1985. 

Linha da Vida ou Ciclo Vital: 

Representa o conjunto de etapas pelas quais as famílias passam e os 

desafios/ tarefas a cumprir em cada etapa, desde a sua constituição em uma 

geração até a morte dos indivíduos que a iniciaram. O bom entendimento do ciclo 

vital permite uma visão panorâmica, assim como focal, de maneira simultânea. O 

estudo do ciclo vital permite que o profissional perceba os entraves que a família 

está atravessando, seja por uma crise previsível ou não. (CERVENY, 2009).  

Procedimentos da Ética na Pesquisa: 

Para a proteção da identidade da participante, o codinome “Florentina” foi 

utilizado. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em conformidade 

com as Resoluções nº 446/12 e nº 510/16. Conselho Nacional de Saúde/Ministério 

da Saúde sob o número do parecer 3.026.011 e CAAE 0261018.0.0000.0023.  

 

6. RESULTADOS  

6.1 Caracterização do caso 

 

Florentina considera-se inocente, embora tenha sido flagrada em um 

caminhão com uma carga de drogas para entregar a terceiros. Ela relatou que um 

irmão foi quem pediu para ela levar o caminhão para ele, porque ele tinha quebrado 

uma perna e ela resolveu ajudá-lo. Ela levou sem saber a origem da carga, por isso 

considera-se injustiçada. Ela sente-se muito deprimida, pois a “minha vida virou de 

cabeça para baixo e o ambiente da prisão é muito ruim para as mulheres”. Ela isola-
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se o mais que pode porque não quer confusão. Recebe pouquíssimas visitas, exceto 

as do seu esposo. Não sabe quanto tempo ainda tem que ficar nessa situação. “Pela 

minha idade, espero que tenham compaixão e que eu saia logo daqui”. A 

participante relatou que na Unidade ela convive com mulheres mais velhas do que 

ela. 

Genograma familiar: 

 
Fig.1 - Genograma da participante Florentina, indicando as interações familiares. 

 
Fonte: Os autores. 

 

Florentina possui 60 anos, os seus pais são falecidos. Ela manteve um 

relacionamento harmônico com eles durante todo tempo em que conviveu com a 

família de origem. Os seus pais a criaram junto com seus irmãos. Entretanto o 

genograma demonstrou um relacionamento bastante conflituoso com todos os seus 

irmãos, agravando-se, ainda mais, quando um deles envolveu-a em um delito, onde 

Florentina 
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ela foi acusada por tráfico de drogas, o que acabou por levá-la ao cárcere, após 

julgamento. Até os seus 57 anos de idade, Florentina levava uma vida normal, muito 

dedicada ao convívio familiar, junto com seus filhos e maridos. Sempre foi uma mãe 

muito presente na vida de seus filhos e não tolerava injustiças e malfeitos, motivos 

pelos quais não conseguia manter um bom relacionamento com seus irmãos, na 

juventude. 

Florentina casou-se aos 20 anos de idade e conviveu com o ex-marido (65 

anos) por 19 anos com quem teve três filhos, dois homens e uma mulher. Os filhos 

possuem respectivamente 30 e 25 anos e a filha possui 28 anos. Dessa primeira 

união, Florentina tem três netos, sendo uma neta e dois netos. O genograma 

demonstra uma relação de amor com a neta, de 4 anos. Entretanto, ela tem pouco 

conhecimento sobre o desenvolvimento dos dois netos, de 2 e 1 ano e do genro, 

pois já se encontrava em regime de privação de liberdade na ocasião do casamento 

da sua filha e posterior nascimento dos netos.  

 Após o divórcio, aos 39 anos, Florentina casou-se com o seu segundo 

marido, de 64 anos, com quem conviveu harmonicamente. Florentina, que sempre 

teve um sentimento maternal muito forte, foi procurada por um de seus irmãos 

alegando querer adquirir um caminhão para poder trabalhar. Ela resolveu ajudar 

esse seu irmão, que tinha envolvimento com tráfico de drogas, e não desconfiou de 

sua intenção em querer usar o dito caminhão para o ilícito de traficar. A participante 

intermediou a compra do caminhão. Após acordar com o vendedor que buscaria o 

caminhão para trabalhar, ela ficou sabendo que o caminhão seria usado para 

transporte de uma carga significativa de droga para alimentar o tráfico em uma 

região do Paraná. Florentina intermediou a compra do caminhão, em troca de uma 

comissão de 5 mil reais prometida pelo irmão. A polícia, que já vinha acompanhando 

a ação dos envolvidos com o tráfico da região, associou Florentina ao delito, o que 

culminou com a prisão dela, aos 57 anos de vida. No interrogatório, Florentina 

chorou, jurou que era inocente, que não sabia que estava se envolvendo com o 

tráfico de drogas. Estava tão nervosa que embaralhou o discurso. Terminou sendo 

condenada, assim como o seu irmão.  

