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RESUMO 

Este trabalho investiga as características bio

psico-sociais das pessoas de idade avançada,bem 

cooo seus problenus de rrarginalização ,abandono 

e isolamento. E:nfatiza. a contribuição da Ten:t 

pia Ocupaciona.l e <1:1. Educação em SaÚde para ~ 

rrimiz.a.r esses p:roblema.s . 01arna a atenção para 

os aspectos que devem ser considerados no plan~ 

jarrerrto de prograrras de. atendimento ao velho. O 

estudo restringiu-se à população de idade avan 

çada d'-J Mur;icÍipio de São Paulo. 
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I - INTRODUÇÃO 



. ~ ~~ ~ 
Uma. das cara.cterl.Sticas da sociedade m:xlerna e o &-,....."""e n~ 

ro de pessoas que chegam à idade avançada. Esse envelhecimento da população 

é um problema. novo a ser enfrentado. Representa manifestação de progresso, 

una vez que resulta da diminuição da m::>rtalidade infantil, diminuição da 100!: 
talidade por doenças infecciosas e, conseq&1temente, levando ao awnento ~ 

gressivo da esperança de vida entre os grupos etários mais jovens, além do 

crescimento proJX)rcional de indivíduos em idade avançada. 

Paradoxalmente, é o progresso técnico da Medicina que pÕe em 

relevo as necessidades das pessoas an idade avançada. Se, de um lado, há uma 

baixa nos índices de rrortalidade :infantil pelo contrDle das doenças prÓprias 

da i.nf""aocia, aumenta, por outro lado, o número de indivÍduos adultos que ~ 

dan esperar rrorrer de nal.es relacionados can o aparelho circulatório ,resp~ 

tório e outros, doenças que, a menos que sejam vigiadas e controladas, se 

agravam oan o avanço da idade. câncer c'e p..Wnão, infartos, psicoses senis, 

por exemplo, podem aumentar mais do que o esperado em função das m:xlifica 

ções verificadas na estrutura da idade de uma população. 

ConseqU~tanente, é cada vez maior o número de pessoas para 

as quais se abre a perspectiva de uma vida mais longa, mais ativa, socia.lmen 

te mais provei tosa, embora nem sempre tenham a preocupação consciente de a 

prenderem a utilizar plenamente as possibilidades que oferece a mrior dura 

ção da vida hl..IJMlla. 

Se .ná um a\.IIOOirt:o cada vez maior da média de vida, há conse 

qüentarente, necessidade de se manter a eficiência durante esses anos adie~ 

nais. Tal eficiência, contudo, está na íntima dependência dos anos anterio

res, ou seja, dos dias da juventude. Além disso, depende tambán do interesse 

coletivo e da medida em que a caramidade influencia .as decisões ligadas 

aos investimentos em ciência, educação, saúde e bem estar. 

No que diz respeito ao indivÍduo, a velhice ê uma fase da vi 

da rica em perspectivas e experimentada em fracassos, mas ê preciso lembrar 

que a sabedoria, maturidade, trai'Xlill.idade não aparecem de repente ao se en 

tnsr na velhice; esta é um processo contínuo, para qual o indiv!duo deve 

preparar-se desde o início de sua existência. 
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Através da educação é possível cultivar o interesse do pÚbli:_ 

co pelos fatos ligados ao envelhecimento; colocá-lo em situação de poder eg 

carar o problana; analisar as sugestões no que se refere a medidas de cara

ter preventivo e terapêutico que visam canbater os efeitos negativos do eg 

velhecimento; tailêl.r' consciência e assumir atitudes can relação aos probl~ 

nas econômicos, polÍticos, sociais e culturais que afetam a vida de uma e2_ 

· munidade em que os membros de idade avançada wão se torrando mais numer.2. 

5os, capacitando-os à aprender a usar os benefÍcios que a tecnologia Jroder

m oferece. 

Paralelamente ao 1:rab:üho educativo, é possÍvel desenvolver 

no indiVÍduo a necessidade de nanter-se ativo, cem:> urra das n.orm3.S básicas 

para o desenvolvimento do processo d envelhecimento sadio, colocanos a 

qui a Terapia Ocupacional caro a grande responsável pelo êxito desta con 

quista. Quase toda .literatura gerontolÓgica preconii.a hoje o valor da ati 

vidade, sobretudo pelas relações positivas entre atividade e saÚde. 

O termo velhice não deve criar impacto no indivÍduo, seja 

de que idade for; ao contr2rio, é assunto que interessa a todos, seja po!:_ 

que engloba a todos, uma vez que caneça a processar-se no nonento em que 

se nasce, seja pelas circunstâncias que carpelem os indivÍduos a lidar com 

pessoas de idade. 

Os gastos necessários para se por em prática medidas prevE:.!! 

tivas, educativas e terapêuticas devem ser ccrnparados aos benefÍcios que d~ 

rivariam do aumento de produção, do prolongamento da vida ativa da diminui 

ção da percentagem de doenças, e do fato de os indivÍduos serem mais feli 

zes. 

GERONTOLOOIA E GERIATRIA 

A gerontologia pode ser definida como a ciência que estuda 

todos os aspectos do envelhecimento (sanitários, sociolÓgicos, econêmicos 

ambientais e outros) . A geriatria é um ramo da gerontologia e da medicina 

que trata da saúde das pessoas em idade avançada em todos os seus aspectos ; 
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preventivo, terapêutico, clínico e de reabilitação46 . 

Birren12 e Busse19 consideram que o estudo e o tratamento do 

indivÍduo velho requerem uma aproximação nru.ltidisciplinar que envolva o CO!! 
trole dos fatores biolÓgicos, sociais e psicolÓgicas. O velho não pode ser 

entendido sem que todos esses aspectos tenham sido considerados. 
~ 82 • ~ - • di 

Wo~.-ff refermdo-se a geraçao Jovem e velha, z que a ger~ 

ção jovem, can o te:rno que lhe dão de "geração gap", descreve as diferenças 

an atitudes, valores, sentimentos e comportamentos entre a geração jovem e 

a geração velha. Dessa fama, a juventude é vista, e se tem visto a si ~ 

ma, qualitativarrente diferente do resto da população. Crê o Autor que as 

pessoas mais jovens e mais velhas não devem ser consideradas caro entida 

des separadas, poie seus problemas são ligados e inter-relacionados. 

A geriatria preocupa-se can o indivÍduo em idade avançada 

em seu aspecto glot 'll, pois o envelhecimento é um processo evolutivo geral, 

inerente a toda matéria viva, atingindo a totalidade do ser. 

Un aspecto ainda bastante controvertido é o da idade em que 

ccmeça a velhice. Segundo estudiosos da gerontologia atual, cada pessoa tem 

na realidade três tipos de idade: 

- a idade cronolÓgica, determinada pelo rnlme:ro de anos que 

já viveu; 

- a idade biolÓgica, detenninada pelas condições de saúde ou 

desgaste de seu físico; 

- a idade psicolÓgica, avaliada pelas atitudes que a pessoa 

ass\..Dlle diante dos altos e baixos da existência. 

Sem dÚvida, a idade cronolÓgica não serve Cem,:) índice pe..rfe_! 

to, pois envelhecimento e velhice não são si.nôru.mos. Velhice é um perÍodo 

da vida não nitidamente delimitado. Para Bamak5 , médico especialistê(- em g~ 
riatria, 50 anos seria o Jn:'3rCO déi passagem da idade média para a velhice, 

justific.::mdo que, a essa altura da vida, os sinais de envelhecimento sao 

nais patentes e, filosoficamente, se olha a vida por um outro prisma. 

Já FilizzoZa37 define: ''gerontino é aquele ·.cuja idade vai de 

45 a 60 anos. DaÍ a 75 anos a pessoa é velha e de 75 an:>s em cliante senes 

cente". 

Para Nogueira da SiZ.va63"ainda hoje a velhice é sanente dis 
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cutida, rras não definida''. É difícil, diz o Autor, '1estabelecer l.Uila. idade em 

que o hcmem deixa a maturidade e ingressa na vellricc, varia de UI" :p:n-a oo 

tn:> e está na dependência de critérios subjetivos e particulares 11 
• 

A Organização M.mclia.1. da SaÚde ( OMS) , bem cem::> a maioria das 

legislações e dos conceitos, considera a idade de 65 anos caro limite ini 

cial caracterizador da velhice. Este cri têrio é também o que adotamos no ~ 

sente trabalho, empregando indistintamente as expressões pessoa em idade 

avançada, idoso ou velho para. indicar o indivÍduo de 65 anos oo mais. Esta 

idade, não é rígida, havendo indivÍduos em que as carecterísticas da velhice 

aparecem antes dos 65 anos, out:I'Ds em que surgem de:rx>is, ou ainda outros em 

que elas se manifestam antes e dE'pois daquela idade. 



II - OBJETIVOS 
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O presente· trabalho tem por objetivo: 

- Propor um programa de atendimento ã pessoa de idade avanç~ 

da, visando a proporcionar-lhe lUila vida Útil, agradável e 

sadia. 

Especificamente, pretende: 

- foCAl j zar aspectos do problema criado pelo atunento de ~ 

soas em idade avançada; 

- focalizar efeitos da velhice sobre a fa.milia e a cam..mi~ 

de, mudanças de comportamento e de atitudes do velho e as 

alterações de sua saúde ocorridas ao longo do tempo; 

- estudar o velho na cidade de são Paulo, seus problemas e 

necessidades; 

- explorar as possibilidades de ajudar o velho a viver me 

lhor em 'l..llffi. cidadecujas condiÇÕes dificultam cada vez nais 

sua adaptação ao meio; 

- m::>strar as vantagens do uso da terapia ocupacional no ~ 

po da geriatria; 

- destacar a importância e necessidade da educação em saÚde 

para o processo de envelhecimento sadio; e, 

- enfatizar as medidas preventivas em relação ao processo do 

enveThecimento. 



III - METODOLOGIA 
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Com o ~ito de pôr-nos em contacto com o que se tem fei 

to em torno do assunto tn:l.tado, partinos de UJ'Ik3. revisão bibliográfica que, 

entr.tanto, não aparece em cap! tulo à parte, rna.s é citada no decorrer do 

texto. 

Fizemos an seguida uma pesquisa, estabelecendo que a po~ 

ção idosa a ser estudada se restringiria a residentes no Mtmicípio de são 

Paulo. 

O motivo pelo qual nos limi taJros ao estudo do velho no funi 

CÍpio de são Paulo se preme a três fatores principais: 

- é a área onde se erJCOrrtra a naior parte da pop..Uação em 

idade avançada no Estado de são Paulo; 

- desconhec:imento quase canpleto dos problemas dessa pop..üa

ção, decorrentes, sobretudo, do desenvolvimento industrial 

e tecnolÓgico; 

- necessidade premente de se dar solução aos problenas dessa 

população, que se tornam cada dia maiores e mais numerosos. 

ApÓs a análise dos dados colhidos com a pesquisa e a defini

ção de alguns aspectos que consideM!ros básicos, propus€'ll0s soluções para os 

problenas levantados, que julgam:>s cabÍveis dentro da atual estrutura d~ 

nossa sociedade e da polÍtica nacional de saúde. 

Sentimos necessidade de detalhar detenminados aspectos rela 

cionados ao assunto, no intuito de tornar mais conhecido e conscientizado e§_ 

se perÍodo da vida, pois quanto mais o conhec€'J10s, melhor nos canp:reendere

ros a ms p!Úprios e aos outros. Tivenos também a intenção de despertar o 

interesse de todos que, direta ou indiretamente, se acham envolvidos com os 

problemas do envelhecimento htmano. 



IV - ASPECTOS BIO-PSICO-SOCIAIS DO ENVELHECIMENTO 



PROCESSO BIOL6GICO 00 INVEUIECD1ENI'O 

"CompaY>ando o curto per-iodo do crescimento 
com o longo peri.odo de envelheciment~, s~ 
mos levados a supor haver al-guma razao pa 
ra levarmos 20 anos crescendo e 50 ou mais 
envelhecendo. Pela lógica de proporções,de 
veriamos conceder três vezes mais atençãO 
ao nosso ~o envelhecimento do que ao 
nosso aurto erescimento ". 

J. R. Azevedo(*) 

Sob o ponto de vista biolÓgico, o envelhecimento é um proce~ 

so fisiolÓgico que começa com a concepção e ocasiona mudanças característms 

para a espécie durante todo o ciclo do9. vida. Nos Últimos anos estas mudanças 

produzem uma limitação na adaptação d(') organisrro ao meio, e o rÍi::m:> em que 

se produzem nos diversos órgãos de um mesm::> indivíduo, ou em indivÍduos di 

ferentes, não é igual. Estudos recentes de especialistas no assunto mostram 

que a base do envelhecillneto se encontra em rrnldanças primárias que, seguindo 

programa. definido, se produzem na estrutura ccrnplexa de cada célula do corpo 

durante toda sua vida. 

Todavia, os mecanism::>s mais importantes do envelhecimento bi~ 

lÓgico não são conhecidos com exatidão; JIUlÍ tas teorias tentam explicar o ~ 

cesso biolÓgico do envelhecimento, mas não existe ainda um fundamento sufici:_ 

entemente evidente. Há falta de estudos, investigações, estatísticas mais ri 

gorosas em diferentes ecli!lpos, de bases cientÍficas, para que se possa chegar 

a um acordo entre as diferentes teorias que Im=>curam explicar o Im=>Cesso bi~ 

lÓgico do envelhecimento. 

Pare Wolt/2 o envelhed.1rer1to sr=ria o desgaste pelo uso e,P<.:!_ 

redoxalmente, atrofia, pelo desuso. 

Sacher74 é de opinião que a quebra de certos padrÕes fisiol§. 

gicos pelo hcmem moderno contrirui para o envelhecimento prematuro. 

(*) Professor Livre Doc212te do Departamento de Obstetriaia e Ginecolog1:a 
da Faauldade de Medicina da VSP. 
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SeZye
76 atribui ao "stress" a aceleração do prDCesso do env!:_ 

lhecimento. 

f muito difÍCil precisar o limite entre o que é fisiolÓgico 

e o que é patolÓgico quando se considera a fisiopatologia do envelhecimento. 

VeThice não é doença; é una etap3. da vida, com característ.!_ 

cas e valores prÓprios em que ocorrem m:xlificações no indivÍduo, tanto na ~ 

trutura orgânica, caro no meta.l:clism:>, nos equil.Íbrios bioqulmi.cos , na :inn.mi 

dade, na nutrição, nos mecani.snos funciorai.s, nas características intelec 

tuais e em:::>eionais • 

são estas m:x:lificações que dificultam a adaptação do ind.iví 

duo ao meio, exatamente pela falta de condiçÕes que favoreçam o envelhe~ 

to bio-psico-social sadio. 

A aparência do indi.vÍduo se transfonna, possibilitando atr.!_ 

buir-se-lhe urna idade, quase sempre cem pequena margem de erro. A pele se en 

ruga em conseqüência da desidratação e da perdá da elasticidade do tecido 

dénni.co subjacente. Há per'da. dos dentes. A atrofia nruscular e a esclerose das 

articulações acarretam distúrbios da locaroçâo. O esqueleto padece de csteo~ 

rose: a substância canpacta dos ossos torna-se esponjosa e frágil, o que ~ 

plica a freqüência das fraturas do colo do fêrrur que suporta o peso do cor 

po. O comção tem seu funcionamento alterado, o sistema circulatório é at~ 

gido, os órgãos dos sentidos são atacados. 

MeSJID não sendo a velhice una doença, o velho é mais vulner~ 

vel a doP-I'lças prulongadas de careço insidioso, corro as cánlio-vasculares e 

cérebro vasculares , o câncer, os transtornos mentais,· os estados patolÓgicos 

que afetam o sistema loconotor e os sentidos. 

Barmak
5 afinna, contudo, que nem mesmo existem doenças pe~ 

liares à idade avançada, mas que algumas doenças é que são de rraior incicêg 

cia na velhice. 

O prucesso de envelhecimento van acanpanhado de um declínio 

do sistema :im.molÓgico, declínio que diminui a resistência a agressões por 

vírus, fungos , bactérias, células cancerÍgenas que afetam vários órgãos e te 
·d 26 c· · lh -Cl. os . 1.ent1.stas argumentam que nos tOI"l"EEIDs ve os, em parte, porque au 

H!i'fY iTi~CA 
FM .. J~~;,. . . i •·· _,;,uJ:~ PÚBLICA 
Ul\ilVE.H~iJ,<LJL lk St.O PAULO 

s p- 8 
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mentam as falhas do sisterra imunolÓgico - sua linha principal de defesa con 

tra. a doença. À medida que a pessoa envelhece, muitas m:rlificações parecem 

deformar os anticorpos , produzidos pelas células brancas. Os anticorpos to!: 

nam-se fracos e quase sem utilidade, ou viram-se contra o proprio corpo que, 

supostamente, deveriam proteger( Cherry23) • 

Há um deC"' línio fisiolÓgico relacionado can agressões stress§. 

genas, atUnentardo de intensidade apÓs a maturidade. Nos velhos avalia -se e~ 

te declínio pelas mudanças que OCOrTem na diminuição do tonus muscular, na 

diminuição da elasticidade do tecido pulm:mar, nas alterações do transporte 

de gases sangUÍneos, na queda do tra.bllho caroíaoo, na cüm.irruição da elasti 

cidade vascular25 • -

O que existe é uma relação recíproca entre velhice e doença, 

pois esta acelera a senescência e a idade avançada, e predispÕe a distúrbios 

patolÓgicos, especia.Jmente aos processos degenerativos que a caracterizam. 

Cossermelti 26aponta as doenças reumáticas como uma das afec 
ções patológicas elas mais predcrninantes nas pessoas de idade avançada. Nos 

E.U.A., em 16 milhÕes de artríticos (1960-62) a prevalência abaixo dos 45 

anos foi de 15/1000, chegando a 154/1000 no grupo etário dos 45-64 anos, pr§ 

dominante no sexo feminino (2/3 da população). 