 A partir deste momento, a vida de Florentina sofreu um abalo terrível. A sua 

filha do segundo casamento tinha 15 anos e passou a viver sozinha com o pai, que 

tinha problemas cardíacos crônicos. Mesmo doente, o pai prestava total assistência 

à esposa, na prisão, porém não se conformava com a prisão dela, julgando-a 
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inocente. Após os três primeiros anos de cárcere, nasceu seu segundo neto, filho de 

seu primogênito, e um ano depois nasceu mais um neto, logo com um ano, após o 

casamento, de sua filha do primeiro matrimônio. No ano que seu terceiro neto 

completa um ano de vida, foi a óbito o seu atual esposo, aos 64 anos, por 

complicações cardíacas causados pelo desgosto profundo pelos acontecimentos 

que levaram ao encarceramento de sua esposa. Florentina sempre manteve um 

relacionamento harmônico com todos os filhos e com a nora, mesmo após a vida no 

cárcere, porém com essa sucessão de acontecimentos desagradáveis, ela passou a 

vivenciar um quadro severo de depressão.  

 

Linha da Vida  

 

Fig.2 – Linha do Tempo representativa da história de vida da participante do estudo de caso em 
questão, neste trabalho. 

Fonte: Os autores. 

 

Como podemos verificar na Figura 2. representativa do ciclo da vida de 

Florentina, o relato dela alinha-se com a realidade da maioria das mulheres em sua 

situação, no Brasil. Florentina sempre levou uma vida tranquila, dentro de suas 

limitações. Do ponto de vista comportamental sempre manteve um bom 

relacionamento com os seus descendentes, porém a sua juventude foi marcada por 

relações conflituosas com seus irmãos, trazendo-lhe reflexos na personalidade, por 

meio do afloramento de uma estrutura emocional fragilizada, após vivenciar os 

dramas do contexto prisional. Na segunda fase da vida de Florentina, representada 

em sua linha da vida, está o momento em que a participante do estudo de caso é 

julgada e presa. Isso a expôs, desde então, aos efeitos da prisão (terceira fase da 

linha da vida), donde decorre o diagnóstico, em Florentina, de um quadro de 

Período sem 
depressão antes da 

prisão (57 anos)

Prisão por 
envolvimento com 
tráfico de drogas

Conflitos familiares 
perante a situação 
vivenciada

Quadro depressivo 
desenvolvido 
posterior ao 
encarceramento
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profunda depressão (quarta fase da linha da vida), que a acompanha por longo 

período na prisão. 

 

7. DISCUSSÃO 

 

Os resultados apresentados neste caso corroboram com os demais estudos 

que indicam a prisão como uma experiência em família para muitas mulheres no 

Brasil (Bucher-Maluschke, et al., 2020). Segundo Queiroz (2015) são pessoas 

esmagadas pela penúria, de áreas urbanas, que buscam o tráfico como sustento. A 

maioria das detentas é negra e parda, mães abandonadas pelo companheiro e com 

ensino fundamental incompleto. Verificou-se que o problema de atenção à saúde no 

sistema prisional, em primeira análise, é bastante complexo relacionado a interfaces 

como: decisões políticas, normas adequadas, implantação e acompanhamentos de 

políticas públicas de atenção a essa parcela da população 

Kölling et al., (2013) e Vilela et al., (2021), argumentam que a ideia de um 

plano de atenção à saúde para as pessoas encarceradas está longe do desejável. 

No contexto das pessoas idosas e suas limitações, concernentes ao processo de 

envelhecimento, lança-se um novo olhar sobre as novas necessidades que 

amparem esses indivíduos idosos capturados pelo sistema penal, ou em condições 

de envelhecimento em regime de cárcere. As normas penais vigentes carecem de 

um olhar mais voltado à realidade do idoso, pois o advento da lei 10.741/2003 

(Estatuto do Idoso) trouxe alterações no código penal e processual penal, no tocante 

ao idoso na condição de vítima, como se verifica nas pesquisas de Ghiggi (2012) e 

não de agente antissocial, segundo o conceito de Vargas (1978). 

Para a definição de um modelo eficaz de medidas a proporcionar melhores 

condições de saúde ao público idoso encarcerado, devem-se criar vários grupos de 

trabalho, norteados pela Gerontologia. As novas alterações e adaptações das 

legislações, sob a ótica criminológica, relacionam-se ao tema de atenção à saúde 

das idosas no cárcere, comprometidas em abordagens multidisciplinares, e 

comprometidas com o bem comum, como por exemplo o Estatuto do Idoso. 

Como podemos observar no levantamento bibliográfico, há muitos 

antagonismos entre o que existe cotidianamente e o que foi previamente modelado 

para as políticas de atenção aos direitos fundamentais dos brasileiros. Pouco se tem 

feito, em termos de pesquisa voltada ao contexto das relações do idoso com o 
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sistema prisional. Esse cenário está muito ligado ao processo de transição do 

modelo de sociedade, vivenciado no Brasil, onde cada vez mais pessoas 

envelhecem. Por outro lado, a população jovem diminui, por uma baixa da 

fecundidade e aumento da violência nos grandes centros populacionais, e cuja 

parcela jovem da sociedade encontra-se mais exposta. 

Inferimos dos resultados observados, que o direito a um tratamento digno nas 

prisões ainda está muito longe de um patamar ideal. Demanda-se claramente de 

pesquisas e discussões acerca do tema, bem como de muita vontade política para 

uma mudança na maneira de olhar para o problema. No âmbito da saúde, inexistem 

requisitos mínimos de higiene nos presídios brasileiros, com base em nossos 

achados. Este dado é um reflexo da superpopulação carcerária e herança 

sociocultural relacionada à percepção da condição de preso, como sendo a fatia da 

população “esquecida” pelo Estado, o que onera as ações possíveis. No tocante à 

condição dos encarcerados idosos, que ao vivenciar o processo de envelhecimento, 

necessita-se de garantias muito mais abrangentes de seus direitos fundamentais.   

No seu livro Presos que menstruam, Nana Queiroz (2015) apresenta-nos 

relato de uma jovem que é presa grávida e ao longo do texto fica claro o tratamento 

desumano prestado às mulheres encarceradas, o que em nada irá diferir, caso essa 

seja idosa. A frieza dos carcereiros é tamanha, que muitas mulheres chegam ao 

desespero de cometerem o suicídio. Conflitos individuais e sensações de 

desequilíbrio emocional, dos mais diversos matizes, tornam-se cada vez mais 

presentes, na mente e no corpo daqueles que estejam submetidos às condições 

degradantes do ambiente carcerário.  

O estudo de caso apresentado ilustra o sofrimento psíquico que aflige a 

encarcerada quando se sente injustiçada e, portanto, com necessidade de 

acompanhamento psicológico. A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera a 

depressão um grave problema de saúde pública e estima que 154 milhões de 

pessoas sejam afetadas em todo mundo. A prevalência de depressão entre os 

idosos pode variar muito, dependendo do instrumento utilizado e da gravidade 

estudada (Bucher-Maluschke & Silva, 2018). Estima-se que 15 % dos idosos 

apresentam algum sintoma depressivo, e que a depressão seja frequente em idosos 

hospitalizados (5 a 13 %) e institucionalizados (12 a 16 %).  

A atenção à saúde mental, das mulheres idosas no cárcere, é um tema de 

difícil abordagem, dada a complexidade do contexto prisional brasileiro. Também, 
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por se tratar de um grupo bastante reduzido, frente à população carcerária total, 

podem ser construídas novas edificações para o abrigo adequado dessas pessoas. 

Esses novos locais seriam mais adequados para implantarem-se as ações 

necessárias à formação de equipes dispostas a mudar o quadro geral, a partir de 

pesquisas empíricas nesse público amostral. Ao mesmo tempo o espaço adequado 

traria melhores insights sobre como tratar as melhorias necessárias nos cuidados 

com a saúde dos encarcerados, idosos, e do sexo feminino. 

Os investimentos em políticas públicas para o atendimento à saúde da mulher 

idosa encarcerada representarão menor ônus para o Estado. Haja visto o grupo de 

mulheres e, em especial, as idosas na prisão serem um número muito inferior em 

comparação ao público masculino idoso encarcerado. Assim como a atenção à 

saúde dos idosos encarcerados em prisões, faltam-se dados sobre as condições de 

vida daqueles em prisão domiciliar (Bucher-Maluschke et al., 2020).  

Observamos, na literatura, a carência de atenção, primeiramente, quanto à 

existência de um adequado número de espaços físicos para aprisionamento de 

mulheres, pois o contingente masculino supera, e muito, o feminino. Onde deste fato 

resulta, também, os presídios femininos serem oriundos do sistema prisional 

masculino, em condições insalubres sob muitos aspectos e não devidamente 

preparados, estruturalmente, para o público feminino, e menos ainda para atenção 

ao público idoso. Essas constatações demonstram uma necessidade crescente de 

criarem-se meios cada vez mais efetivos de atenção à saúde nos núcleos prisionais, 

pois o público idoso, cada vez mais presente na sociedade brasileira, carece, ainda 

mais, de ambientes aderentes ao modo idoso de viver, com suas enormes limitações 

biopsicossociais, de forma a ter a sua saúde preservada, e em condições dignas. 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir deste estudo foi possível constatar que a idade para o cumprimento 

de pena é um dos aspectos mais complexos da interação entre as leis e a 

psicologia. O envelhecimento da pessoa traz em si uma complexidade crescente no 

que concerne fazer a justiça funcionar.  Questões inerentes ao processo de 

envelhecimento que podem afetar a saúde física e mental ficam subjacentes ao 

cumprimento da lei. O levantamento bibliográfico nos mostrou a situação precária de 
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saúde do encarcerado, em primeira análise, e nos permitiu inferir as condições 

levantadas frente à realidade do processo de envelhecimento.  

O Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário, Lei de Execução Penal, 

dentre outras, norteadas por leis como a 10.741/ 2003 (Estatuto do Idoso) possuem 

uma gama complexa de interfaces a elas associadas. Em relação ao indivíduo 

encarcerado, a concretização dos planos de ação e da legislação vigente é um 

grande desafio. O aumento da população carcerária, e consequentemente, de 

pessoas idosas, ou envelhecendo, no ambiente prisional, demanda a necessidade 

de se rediscutir os aspectos relacionados as condições biopsicossociais das 

pessoas em regime prisional.  

O Estudo de Caso apresentado traçou o perfil da participante, contribuindo 

para melhor avaliar como as interações familiares no contexto prisional estabelecem 

um processo disfuncional mais ou menos severo. O número de pessoas idosas em 

nosso país vem crescendo a cada dia como consequência do avanço da ciência 

médica, proporcionando condições de longevidade aos indivíduos e em contraste a 

isso está a diminuição da população de jovens por envolvimento com a violência das 

grandes cidades.  