Com respeito aos acidentes vasculares cerebrais (AVC) ,há al

guns dados estatísticos que mostram a nagni tude do problema. J{ prevalência de 
I 

AVC nos E.U.A., de 1953 a 1955, foi de 2,6 por 1000 em tun3. anostra da popul~ 

ção total da cidade de Balt:imore, e de 21 por 1000 nas pessoas can mais de 

65 anos. Em 1940-1952 a incidência de AVC na Dinamarca, no grupo de idade de 

60-69, foi de 20,5 par 1000 para homens e de 19,4 para as mulheres. No grupo 

de idade de 70 a 79 anos a incidência foi de 48,5 por 1000 nos homens e 48,7 

nas mulheres 6 5
• 

A aterosclerose, mui tas vezes confundida corr a arterioescl~ 

rose, representa, segundo descrição da OMS em relatório publicado em 1958, 

"Una variável canbinação de modificações na íntima arterial, que constituem 

em acúmulo focal de lÍpides, complexos de hidratos de carbono, sangue e p~ 

dutos do mesmo,- tecido fibroso e depósitos de cálcio, associados can altera 

ções da túnica média". 
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Segundo Nogueiroa da SiZva65 no desenvolvimento da ateroscl~ 
rose tem significação nurito importante a predisposição hereditária,ass:im c~ 

mo as particularidades constitucionais. Una série de enfermidades, como did. 

bete e hipotireoidismo, favorece o desenvolvmento da aterosclerose o que 

nos faz concluir que existem particularidades do metal:x:>lism:>, comuns a esses 

estudos patolÓgicos, em p3.rticular o metabolisno dos lÍpides. 

Condições de alimentação, no sentido de consUJTO exageroo de 

gordura animal, parecem desenvolver papel importante na origem da ateroscl~ 

rose. Também a pouca atividade física de alguns grupos poiW.acionais tem d~ 

nonstrado ser esse tm1 fator inqx>rtml.te na etiologia da doença,principalmente 

nos E.U.A., cem relação a freqüência da aterosclerose coronária. Contudo,co!! 

tinua aquele Autor, como causa principal da aterosclerose deve ser consider~ 

da a tensão psico-em::>eional, acentuada pelas o::niições da civilização atual 

em relação can a :iJnperl'eição em suas fonnas de desenvolvimento. Trata-se por 

tanto, não de uma civilização cem o desenvolvimento progressivo das novas con 

dições de vida da pessoa humana~ mas s:im de seus aspectos negativos , que 

precisam ser corrigidos no futuro. O aspecto social da aterosclerose inclui, 

sem dúvida alguna, em pr:imeiro lugar, esse ccmponente neurogênico de sua e 

tiologia. 

A arterioesclerose é o envelhecimento do sistema arterial.As 

artérias se tornam dures e suas paredes se tornam mais espessas. 

Para. Nogueiroa da Sitva62 a arterioesclerose afeta princi~ 
mente as artérias do coração em 69,8%; em 9, 7% as artérias do cérebro; em 

9 ,4% as artérj as das extremi-<3ades; er.t 5, 9% as artérias renais, ficando o 

restante para f ornas difusas do processo. 

Para MeZaroagno58 o quadro de relaxamento intelectual global, 

que se .costuma denaninar de "arterioesclerose cerebral", é habituaJ.mente co!!_ 

siderado como :Peculiar da senilidade, e sob esse título genérico enslobam-se 

diversas afecções comuns do indivÍduo idoso, cujas rranifestações sintaratol§. 

gicas são nrui to variáveis e, freqüentemente, sem paralelism::> de ·intensidade 

can as a1 terações existentes . Diz ainda o mesm::> Autor que "é nui to cam.nn co!!_ 

sid~-se a aterosclerose e arterioesclerose como condição peculiar de i~ 

d~ avançadaa ; "t'od:ivia, as nanifestações caÍ"dÍacas ou encefálicas ciecc.ln'ertes 

da aterosclerose ,anJ::ora 1=nham o ápice de sua incidência nos grupos et'árhs avan 
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çados, não PJUpam com freqtlência os jovens e meSIID as crianças". 

Causas prováveis da arterioesclerose generalizada, de que o 

ccrnprc:metimento cerebrB.l é apenas um aspecto ~ial, são ainda mui to con~ 

vertidas. 

vários tipos de arteriopatia degenerativa can diferentes ~ 

racterísticas ana.tômicas e, provavelmente, can diferentes fatores etiolÔg.:bos 

tem sido rotulados de "arterioesclerose". 

Entre estes há a arterioesclerose senil. Nada mais é que a 

resultante das várias m:xli.ficações PJr que pa.ssam os tecidos no processo no!:_ 

mal do envelhecimento. Sob o ponto de vista anatômico, o que a caracteriza é 
o espessamento difuso da íntina arterial. 

Com relação às doença.s mentais, a freq!.ência das mesmas at~ 

ge um índice bem mais alto na velhice, 1..1m3. vez que no processo do envelheci_ 

mento humano ocorre um acúmulo de alterações degenerativas e patolÓgicasnos 

sistemas biológicos que formam a base do comportamento organizado. 

Não é PJSsÍvel especificar can precisão as modificações or 

gânicas complexas e os processos envolvidos em muitas perturbações mentais, 

embora hoje já se conheça r:1eThor as diferentes fonna.s de doenças mentais que 

ocorrem na velhice; admite-se mesmo que mui tos trB.nstornos atril::uÍdos ante

rionnente a modificações irreversíveis da senescência nada mais são que est~ 

dos familiares observados nos anos juvenis, cuja JIE.ni.festação clínica se mo 

difica na senescência. 

Desta fo:rna, novas oportunidades têm-se aberto na maneiro. 

de tratar os problenas do velho, pois mui tos deles, que no passado teriam si_ 

do recolhidos a instituições mentais, podem agora m:mter-se na canunidade. 

O grupo de peritos em Psicogeriatria da O.M.S. 65
, em reunião 

( 

realizada em outubro de 1970, em Genebra, pn:>pÕs a seguinte classificação IX! 

re enquadrar as doenças mentais da velhice; 

- Psicose senil atrófica 
; 
; 

- Psicose arterioesclerótica e outras enfennidades cérebro -

vaEculares 

- Demência senil 
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- Psicose afetiva 

- Esquizofrenia 

- Sínctrare Parunóica 

- Neurose 

- Transtornos da Personalidade 

Com a proposta desta classificação espera' o grupo permitir c~ 

tabelecer UJIB relação mais clara entre o tipo e o grau da doença e a assis 

tência e tratamento necessários; os critér-ios que determinam o ingresso de 

um pacimte a UJIB instituição e o tipo desta são hoje, can freqüência muito 

mais sociais que médicos. 

Parece que se pode concluir que as doenças mentais ocorridas 

na velhice resultam da interação de fatores ao nÍvel da predi5p:)sição (carac 

terísticas genéticas e experiência da vida) e fatores desencadeantes, caro 

doença fÍSica e problerras EmJCionais. 

Embora não se possa dizer que existan rroléstias,carecteríst:i 

cas da senilidade, as rroléstia.s crônicas, de JOOd.o gen1.l, apresentam-se nesta 

fase dcl. vida com cert..1.s peculiaridades, exigindo por parte de médicos ,educ.1.

dores, terapeutas ocupacionais, psiCÓlogos e outrDs profissionais da área da 

saúde m:ú.or considerução, pois todos querem chegar ã velhice conservando o 

vigor dos órgãos , a beleza do corpo e o equilÍbrio da mente. 



IMPLICAÇÕES SOCIAIS NO PROCESSO DO ENVEU:lECIMEN'I'O 

"Falar sobre o ajustamento pessoal e social 
significa falar sobre as duas grandes metas 
da vida, em qualquer idade. Há uma harmonia 
interior~ que constitui o ajustamento pe~ 
soal e uma harmonia com o que nos roaeia, 
que constitui o ajustamento social. O pro 
bZema de uma ciência - como a gerontologia~ 
consiste em compreender tais harmonias des 
crevê-Zas objetivamente, medt-Zas, se possi 
veZ, e descobrir sua rectproca conexão, e a 
conexão com os outros aspectos da vida huma 
na". 

R. J. Havighurst 

Os problemas biolÓgicos da velhice criam, silwltaneamente 

problemas sociais17
• O fato de unE. pessoa pensar que é jovem, de meia idade, 

ou veTha, c1epende de muitos fatores: idade CJ:DnolÓgica, saúde física, rocx::lo 

cerro é tratada pelos outros, rornas sociais predominantes e atitudes relati 
... 

vas as diferenças de idade. 

A involução senil de um indivíduo sempre se produz no seio de 

um3. sociedade; depende mui to da natureza desta e do lugar que nela ocup:1 o 

indivÍduo em questão. 

Para compreender a realidade e o significado da velhice,é ~ 

dispensável examinar qual o lugar nela atribUÍdo ao velho, qual a imagem que 

dele se tem em diferentes épocas e em diferentes lugares. 

Não será feito aqui um relato exaustivo da condição do ve 

lho através dos teJ'IliX)s, mas apenas algumas considerações que pela natureza do 

trabalho, são julgadas necessárias. 

Un estudo canparativo entre diferentes povos revela que não 

há progresso com relação ao atendimento d:> ancião; revela, contudo, tendência 

p3.re idealizar a necessidade para auxiliar a perna de capacidade can o ~ 

curso do tempo. Nermuma ação foi efetiva sem que houvesse presSão da comlliii

dade. 

Para os hebreus, envelhecimento equiparava-se ,3. sabedoria. 

Basta lembrar a figura do p3.triarca. 
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Já os gregos glorificavam a juventude) procurando desfrutá

la ao rráxi.rro, e sua literatura. reflete o tenor ao envelhecimento. Na realida 

de, para os antigos gregos, o enveThec:imento era wn destino pior que a rror 

te (Flaceliere 38J. 
Os romanos continuaram a desvalorização helenística do an 

ci.ão e do enveTheci.mento. Sua imitação dos gregos estendia-se não sanente à 
Linguagem, à Religião? à Filosofia, caro também à sua conduta e ao conceito 

mais prático de considerá-los excluídos da sociedade (Albrechet1J. 
Os egÍpcios acalentavam esperança de vencer a velhice, pois 

sob o ponto de vista orgânico, caro mencionado anteriormente, a velhice re 

presenta tDn. declínio insofismâvel e, dessa forma, a maioria dos hanens a 

tem receado. Para transformar "wn homem velho em jovem", os egÍpcios reco 

mendavam a ingestão de glândulas frescas retiradas de animais jovens20. 

Com o advento do cristianism::> o ancião passou a receber ma 

ior reconhecimento do que nas civilizações antigas. A preocupação da Igreja 

com a salvação da aJma não excluiu a hwnildade, a pcbreza., as doenças,nem a 

velhice. A caridade, a hospitalidade e os cuidados eram .elementos essen 

ciais na vida e confortaram muitos velhos em seus momentos de necessidade. 

Os problerras sociais observados atualmente no processo de ~ 

velhecimen.to prendem-se :1 sobretudo, a dois fatores principais: "enveThec~ 

to da população11 e "progresso tecnolÓgico". 

Por "envelhecimento da população" entende-se o awnento da 

pro!XJI'Ção de indivÍduos nos grupos de mais idade da população. Os diferentes 

aspectos Co fenâneno do envelhecimento podem ser calculados mediante índices 

estatísticos, de acordo com o problerra em estudo,como: 

- a proporção de pessoas em idade avançada (por ex. , os a~ 

sentados)na população total; 

- a proporção de pessoas bem velhas (cronologicamente) na po 

pulação de idade avançada (por ex.~ os indivÍduos de 80 

anos e mais no grupo de 6 5 anos em diante) ; 

- a razão entre um e outro sexo ( n9 de homens comparado com 

o n9 de rm.llheres da mesma idade). 
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A longevidade pode ser determinada por: 
- esperança de vida nas diversas idades ( 60 , 65, 7 5 anos). 

- probabilidade de que uma pessoa que chegou a t.Dila. dete~ 

da idade (por. ex., 60 anos) chegue a outra idade (por ex., 

65, 70 anos). 

O .;envelhed.mento da população" é um fato, talvez um dos me 

nos constestáveis e de rrarcha. nais segure. Ainda que pareça um fenâneno sim 

ples, suas conseqüências são múltiplas e quase nunca reconhecides. Por exel_!! 

plo, 1..D'IIa propoJ:'$ão mui to alta de pessoas de idade avançada em relação cem a 

fo!'$a de trabalho, representa uma pesada carga econômica. As pessoas idosas 

hoje não só são muito mais numerosas que antigamente, cano também se inte

gram mais espontaneamente à sociedade. 

Permanecer em t.Dila. situação de acOJOOdação não é mais p:>ss! 

vel, porque tal p:rocesso já está afetando o equilÍbrio da socied.ade.Cada mel]! 

bru da ccmunidade necessita, hoje, ter consciência de que seu proprio futuro 

está em pauta e quase todos ternos relações estreitas e pessoais com alguns 

velhos. 

O "progresso tecnolÓgico" é outro fator int:inamente ligado 

aos problemas sociais relacionados com o processo do envelhecimento. 

Os antigos ideais , ainda que pragmáticos e Jroralmente corre 

tos, tornam-se inaplicáveis à sociedade atual. Até meados do século passado 

o hanem vivia em média 30 a 40 anos e as coisas se transfornavam lentamente. 

Hoje, tudo se transforma rapidamente e ele vive perto de 70 anos. 

O progresso da industrialização, da especialização, da urba 

nização e da autc.JIE.ização quebrou as instituições sociais tradicionais e €!!. 
fraqueceu o {XXler estabelecido dos membros mais velhos da cc:rnunidade ~ princi:_ 

palmente dificultando sua adaptação às transfo:rnações mui to rápidas. 

Há hoje, provavelmente, urra separação funcional de gerações 

em cada família, que resulta, em Última análise, de separação geográfica c 

separação "efetiva 7 e.ntre os velhos e os membros mais jovens da comunidade 

(Brown16). 

A vida industrial urbana deu origem à agrupamentos ocupaciQ 
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nais em que as interações e as relações de caráter afetivo tendem a desenvo.!_ 

ver-se fora da situação de trabalho. A família e outros agrupamentos sociais 

primários têem de adaptar-se às exigências da situação de trah:üho. A evol~ 

ção tecnolÓgica e social, as diferenças de profissão entre pais e filhos, a 

educação, a habitação, a especialização profissional e as ~sees socl.a:LS 

constituem a causa dessa distância entre uma geração e outra. Existe, p:::>r 

assim dizer, ambivalência cem respeito à noção de velhice conferida p:::>r uma 

luta de classes16. 

De certo nxxlo, parece ter o prestÍgio da velhice decrescido 

em conseqUência de se achar desacredi. tada. Pém:!. una sociedade tecnocrata, o 

saber não se act.mlU.la com os anos. Torna -se, ao contrário, superado. Can a 

idade vem uma desqualificação. Os valores apreciados são os que se acham 1! 
gados ã juventude. 

Capisano
20

, caracterizando a pessoa idosa, coloca caro ponto 

de partida os mecanism:>s de defesa usados pelo velho, contra o meio que o 

cerca, rep:::>rtando-se a esse meio corro sendo quase sempre hostil. ~o nos 

referilros aos jovens, a nossa visão é o futuro e can essa persp:ctiva dedi

canos energias otimistas. Com os vellios, lidamos com horizontes definidos ,fe 

chados, pessimistas, sem lucros e sem vantagens . Desta forma, o velho tem 

que se defender, tornando-se desconfiado, can medo do futuro e afastando-ee 

cada vez m:ris da sociedade . 

Cwmring e Henry
28 observarem que a "velhice é urna retirada 

mútua e inevitável, resultando na diminuição da integração entre as pessoas 

idosas e as outras no sistema social a que perrtencem11
• 

As relações que persistem são alteradas em qualidade e sao 

aceleradas pelo declínio da saÚde e da m:>bilidade. 

As causas das diferenças entre os indivÍduos é muito variá 

vel quanto ao tarqx:> em que se iniciam e a rapidez com que se desenvolvem. O 

grau de qualidade também difere de 1..D'II. indivÍduo para outro; mas, una vez 

instalado, assume marcha progressiva. 
78 . - " - • Tallmer e Kutner concllilDam que e a corDelaçao da velhice, 

isto é, a diminuição da saúde, a rrorte de familiares e a diminuição da vida 
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social devida a fatores relacionados à idade que parecem produzir a retirada 
social do incli vÍduo 11

• 

Inegavelmente há urra redução sistemitica do grau de intera 

çao social corno um dos sinais mais evidentes de velhice. 

Concorrem para agravar essa situação vários fatores demogr~ 

ficos, sócio-culturais e epidemiolÓgicos, como aposentadoria, perda de ~ 

nhei.ros de trabalho, aumento de tempo livre, nudanças ras normas sociais, ~ 

pacto da idade sobre o indivÍduo, impacto social da velhice, peroa de segti 

rança econômica, rejeição pelo grupo, filhos que se afastam, dificuldades 

criadas pela sociedade industrializada, condução difÍcil, trânsito congesti~ 

rnado, contaminação do ar afetando a sua saÚde, aumento da freqttência de d!:_ 

terminadas enfermidades, dificuldades de aceitação de novas idéias que sech~ 

cam com os nodelos tradicionais de conduta, fazendo o velho duvidar do que 

vem até então seguindo. 

De todos os fatores acima citados cl1am3rros atenção especial 

para o fator "aposentadoria"; pelas conseqüências negativas que acarreta na 

maioria dos indivÍduos e pela necessidade de medidas sobretudo educativas e 

terapêuticas capazes de solucionar os problemas por ela ocasionados. 

A vida profissional do homem, segundo Lambert
45

, passa por 

três etapas, que correspondem ao processo biolÓgico natural da vida humana: 

a adolescência, perÍodo de iniciação profissioral e de aquisição de indepen 

dência social, a idade adulta, perÍodo de estabilização e de interdependên 

cia social, e a velhice, ou a 3a. idade:, que evolui pouco a pouco até a ira

tividade profissional, que culmina com a aposentadoria. 

Para Salgado75 "a aposentadoria deveria constituir-se em méri 

to e co!U'3.ção de urna vida, entretanto, assume características de um estÍgma s~ 

cial, resultando daí urna autêntica Jllêll:'ginalização''. 