O aumento da população de idosos no Brasil é realidade que precisa ser 

levada em conta com bastante cuidado e critérios bem discutidos. Os direitos 

fundamentais das pessoas devem ser respeitados, de modo que a parcela crescente 

de idosos não seja vítima de uma realidade menos sensível ao envelhecimento e as 

suas características.  

Recomenda-se para as pesquisas futuras identificar as repercussões na 

psicologia do envelhecimento a partir das legislações vigentes sobre os aspectos do 

cuidado à saúde da mulher idosa encarcerada. Esse processo demanda a formação 

de diversas frentes de trabalho, multidisciplinares, e comprometidas com as agendas 

de Direitos do Idoso e com pleno entendimento das suas necessidades, em especial 

das mulheres.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Entende-se por acessibilidade cultural um conjunto de medidas que visam 

promover acesso a pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, pessoas idosas e 

gestantes aos equipamentos culturais, para que todos possam usufruir de forma 

igualitária e segura e com o máximo de autonomia, as experiências nesses espaços 

(SARRAF, 2018). 

Neste capítulo enfatizou-se a acessibilidade cultural no contexto do 

envelhecimento, tendo em vista que as pessoas idosas possuem algumas 

especificidades que as colocam em uma condição de beneficiárias das medidas de 

acessibilidade.  

 Para a construção do capítulo, inicialmente buscou-se contextualizar 

historicamente os direitos culturais e, a partir dessa perspectiva, desenvolveu-se o 

tema à luz das políticas públicas que envolvem a população idosa e dos recursos de 

acessibilidade mais aplicados nesse contexo.  

A discussão aqui proposta envolveu especialmente as pessoas idosas em 

vulnerabilidade social, as que mais se beneficiam das políticas públicas, que são 

também aquelas que possuem mais dificuldade de acessar os espaços culturais. 

Estas constituem a maioria da população idosa brasileira. No entanto, há também as 

pessoas idosas para as quais a fruição cultural nunca foi um problema, pois desde 

sempre frequentaram os espaços culturais. Nesse caso, uma parte da discussão 

proposta não irá se aplicar. 

 

2. DIREITOS CULTURAIS, ACESSIBILIDADE E ENVELHECIMENTO 

 

A questão dos direitos culturais não é recente. No ano de 1948, a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela Assembleia Geral das Nações 

Unidas mencionou um novo núcleo de direitos, os direitos culturais. Em dois de seus 

artigos há expressa menção a eles. O artigo 22 onde diz que “toda pessoa, como 

membro da sociedade, tem direito à segurança social e à realização, pelo esforço 

nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos 

de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua 

dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade”; e o artigo 27 da 

Declaração diz que: “Toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida 
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cultural da comunidade, de gozar das artes e de aproveitar-se dos progressos 

científicos e dos benefícios que deles resultam” (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 1948).  

Os direitos culturais são os que possibilitam a participação efetiva dos seres 

humanos na vida cultural e de usufruir a Cultura de forma plena, esses incluem, 

entre outras ações, a liberdade de se engajar na atividade cultural, de adquirir 

conhecimento e de ter uma educação. Ou seja, no que concerne aos direitos 

culturais, supera-se a ideia de que a população, é mero consumidor de Cultura e 

inclui-se a ideia de todos como participantes, da vida cultural.  Nesse sentido, os 

direitos culturais podem ser entendidos como um desdobramento dos direitos 

humanos (COELHO, 2014). Acontece que esses ainda permanecem desconhecidos 

e incompreendidos, não só pelas pessoas idosas, mas por todos, e, embora não 

sejam recentes, os direitos culturais, são ainda hoje, pouco praticados e pouco 

reconhecidos como direitos.  

No Brasil a primeira vez em que a expressão “direitos culturais” apareceu no 

texto das constituições foi em 1988, e por constar no texto constitucional é 

caracterizado como direito fundamental. A Constituição Brasileira (BRASIL, 1988) 

menciona a cultura em muito de seus títulos, além de possuir uma seção específica 

para o tema, o artigo 215 no qual, entre outras coisas, está escrito “o Estado 

garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da 

cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações 

culturais”.  Dessa forma, instituiu-se o compromisso do Estado na garantia do direito 

constitucional o que implica na efetivação de Políticas Públicas voltadas para a 

valorização e difusão da cultura (DUARTE, 2018). 

Especificamente no que se refere às pessoas idosas, no Brasil, o Estatuto do 

Idoso (2003), destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade 

igual ou superior a 60, reúne em peça jurídica única legislação abrangente versando 

sobre garantias a esta população nos diferentes setores, entre eles: saúde, 

transporte, habitação e também sobre educação e cultura. O Estatuto trata 

especificamente sobre a cultura em seus artigos 20 e 23. O artigo 20 diz que “o 

idoso tem direito a educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, 

produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade” (BRASIL, 2003, 

p.17). O artigo 23 garante a participação dos idosos em atividades culturais e de 

lazer mediante descontos de pelo menos 50 % nos ingressos para eventos 
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artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial aos 

respectivos locais (BRASIL, 2003, p.18). 

No que concerne às atuais políticas públicas de cultura no Brasil, estas são 

fortemente perpassadas pela Diversidade Cultural, que se manifesta em nossa 

sociedade não apenas em relação às diferentes etnias e povos que nos constituem, 

indígenas, afrodescendentes, europeus, ciganos e outros, como também pode ser 

entendida nos diversos extratos sociais e etários. O Plano Nacional de Cultura 

(2010) é um conjunto de princípios, objetivos, diretrizes, estratégias e metas que 

devem orientar o poder público na formulação de políticas culturais, com o objetivo 

de orientar o desenvolvimento de programas, projetos e ações culturais que 

garantam a valorização, o reconhecimento, a promoção e a preservação da 

diversidade cultural existente no Brasil (CARVALHO, DORNELES, 2019). No PNC 

foram estabelecidas 53 metas a serem alcançadas até este ano de 2020. Embora as 

pessoas idosas não tenham sido citadas no texto, elas estão indiretamente 

contempladas por meio de sua meta 29 que preconiza que as bibliotecas públicas, 

museus, cinemas, teatros, arquivos públicos e centros culturais atendam aos 

requisitos legais de acessibilidade para deficientes e pessoas com mobilidade 

reduzida, esta última é uma condição de parte das pessoas idosas. A meta 28 que 

prevê aumento em 60 % do número de pessoas que frequentam museu, centros 

culturais, cinemas, espetáculos de teatro, circo, dança e música, também contempla 

indiretamente as pessoas idosas, visto ser esta uma parcela de importância 

crescente no conjunto da população brasileira que pode contribuir com esta meta na 

medida em que sejam incentivados a participar mais da vida cultural das cidades.  

Observa-se a ausência de políticas culturais mais efetivas e específicas no 

que diz respeito às pessoas idosas e até o momento houveram apenas ações 

isoladas por parte do setor, para o qual ainda está colocado o desafio da promoção 

do acesso dessas pessoas aos bens e serviços culturais de modo a contemplar suas 

necessidades específicas, tanto de acessibilidade, quanto de uma produção cultural 

que possa apresentar e refletir a sua realidade (BRASIL, 2015). 

No ano de 2002, foi criado no Brasil o Conselho Nacional dos Direitos da 

Pessoa Idosa (CNDPI), visando fortalecer as políticas públicas para a população 

idosa por meio da articulação intersetorial e da participação social dos atores 

relevantes para a proteção social aos idosos. Na composição do conselho, até hoje 

no ano de 2020, sempre houve assento para os representantes do setor cultural, 
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inclusive tal representação está prevista na origem da lei de 2002. Segundo o estudo 

de Souza e Machado (2018) o representante do então Ministério da Cultura foi o 

segundo mais ausente das reuniões do Conselho, ficando atrás apenas do 

representante do Ministério de Relações Exteriores.  Os conselhos também existem 

nas esferas estaduais e municipais, embora nem todos os municípios brasileiros 

contem com ele. A principal atribuição dos conselhos nos respectivos níveis 

(nacional, estadual e municipal) é a de implementação da Política Nacional do Idoso 

(1994), avaliando e monitorando a execução dessa política. 

A Política Nacional do Idoso (PNI) tem por objetivo assegurar os direitos 

sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e 

participação efetiva na sociedade. A PNI parte do princípio de que a família, a 

sociedade e o estado têm o dever de assegurar às pessoas idosas seus direitos da 

cidadania, garantindo sua participação na comunidade, viabilizando  formas 

alternativas de participação, ocupação e convívio que proporcionem às pessoas 

idosas sua integração às demais gerações, inclusive facilitando e promovendo essa 

participação  através de suas organizações representativas, na formulação, 

implementação e avaliação das políticas, planos, programas e projetos a serem 

desenvolvidos (BRASIL, 1994).  Portanto, o CNDPI é estratégico para o 

controle social.  

Especificamente acerca dos Direitos Culturais, a PNI aponta em seu texto a 

necessidade de se “propiciar ao idoso o acesso aos locais e eventos culturais, 

mediante a preços reduzidos, em âmbito nacional” (BRASIL, 1994, p.13); “incentivar 

os movimentos de idosos a desenvolver atividades culturais” (BRASIL, 1994, p.13); 

“valorizar o registro da memória e a transmissão de informações e habilidades do 

idoso aos mais jovens, como meio de garantir a continuidade e a identidade cultural” 

(BRASIL, 1994, p.13). Dessas, observa-se que apenas a primeira está, até o 

momento, atendida. Para as outras ainda persistem longos desafios e observa-se, 

conforme a própria PNI diz em seu texto de 1994 que “as políticas de inclusão para 

as pessoas idosas tornam-se urgente não somente no Brasil, como também nos 

demais países do mundo” (BRASIL, 1994, p.68). Ainda em 2021 elas permanecem 

urgentes visto que pouco se adiantou nesta pauta. 

As políticas culturais necessitam, além da intervenção gerencial do Estado, da 

participação de toda a sociedade e principalmente das próprias pessoas idosos para 

que se acelerarem. Somente com atores sociais do próprio grupo etário e com o 
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engajamento desses, será possível promover a cultura do respeito à sabedoria e à 

experiência dos mais velhos, e dessa forma, a sociedade ganhará, pois estará 

ampliando seu patrimônio cultural, democrático e ético. 