O grande draJTB. do aposentado, na maioria das vezes, é que de 

pois de mui tos anos de trabalho, recebe de repei .te .uma liberdade para a qual 

não está preparado e, às vezes 3 nem sabe o que fazer dela. A aposentadoria 

pode acarretar ociosidade frustrante e perigosa, a qual, por sua vez, pode 



.21 

contribuir para o desencadeamento ou a precipitação de problemas fÍsicos e men 

tais. As reações são as mais diversas. Thlbora deseje ver-se livre da exigência 

do trabalho remunerado, surge tnna resistência contra a qual o indivÍduo reage 

das mais diversas fonnas. 

Alguns se ressentem teimosamente de qualquer tipo de pressao 

que sobre eles se pretenda exercer, no sentido de reduzir seus encargos, dimi 

nuir suas responsabilidades e ava.liar-lhes o trabalho. Outros rrorrem cano SeJE. 

pre viveram~ ativos e integrados. Há os que desprezam qualquer conselho, mesmo 

com boa intenção e no seu prÓprio interesse~ quando se trata de fazê-lo aba.nd~ 

nar uma atividade que havia constituído o centro de sua vida: trahllho, 

cio, ocupação cientÍfica. 

De qualquer forma sempre há tmJa. luta contra o !JlX)Cesso, 

ferentes níveis, porque de qualquer forma. o velho não possui os mesnos 

sos fÍsicos e mentais de quando era mais novo. 

.. 
neg~ 

em di 

recur 

Praticamente "a aposentadoria coincide com a época em que os 

fatores de envelhecimento se tornam mais evidentes, embora ditos fatores se m.ê:. 
nifestem de maneira distinta em cada indivÍduo. A variedade de constituições 

pessoais, as diferenças de fonna de vida, do meio social, e de alimentação se 

combinam, dando ao envelhecimento caráter estritamente individual. 

.Ms 50 anos um trabalhador pode estar no auge de sua forma. fÍ 

sica e mental, enquanto outro, de mesma idade, e até com menos, poderá apres€!! 

tar um desgaste prematuro chegando à verdadeira ancianidade. 
" • - ~ • 11 • -1 • .. 13 As varJ.a.çoes do r~"bro de envelhecJJnento , du Bour~.-1-ere , 

11têm com::> conseqüências particularmente importantes de ordem profissiorn.l. Na 

medida do possível, deve-se adaptar o tipo de trabalho de aco!':b com a evolu 

ção das possibilidades do indivíduo, para não provocar d~equilÍbrio e agravar 

posteriores situações 11
• 

Todas as funções humanas sofrem deterioração com a idade; no 

entanto,precisamente porque as diferentes funções do organismo se ccrnbinam e 

se completam, e a experiência adquirida permite utilizá-las melhor e com mais 

eficácia, a deterioração das funções hurranas pcxle ser, em grande parte, compe..2 

sada pela facilidade de integração. 
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A aposentadoria pode ser apontada corro uma das principais 

causas da redução sisterrática do grau de interação social, tão caracteristi 

ca da pessoa) na medida em que avança em idade. Não à aposentadc ria em si 

que é, por assim dizer, lil'M. conseqüência da evolução social ,mas pela manei

m co.:ro é imposta ao indivÍduo. 

O trabalho remunerado desempenha importância fundamental na 

vida do homem, meSJ:ro em nível errotivo, definindo, de certa fonna,as funções 

sociais de primeiro plano do indivÍduo. 

O fim do trabalho re.rm..mera.do de maneim abrupta, sem conti 

nuidade, implica em peroa do sentido de integração na corrrunidade, sobretudo 

no que se refere a pequenos grupos não oficiais que constituem o edifício so 

cial. Dessa fonna., diminui o número e a intensidade das pressões de . cará 
ter social a que a pessoa tem que se sul:meter para assegurar a confonni~ 

de às normas e perspectivas sociais. 

O problema do aposentado é encontrar lil'M. maneira satisfatá-ia 

de se desligar do emprego e isso exige colaboração rm:itua do indivÍduo e 

da sociedade ( Donahue 
32

). 

O aposentado necessita, entre outras coisas, de bem estar ma 

terial, continuidade das atividades e das relações sociais que lhe garantam 

aproveitamento adequado das horas de ociosidade, ~ atenção à saÚde fÍsica. 

A aposentadoria representa t.Dn marco de tmnsição de um perÍcxio de ocupação 

ativa para tun de afastam:mto e quebra dessa ocupação. O que realmente exi~ 

te são problemas de adaptação criados por esse perÍcxio de tmnsição. Ein 

prinCÍpio, essa tmnsição deveria estar na depen::iênci.a direta das necessid~ 

des e capacidades individuais e não na da idade medida pelo calendário, co 

no geralmente acontece. 

A adaptação do indivÍduo só pode ser efetiva quantJ rrais ele 

conservar o sentido de continuidade e de identidade, apesar das alterações 

fisiolÓgicas, sociais e psicolÓgicas, prÓprias dessa fase da vida. 

BrtomZey14, a esse respeito, fala em "ecologia do ccmportanle.!! 

to". Diz o AutQr 'que "é necessário aprender IIDlito sobre a evolução gradual 

dos pádri5es de adaptação nonnal às m:Jdificações que ocorrem cem o tempo, a 

partir de estudos sobre ~ al tera.ções devidas à idade nas relações entre as 

pessoas e seu rreio-ambien1;:e". Una perspectiva "ecolÓgica" penni tir-nos-ia 
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aboroar cem rigor os tipos de adaptação na velhice. 

Quando o trabalho repr~t:senta \..Dila vocaçãC' , parece haver mel.he_ 

res condições de adaptação, pois o indivÍduo contirrua ou dá continuidade a 

alguns aspectos de sua vivência, mantendo, às vezes, até o fim da vida conta 

tos profissionais. Já isto parece não acontecer quando o indivíduo exerce 1..lffi3. 

profissão por rotina, ganha o suficiente, nas não há sentido especial ou não 

alcança nenhum significado pessoal, de m:x:lo que permita oportlmidade de re 

percurssão no perÍodo que se segue depois da vida profissional. 

Os individues can antecedentes já de difÍceis relações so 

ciais se isolam rrais depressa e mais canpletamente do que as pessoas norm:ris. 

Prolongar anos de produção, quando as pessoas têm condições, 

é uma medida razoável, particularmente quando se trata de pessoas cem ocupa 

ção profissional definida, caro médicos, advogados, cientistas, engenheiros e 

outros que passam rui tos anos estudando e adquirindo experiência profissi52. 

nal. 

O vigor fÍsico e mental~ através da maturidade e meSJOO até 

à velhice, não é UJM. idéia de ficção cientÍfica, é tnn cbjetivo aceitável e 

realista. Atingir esse objetivo, :porem, levanta o problema.: o que se deve f~ 

zer can a pessoa em idade de aposentar-se que ainda é capaz de trabalhar e 

tem vontade de fazê-lo? 

Não se pode estabelecer um padrão, ou uma forma mris, perfei:_ 

ta de adaptação. Ela deriva lenta e logicamente dos pactroes de comportamento 

anteriores. 
., . ... 13 " . - ... . . 

Bour~;tere cons~dera que a ada.ptaçao e oons~derada <:.:flc..lL. 

quando o indivÍduo supera cem eficiência as suas frustrações resolve cc:·f.:i 

tor, consegue satisfações e realizações socialmente aceitáveis". 

MUttan
59 cita como atitudes de uma boa adaptação: 

a. can relação a si proprio: quando o indivÍduo aceita o~ 

cesso do envelhecimento~ de m:xlo geral está satisfeito com 

seu estado e seu papel; não simula a propria idade, não 
está preocupado can seu aspecto e não requer perfeição 

de si JOOSIJO; 
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b. com relação aos faoiliares: aceita os familiares, vendo 

nos mesmos urra carrpanhia razoável, acreditando-se livre 

e satisfeito, ainda que esteja separado dos mesmos; 

c. com relação ao mundo: quando considera a enfermidade e a 

l'TDrte corno experiência da vida, não tentando negá -las ou 

ignorá-las, tendo crenças religiosas que incluam a conce_E 

ção de que existe um além. 
Não resta dÚVida de que esses são alguns cos aspectos de tuna 

boa adaptação. Mas caro pode um indivÍduo chegar a esse tipo de ada.ptação?Sa 

be-se que não existe nenhum hanem igual diante da velhice; a adaptação de ~ 

da um está na int6IUependência de inÚ!reros fatores, os quais, rui tas vezes, 

não dependem diretamente do indivÍduo. 

A sociedade determina o lugar e o papel do velho, levando em 

conta suas idiosincrasias individuais, sua impotência, sua experiência; r=. 
ciprocamente, o indivÍduo é condicionado pela atitude prática e ideolÓgicada 

sociedade a seu respeito. 

Julgar-se quite cano indivÍduo) assegurando-lhe apenas o ~ 

nefício material é, de certo modo, urra acom:xiação da sociedade; além disso, 

para os "ativos", o velho representa um peso quando, na realidade, a socieda 

de deveria ver nos"lllativos'' nao um peso, mas urra garantia do futuro de seus 

"ativos11
• 

Os fatores sociais, culturais e econômicos envolvem de tal 

fonna o processo de envelhecimento, que jamais podemo ser desligados de 

quaisquer estudos, análises ou pesquisas que se façam sobre este perÍOdo tda 

vida. 

ASPECTOS PSICOI.f>GICOS ro PROCESSO ro DJVElHECIMENTO 

42 
Em l'I\:3l:'ÇO de 1971 Gruspun , ccmentando os aspectos psicol52_ .. 

gicos da velhice, assim se expressou: "atualmente., quando nos refer.im:>s a 

psicologia da velhice, falarros em psicologia do excepcional". Mesmo pa.rec€!!. 
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do ter atitude negativa can relação à velhice, o Autor m:>stra que esse perÍ~ 

do da vida é encarado can::> fase à parte e não caoo resultado natural do p~ 

cesso vital ou dele integrante. 

Marcondes 
53 analisa o assunto dizerdo que o adolescente ~ 

nha ocm a idade adulta. A escola, a easa, tuck> age no sentido de prepará-lo 

para o dia em que será livre para viver sua pn5pria vida. Ouve-se o adoles 

cente dizer "quando eu crescer", nas rnmca ele e os resJXJnsáveis por sua edu 

cação pensam no dia em que terá de reduzir suas atividades. Fecham o espíri

to para a contemplação desse perÍOdo. E quan:io chega, é sem planos, tedioso 

e de isolamento, ao invés de satisfatório, agradável e compensador. O jovem 

tem diante do velho tma atitude negativa, pois é difÍcil imaginar-se a si 

mesm::> na figura do veTho. 

Os problemas psicolÓgicos que surgem na velhice devem ser 

enfrentados nui to antes dela chegr. 

Desde criança,diz Capieano
20

, "o hanem se vai enganando can 

fantasias e, sobretudo, com ambições hipervalorizadas, que encontram na ~ 

lidade, o túmulo das decepções e das f ~trações. O seu futuro vai depender 

da capacidade de suportar frustrações, o que é conseguido se utilizar, an 
contato cem a realidade, sua energia libÍdica". 

O OOmem, continua o Autor, pode encobrir nuito bem sua fragi:_ 

lidade durante todo o perÍodo de ~fastÍgio profissional, social e fam:i.liar, 

mas quando entra na senescência não pode mais camuflar e aí revela todos os 

traços neuroticos .colhidos na inf~ia. ExpÕe-se a contínuas rejeições e vai 

ter melhor ou pior processo de envelhec:imento, de acordo can a estruture de 

persó midade que se fonrou m infância. Boa infância pode levar a boa velh! 

ce. 

Segundo Donahue 
31 , a pessoa em idade avançada possui persc

nalidade peculiar; há mucanças psicolÓgicas baseadas em capacidades físicas 

ou fisiolÓgicas, can variação de grau e de rocmento em que ccrneçam a proce! 

sar--se, dependendo do indi.v!duo e das funções .. 
-n-~ ' .. • 1' - . G -'- 40 di '' \.,.,_. .. N::J.erindo-se a mte .1.gene1.a, reenverg z se .I.I'Çill que e 

certo que no cérebro de pessoas em idade avançada possa haver. ~ pato-
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lÓgicas dis~tas, JlDdera.das ou extensas, tais JIDJdanças não guardam \.Uila rel~ 

ção mtematicamante. exata cem o quadro clÍnico do indivÍduo". 

Estudos e observações provam que pessoas em idade avançada 

são capazes ce suportar grandes rrudanças degenerativas nas estruturas do si! 

teme nervoso central sem que, por isso, se a1 tere sua conduta senpre e 

quando seu ambiente cultural siga estinulando-os adequadamente. No m::mento 

en que o m:x1o de vida da pessoa em idade avançada sofre radical ou brusca ~ 

dança cem:> norte do cônjuge, aposentadoria, internação em asilo, caneça a d!:_ 

cair ~ssivel.mente. 

Personalidade -A personalidade da pessoa em idade avançada 

está sob contínua tensão causada por estlnw.os exteriores, 
frustrações pessoais que tem que enfrentar, necessidade de 

defenier-se; quardo falllam os mecanisrros de ajustamento, ~ 

brevêm os problenas psico-satáticos. 

Há dificuldade do velho integrar mentalmente todos os estiim 

los que chegam ao meio externo; rrui tas vezes, an conseqfi~ 

cia, bloqueiam inconscientemente alguns deles e a temem só 

os inconscientemente importantes. 

P~epção - O indivÍduo em idade avançada tem dificuldade @ 

ra organizar devidamente os estlmulos sensor:iais que recebe:, 

evidentemente, a deterioração que os 'é. .. ""'gãos das sentidos oc:me 

çam a apresentar contribuem para isto. 

C • 20 & indo- .. . 1 . da "dad ap1..sano , reJ.er se a ps~co ogJ.a pessoa em J.: e aVCl!l 

çada, pren:ie-se nais à sua carecteriologia, desc:revendo-a. caro frágil e cem 

dificuldades de equilÍbrio com o JIDJndo que o rodeia. 

kJ redor dos 30 anos, diz o Autor ) o hanern obtán resulta 

dos b:lstante efetivos pelo conjunto de suas atividades cem mem5ri.a ti~ 
fica, DeiÓria discritiva, canpreensão de questões de oroem técnica,respostas 

aos estlmllos visuais e auditivos, força JIDJscular, habilidade marrual, ritmo 
de trabalho. 

~possível afixnar-se que, quanto nais o fÍsico e a nente são 

solicitados pare trabalho produtivo, também m.:ú.s tardiamente se pode envelhe 

cer. 
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O envelheci."'lento depende de corno o indivÍduo viveu. Se ~ 

sou a vida adulta de f orna dinâmica e criadora, poderá ter envelhecimento a 

tivo e proveitcso. Envelhece-se com:> se viveu. 

Diante de testes, a pessoa em idade avançada encontra-se em 
situação c:!Herente da realidade. O indivíduo reage perante tun conjunto de f~ 

tores de 'Sua existência familiar, social, ~fissional, não verificáveis 

quando se sul:mete a testes. O psiCÓlogo obtêm resu1 tado5 abstratos ,porquanto 

não pode avaliar o paciente em sentido integral. 

Os testes dão .infonnes úteis, mas deve-se considerá-los cem 

a ressalva referida. 

Quanto mais inculto o indiVÍduo, mais anpobrece seu vocab.l. 

l.ârio à medida que avança em idade. A merrória decresce na pro:rorção direta 

de sua rnerm' solicitação. Ela é mais atingida no trabalhador braçal, no a~ 

sentados no :inativo do que no intelectual, no honen em trarelho nonral, no 

ativo, ;ais quanto mais o cérebro é solicitado, menores são as possibilida:les 

de redução da !l'~Em5ria. 

D=pois dos 45 anos, as reações m::>toras são menos rápidas; d~ 

poie dos 60 aoos ,hà reação inadequada quanto a testes de inteligência quan 

do o tempo é nedido. 

O::m o avciDçar da idade, menor é a capacidade de adaptação a 

o::>isas oovas, em face da redução de sua flexibilidade. A adaptação pode d~ 

clinar i. medida em que não é alimentada. Un homem que reduz observação ,conh~ 

cimento, abstração ou outros recursos de adaptação poderá aos 30, aos 40 ou 

mais anos ter- d.i.ficuldade em se ajustar a novos moldes de vida. A inadapt~ 

ção não está relacionada ao avanço da idade, nas ao desuso das qualidades 

que a constituem. 

Os testes, grosso m:xio, parecem revelar que, quanto mais el~ 

vado o nível intelectual de um indivÍduo, mais lento é o decrésc.im:> de suas 

faculdades. Mem5ria e inteligência, quando exercitadas e excitadas, oferecem 

naiOI'eS possibilidades de seren conservadas :intactas .. 

B.romtey
14 distingue dois tipos de declínio das faculdades L~ 

telectuais: um é quantitativo, e sob esse ponto de vista as capacidades men 

tais adquiridas deterioram-se menos rapidamente que as inatas. O out.lx> é qua-
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litativo e diz respeito ao proprio processo de conhecimento; é corro se, can 

o enveThecimento, a inteligência caminhasse para trás e o conhecimento se 

tornasse menos cri ti co, nais literal, menos abstrato, menos geral em suma, 

nais primitivo. 

D:>is métodos básicos podan ser seguidos para estudar os 

efeitos elo envelhecimento sobre o desempenho hl.Ul'k3no: o longitudinal e sec 

ciona.l. No primeiro torna-se uma. anostra de pessoas nascidas num determinado 

ano e que têm, portanto, em dado rrome.nto a mesma idade, submetendo-as a de 

tenninaclos testes; daÍ por diante nantêm-se em observação esta arrostra, re 

petindo os testes a intervalos regulares (por ex., de 10 em 10 anos). Para 

lelamente aplica-se o mesrro processo a grupos nascidos em outras épocas ,:[X)r 

exemplo, 10 anos antes e 10 anos dep::>is do primeiro grupo. Com esse retodo 

é possível revelar al tera.ções siste.má:ticas, ligadas a idade, na estrutura ou 

no padrão das capacidades intelectuais hl.lll'Bl1as. 

Entretanto, é um método que tem mui tas desvantagens , exige 

tempo, além de ser de difÍcil administração. 