As diferentes políticas, apesar de importantes, não são suficientes para 

garantir automaticamente o usufruto do direito, mas seu reconhecimento formal 

através da sua conversão em direito positivo é importante porque dá legitimidade e 

legalidade aos pleitos de diversas naturezas. No entanto, as garantias legais não 

são suficientes para garantir automaticamente o usufruto do direito. O acesso a uma 

cultura dos direitos é um processo educativo não espontâneo, que demanda a 

participação da sociedade civil organizada e a existência de redes de participação 

social, estruturadas a partir do território, que aposte na possibilidade transformadora 

dos conselhos, comissões, fóruns e outras instâncias de participação de 

representantes da sociedade civil para uma gestão pública compartilhada 

(GOHN, 2005). 

O reconhecimento dos próprios direitos culturais não é apenas uma questão 

jurídica, esta pressupõe o destaque da questão da cidadania, que tem a ver com a 

capacidade de apropriação dos bens socialmente criados. Embora seja um direito 

das pessoas idosas participar da articulação entre o Estado e a sociedade civil, há 

aquelas que ainda não se percebem como sujeitos sociais da sua própria história, e 

ainda precisam de narradores ou de representantes para facilitar a construção dessa 

participação. Dessa forma ainda é necessária a presença destes porta-vozes que 

são as organizações técnico-científicas, e as ONGs, como aliados na organização 

social das pessoas idosas no Brasil (LAPA, 2012). Sobre isso Alves Junior (2009) 

refere que ainda falta muito para que a visibilidade e a presença dos idosos no teatro 

social se transformem em protagonismo, pois há sobre eles uma atitude de 

benevolência e tolerância extremamente desqualificadora e despotencializadora. 

Esta atitude os coloca no palco social como personagens agraciados por uma 

benevolência e caridade daqueles que comandam a cena, num autêntico processo 

de desculpabilização. 

Chiovatto e Aidar (2015) apontam que os direitos culturais, diferentemente 

dos direitos sociais, ainda são pouco conhecidos e praticados, tais como: “direito à 

identidade e à diversidade cultural (ou direito ao patrimônio cultural); direito à 

participação na vida cultural, que compreende: direito à livre criação; direito ao livre 

acesso; direito à livre difusão; direito à livre participação nas decisões de política 
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cultural; direito autoral; direito ao intercâmbio cultural” (BRASIL, 2010 p.19). Os 

direitos culturais são pouco conhecidos no Brasil não só pelos idosos como também 

pela população em geral. 

Buscar soluções necessárias para uma cultura democrática e inclusiva 

envolve além da abordagem adequada as necessidades de todas as pessoas, a 

acessibilidade física e atitudinal. A acessibilidade física, a mais conhecida, envolve a 

retirada das barreiras ambientais físicas, nos espaços e equipamentos urbanos, nos 

meios de transporte individual ou coletivo A acessibilidade atitudinal, se refere à 

abordagem livre de preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações 

(FREITAS, 2014). No que se refere ao idoso, alguns fatores ligados a estes aspectos 

parecem não suficientemente compreendidos, o que pode explicar a pouca 

participação deste público em muitos dispositivos culturais. Nem sempre os lugares 

dispõem de instalações apropriadas, de poltronas para descanso, as informações e 

identificações muitas vezes são divulgadas em letras pequenas e as abordagens 

“infantilizantes” em relação ao idoso não são raras de acontecer. É preciso conhecer 

na perspectiva dos próprios idosos que fatores os distanciam da participação social 

plena e os afastam da vida cultural. 

Outro fator limitante é o relacionado à falta de espaços específicos e 

equipamentos para o lazer, parece haver uma tendência à privatização, a qual os 

espaços, inclusive as áreas verdes tornaram-se produtos do mercado. Atrelado a 

isso, a localização destes espaços nem sempre são de fácil acesso aos idosos, 

tendo algum deles muita dificuldade de locomoção, além da falta de informação em 

relação a esses espaços e aos equipamentos de lazer. 

As barreiras de acesso levam grande parte das pessoas idosas a não terem 

ingresso nos equipamentos culturais, desconhecendo, assim, a importância e os 

benefícios oferecidos pelos mesmos. Abrir possibilidades de acesso é fundamental, 

considerando-se que, só através das experiências culturais, o idoso poderá aprender 

a gostar das mesmas. 

Desta forma se faz necessário minimizar tais barreiras de alcance à fruição 

cultural, buscando a participação de todas as camadas da sociedade, 

independentemente das idades. 

Em geral as barreiras relacionadas à acessibilidade podem ser identificadas 

como: barreiras arquitetônicas, barreiras urbanísticas, barreiras nos transportes, 

barreiras comunicacionais e informacionais (BRASIL, 2015). Como medidas de 



179 

acessibilidade, Sassaki (2020) identifica sete dimensões: arquitetônica, 

comunicacional, metodológica, instrumental, programática, atitudinal e natural. 

Segundo o autor, “a acessibilidade é uma qualidade, uma facilidade que desejamos 

ver e ter em todos os contextos e aspectos da atividade humana” e por mais que a 

acessibilidade seja dividida para maior compreensão das reais necessidades em 

cada categoria, para um ambiente atingir uma acessibilidade plena é necessário que 

se busque atingir todas as dimensões. 

 

2.1 Acessibilidade arquitetônica 
 

 

A acessibilidade arquitetônica diz respeito ao rompimento de barreiras físicas, 

está relacionada à modificações ou planejamento para a estrutura física dos 

ambientes, sejam estes ambientes externos ou internos de espaços públicos ou 

privados, abertos ao público ou de uso coletivo (BRASIL, 2015). Inclui a 

acessibilidade de vias públicas, urbanas ou rurais, residências, edifícios e 

equipamentos urbanos e também os meios de transporte coletivos, por exemplo.  

No caso das pessoas idosas são exemplos de recursos e técnicas de 

acessibilidade que podem ser utilizados com base no desenho universal, nas 

normas técnicas e na tecnologia assistiva: elevadores, rampas de acesso, barras de 

apoio, maçanetas do tipo alavanca, assentos nos locais de banho, dimensões 

adequadas em portas e outros espaços que permitam livre circulação, corrimãos, 

guarda corpos, calçadas regulares, boa ventilação, faixas indicativas de alto 

contraste e/ou antiderrapantes, pisos planos  antiderrapantes ou ásperos, reserva de 

vagas de estacionamento que possuam o planejamento estrutural adequado, correta 

localização de mobílias e equipamentos (SASSAKI, 2009; MEC, 2013; EMMEL; 

PAGANELLI, 2013; ABNT, 2020). 

 

2.2 Acessibilidade comunicacional 

 

A acessibilidade comunicacional diz respeito à superação das barreiras que 

impossibilitam ou dificultam a comunicação interpessoal, que pode ser verbal ou não 

verbal (língua de sinais, linguagem corporal, linguagem gestual), face a face, virtual 

(acessibilidade digital) ou escrita (SASSAKI, 2009). É possível notar a acessibilidade 
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comunicacional quando há o uso de audiodescrição, legendagem, janela de Libras 

em sites, impressões em braille, dublagem, softwares de leitores de tela, contraste 

entre fonte, fundo e demais elementos, uso de códigos de símbolos para 

comunicação de cor, pranchas de comunicação, dentre outros recursos e 

tecnologias.  

No contexto da pessoa idosa a acessibilidade comunicacional está 

diretamente relacionada à escolha correta das fontes, da iluminação, da 

simplificação das informações em sites e folhetos, e ainda do volume dos 

audioguias, etc... 

 

2.3 Acessibilidade atitudinal 

 

A acessibilidade atitudinal diz respeito “à percepção do outro sem 

preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações” (MEC, 2003, p.37).  Diversos 

estudos comprovaram uma tendência à desvalorização social da população idosa, 

devido aos mitos e estereótipos relacionados ao processo de envelhecimento. Entre 

eles, estão o descrédito de suas capacidades, a visão de serem dependentes, e a 

infantilização. Reitera-se que a abordagem infantilizante contribui para a redução da  

autonomia  da pessoa idosa e, consequentemente, colabora para sua dependência, 

porque ela acaba assumindo esse  papel  que  lhe  é  imposto,  o  que  favorece o 

isolamento, e  propicia  a  diminuição  de  sua participação  social (LODOVICI, 

2019). Santos (2010) destaca que a família, muitas vezes, vê a pessoa idosa como 

um ser frágil, acreditando que a melhor solução é a permanência dela em casa, pois 

dessa forma estará protegida. 

 

2.4 Acessibilidade programática 

 

 

Forma de acessibilidade que tem o foco na eliminação de barreiras presentes 

em programas e políticas públicas, ou seja, barreiras presentes em leis, normas, 

regulamentos, decretos, dentre outros documentos, que como afirma Sassaki 

(2009), podem estar implícitas e geram impedimento ou dificuldade na utilização de 

serviços e na participação plena dos indivíduos em diversos contextos. 
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Essas barreiras podem ocorrer devido a uma falta de conhecimento dos 

indivíduos em relação aos seus direitos, como também pela falta da presença de 

pautas políticas relacionadas a determinado público e contexto.  

 

2.5 Acessibilidade metodológica 
 

 

É a acessibilidade que elimina barreiras referentes a metodologias e técnicas, 

ou seja, é focada na superação de métodos e técnicas considerados “tradicionais”, 

com teorias que não consideram que a sociedade é composta pela diversidade 

humana, com diferenças e particularidades, mas tem modelos únicos aos quais 

todos devem se adequar (SASSAKI, 2009). São exemplos os métodos de 

treinamento e execução de funções profissionais, métodos de ensino e até mesmo 

os métodos de desempenhar o direito ao turismo. Evidencia-se a existência dessa 

acessibilidade quando há diversificação e flexibilização nas formas em que as coisas 

são ensinadas ou executadas, com o objetivo de não gerar exclusão. No contexto da 

pessoa idosa, pode-se pensar na diversificação e flexibilização de roteiros. 