O segundo método, o seccional, faz uma. espécie de corte ~ 

través de am:>stras equivalentes de pessoas de idades diferentes, é nais rá 

pido, rrais bêlrato e de aplicação mis simples EscoThem-se am:>stra.s equiv~ 

lentes de pessoo.s de idades diferentés (por ex., em cada década dos 20 aos 

80 anos) ; comparem-se essas pessoo.s por meio de métodos padronizados de ob 

servação aplicados de uma vez, e não periodicamente caro no primeiro método. 

Embora apresente vantagens sobre o primeiro, apresenta maiores defeitos ~ 

todolÓgicos. 

Quanto aos result2.dos, ambos não dão essencialmente os mes 

rros resultados. O primeiro, na. maioria dos casos, revell nível~ de 

funcionamento lá para o fim dos 20 anos, isto é, quando a pessoo. se aproxi 

ma dos 30 anos; algumas das capacidades se mantêm até épocas ulteriores e 

outras declinam acentuadamente na meia idade. O seccional revela efeitos de 

letérios da idade em várias funções intelectuais a partir dos 20 anos e p~ 

gressivamente desde então. 

Especialistas no assunto concluem que m:Us satisfatória é a 
combinação dos dois; parece não ter mui to sentido medir simplesmente a dif~ 
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renças de desenpenho entre pessoas de idades cronológ.icàs difer€I1tes ~ visto 

que assim se confundem as diferenças de idade com as de geração. 

Podem:>s aceitar, em prjncÍpio, que toa parte da intelig~ 

cia, COJYD do fÍsico htUnano, pode conservar-se melhor pelo exercício sist~ 

tico. 

Linden 
50 

chama. a atenção para um trabalho e esforços conjug~ 
dos, partindo dos familiares, pediatras, meio-ambiente, a fim de que o m.mdo 

JOOderno tenha consciência do programa de longa extensão para o conforto da 

vida das pessoas em idade avançada, citando, entre outros, os seguintes as 

pectos: 

- melhores relações famil.iares 

- melhores condições da :infância 

- preparação consciente do individuo adulto para a senescen 

c ia 

- tratamento das dificuldades emocionais do hanem que avança 

na idade. 

A velhice, diz Capisano20 , '1é um dificuldade em ser; ela 

é, para o individuo, algo de que ele não possui experiência anterior canple 

ta, não reside em sua consciência e só pode ser percebida à distância. O no~ 

so inconsciente para ignorar a velhice, pois não dist.ingue o veniadeiro do 

falso". 

Quando há doença, há possibilidade de se àeectar a velhice, 

porquanto aparecem os sintoma.s e ela faz sentir sua presença. O indivÍduo 

tem consciência do que se passa can ele, o que não acontece can o envelheci 

mento. Na doença há esperança de cura, de interrcmper sua evolução, ma.s na 

vellúce ocorre a irreversibilidade. A doença, com fenômeno bis.lÓgico, faz 

sentir SUél. presença. 

No campo da geriatria cabe à psicologia primeiro estabelecer 

os fatos ligaGos ao envelhecimento humano e depois descobrir formas de ev1. 

tar ou de diminuir as conseqüências negativas do envelhecimento; ajudando a 

canpensar os efeitos que não podem ser evitados, ela pode favorecer ruitos 

momentos feliz~s no fim da vida. 
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CONSIDERAÇÕES GERA~S 

O aumento do tempo médio de vida e a tendência das popul~ 

çoes em SE. localizarem em grandes aglanerados urb:mos são dois fatores rec~ 

nhecidamente incontestáveis na época atual. 

O primeiro traz corro conseqüência o aumento cada vez IIE.ior 

da popüação em idade avançada. nn 1910, havia na Inglaterra 75 indivÍduos 

maiores de 60 anos por 1000 h3.bitantes; em 1947 tal relação era de 152. Na 

Suécia, em 1900, havia 119 maiores de 60 anos por 1000 habitantes; em 194 7, 

rB.via 1E3. Em 1970, calculava-se a população rrn.mdial de 60 anos ou mais em 

291 miThÕes {ou seja~ 8% da população total). Espera-se que no ano 2000 o n~ 

mero de maiores de 60 anos atinja 585 milhões. Isso significa que, em 30 

anos, haverá o dobru de indivÍduos can mais de 60 anos , representando a~ 

to de 8 a 9% na proporção de pessoas em idade avançada em relação à popul~ 

ção total. 

:D:= acoroo com o Comi tê de Expertos en Planificación y Organi 

zación de los ServÍcios Geriátricos 6 5
, tal aumento da população em idad~ 

avançada tem significado ainda maior quando se considera a possibilidade de 

que aumente, até com maior rapidez, tanto o número de pessoas de mais de 80 

anos, corro sua proporção em relação à população total. 

No Brasil, paÍs de cerca de 8 milhÕes e meio de }qn 
2 de ext~ 

são, com uma. população de 93.204.379 habitantes, de acoroo com os dados do 

IBGE (censo de 1970), 5,11% dessa população se situam na faixa de 60 anos e 

mais, ou seja, 4.760.638 habitantes. Deste total, 60% (2.870.720) estão 1~ 

lizados na zona urbana e 40% (1.889.918) na zona rural. Comparando tais da 

dos com os de 1960 do mesmo IBGE, verifica-se que o grupo etário de 60 anos 

e mais era de 3,1% e, em 1970 , de 5 ,11%. Houve portanto, um incremento de 

2%, o que representa um aumento de 66% no total, fato que começa a causar 

preocupaçoes, pois a população geral neste perÍodo aumentou de mais de 3 3% 

(tabela 1). 
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TABELA 1 - População brasileira em sua distribuição por 60 anos e mais, se 

gundo censos de 1960 e 1970. 

Censo 

1960 

1970 

População total 

70.119.071 

93.204.379 

IBGE - Censo de 1970. 

Pop.llação de 60 e mais 

2.185.327 

4.760.638 

% 

3,10 

5,11 

O Município de São Paulo, objeto de nosso estudo, apresenta 

wna população, de acordo cano censo de 1970 (IBGE), de 5.924.615 habitan 

tes, dos quais 1. 411.877 têm mris de 40 anos; de cada quatro pessoas ,urna tem 

rnais de 40 anos. Isso significa que 1/4 da população do Município de São Pa~ 

lo já ingressou no carrqx> de interesse geriátrico e gerontolÓgico e que urge 

analisar e estudar a situação dessa população ( tablea 2) , planejando-se so 

b:re o que acontecerá ao grande núrrero de pessoas em idade avançada, em futu 

ro prox:im:>, caso sejam mantidas as normas sociais vigentes. 

TABElA 2 - Distribuição da população de maiores de 40 anos do Município de 

São Paulo, segundo faixa etária e sexo. 

Grupo etário sexo total % masculino feminino 

40 49 322.300 329.934 652.234 46,1 

50 59 189.969 209.359 399.328 28,3 

60 69 108.228 126.994 235.222 16,7 

70 e mais 52.156 72.937 125.093 8,9 

Total 672.653 739.224 1.411.877 100,0 

IBGE - Censo de 1970 
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STIUAÇÃO ATUAL DA POPUlAÇÃO DE IDADE AVPJJÇADA NO MUNic!PIO DE SÃO PAULO 

Com o objetivo de apresentar a situação tanto quanto possí

vel mais p!"5xirre. de nossa real i da de, baseamo-nos em dados obtidos através de 

uma pesquisa realizada de janeiro a dezembro de 1974 em entidades que, pelas 

mais variadas razões assistem pessoas velhas. A ~quisa restringiu-se ao 

M..micípio de são Pa\.ilo, englobando 101 entidades pÚblicas e particulares, ~ 

nicipais, federais ou estadu:rls, entre as quais Clínicas de Repouso, Asilos, 

Pensionatos, Casas de Repouso, Grupos de Aposentados e Obras Assistenciais 

(sobretudo junto a Igrejas) . 

A investigação foi feita através de: 

- Formulário (anexo) 

- Observação "in loco" 

- Entrevista cem clientes e p.rofissionais cem quem mantêm con 

tato mais direto. 

ExcluiDam-se 4 entidades por impossibilidade de acesso 
.. 
as 

mesmas, cujo objetivo é apenas o de fornecer alimento, agasalhos e medicamen 

tos e 10 que não apresentavam condições para responderem às perguntas fonnu

ladas, por falta absoluta de dados. 

Também foram computados neste estudo: 

- os indivÍduos que, ernl:ore residentes no nunicípio de são 

Paulo foram encaminhados para o interior do Estado, pelas 

próprias entidades que os atenderam, entidades estas que 

mantêm obras em Bauru, MarÍlia, São João da Boa Vista, T~ 

baÚ e 'fupã; 

- e os de idade superior a 60 anos, que residem can familia 

res ou têm condições f!sicas e psíquicas para se manterem 
-sos. 

ANÁLISE OOS RESULTAIXlS 

Foram, portanto, objeto deste estudo 71 entidades, das 

quais 53, 5% estão há menos de 10 anos em funcionamento e, 46, 5% há mais de 

BIBLIOTECA 
FAC!.!:.:: .. :.;:: L :,,JJ:: PÚ8Ut;.\ 
U' ;i_.' -'\:-lUA li. u'~ ':AJ p;.. ~· (} 
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10 anos; 94)4% só funcionam em regime de internato, 2,8% só em regime de~ 

terna. to e 2 , 8% em regime de internato e externato. 

Através dos dados obtidos puderos cc:mprovar que o :indivíduo 

em idade avançada já constitui, no Município de são Paulo, problema social 

e problema médico. Todavia, não existem diretrizes que favoreçam l.D'IB. adeq~ 

da polÍtica de bem estar da pessoa em idade avançada~ decorrente da falta de 

t.IJTa polÍtica nacional de saÚde. Muito do que se faz à pessoa em idade avan

çada ainda está em bases am3.dorÍSticas. 

são Paulo, grande centro industrial e populacional,apresenta, 

embo:m em menor escala, características européias e americanas no que toca 

ao problerra da pessoa veTha, que vem asS\DIÜ.ndo dimensões cada vez naiores; 

mas o que se tem feito para solucioná-lo está ruito aquén de carresponder às 
necessidades. Basta considerar que, das 71 entidades estudadas, 2 , 8% apenas 

são pÚblicas, para 97 ~ 2% particulares. Não existe preocupação nem necessi

dade, em 73,2% das entidades 5 de fazer propaganda dos serviços oferecidos, 

tendo em vista o número limitado de vagas de que dispÕem, o que constitui o 

maior problema em 39 ,4% das entidades. 

!: bastante evidente a marginalização das pessoas em idade 

avançada entre nós. Thlbora funcionem com vários objetivos, a finalidade de 

39,4% das entidades pesquisadas é assistir pessoas que não encontram ajust~ 

mento na família, 22,5% é dar abrigo e 15,4% assistência médica. 

O problema do abandono e rejeição por parte da família e ~ 

rentes é abordado em quase todas as entidades. Embora se reconheçam a impo~ 

sibilidade de detenninadas famílias manterem a pessoa em idade avaDÇada em ~ 

sa, seja porque a sociedade mudou tanto e tão bruscamente que não permite ao 

velho acompanhar essas mudanças, seja porque a família não tem condições fi 

nanceiras de arcar com mais essa responsabilidade, não se justifica a IIBr'gi 

na.lização do velho, cujos familiares chegam a tornar medidas inconcebÍveis,c~ 

no enganá-lo para ser internado, ou transportá-lo dopado para que não a~ 

sente resistência. 

Há ainda outro proble:rna corrn..un em qualquer classe social ;o v~ 

lho, tuna vez internado, salvo raras exceções, é esquecido e abandonado p~ 
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los familiares e parentes. Destes, alguns só aparecem por ocasião de falec!_ 

mento e mui tas vezes, nem nessas ocasiões; outros vão até a entidade 'l.lm3. 

vez por mês para fazerem o pagamento, ou até delegam essa responsabilidade; 

há ainda aqueles, que por ambição tE'lltanf'tranas" em relação a •he.rarças , le 

vando preocupação tanbêm , ao peSsoal da entidade. 

O problema social do velho parece ser ainda maior que o ~ 

blema médico: a causa de p!UCUra da entidade, em 52,~~, é o desajustaJrento 

familiar, em 28,5% o desajustamento social, em 14,2% a falta de recursos~ 

teriais e por outras causas 4,5\ (tabela 3). 

TABElA 3 - Causa de p~ura. das 71 entidades estudadas . 

Causas 

Desajustamento fam:i.liar 

Desajustamento social 

Falta de recursos materiais 

Outras 

Total 

% 

52,8 

28,5 

14,2 

4,5 

100,0 

O número de pessoas atendidas por essas entidades atinge o 

total de 6. 720, em idades que variam de 60 a 80 anos e mais. As entidades~ 

ceb..m desde 10 até 1000 pessoas; 67,6% são natw:ais ou residentes da cidade 

de São Paulo, 11,2% são estrangeiras, 9,8% são provenientes da região da 

Grande são Paulo, 4, 2% de outras regiões do Estado de São Paulo, 4, 2% de ~ 

pi tais de outros Estados, 3 , O% do interior de outros Estados. 

A idade dos clientes dJ3 entidades estudadas é da ornem de 

14,2% na faixa etária de 80 aros e mais; 71,8% na faixa etária de 70-79; 

9,8% na faixa etária de 60-69; 4,2% na faixa etária de 50-59 aros (tahe 

la 4). 



.36 

TABElA 1+ - População das entidades estudadas , segundo a idade. 

Faixa etária % 

50 59 4,2 

60 69 9,8 

70 79 71,8 

80 e rrais 14,2 

Total 100,0 

Quanto ao fator sexo, o número de mulheres é 1Ili1ior que o nú 

meru de hanens. Ainda que a pesquisa feita no MunicÍpio de são Paulo, só 

apresente os dados de urna parcela da p:>pulação an idade avançada, a dife!'e!! 

ça p:>r sexo é bem significante: das 71 entidades estudadas , 26 recebem só 

nrulheres (36,6%). 2 só recebem homens (2,9%) e 43 são mistas (60,5%). Destas 

Últi1Ilils, 37,9% têm rruis mulheres que homens e 22,6% mais hanens. Portanto, 

em conjunto predom:L'lam as mulheres , com 7 4 , 5% , sobre os homens , com 2 2 , 5% ( t~ 

bela 5). 

TABElA 5 - População das entidades estudadas segundo o sexo. 

Entidades % Mistas % Total % 

só mulheres 36,6 Mulheres 37,9 74,5 

SÓ homens 2,9 Homens 22,6 25,5 

Mistas 60,5 
I 

Total I lOO,J I 60,5 I 100,0 i 
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Nas entidades de clientes externos predaninam os homens, 

qeando não são exclusivamente de hcm:ms. Este fato pode ser explicado, se~ 

do alguns dos entrevistacbs, tendo em vista que a rraioria dos velhos (ho 

mens) não sabe o que fazer em casa ou sente rrais facilidade para sair sozi 

nho: vão até tm1 bar, conversam na rua cem amigos e conhecidos, temam refei 

ções fora. 

Assistência religiosa ao cliente foi outro aspecto considera 

do pela importância que o ~srro apresenta para o velho. Puderros canprovar 

que, das 69 entidades particulares, 34.,8% são leigas e 65,2% religiosas. Ne~ 

tas predani.nam a religião católica em 62,2%, a espírita em 26,6%, a proteftan 

te em 8,8% e a israelita em 2 ,'+%. A assistência religiosa foi canentada em 

mui tas entidades cem:> um dos elementos que mais conforto traz ao cliente (ta 

bela 6). 

TABELA 6 - Entidades particulares segundo o tipo de religião. 

Entidades % % 

Religiosas 65,2 

- CatÓlicas 62,2 

- Espíritas 26,6 

- Protestantes 8,8 

- Israelitas 2,4 

Leigas 34,8 

Total 100,0 100)0 

O critério para aceitação dos clientes, sob o ponto de vis 

ta da saúde,assim se distribui: 59,lt das entidades aceitam clientes doentes 

e sadios; 39,4% apenas clientes sadios e 1,5% semente doentes. Com relação 

ao tipo de enfennidades predominantes, puderros comprovar que as cardiovas

culares ocupam o prime:iru lugar, com 32,3%, as neurolÓgicas cem 25,3%, as 
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mentais cem 22,5% e outras 19,9% (tabela 7). Foram citados cem bastante fre 

qtiência no Í tam "outros" a cegueira e o diabetes, ouvindo-se mui to o comen 

tário de que ''os casos de cegueira são os piores, pon:J.ue exigem cuidados e~ 

peciais e atenção individualizada". 

TABELA 7 - Prevalência das doenças oos clientes das entidades estudadas. 

Ibenças % 

Cardiovasculares 32,3 

NeurolÓgicas 25,3 

Mentais 22,5 

Outras 19,9 

Total 100,0 

O encarninhammto dos clientes para as Instituições é feito 

em 63,2% pelos pll'el1tes, em 22,0% por entidades sociais plblicas, 2,5% por 

hospitais e 12,3% por outros. 

1: de se lamentar a impossibilidade de qualquer estudo ou pesqu! 

sa em se tratando de clientes doentes, pois 74,4% das entidades não têm co~ 

dições de dar quaisquer infonnações sobre os mesmos; apenas em 18,6% há co!! 

dições de se obterem dados sobre o cliente; em 4,5% é possível, através de 

entrevista com o próprio cliente, e 2 , 4% não fornecem qualquer dado. Quanto 

ao tempo de perm:mância do cliente na entidade, 84,5% não têm condições de 

responder, em 5,2% a média de permanência é de 4 a 6 anos e em 10,3% é de 7 

aros errais. O desligamento da entidade se dâ por Óbito, em 90,1%, por alta 

médica, em 5,6% e por outras razões em 4,3% (tabela 8). 
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TABElA 8 - Causas de desligamento, média de permanência e registrD de da 

dos dos clientes das entidades estudadas. 

Causas de % Mêd:ia de % Registro de % desligamento pernanência dados 

Obito 90,1 Não sabem mfonnar 84,5 Ten registro 18,6 

Alta médica 5,6 4 a 6 anos 5,2 Não ten registro 79,0 

Outras 4,3 7 e mais 10,3 Tem registro mas 
não fornecem 

2,4 

Total 100,0 100,0 100,0 

G:rerrle parte das entidades não dispeem de recursos htmlanos es 

pecializados, 56, 3% se utilizam de serviços de órgãos externos e, entre os 

profissionais na:is procurados, o médico se encontra em primeiru lugar 

(50,0%), o dentista em segundo (42,5%) e outros profissionais em 7,5% (fi 

sioterapeutas , psiCÓlogos) (tabela 9) • 

TABELA 9 - Profissionais na:is procurados para atendimento dos clientes das 

entidades estudadas. 

Profissionais % 

Médico 50,0 

Dentista 42,5 

O .. rtros (fisioterapeutas ,psiCÓlogos) 7,5 

Total 100,0 

Recursos humanos nas entidades é um grande problema, visto 
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cue Tk:l.o existem nem em número suficiente, nem capacitados. Falta vivência 

por parte dos profissionais; o que existe é mui ta teoria. Por necessidade de 

emprego, muitos indivÍduos sen preparo técnico ou psicolÓgico se aventuram a 

procurar as entidades. A adaptação 'é difÍcil e o funcionário páre. pouco, 

acarretando problemas de ordem administrativa para a entidade em conseqU~ 

cia da grande mobilidade do pessoal. 

M.ri. tas entidades aceitam semente clientes de um mesrro sexo, 

que exigem menos número de funcionários que as mistas. 

As respostas aos ítens 21, 22, 23, 24 e 25 do foi1mllârio fo 

ram bastante prejudicadas pelas segu:irrt:es taz&s; 

- o atendimento, caoo já .nencionado, na grande maioria das 

entidades é feito em base amadorística; 

- a maioria das entidades tem par objetivo primário solucio 

nar problemas sociais~ 

- embora 59,1% das entidades dêem assistência tanto a clie1 

tes doentes como a sadios,se uma ?esquisa fosse feita so 

bre as condições de seu funcionamento chegaríam:>s a em 

clusão de que, salvo raras exceções todas elas funcionam 

em precarísshas condições. 

Apenas 12,8% das entidades estudadas apresentaram condições 

de resJX)nder os referidos Ítens, contando com núrreJX> razoável de profi~ 

sionais especializados, equipam:mtc e ambiente fÍsico adequado; o mesmo 

não acontecendo nas 87 , 2% restantes. Além da ausência de recursos humanos es 

pecializados, são precaríssinas as condições de ambiente, espaço e conforto 

fÍsico. Podemos constatar que até mesmo o conceito de"quarto" e "enfennaria" 

é desconhecido. Quarto refere-se indistit~ente a um, 2, 4 e até 12 leitos; 

as enfermarias podem ter 20, 30 e até 50 leitos, com instalag)es sanitárias 

à grande distância. 

A diferença de nível de instrução também ocasiona problemas. 

Os de nível de instrução mais baixa, via. de regra são mais sul:missos, crJ..,.:::m 

menos problemas, mesmo quando em enfeTITlill'iaS de 20 ou 30 leitos; isto já nEio 

ocorre can os de nível mais alto, cuja escolha de companheiro para quartos 

de duas pessoas às vezes é bastante difÍcil, exigindo constante remaneJam~ 
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to; são nais exigéntes ,autori târios, independentes. Na maioria das entidades 

pesquisadas pl'edan:i.na, contudo, o nível primário de instrução; em 59, O% os 

de nível p!"imârio OClJ.Ilam o prlm!iro lugar, em 11,5, os de nível secundário, 

em 5,6\ os de nível superior e em 23,9\ os de nenhuma instrução (tabela 10). 

TABELA 10 - Clientes das entidades estudadas, de acordo can o nível de ins 

trução. 

NÍvel de i.ns't:rução 

Nenht.nna hlstrução 

NÍvel prirrário 

NÍvel secunaário 

NÍvel superior 

Total 

23,9 

59,0 

11,5 

5,6 

100,0 

Se, {X)r urn lado, um dos problemas bastante ccmenta.do em ~ 

se todas as entidades foi o da "inatividade" {X)r p:!rte do velho, podemos d~ 

duzir pelos resultados obtidos que o velho não {X)Ssui nenht.nna rootivação que 

o leve a alguma atividade; 95,8\ das entidades não pronovan atividades fora, 

1,4\ praoovem junto à família e 2,8\ junto à canunidade. Dentro da prÓpria 

entidade, 32,4% oferecem condições para o velho realizar alguna atividade e 

67,6\ nenht.nna. Ias atividades oferecidas, 25,3% são recreativas, 12,8% art~ 

sanais, 6,6\ ja.rdi.mgem, 5,2\ fÍSicas (ginástica), 22,0% religiosas, 18,3%s~ 

d.ais e 9, 8% culturais (tabela 11) • 
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TABELA 11 - Entidades que prc.m:Jvem atividades derrtro e fora e tipo de ati 

vidades oferecidas dentro da entidade. 

Promoção de ativi 
% 

Pronoção de ativi 
dades fora dã' dades dentro da % entidade entidade 

Nenhuma 95,8 Pronovem 32,4 

Jtmto à família 1,4 Não prayovem 67,6 

Jtmto à corrrunidade 2,8 

Total 100,0 100,0 

Tipos de atividades 
oferecidas dentro 
das entidades 

Recreativas 

krtesanais 

Jardinagem 

Físicas(ginástica) 

Religiosas 

Culturais 

Sociais 

% 

25, 

12, 

6, 

5, 

22' 
9, 

18, 

100" 

3 

8 

6 

2 

o 
8 

3 

o 

Excetuando as entidades que só mantém pensionistas {7 ,8%) e 

as que vivem de contribuições dos seus associados {29,8%), as . 62,4% ' res 

tantes se mantém à custa de campanhas, vendas de produtos de artesanato, con 

vênios e/ou subvenções. 

Perguntando sobre a necessidade da exist~ia de um ma.ior nú 

:rrero de entidades para a assistência a pessoas em idade avançada, 80,2% con 

firmaram essa necessidade alegando o número cada vez mais crescente de veThos 

e os atuais pad!Ües de vida que impedem o velho de ficar jtmto à família; 

li, 2% responderam negativamente, alegando que a maioria das existentes sao 

verdadeiros depÓsitos de veThos e, antes que outras sejam criadas, há neces 

sidade de se estruturar meThor as que existem; 8,6% preferiram não respo!! 

der. 

Quanto ao preparo para a vellrice, e.m):x)ra se reconheça que 
.. 
e 

ruito difícil definir ccmo se preparar pare a velhice, na opinião de 

dos entrevistados todos terrK)s que ser preparados, pois todos ficarenos ve 

lhos; apenas 5, 7% responderBm negativamente. fus 94,3% que responderam af~ 

tivamente, 52 ,O% consideram que esse preparo deve Set' feito desde a infância, 
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7, 7% só a partir da juventude e 40,.3% só na fase adulta. O preparo, segundo os 

dados obtidos, deverá ser feito 2,9% pela famÍlia,.. 3,9% pela escola, 24,3% 

pela canunidade e 6 8, 9% pela família, escola e canunidade (tabela 12) • 

TABElA 12 - Necessidade e época de preparo para a velhice e quem deve fazer 

esse preparo. 

Preparo % ~ % Quem? % 

Há necessidade 94,3 Infância 52,0 Família 2,9 

Juventude 7,7 Escola 8,9 

Fase adulta 40,3 Comunidade 24,3 

Fam.Esc.Ccm. 68,9 

Não há necessidade 5,7 

Total 100,0 I 1oo,o i 100,0 

Tomat' consciência e aceitar a velhice com::> um perÍodo nornal da 

vida, foi ou"tn:> ponto também b3.stante mencionado. 

Quanto à Úl tina questão do fonrul.ário, seus resultados surpreen 

deram: 53,5% responderem que é sempre melhor para uma pessoa em idade avan@_ 

da viver em uma. instituição propria; apenas 19,7% concordaram que o velho f .f_ 

que internado só quan:lo apresente problerras graves de saÚde e 16, 9% só qu~ 

do apresente p.roblerras sociais graves. 

Os que recomendam uma instituição propria, justificam-se: nela 

o velho sempre tem mais liberdade e independência, fica livre de tensões, vi 

ve mais e melhor. 

DISCUSSÃO 

O MUnicÍpio de São Paulo possui serviços geriátricos bem ou mal 

funcionando, e a tendência é a de aumentá -los cada vez mais ; isto é evidência 

de que existe realmente um grupo da população gerel que necessita desses ser 
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viços. Todavia) COITO bem se expressa ;'4artins56 .. "o progresso deu vida mais 

prolongada ao homem porem não deu solução aos problanas sociais, econ3micos e 

médicos inerentes ao idoso; está na hor\3., de se ver o que outros paÍses que 

passaram pela mesma experiência fizeram e o que é tempo de se caneçar a fazer 
aqui". 

Na pesquisa rea 1 i zada, o aumento de instituições geriátricas no 

M.micípio de são Paulo nestes Úl.ti.nvs 10 aros tem sido da ordem de 7 ,O% ,sendo 

que a ma.ior procura de instituição é para casos de internação. 

Esse ingresso da pessoa idosa em una instituição propria caoo 

medida de rotina só pode ser entendido com:> uma forma mais côm::x:la pare facili:_ 

tar a vida da população mais produtiva, longe, porém, de ser medida humani t~ 

ria; os doentes e os incapacitados se beneficiaffio em 'l..li!a instituição pi~ 
. ual outro . d. l •22 -pr1.a, caiO q quer doente em qualquer 1.dade, l.Z Cava aanti .. ma.s nao 

se pode dizer o meSJro em relação aos idosos ativos, aos intelectuais em g~ 

ra.l, aos artistas, aos velhos poli ticos que, apesar dos problemas prÓprios da 

idade e do declínio fÍsico normal~ contam com suficiente dignidade e consci~ 

cia de particip3.ção social pare. escaparem à alienação e à frustração do iso~ 

rrento. 

O velho no MunicÍpio de são Paulo constitui prDblema social e 

prDblema médico; ele é marginalizado em decorrência, talvez, da falta de fo;:: 

ça, corro grupo de pressão, o que continuará acontecendo enquanto a com.m.i~ 

de não estiver suficientemente infonna.da, porque a marginalização, em Últ.ina 

análise) leva à negação do reconhecimento da qualidade do ser hurnaoo. 

Se for recusado ao velho aproveitar toda a sua capacidade mar 

ginalizando-o, possivelmente a\.Dllentarão os problemas geriátricos. 

Urra pequena minoria das entidades ( 2 , 8%) é pÚblica, para 97 , 2% 

particulares. Isto parece indicar o desconhecimento e o desinteresse dos pod~ 

res pÚblicos pelos problemas relacionados ao velho; sabe-se que a cam.midade 

enfrenta diariamente inúmeros prDblenas , todos eles exigindo soluções pren~ 

tes, rras é preciso esclarecer e atingir rrais decididamente os responsáveis ~ 

los problemas dessa faixa. etária que,em Última análise, atingem a todos nós) 

visto que os problemas que afetam o velho não estão reservados pare. os ou . 
tn:>s , porque os outros scmos nos mesm::.>s . 
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Se, de um lado, corro puderros observar,existe o problena .t-,,r pa!:_ 

te dos familiares, por outro podemos assegurar que são rnínirras as medidas t~. 

:rradas junto à canunidade à escola e à família. Ao velho é oferecida caridadE:, 

e não direi to. A grande marginalização atual do velho no M.micÍpio de São 

Paulo rrostra que a canunidade não assumiu sua responsabilidade para ass~ 

ra:r-lhe um ambiente que a família não pode suportar sozinha, tendo em vista 

as pressões de um mundo tecrnlÓgico em ascenção, 

A maioria dos velhos pertence ao prÓprio MunicÍpio de são Paulo, 

que tem sido pressionado a despertar para a problemática da velhice; mas é 
p:ttente a falta de comunicação entre as diversas entidades, as quais funcio 

nam isoladamente, tentando resolver sozinhas, e cada qual à sua maneira, os 

problemas existentes. As entidades estão se multiplicando em grupos cada vez 

nais discriminados: as que recebem só eatrangeiros (ingleses, japoneses, ale 

mães, :frenceses, israelitas) ; só pare funcionários de determinadas finras ~ ~ 

rro os da Antártica; ou pare determinados grupos religiosos (Ordem 3a. , Co~ 

gações religiosas). 

Um outro fato já conhecido,tarnbém canprovado na presente pesqu.f. 

sa w respeito ao sexo: o número de mulheres é sempre maior do que o 

de kr:€:-..s • 

.. 
numero 

Mesmo em paises éltamente desenvolvidos, este fato é nitiJa.'Il.eTl 

te comprovado por estatísticas recentes oferecidas pelo Statistical Bulletih? 

que apresenta a população de 65 anos e mais por idade e sexo nos Estados Uni 

dos. A porcentagem de JTD..llheres de mais de 65 anos era de 9,05% em 1960 e 

11,60% em 1970~ comparada com 7,50% e 8,36% de homens com a mes:rra idade e no 

mesrro per-Íodo. 

Pudemos comprovar também a importância do fator religioso :para 

o velho. A religião incontestavelmente é uma realidade social que condiciona 

profundamente o homem. Segundo NiaoZodi
61

, a religião para o velho "conta, 

entre suas principais finalidades, contribuir para que ele interprete e vlva 

os acontecimentos, sobretudo a sua doença e as conseqüências humanas e so 

ciais que dela resultam". "No tu:rbiDlão da vida continua o Autor, as exigên 

cias da a.1.ma podem passar despercebidas ~ afetada por inúmeras preocupações co~ 

t.ingentes , mas quando, pelo desgaste natural ou por agentes externos, nosso 
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corpo tiver que fazer una pausa, ou estiver na probabilidade de dissolução, 

então surge em nós a preocupação do que foi esquecido por tanto tem~ 11 
• 

Corro assinala a C:ronica· da OHS34, as enfermidades crônicas 

mais freqUentes que ocasionam :i.nve.l.idez e incapacidade nas pessoas em idade 

avançada, são as caroiovasculares, as cerebrovasculares, as mentais e os est~ 

dos patolÓgicos que afetam, sobretudo, a visão e a audição. Também foi este 

o resultado a que chegarros na presente pes,.uisa. 

~ mui to cH_fícil em nosso meio fazer estuoos sobre os problenas 

do envelhecimento pela ausên::ia quase total de dados, de registros que ~ssarn 

facilitar ·esses estudos. Todavia, as transfonnações devidas à .idade,manifes~ 
das nos processos biolÓgicos, psicolÓgicos e sociais bastariam para suscitar 

interesse e criar una rede de interações que só can investigação sistemática 

e cientÍfica pode StT eficaz. ~ possível hoje evitar e/ou retaroar os efeitos 

negativos do envelhecimento, mas só estudos cientÍficos conduzidos nesse c~ 

po podem traçar diretrizes aplicáveis em nosso meio para se conseguir tal o.!2_ 

jetivo. 

A carência de recursos hUJ'lEl"'s , e de recursos ht.mlailOs especial.!_ 

zados é um dos maiores problemas que puderros observar; o que conseqtlentanente 

acarreta a rrá qualidade no atendimento. Sabe-se que o pessoal técnico é :!nas -
periente, e quase todo ele .tem apenas boa vontade; mas é preciso dinamizar e~ 

ta boa vontade f ornando, atualizando, especializando e treinar.do em serviço. 

F.á entidades em que a diretoria desconhece totalmente os p~ 

blemas do idos9 este sempre depende de cuidados médicos ou de ~ 

fernagem,e são poucas as entidades que dispÕem do serviço desses profissio 

na.is. Mesmo quando não internados, os velhos precisam, segundo Setem77, dis 

por de recursos médicos nas proximidades de suas residências, pois não têm 

condições de enfrentar filas intennináveis ou dias de espera. 

Convém ressaltar que, quanto às condições de espa;o ,conforto f_~ 

sico e equipamento, na maioria das atuais entidades geriátricas há possibil.!_ 

dade de serem melhorados, desde que seus responsáveis tomem conhecimento dos 

padri5es mínim::>s para organizações desse tipo. 

Nesse sentido refere Carvalho 21 , ~~princípios que foram 

belecidos há quase 55 anos e que são perfeitamente válidos nos dias de 

esta 

hoje, 



.47 

e que deveriam ser adotados por organizações que pretendam ser consideradas 

eficientes em suas canunidades ''. 

A inatividade e·a motivação para as atividades é uma constante 

em quase todas as entidades geriátricas; porém, isto parece decorrer rrais do 

desconhecimento da necessidade de se manter o velho ativo e de caiO conseguir 

isto. 

Can relação à necessidade de preparar para a velhice ,observamos 

ser este um fator de preocupação para a maior parte dos que tnlbalham j'Ll!! 

to ao velho, embora não tenham idéias claras sobre caro deve ser esse prepan:>. 

A posição que defendenos é uma posição preventiva. O prepan:> 

fÍsico e os cuidados cem a saúde devem visar, sobretudo, ao aspecto preventi:_ 

vo. Ib ponto de vista econômico, todo o indivÍduo precisa ter um peoiluo para 

que, ao chegür à idade avançada, possa prover-se a si meSIIO, o que não acon 

tece can gre.nde parte dos velhos atualmente. O velho deve ser responsável por 

sua situação. Basear-se no patemal:i.sm:> e na exclusão social é assum:ir a ti~ 

de de Jm'l: eção à velhice e esta é U1Ja carga derrasiado penosa para as pessoas 

idosas. 

Esse perÍodo da vida apresenta três dimensões distmtas: o ~ 

paro do indivÍduo para a velhice; o preparo dos familiares e da com..midade ~ 

ra. a aceitação do velho, e o preparo de recursos hlD'JlanOS para trabalhar com 

o velho. 



VI - TERAPIA OCUPACIONAL APLICADA À GERIATRIA 



CONCEITUAÇÃO 

''Ausênaia de oaupação não é descanso. 
l•Jente desocupada é mente angustiada''. 

29 Delargy 

A Arnerican Occupational 'I'herapy Association define Terapia Oc~ 

paciona.l com:>: "a arte e a ci~ de dirigir a resposta do hanem, através de 

lUila atividade selecionada, cano fim de favcrrecer e manter a saÚde, prevenir 

a .incapacidade, valorizar a conduta, tratar ou capacitar os pacientes com di~ 

funções fÍsicas e/ou psico-sociais". 