 

2.6 Acessibilidade instrumental 
 

 

De acordo com Sassaki (2009, p.5) a acessibilidade instrumental envolve “a 

adequação nos aparelhos, equipamentos, ferramentas e outros dispositivos que 

fazem parte dos locais de lazer”, por exemplo. Esse tipo de acessibilidade envolve 

todas as demais e sua materialidade reflete a qualidade do processo de inclusão 

plena (MEC, 2013, p.38).  

 

2.7 Acessibilidade Natural 

 

O tipo de acessibilidade mais recentemente conceituado, que se refere à 

superação de barreiras da própria natureza, do ambiente socioambiental, ou seja, a 

acessibilidade em cachoeiras, florestas, praias, jardins, etc (SASSAKI, 2020).  
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3. EXEMPLO PRÁTICO DE AVALIAÇÃO DA ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS 
IDOSAS 
 

Carvalho e Dorneles (2019), em estudo sobre a acessibilidade visando 

pessoas idosas em um museu universitário com um grupo de pessoas idosas em 

situação de vulnerabilidade social, constaram que algumas medidas são muito 

importantes. 

O estudo referido estudo de abordagem qualitativa incluiu a descrição da 

visita de do grupo ao museu e a análise desta experiência tendo por base a rodas de 

conversa com os idosos, equipe de mediadores do museu, terapeutas ocupacionais 

e estudantes de terapia ocupacional envolvidos na atividade. Ficou constado que os 

terapeutas ocupacionais têm a contribuir com a acessibilidade do museu visando 

seu melhor acolhimento ao público idoso. Esta contribuição se deu em torno de três 

aspectos principais: adequação do ambiente do museu, orientação à equipe de 

mediadores e intervenções com os próprios idosos no momento da visita. 

Entre as medidas de adequações destacaram-se as seguintes necessidades:  

a) Disposição de bancos em cada uma das salas- As salas do museu não 

contavam com bancos, exceto a última sala da exposição no espaço interativo. 

b) Sinalização nos degraus- o degrau não sinalizado quase causou a queda 

de um dos idosos. É importante além da rampa a sinalização do degrau, pois no 

caso dos idosos ele não foi percebido. A sala onde se localiza o degrau é 

imediatamente após o espaço do jardim a céu aberto, local de grande luminosidade 

natural. No envelhecimento os olhos tornam-se mais sensíveis aos raios de sol e a 

luminosidade e demora a fazer os ajustes da claridade para a escuridão e vice-

versa. Fica mais difícil perceber a distância entre os objetos, as cores e os 

contrastes. Não há contraste no piso e neste caso a sugestão é a sinalização tátil em 

toda a extensão do degrau.  

c) Maior destaque para os textos disponíveis nas paredes das salas- Algumas 

vezes os textos não foram percebidos pelos idosos.  

d) Adaptação do roteiro- embora tenha sido adaptado pelos mediadores, o 

roteiro ainda se manteve longo. A sugestão foi adaptar o roteiro de modo a manter 

as informações principais sobre cada sala e deixar o grupo explorar mais cada 

espaço. Observamos que imediatamente após a explicação dos mediadores o grupo 
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deixava a sala e seguia para a próxima sem a oportunidade de perceber os objetos 

de cada espaço  

e) Divisão do grupo- a sugestão foi dividir o grupo em grupos menores, onde 

cada mediador acompanharia cerca de quatro ou cinco idosos. A visita iniciaria em 

momentos diferentes de modo que não houvesse coincidência de salas. A divisão 

permitiria mais espaço livre na sala, facilitando sua melhor exploração pelos idosos. 

f) Dinâmica de apresentação - essa apresentação incluiria um breve resumo 

da biografia de cada um. Conhecendo algumas características do grupo o ajuste do 

roteiro ficaria mais fácil para os mediadores, além de gerar proximidade e favorecer 

o estreitamento dos vínculos entre os participantes e a interação entre todos. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O reconhecimento da diversidade cultural e a fruição de experiências de alto 

valor social, são alguns dos benefícios do engajamento cultural na vida das pessoas 

idosas. A literatura comprova que o engajamento cultural esteve associado à 

redução da incidência de doenças neuropsiquiátricas (demência e depressão) e de 

episódios de violência; é um fator protetor para as habilidades cognitivas e para 

redução de dor crônica e, há evidências científicas que associam o engajamento 

cultural à melhor percepção da qualidade de vida, do bem-estar e felicidade 

(BERNARDO; CARVALHO, 2020).   

As medidas de acessibilidade facilitam o engajamento das pessoas idosas na 

vida cultural de suas cidades e, portanto, precisam ser implementadas, inclusive 

estão previstas na legislação, conforme abordado ao longo do capítulo.  Em se 

falando de envelhecimento, no Brasil existem as garantias legais, as políticas 

públicas e os mecanismos de controle social, no entanto, ainda persiste o principal, 

que é o desafio de promover a participação das pessoas idosas nesse circuito, o que 

deve ser feito por meio de uma abordagem pautada no reconhecimento dos direitos 

sociais. Nesse sentido é preciso entender a cultura também como algo presente 

amplamente nas diversas políticas que envolvem as pessoas idosas. Reconhecer os 

benefícios do engajamento cultural nas questões de saúde, de educação, de 

assistência social e cidadania para as pessoas idosas, tem a ver com todos os 

profissionais do campo da Gerontologia.  
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