Rei Z ly 
71 

estabelece que "em Terapia Ocupacional, a mais funda 

mental área p:u:-a pesquisa é, e provavelroonte senpre será, a natureza e o sig 

nificado da atividade". 

A atividade, pois, sô tem valor quando o indivÍduo reaJ.mente fB.!':. 
ticipa dela, isto é, quando a mesrra tem significado para a pessoa. 

O Terapeuta Ocupacional, que se dedica e.o campo da geriatria, 

precisa ter conhecimento profundo das transformações biolÓgicas, psicolÓgicas 

e sociais proprias da veThice. Também, precisa ter conhecimento de Comunida 

de, de SaÚde PÚblica e de Reabilitação, esta Úl tina encarada não corro tere e i:_ 
ra fase da Medicina, rras cc.m:> terceira dimensão da Medicina. 

A velhice, diz Beauvoir 8, 11não é a conclusão necessária da exi~ 
tência htunana; é uma fase da existência, diferente da juventude e da rnaturid~ 

de, mas dotada de um equilÍbrio prÓprio, e deixando aberta ao indivÍduo am 

pla gana de possibilidadES''. A Terapia Ocupacional vai ao encontro a essa ~ 

lidade oferecendo à pessoa em idade avançada o meio de utilizar essas possi:_ 

bilidades. Precisa, contudo, conhecer de perto tal fase da vida, e os probl~ 

mas que podem advir das transformações bio-psico-sociais ocorridas nesta fase. 

Esses conhecimentos devem ser aplicados adequadamente, em cada 

caso particular. Para .DeZargy.
29 "o Terapeuta Ocupacional deve conhecer seu 

cliente como um indivÍduo que freqfientemente esconde seus medos; se ele -
Ik-l.O 

souber descobrir tais medos, mui tos aspectos de sua terapia só afetarão supe!:_ 

ficialmente a personalidade do cliente e não conseguirá chegar àquele reJa 

cianamento em profundidade, que é básico". 
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O conhecimento teórico é necessário e é jmportante, e as ~ · 

riências obtidas por especialistas no campo devem ser transmitidas aos que 

não passarem por esta experiência, por que se leva JIUito tempo para se apren 

der à custa da prÓpria vivência, e tanto o profissional experimentado pcx:le 

trensmitir \.llla OOa. parte dessa experiência, carD ooa parte pode ser aprendi 

da pelo profissional ainda inexperiente. 

Todavia, a teoria tem que se associar à prática e, en ger~ 

tria, pare. se conhecer a pessoa em idade avançada é preciso observá-la du 

rente algum tempo. só convivendo canela, tnWal.hando can ela,visitan:lo-a, 

é que se descobre novos aspectos para estudo e, por conseguinte, lXM>6 meios 

p3ra a melhoria das condições fÍSicas, sociais e psicológicas da ~~ia 

pessoa em idade avançada. 

O Terapeuta Ocupâciohal traiW.ha face a face cana natureza 

humana. Deve, portanto, ser edueado pare reconhecer as coOOições en que vi 

vem as pessoas ; ele deve estar prepare.do pare considerar as possibilidades e 

as li::i tações de seus pacientes, apreciar suas atitudes, interesses e mel! 

nações; considerar-se ele mesno caro parte da situação e não apenas focalizar 

sua atenção só oo paciente e em suas reações. 

OBJTI'IVOS IV\ TERAPIA OCL'PACIONAL EM GERIATRIA 

Os objetivos definem as nuclanças de conduta que se desejam o~ 

ter, as quais, enquanto não se efetivem são simples idéias. 

Em Terapia Ocuapciona.l os objetivos baseiam-se em valores h~ 

nísticos. 'fudo que contribui para fanentar a vida e permitir ao hanem des~ 

volver suas potencialidades é bem, tudo que pare.lise sua atuação e seu des~ 

vol virr.ento deve ser considera<b nau. Nesse trabalho é preciso sempre ter ~ 

sente a natureza htunana e as necessidades do homE'Jn; encorajar o desenvolvi

mento e a aito-realização de cada individuo; dirigir esf~s para uma fo!: 

ma de vida rrais saudável e para dar aos pacientes um papel mais ativo, inte

grando o indi ví.:iuo ao seu meio. 
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Isto :impliea em IllldanÇa) que é conseguida através de educação 

contínua. A educação é, pois, um dos aspectos importantes da Terapia Ocu~ 

cional, pois é através dela que conseguirros o mais alto objetivo do nosso 

trabalho: um sistema de vida saudável. 

Os objetivos da Terapia Ocupacional, em geriatria, h3.seiam-se 

nas necessidades fÍsicas, pe!qtW:as e sociais da pessoa an idade avançada , 

dando, assim, um significado c:ü.z,eto aos objetivos do tratamento. 

Os objetivos de roje ~avelmente serão rrOOificados can re 

lação à pessoa em idade avançada de amanhã. Todavia, variáveis cooo, faixa 

etária, sexo, cultura, saÚde, têm e terão que ser considerados ao se propo 

rem os objetivos da Terapia Ocupacional em geriatria. 

são objetivos da Terapia Ocupacional em geriatria: 

1. Integrer a pessoa em idade avançada a sua prop!'i.a cammida 

de, tornando-a o mais independente possÍvel. O gr-au de in

dependência varia, tanto de um indivÍduo para outro cem:> 

de uma pan3. outra época, e de acordo cem cada situação. 

2. Incentivar, persuadir, encorajar e estimular a pessoa an 

idade avançada a continuar fazendo planos, a ter ambições e 

aspirações, nanejando as situações arocionais donde a ___ ne 

cessidade de al:x>rdagem apropriada, tato, conhecimento e 

experiência por parte do terapeuta. 

3. Conseguir que o velho viva em comunidade em contato can 

pessoas de todas as idades, prorovendo relações interpe§_ 

soais através da rrotivação. 

4. Contribuir para o ajustarre.nto psico-emocional da pessoa 

em idade avançada, proporcionando meios pare rranifestar ou 

expressar sua agressividade de m:meira aceitável social 

mente. 

5. Manter o rúvel de atividade, alterando o quadro geral ex 

terno do Catp)rtamento ( meio ambiente) . 

6. Enfatizar os aspectos preventivos do envelhecimento ~ 

turo e de promoção da saÚde. 

7. Reabilitação do idoso can incapacidade fÍSica e/oo mental. 
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PRINC!PIOS DA TERAPIA OCUPACIONAL GERIÁTRICA 

A Terapia Ocupacional baseia -se fundamentalmente no princÍpio 

da atividade: manter o indivÍduo ativo. 

O valor da atividade é salientado sempre que se discutem as 

suntcs de saúde, s otretudo pelas rela.çces positivas existentes entre aml::as. 

A participação na atividade diminui cana idade? 

Podem as mudanças de idade ser resporumveis por uma fonna nais 

passiva ou ativa da atividade? 

A resposta a essas perguntas está na dependência de tm.J.itos f~ 
4 

teres, e de cada un deles em cada caso particular. Anderson deduz de suas 

investigações ''que o indivíduo deve estar sempre sul:metido a uma quantidade 

mínima de estímulo geral j de outra f orna, poderia ocorrer uma grave disfug 

ção psicolÓgica, sugerindo que a falta de estímulo conduz a urna. diminuição 

da atividade, a qual, em c~ulo vicioso ,é ·causa de estlmulo menor e, fina.!_ 

mente, da deterioração da conduta. Eml::ora tal de'terioreção possa suceder em 

qualquer idade e em qualquer pessoa, a pessoa em idade avançada é particu

larmente vulnerável a ela. Actiminuição das capacidades sensoriais e de en~ 

gia predispÕe o indivÍduo velho à privação de estÍJrulos, com suas fatais co!!_ 

seqüências perniciosas para a conduta. 

Es d -~-, . 64 ~~ la . tu os L-=.~..l.Zados por Nystrom .rrostre que ua tnn re c~ona-

mento dos múltiplos aspectos da velhice e seu efeito sobre os níveis de at! 

vidade de pessoas idosas. Esta observação levou à formulação da teoria da 

atividade, que determina a necessidaje de se mante.ren os níveis de ativid~ 

de da idade adulta e da meia idade para evitar curvas decrescentes no P2. 

tencial funcional da velhice e aumentar a satisfação pela vida. 
44 ... -Kutner , em seus estudos, chega a conclusao de que os es~ 

dos de depressão observados na velhice estão fortemente relacionados com a 

inatividade, urra vez que a •:atividade favorece "status11 realização e aceita 

ção pela comunidade". 

Como princípios básicos da Terapia Ocupaciona.l geriátrica) PQ 

demos destacar: 
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1. Estudo particular de cada caso. Este estudo no caso da pe§_ 

soa em idade avançada, envolve diferentes aspectos - nece§_ 

sidade do conhecimento da vida anterior do velho, :[X)is e§_ 

te é, na veThice, o que foi anteriormente; descobrir qual 

é sua percepção da realidade, qual é seu sentido de auto 

namia; dissecar seus problenas para descobrir dados com o 

objetiva de observar sua inter-relação, atendendo às me~ 

res minÚcias que formam parte do problana. e que podem a§_ 

sumir ~ia muito grande pare o velho; necessidade 

do conheci.rento do ambiente social e familiar da pessoa em 

idade avançada, conhecimento que deve ser analisado dentn:> 

do contexto social do velho, pois o indivÍduo não é o ~ 

duto de una geração, a sua, nas de gerações anteriores a 

ele. Cada fase de sua vida exerce influência sobre a fase 

seguinte; ninguém chega autanâtica e bruscamente aos 65 a 

nos, mas, ao cont:rêrio, passa por um processo que se origi 

na com o nascimento, continua com a adolescência e a ma~ 

ridade até chegar à velhice. 

2 • 'Iraba1ho an equipe. O Terapeuta Ocupacional é membro i.gua! 
mente responsável da equipe de saúde, canpartilhando pl~ 

mente urra função social, identificando-se com o trabalho 

e sentindo satisfação em realizá-lo; portanto, deve ser 

capaz de reconhecer suas funções e o valor da cooroenação 

can outros nenbros da equipe. 

AD realizar seu trabalho, precisa o Terapeuta Ocupacional 

analisar cuidadosamente se a sua conduta se baseia no res 

peito, na li.lJenBde, na solidariedade, ou se o trabalho 

se realiza pelos estÍimllos ou recanpensas que se podem ~ 

quirir em lugar da satisfação pelo trabalho feito; se des~ 

ja prcm::>ção para ficar acima de outras pessoas ou para ser 

mais criativo; se aceita um novo emprego pela rem.meração 

ou pela identificação pessoal can a tarefa a desempenhar • 
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3. Relacionamento inter-pessoal. Tratando-se do relacionamen 

te de "pessoas em idade avançada" e "terapeuta", é JJIJPO~ 

tante destacar que ambos fazem parte de um mesmo ambiente 

e ê imperativo o relacionamento entre ambos pare que qual 

quer tratamento seja efetivo. Esse relacionamento envolve 

por parte do terapeuta: 

- interesse no ccmportamentc humano 

- habilidade para observar 

- capacidade de adaptação 

- estabi 1 j dade enocional, que pcnni te ccmpreensão, paci~ 

cia, objetividade, firfooza, generosidade. 

A pessoa an idade avançada, por sua propria condição, ex!_ 
ge mui ta atenção e tem necessidade de falar can quem o es 

cute atentamente. 

O Terapeuta Ocupacional, em seu trabalho ten corrlições @ 

re 'favorecer oportunidades para que ~blemas sociais e 

emocionais ocultos se revelem, facilitando as relaçÕes in 
tez-pessoais . 

4. Controle de qualidade do tratamento dado à pessoa em ida 

de avançada. Este princípio é de grande ing:>ortância e e im 

prescindÍvel sua aplicação, sobretudo nos casos de trata 

mento de pessoas institucionaliza.das e, m3is especifica:Ine!} 

te, no caso das doentes e/ou portadoras de incapacidades. 

Medir a qualidade do tratamento não é impossível caro 
... 
a 

primeira vista parece; isto possibilita o aperfeiçoamento 

constante dos serviços prestados, conseguindo rúveis sem 

pre mais elevados dos cuidados do cliente. 

t suficiente que o Terapeuta Ocupacional saiba. identificar 

quais os fatores que refletem . n qualidade de seu serviço; 

e qual deve ser o nível de atendimento em cada tUn desses 

f atores. Revisões c avaliações constantes das áreas que 

devem ser cobertas são um meio de se conseguir o controle 
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de qualidade do tratamento. f necessário estabelecer prime_! 

ro uma qt Vil idade lYlÍnim3. aceitável (caro ponto de 

cia). 

referen 

No caso de tratamento de pessoas em idade avançada podem ser 

escolhidas áreas cono: 

- segurança, quanto a material usado, ambiente; 

- programação, quanto aos objetivos se estão de acoroo can 

as necessidades cbs cliente ;qual é seu grau de participa -

ção; as atitudes; ~o e reação do cliente. Se há 
uma adequada distribuição das atividades sociais, fÍSicas, 

recreativas, artesanais, e um equilÍbrio entre atividades 

individuais e em grupo; 

- relacionamento terapeuta-paciente; 

- canunicação, cerro é a cammicação, troca de informações eg 
tre os vários membros da equipe. 

O controle de qualidade do tratalrento serve de m:>tivação pe_! 

soal para est:inular o interesse na correção de deficiências, 

além de se conseguir níveis mais elevados oo cuidado do paq! 

ente, caro já explicado anteriormente. 

5. Desenvolver foniaS de nucleação; o grupo s~ é importan 

te na vida do indivÍduo (família, vizinhança, trebalho). 

("J.fnto maior o IIÚJiero de grupos naior o númexu de papéis que 

o indivÍduo desempenl'a. Isto é nnri. to fuzportante principalmen 

te no caso do aposentado, é-lhe mui to difÍcil acostum:lr-se em 

casa, e o momento da aposentadoria é o mais oportuno para se 

procurar uma vida social mais ampla. O grupo pode set fcnna 

do a partir de dois, desde que haja participação,convivência 

constante, identificação de interesses ,relacionamento. O a~ 

sentado não perde seus papéis , ele os vai transferindo. Por 

isso, deve ter um conceito de si próprio que o valorise e 

não o deprecie. 
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6. Evitar a rotina, pois a mesma JXX!e ser inÍcio de apatia. 

A IIn.ldança, mesrro não agradan<b IIDli to o veTho, é aconselh~ 

da. 

7. Desenvolver o uso do lazer cem:> aplicação de tempo livre. 

O desenvolvimento do lazer an Terapia Ocupacional geriátr_! 

ca tan caoo principais objetivos: 

- estimu.lar a convivência e novas experiências; 

- oferecer meios para que o indivÍduo possa exercitar seu 

poder de criar idéias, de realizar opções; 

- rrotivar rovas fonnas de ccmporrtanento coletivo. 

Tais objetivos estão m dependência do estado de saúde do in 

divÍduo, do seu grau de independência nas atividades da vida diária (AVD) e 

no seu grau de interesse e participação. 
• 52 66 ~ Estudos real~zados por Maddotr; e Palmore , can indiv~duos 

can mais de 60 anos, considerando estilo de vida do indivÍduo, grau de ~ 

ticipação nas atividades (ativa e passiva) e preferên:::ia por determina 

dos tipos de atividades; revelaram que quanto maior é o número de ativid.a 

des realizadas pelo indiVÍduo em idade avançada, mais satisfeito ele se s~ 

te, quanto menos atividades, mais sente o tempo livre caoo um peso. Quanto 

à participação (ativa ou p:tssiva)' mo notaram decréscirro quanto ao aumento 

de idade e sim can as preferências de atividades realizad:ts. Quanto ao esti 

lo de vida, conclui Maddo:c
52

, que o objetivo nais importante m ];:JrOgi"amaÇ~ 
de atividades pare veThos que vivan sós; é o desenvolvimento de m:rior ~ 

ro possível de atividades que possam ser realizadas irrlependenteoonte. 

Para o ferapeuta Ocupacional isto jmplica não só seu envol 

vimento m progi'\311\::lção elo lazer, caro também na focalização do lazer ou te.:!! 

po livre corro tarefa de desenvolvimento. 

TIPOS DE ATIVIDADES EM TERAPIA OCUPACIONAL GERIÁTRICA 

:t; nuito COJIU.ml em nosso meio ouvirem-se perguntas caro:que at_! 

vidades JXX!em ser realizadas por pessoas em idade avançada? Corro conseguir 



rranter ativo o indivÍduo em idade avançada? O que cada um :p:x:le fazer 

nui to ligado cem a sua vida anterior. 

O Terapeuta Ocupacional dispÕe de 'IJIIlél. gama de atividades 
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está 

... 
a 

sua escolha. De acoroo cem o objetivo pretendido, e taseando-se nos princ_! 

pios já citados, :p:x:lerão ser empregêd!s individualmente ou an gr'I..IJ:O: 

1. atividades sociais: passeios, visitas, ccmerroração de fe~ 

tas de confratetnização cano aniversários, datas religie_ 

sas, c.ivicas; são alguns e>cemplos de atividades que podem 

ser empregadas~ Se, desde a infância, o indivíduo se aco~ 

turra a confraternizar em determinadas ocasiões que são sf& 

nificativas - o idoso sente tarnl:>én essa necessidade, quer 

por 11.1hi to tradicionai, quer pelo sentido de igualdade com 

outros. 

Este tipo de atividade permite manter o .interesse pela vi 

da, sentir o prazer pela canpanhia de outras pessoas além 
de proporcionar oportunidades diversas para que seja obti 

da a participação, até criar pressões e necessidades de ~ 

ráter social que despertan as pessoas para essas oport:l..lrl! 

dades. 

2. atividades fÍsicas: principalmente CC>IID medida preventiva, 

p:rre. manter as funções corporais, melhorar as funçÕes :rru~ 

culares e articulares, a circulação, a cooroena.ção, sobre 

tudo prevenção da obesidade que trás como conseqfiência o 

desencadeamento de processos degenerativos. Cem:> exemplo 

àe atividades fÍsicas, exercícios fÍSicos, ginástica, cami 

nhadas ao ar livre. 

3. atividades culturais: de acoroo com o nível cultural e ~ 

tencial intelectual do indivÍduo poderão ser empregadas ~ 

tividades literárias para crítica e revisão de livros, dis 

cussão de asstmtos atuais, audições Jm.lSicais, peças 
trnis. Pode, também ser desenpenhadas por pessoas an 

de avançada, dependendo de sua saúde e capacidades 
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prias, atividades caro ministração de aulas particulares , 

realização de conferencias, orientação de tra.OO.lhos cien 

tÍficos, de relaçÕes pÚblicas. 

4. atividades artesanais: pr:inci:pa.J.mente para desemol ver cri~ 

tividade e manter habilidades, caro pintura, cerâmica, ~ 

ba.lho em couro, metal, trançagem, tecelagem. 

5. atividades ocupacionais : que oontril::uem principalmente ~ 

ra a valorização do velho, com:> indiVÍduo Útil e necessá 

rio. Por exemplo: atividades reaJ iz.adas junto ao pessoal 

da entidade, consertos, limpeza, c:riação e cuidado de an! 
nai.s, hortas, jardins. Atividades profissionais de porte!_ 

ros, zeladores, caseiros, ascensoristas, governantes. 

G. atividades recreativas: jogos de salão, danlnÓ, baralho .e 

outros. rJo desenvolvimetito das atividades também devem 

ser consideracbs certos aspectos caro material, cores, ~ 
manha, forna, bem ccmo ilumi.nação, vetitilação, conforto,s~ 

gurança. 

TERAPIA OCUPACIONAL D1 REABILITAÇÃO GERIÁTRICA 

''Alguém não se toma velho por 
haver vivido wn certc número 
de anos; torna-se velho porque 
desertou dos ideais". 

Gal. Douglas Maa Arthur 

A Terapia Ocupacional na reabilitação do :incapacitado tem s!_ 

do ooxp.rovada ccmo tratamento da rrais alta eficácia em vários hospitais e 

por diversos autores3-' 11 que são unânimes em ressaltar não só os benefícios 

fÍsicos advindos desse tratamento, cano também os benefícios terapêutic::>s 

no caso de pn>blenas sociais e psicolÓgicos. 

O grande objetivo da Terapia Ocupacional em Reabilitação Ge 

ri.átrica é m:mter no velho a vontade de viver, e que o nu.mdo para ele con 
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tinue povoado de finalidades. Sentindo-se Útil e ativo ele escapa ao tédio, 

à decadência e à rrarginalização. 

Em reabilitação geriái:r'ica, não se insiste em metas profissi~ 

nais. Sob o ponto de vista físico, o importante é o restabelecimento ftmci~ 

l'li3J. rráxino; IIEilter as funçÕes corporais , meThorer as ftmções dos rrn1sculos 

E:o articulações com o objetivo de conseguir o mix.imJ de independência fÍsica, 

sobretudo em atividades da vida diária. Preocupação constante quando ac~ 

do, can IIB..ldança de posição, tratêllrento da pele, exercícios fÍsicos·, visando 

sempre ao aspecto preventivo de invalidez pe:rnanente. 

Observar os princípios que são especÍficos nos casos de in~ 

pa.cidade fÍSica cem:>, idealizar e adaptar equip31IIfmto auxiliar para o ve 

lho lX'I' exenplo uso de proteses auditivas, amplificadores de sem e rutros. 

No campo da. reabilitação geriái:r'ica, o Terapeuta Ocupacional, 

mais que em quelquer campo, necessita de entusiasmo em seu trabalho e dÍc3!!. 

te da vida, criatividade para descobrir técnicas adequadas que levam o vs 

lho a aceitar sua situação, destacar os valores de cada I1la'l'lbrD, gren:le do

se de paciência para IIEilter o ban relacionamento pessoal com o cliente, con 

versar com ele, canpreendê-lo, dar-lhe a atenção que deseja. Os progrem3.s 

devem ser planejados para o dia todo, ver.cendo rotina e nonotonia. 



VII - EOOCAÇÃO EM SA0DE E ENVEUIECIMENTO SADIO 



CONSIDERAÇÕES GEFAIS E CONCEITUAÇÃO 

·A extensão a todos os povos dos benef{cios 
dos conhecimentos médicos, psicolÓgicos e 
afins é essencial para alcançar o mais alto 
groau de saúde., e a opinião pÚblica bem in 
formada e uma cooperação ativa por parte do 
púb Zico são de importância capital para a 
me lho!'ia da saúde do povo"· t*) 

Educação é um pnx::esso essencialmente ativo, dinâmico, que 8!! 
volve nudanças no m::xio de pensar, sentir e agir dos indivÍduos. 

Para Rosen72
, "a educação em saúde preocupa-se com o prDCesso 

de mudança social, que diz :respeito basicamente ao comportamento e às alt~ 

rações, visando à melhoria e à pranoçâo da saúde individual e cam.mitária". 

Segundo WooJ3 3
, "é a sara de experiências que m:x:lificam favo 

revelmente os hábitos, as atitudes e os conhecimentos relacionados com a 

saÚde do indiVÍduo, da canunidade e da raça" . 
79 ... 

Para Turnero , "e um processo de aprender, mediante o qual 

as pessoas de tuna coletividade se informam e se orientam pare empreender ~ 

ção sanitária rrais inteligente". 
30 . • - ... .. Deroryberroy expl1ca que ·'a educaçao em S3.ude e fundamental 

mente tuna aprendizagem que visa m:x:lificar favoreveJmente as atitudes ~e ~ 

fluenciar o canportamento, no que se refere às práticas higiênicas. B3.seia

se nos mesnos princípios que regem o aprendizado. Por exemplo: deve haver 

rotivação p:m3. aprender, sendo também importante que o aprendizado tenha d~ 

terminado valor e haja participação de qu6'!\ aprende". 

A educação implica, pois, em mudança de atitude. Atitude é u 

na predisposição pare a ação, é urra resposta antecipada a um est1rrulo. 

Simples instrução e infornação, por si mesmas, não asseguram 

a ação por parte dos indivíduos. M.litas vezes a resposta é urra atitude de~ 

diferenc;a,por ser esta a reação rrais côm::>da; outras vezes há um grande abi~ 

('~c) E'l. progrcuna de educac-ión sanitária de la OM'
Crônica de la OMS, 28. febrero - l974. 
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m::> entre a infonna.ção recebida e a utilização dos conhecimentos pelo confli:_ 

to criado entre crença, valores e hábitos existentes e a adoção de novas 

práticas. 

De acoroo can Maroondes 54, a coerção pode p!XXiuzir mudanças, 

mas , nesse caso, geralmente é de natureza tercporária ; urna vez rerrovido o 

controle, o individuo ou o grupo volta às práticas antigas. 

G 'f.'f. h 41 id' - ~ • n 1. t s cons ere tres etapas necessarJ.as para se CO!l 
seguir nrudança de ccrnportamento: - criar ou nrudar percepções~ utilizar f c~ 

ças notivadoras ; tanar urna decisão para 3gir. 

A sociedade lança mão das leis para manter seu equilÍbr>io s~ 

cial. Todavia, para que as leis sejam a.unpridas, os indivÍduos precisam ser 

educados, isto é, para que haja resultados duradooros, é necessário envo.!_ 

ver as pessoas enocional, física e intelectualmente na solução de sws ~ 

blanas. 

PRINC!PIOS BÁSICOS DE FJ:JJCAÇÃO EM SA0DE 

A educação age nos indivÍduos ou nos grupos, m:xlificando-os ; 

entretanto, para que atinja esse objetivo, tem que se basear em detennina. 

dos princÍpios: 

- o indivÍduo deve sempre ser considerado dentro da cultura em 

que vive, donde a necessidade de estudar e canpreender seus 

costumes e a sua. ccm.mi.dade. Os ~stumes constituem patri:_ 

m3nio cultural e se insinuam tão :inlpEm:!eptível e finnemen 

te em nossa vida, que os julgamos "naturais" e não aprendi 

dos; 

- a COJ11I..Ulicação é condição básica para nrudança. Não SÓ é basi 

ca, caro vi tal na medida em que a habilidade de carunicar -

se aumenta as oportunidades de sobrevivência dos indivíduos. 

Através da ccmunicação, é possível fazer o indivÍduo c~ 

ender o que deve fazer e estinrulâ-lo a alcançar seus objeti 
~ ~ . - 54 vos, atraves de seus propr1os esforçcs e açoes . 
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- a participação do indivÍduo ê imprescindÍvel no pzDCe.Sso e 

ducativo; 

- ~ OOu.cação deve sempre ~ir de problemas ou necessidades 

sentidas. Deve,portanto, ser contínua, pennanente,renovada, 

dinâmica, criadora para superar as novas situações, que são 

urna constante na. vida contenporânea. 

A educação em saúde, baseada nesteS princÍpios, deve abranger 

a Família, a Escola e a Ccmunidade, atingir o indivíduo COJYP um todo e ~ 

pos de indivÍduos. 

Montesquieu já havja chanado a atenção dos estudiosos pare 

a existência de três espécies de educação: pelos p3.is, pelos mestres, pelo 

mundo. 

EWCAÇÃO D1 SA0nE E F.AM!LIA 

O recém-nascido precisa dos cuidados dos adultos para sobrevi 

ver. Tal condição de dependência obriga-o a mmter contato íntim:> e cons 

tante com os rnen}m:)s da família. Através dessa convivência ele aprende, aos 

poucos, a fazer o que fazem os adultos: usar a mesma linguagem, acreditar 

no que creêm, adquirir os usos, costumes e hábitos de seus semelhantes. Ele 

não deve apenas sobreviver; tem que ser capaz de convi ver. Caw a criança 

aos poucos incorpora o que os adultos fazem, sentem e pensam repetindo-Thes 

o comportamento, a educação deve caneçar já nessa fase. As atitudes das 

crianças refletem a influência da família. Preconceitos, ~ exerrplo, podem 

ser adquiridos já na infância por influência familiar. 

A educação em saúde pode interferir e m::x:lificar conhecimen 

tos, atitudes e práticas do grupo familiar, atingindo a criança. Fon:ração 

de hábitos alimentares corretos, horas necessárias de sono, adequado uso do 

lazer, exercício fÍsico, são alguns dos princípios que devem ser inccrpor~ 

dos à fomação do indivÍduo ainda criança. A criança oonstitue a reserva de 

recursos h\.mBI'los do futuro; portanto, sua educação em saúde deve ser consi 

derada cano UJl\3. inversão importante. 
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EIU:AÇÃO IM SAODE E ESCOlA 

A educação do jovem é aceita taci taJrente cerro um direito ~ 

no fundamental; da. mesma fonna, tal aceitação deve estender-se à educação 

em saúde, cem:> parte integrante do ~so educativo. 

A educação em saúde, na Escola, deve al::xr'anger todos os níveis 

de ensino: 19 e 29 graus e cursos superoiores. 

~ nrx:lo geral, as escolas de qualquer nível estão aiMa bEm 

distanciadas da vida. ~ preciso que a Escola e a Família voltem seus inte 

!'eSSes para a Canmidade. O individuo tem que viver e sentir os problemas 

d::> meio em que vive. Em oossos sistenas de ensiro o indiviclualisnr> supera 

de longe o espírito de Ca'IIJnidade. Os interesses irrlividuais a:inda se acham 

mrlto acima dos interesses coletivos. 

lixtificações vêm sendo introduzidas nos mêtcxlos, currÍculos de 

19 e 29 gntus e cursos superiores, rrum esforço de relacionar o ensino às 
necessidades exist~iais. O ensioo tan que ser prát tco, intelectual, l:asea 

do oo raciocínio, na ação, oferecendo oporttmidade para a cr:iatividade. 

P:rocurer UIIa concordância entre objetivos e meios é a meta 

preconizada pela esccla. ~ve haver sinrultaneidade do apren::ler e do viver, 

num processo dinâmico e potenci.a.J.mante i.lim:i tado de ajustamento. 

A importância da educação para a Ccm.m:i.dade é atestada pelos 

propÓsitos da lei 5692, de ll de agosto de 1971, que refoi1Illla o sistema 

educacional no Brasil e fixa diretrizes e bases para o ensino de 19 e 29 

graus. Diz a lei em seu artigo 19: 

"O ensino de 19 e 29 graus tem por objetivo geral p!opoi'Ci52_ 

nar ao educando a fonração necessária ao desenvolvimento de suas potenc~ 

lidades cerro elemento de auto-realização, qualificação para o trab3.lho e 

preparo para o exercício consciente da cidadania". 

A instrução, pois, não é suficiente. A educação em saúde no 19 

e 29 graus deve l:asear-se em um conhecimento canpleto das necessidades do 

aluno, seus interesses e aspirações, e estar sujeita ã avaliação continua 

e sistemática para a adequação dos programas àqueles interesses e neces 

sidades. 
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T f.'.f!7 80 • • • ala-d ul d _ ..... ~ real o J ... e:r msl.Ste em apn:>Xll'l'ar e s e-a a o Ha..ui.UU • 

Refere o Autor que os- indivÍduos hoje permanecem na escola e na Universi~ 

de por perÍodos de tempo cada vez mais extensos, cano se isso fosse melhor 

para eles; depois, os observadores ficam muito admirados po~ue esses jo 

vens pa.recem :inat\..llx>s, parecem carecer de um grande sentido de responsa 

bilidade. Em nossa civilização, reteros os jovens na escola, ampliando o 

perÍodo de infânda e adolescência até onde é possível e, no outro extrano, 

aposentam::>s as pessoas mais velhas cada vez na.is cedo. Disso resulta o 

grande problema: o da integt"aÇão de gerações. 

Considera o Autor "a educa~o cem:> meio de colocar o estudan 
·, 

te pri)xim::> do seu futuro; a escola deve preocupar-se cem a instrução, can 

a aprendizagem, ma.s essa aprendizagem deve envolver os alunos em atividades 

e problaras de sua carunidade". 

Pais e mestres devem estar adequadamente ~dos para que 

a educação em saúde, dentro e fora da escola, seja eficaz e se ajuste à~ 

lidade da criança. 

No 19 ~, a pessoa que atua sobre a criança suficientemente 
i 

para conseguir mudanças oo seu JIOdo de pensar, sentir e agir em relação 

à saúde é a professora. Através dela a Família poderá ser :influenciada e, 

por sua vez, a ccmn.m.idade. 

Gatz39 afinna que "a educação, no que respeita aos problenas 

econânicos, psicolÓgico, sociais e de saÚde dos velhos deve caneçar can a 

juventude nas escolas e ser um prucesso continuado''. 

Nas escolas de 29 grau a educação em saÚde, tendo em vista 

a preparação do indivÍduo para urna velhice sadia, pode atuar nos alunos, 1~ 

v ando-os a adotar preticas recanendáveis can relação à alimentação, higie 

ne, lazer, reic · social. Iessa forma a Escola estará preparando seus alu 

nos para urna vida adulta saudável e, conseqfientemente, para urna velhice tam 

bém sadia. 

Segundo J. R. Marcondes53, urna velhice feliz deve ser pre~ 
rada, e esse preparo deve iniciar-se desde cedo, quando se é adolescente 

e joven". Continua o Autor: "uma velhice sadia depende, e muito, da adoles 

cência; a orientação. seguida e os cuidados tanados neste perÍodo, que in 
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fl~ na velhice, são necessários ã saúde do adolescente e do adulto jo 

vem e não representam um ancargo a mais. Esta constatação, se aumenta a re~ 

ponsabilidade dos pais, por outro lado é mais um estímllo, p::>r lhes dar a 

conhecer que os esforços que os filhos deles exigem na adolescência vão re 

dundar, corro um sub-pnxiuto, em uma velhice feliz". 

EOOCAÇÃO EM SAODE E COMLNIDADE 

Canunidade vem do latim cum+unitos, que significa unidade fei 

ta pela integração ou participação de ni.Ú:tos. 

A canunidade é área social, relativanente estável no espaço 

e no tesrp::l, onde os indivÍduos podem preencher necessidades biolÓgicas, 

psicolÓgicas e sociais de maneira solidária, canpartilhando valores, cren 

ças, símbolos e sanções. Os pl'IOblerras ccmmit.il'ios, portanto, não podem ser 

resolvidos pela ação isolada dos indivÍduos. Tem que haver uma sana de es 

forços e urna associação cooperativa do maior número p::>ssÍvel de seus mEm 

bros. 

Vive-se hoje dan.inado e atormentado pela idéia de nudança.. f 
caracter!stica de nossa época a transitoriedade e a velocidade. As pessoas, 

os conceitos, as coisas, se m:xti.ficam constantemente num ritmo difÍcil de 

se acanpanhar. 

Tratando-se do fator "saÚde", a comunidade tem que cam:inhar 

paralelamente ao J:rogresso técnico e cientÍfico dando alto valor à saúde, 

fazendo uso dos serviços de saÚde, ensinando seus membros a conseguir a sag, 

de e consegui -la através dos proprios esforços e ações. 

~necessário, contudo, que se defina uma polÍtica canunitária 

de atuação que ofereça diretrizes básicas de acordo can a realidade, est~ 

lecendo coordenação entre os recursos existentes e dinamizando-os para que 

sejam accessíveis à toda a população que dela necessita, independentemente 

de barreiras econânicas, sociais e culturais. 

O meio social, econômico e cultural exerce sobre a saúde e 0 

canportamento urna influência tanto positiva cem:> negativa. Assim, pcxie-se 
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conseguir meThoras consideráveis m saÚde de \.lll\3. carunidade mediante m::xii 

ficações do comportamento cultural e das condições econânicas e sociais. Por 

exemplo: a prevalência cada vez maior das doenças cardio-vasculares, do ~ 

cer e outras poderá ser reduzida mediante m::xiificações do com:p:>rtarnento q~ 

to ao m:xio de vida sedentário, o abuso dos alimentos, do álcool, do furro. A 

educação, a melhoria das corm.micações e o progresso tecnológico, m:xlificam o 

conceito que a :p:>pulação tem de saúde e de doença. 

A saúde da ccmmidade está em relação com a saúde de seus mem 

bros, com os problemas que afetam a saúde dos mesmos e com os recursos de 

assistência sanitária de que pode dispor a ccm.midade. Para a avaliação da 

saÚde requer-se, pois, o conhecimento da :p:>:p..U.ação que deve ser aterrli.da 

dados derrográficos , caracterÍSticas do meio, informações de caráter econo 

mico e utilização dos serviços de saúde pela :p:>p.1lação. 

O sistema. de saúde deve envolver todos os membros da cammida 

de e não grupos limitados, determinando-se até quais os grupos mais vulnerá 

veis da população. Através da educação em saúde é :p:>ssível fazer can que os 

nanbros da carrn.midade reconheçam e mmifestem suas necessidades, leva!!_ 

do-os a participar ativamente do planejamento, execução e avaliação dos Pl'2 

gmmas de saÚde. 



VIII - PROGRAMAS DE ATENDIMENTO Ã POPULAÇÃO EM IDADE AVAAÇMJA 
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Programas de atendimento à população em idade avançada devem 

considerar os seguintes aspectos: 

- Assistência médica, reabilitação e nutrição. 

- Assistência social. 

- Oportunidades de lazer. 

- Educação para a velhice. 

- Fornação de recursos 'htmanos. 

ASSISTtNCIA Mtj)ICA, REABILITAÇÃO E NUI'RIÇÃO 

A longevidade é um novo fen3meno social; as estatísticas ind_! 
cam a importância crescente do problema., tanto paro. os proprios indivÍduos 

de idade avançada como para a estrutura e as funções da família, a eco no 

mia coletiva e o planejamento e execução oos serviços de saúde e bem estar. 

Entre as principais características de uma sociedade civili~ 

da contam-se os cuidados que dispensa à saÚde e às pessoas idosas. Alguns 

t L • 49 F • 35 t .dad d au ores, como e1- te e art.a , apon am a necess1 e e se pensar ao me.§_ 

rro tempo em que se prolonga a vida, em oferecer ao velho condições dignas 

de viver. A sociedade, que sustenta pesquisas pan.1. salvar a vida humana, 

não pode eximir-se da responsatilidade da vida assim prolongada. ~ pela c i~ 

cia que se acresce alguns anos mais à vida, nas o importante é adicionar vi 

da. aos 3I10S (Amancio 2 ) • -

O estudo realizado no M.micípio de são Paulo rrostra que o v~ 

lho já está a exigir maior cuidado e atenção por seus problemas de narg~ 

lização, a.OOndono, solidão, isolamento dentro da canunidade onde nasceu, on 

de vive, de que faz parte, para cuja construção e manutenção contrib.ri.u ou 

contribui. 

são atingidos mais diretamente por esses problemas: 

- os aposentados de modo geral; 

- os sem recursos econânicos ; 
- -- os que sao sos; 

- os doentes, sobretudo os portadores de doenças crõnicas ; 
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- os que, embora sadios, perderam a vontade de viver; 

- os que a comunidade não aceita pelas razões mais simples co 

ro, por exemplo, teren atingido determinado lllni te de ida 

de cronolÓgica. 

Conseqüentemente, o que está acontecendo é o nÚJnerD cada vez 

maior de indivÍduos que apresentam esses problemas e um aumento crescentede 

entidades tentando soluções para os meSJIDs. O assunto é de elementar com 

preensao, nas é preciso que se insista principe.Jma1te sobre os S~':!"\riços de 

que os velhos necessi t<Jm. 

A ênfase atual dos programas de saÚde deve ser dada aos as~ 

tos preventivos. 

l l • 4? - 4' • -Leave e C arK- , propoem cano mve1s de prevençao: pro:rroç.ao 

da saúde, proteção especÍfie:l., diagnÓstico precoce e tratamento imediato,13: 

rnitação da incapacidade e reabilitução. 

Com base nesses níveis de prevenção, pode-se planejar p~ 

mas que visem o velho de hoje e que preparem o velho de amanhã. 

Prevençilo implica em interesse do indivÍduo pela saÚde, mas 

saÚde por si só não constitui rotivação, nao é mercadoria vendável, não re 

presenta valor para o indivÍduo. 

Assistência Médica 

Enquanto o fator tempo é a única variável na idade cronolÓgi 

ca,o conceito de idade biolÓgica, diz Cavalcanti
22 '~abrange, além do núm~ 

ro de anos de vid"'l, condições outras cap2.zes de acelerar ou retardar o rí t 

ro da senescência" . 

A assistência e os cuidados prestados ao velho até rec~1t~cn 

te, limitavam-se ao tratamento ativo e reabilitação. Atualmente o ponto de 

partida é a prevenção da doença, o diagnóstico precoce, o tratamento imedia 

to e a praroção da saúde através de medidas ambientais, nutricionais e edu 

cativas. 

Uma t~1dência atual é a substituição da assistência que rece 

bia o velho do "seu médico" por uma. assistência dispensada por uma 

pe multidisciplinar, em que cada :m31Ilbro contribui com sua própria 

e qui 
een..c·c;,. 

... .t'"'~ 

lidade nos cuidados dispensados 2. ?=ssoa em idade avançada. A assistência 
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médica geriâtrica é assim facilitada, oferecendo melhor qualidade de servi 

ços em Hospitais Gerais onde se concentram serviços de diversas especial.!, 

dades, que não funcionariam com eficácia se fossem isolados. Não obstante , 

este fato não deve destruir a estreita relação pessoal existente entre o~ 

dico e o velho, meSJID porque a maioria dos doentes geriâtricos prefere ~ 

curar o"seu médico" e mostra essa preferência na expectativa de encontrar 

m::rior atenção , carinho e apoio. Ainda que a hospitalização seja a melhor 

solução para o problema humano da velhice doente e é necessária sempre que 

o velho precisa de cuidados especializados e de locais com instalações a~ 

priadas , o trataJrento dado ao velho doente não precisa necessariamente ser 

feito em regime de internação. Experiências de outros paises, como os Esta 

dos Unidos, provam que 42% dos idosos são recuperáveis nos próprios arnt:u 
latórios, 28% em Hospitais de curta pernanência (1 a 6 meses), 12% por in 

ternação longa ( 6 a 8 meses) e 18% são casos irrecuperáveis de perm:mência 

em diferentes tipos de hospitais. 

Ma~tins55 e AmuZ~ee 3 afirmam que muitos dos velhos doentes 

não precisam ser internados em Hospital. As comunidades que congregam os "ve 

lhos" funcionam, diz BeviZacqua10 "na grande rraioria delas, cc:m:J simple; 

"depósitos" de seres hlUila.nos e enrugados". Segundo Beauvoir9, "aparentemen 

te acredita -se que as pessoas de idade se sentem melhor quando estão entre 

si, requerem cuidados médicos especiais e são tratadas de maneira mais efi 

ciente quando agrupadas ; que seus interesses e sua sensibilidade ficam me 

lhor protegidos quando se acham entre pessoas da mesma idade, e que sao 

m::ris felizes e vivem rrais teJTq;X) quando afastadas das pressões do mundo, da 

juventude e de concorrência". Todas essas hipóteses são fundamentalmente 

en:Dneas, continua a Autora, "pois não se foi capaz de atacar o problana 

essencial da pessoa idosa: o da readaptaçãoa. Portanto, sempre que poss.ível, 

deve-se evitar a internação do indivÍduo velho por ser desfavorável quer do 

ponto de vista psicolÓgico, quer do social. ~srro a assistência hospit~ 

lar prolongada só deve ser empregada com:J Última. alternativa e quando os re 

cursos são insuficientes para oferecer no lar condições de vida satisfató 

~ias para o velho e seus familiares. O velho internado fica isolado da faro! 

lia, dos amigos e do seu ambiente; passa por estímulos sensoriais diferen 
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tes, odores estranhos, ruidos , fica mais exposto a infecções, a complic.§! 

çoes por repouso na cama. Todavia, há casos que só podem ser .. cratados em 

regime de interr~ação. 

Filler y O'Connez
36 observaram que parte da deterioração da 

conduta obsezvada no veTho internado parece ser fomentada pelo clina inst,! 

tucional e não simplesmente caro resultado do envelhecimento. 

Be8erra
11 ressalta "a imprescindÍvel necessidade de se alt~ 

rur, ou sej€ , transfo:rnar a organização de assistência à população geriátr..!, 

ca, atua.1 mente resolvida através de asilos, organismos estes estáticos e 

onerosos, desprovidos de reais condições para oferecerem o bem estar so 

cial almejado". 

Essa transformação deve envolver não só a mudança do ambien 

te insti tuciom.l, cem::> o tipo de atendimento dispensado à pessoa em idade 

avançada. Deve-se facilitar, sempre e CfLlar~o possível, o tratamento ambula 

torial,em Hospitais Dia e o tratamento domiciliar, pelas grandes vantagens 

advindas de tais procedimentos. MacDonald
55 considera que isto traz benefi 

cio para o indivÍduo, porque recebe o tratamento necessário e novos. inte

resses; para os familiares, porque não se eximem de suas responsabilidades, 

e para a canunidade, porque penni te a diminuição de lei tos hospitalares. 

enqüadra ·:entre: 

73 - • • Segundo Rusk a populaçao em ~dade avançada J.nternada · · se 

- os incapacitados patentes, por exemplo, 

amputadc~; 

,hemiplégioos, 

- os crônicos, sem sinais de incapacidade manifesta, por 

exemplo, cardiopatas, portadores de moléstias pulm:>nares; 

- os não m:mifestadamente doentes ,mas com capacidades d.i.mi 
nUÍdas. 

Convém lembrar, entretanto, que o fato do velho chegar a ser 

internado não significa que é este o seu Últino destino. Todo velho que, ~ 

pÓs receber os cuidados que só eram possíveis se internado e que melhora ao 

ponto de poder voltar à sua casa, deve fazê-lo. Isto aplica-se também aos 

casos de reabilitação geriátrica. 
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Reabilitação 

A reabilitação, preco.-U.zam Masayoshi-Itoh e Matheu Lee, am 

1:::os peritos em reabilitação e prDfcssores da Universidade de Medicina de 

New York, é a terceira dimensão da fudicina, estando lado a lado com a Me 

dicina Preventiva e a SaÚde PÚblica. 

Reabilitação é um processo di....âmico, que visa restituir ao 

indivÍduo, porta:lor de \.ll'la incapaciJade fÍsica ou mental ou can problerras 

psico-soci.ais, o má.x.im::> de seu potencial, e reduzir ao rnínino a incapaci~ 

de, de rodo que alcance sua independência, integro .. i'1do-se em sua comunida-

de. 

Tratando-se de pessoas em idc"lde avançu.da, Rusk73 c.ham:l a 

at.:mção para o fato d;:; que "os conceitos rásicos e os retcx:los em reabilita 

çao sao os .;ssenci..almc.nte aplicados à reabilitação em geral, m:x!ificaoos 

apcr1a.S para adaptar-se à fisiologia do indivÍduo em idade avançada''. 

Por ocasião da alta, tanto o velho, COJID a família ou .. os 

seus parentes devem ser orientados, fornecendo-lhes um esquema que previna 

incapacidades secundárias. 

A reabilitação geriátrica abrange essencialmente três aspe~ 

tos : reativação, ressocialização e reintegração. A reativação consiste, 59_ 

bretduo, em conseguir alentar o velho doente, tirando-o do estado de pa.ss!_ 

vidade, letargia e i.mJbilidade física. A ressocialização visa a con 

seguir que o velho <h.rr'ante ou depois de uma enfermidade estabeleça novos 

contatos can a família, os vizinhos , os amigos, e evite o isolamento. A 

reintegração é a reincorporação do velho à sua corrn.midade, participando pl~ 

namente de uma vida normal de acordo com suas limitações e capacidades. 

O caráter de continuidade que deve ter todo processo de ~ 

bili tação exige, principalmente no caso da reabilitação geriátrica, um se 

guimento e atenção constantes. 

Nutrição 

O fato de que os veThos apresentam comumente manifestações 
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subcllnicas de rrá nutrição tem levado alguns especialistas a crer que as 
re:::essidàtltQ; nutricionais aurrentam na velhice. Neste sentido consideramos o 

portuno que o programa de assistência ao velho inclue estes aspectos pela 

importância que desempenha a alimentação na saÚde do homem, desde a sua c0~ 

cepção e durante toda a sua existência. 

Ponto pacÍfico é saber o que o alimento significa para as 

pessoas. f impossÍvel enfrentar cfi~zmente o problema da alimentação se 

não se é capaz de compreender as preferências alirnP..ntares em tenros da cul 

tura. de um povo. Quando os hábitos alimentares não são levados em conta, ~ 

de-se falhar oampletamente ao se sugerirem modificações dietéticas para o 

indiVÍduo ou para a f urn.!lia. 
Em rosso estágio de campo nrultiprofissional, realizado em 

1973 em ~idente Epitácio, puderros observar que, nur:1a região rica em pe! 
xe, alimento de obtenção local relativamente fácil, era quase total o des 

conhecimento do seu valor nitritivo e de suas propriedades; proteicas o 

que acarretava seu uso restrito, com::> denonstram os resultados da pesquisa 

dornicil.iária realizada: 64,34% da população raramente consome peixe; 4,51% 
• • Q. 2(1. - 69 diar.L'lJltellte; 8 , 61 "D nunca e 4 , 9 "D tres vezes por semana . 

• 68 aJ. ef . da ban. - ent Pequ~gnot ress ta os e1tos ur 1zaçao cresc e so 

bre o canponente alimentar, em que horários rÍgidos, mais horas extras de 

trabalho, impossibilidade de se a.J.rroçar em casa, obrigam o indivÍduo a co 

mer no proprio local de serviço. Dnl::xJra tenha sido facilitado o preparo dos 

ali.Jrentos can a gnmde quantidade de produtos industdal iz.ados, que ofere 

cem extraoroinârias vantagens, o Autor chama a atenção paro a necessidade de 

que os alimentos escolhidos sejam mais ricos do ponto-de-vista nutricioral 

e nenos pesados do ponto-de-vista digestivo. Isto, porém, deve ser compe!! 

sado no plan::> nutricional por outrB refeição, que deve dar importância ao 

valor nutricional e prioridade social. 

Não basta dizer ao indivÍduo, "observe esta dieta e vai vi 

ver m.ri.tos anos sem problemas circulatórios; tampouco, querer convencer uma 

pessoa de 65 an::>S que nunca tcm:>u lei te a fazê-lo , só po!':lue o lei te é um 

alinento considerado de alto teor nutritivo (Vaiasman
81

). 
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Um ponto-de-vista bastante prometedor quanto à prol~ação 

da vida parecer ser, na opinião de estudiosos do assunto, a prevenção de 

doenças degenerativas por maio de nutrição adequada. Estudos realizados têm 

dem:mstrado que, possivelmente, um dos principais fatores no des~cadeamen

to das doenças degenerativas é a canposição adequada da alimentação e que 

tal tipo de doença pode ser prevenido em grau considerável por meio de cer 

tas rodificações nos hábitos alimentares (Brorue
15>. Una das conseqtiênci.a~ 

da alimentação inadequada é a obesidade que se verifica em muitos 
., 

pal.Ses 

desenvolvidos e é muito prejudicial à saÚde. 

~ certo que a obesidade é explicada em função de mui tas cau 

sas: excesso de alimentação, aliado à falta de exercício; problerras em::x:io 
• f h di .. • 1• S? • ''hã.. • " • fundad -naJ.s ; - atores ere tarJ.Os. . . j"jayer dJ.Z: m<licJ.os os pare 

supor fatores genéticos desempenhando um papel importante na obesidade h~ 

na; às vezes a gordura já foi acunullada quando jovem, noutras aumentou com 

a velhice por força de redução de atividade, problemas errocionais, pre~ 

pações com problemas reais ou imaginários, os quais podem levar a excessos 

de a.J.irrerrt:ação". ~ possível comer sem eng m:iar, se se souber dosar exerci 

cios em função do que se cane. Baveta6 diz que o aumento da :atividade fi, 

sica dá lugar a um aumento do apetite, ma.s só em pessoas que já têm ativi 

dade física normal. O mecanismo de regulação do apetite não faz senão ad3.E_ 

tar a ingestão calórica ao gasto de energia, para que o corpo não consuma 

suas reservc:s n.orna:is no caso de se The impor um exercício fÍSico de ir.t~ 

sidade não comum. M:is essa adaptação nada tem a ver com uma pessoa habi 

tualmente sedentária que, com um certo nível de atividade, não diminue o 

apetite. Isto explica que a grande freqUência atual da obesidade resul. ta ~ 

nos do excesso na alimentação que da falta de exercício. As condições de vi 

da roderna limitam a oportunidade de fazer exercícios fÍsicos; mas não no 

deram o apetite. Pelo declÍnio do metabolismo basal e di.rinuição da ativi 

dade, as necessidades energéticas reduzem-se e, na medida em que o homem a~ 

mei1ta em idadl. pcxle lentamente adquirir excesso de peso. 

As necessidades nutritivas básicas, no que se refere ao me 

tabolismo, não são fundamentalmente rrocli.ficadas durante toda a vida. Un in

divÍduo idoso reflete a sarna total de tudo o que com ele se passou. 
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Ele é um indivÍduo sob o :ponto-de-vista fÍSico, mental, pa:te -lÓgioo, anatêmico, químioo, crooolÓgico, nutritivo, social e pessoal. Má. 
assume repentinamente certas características aos 50, 60 ou 70 anos de ida. 

de, ern1:xm3. :possam ser feitas amplas generalizações sobre esses gru:pos de i 
dade. 

Os cuidados para nanter a saÚde do velho, isto é, os aspec

tos verdadeiramente preventivos, baseiam-se n'l.lli\ô. nutrição adequada na juvel\ -
tude e na maturidade. "O conhecimento da canposição dos alJmentos é essm -
cial para o es~o da alimentação :porque, em Última análise, o que importa 

é a espécie e a quantidade dos nutrientes que estão sendo consumidos, e não 
os ocmes dos a.limantos que os contêm" (Burton

18 ). 

Quanto às necessidades especÍficas do velho, muitas vezes 

acontece que o sentido do gosto diminui can a idade avançada, ou a masti 

gação está ~judicada pela. dentadura ou pela falta dos dentes, urgindo o 

rientação para o cuidado dos dentes e boa higiene da boca, que favorecem a 

nutrição, alán de causar efeitos psicolÓgicos e sociais favoráveis. 

Cem relação aos hábitos al:imentares do velho é preciso: 

- evitar ameaças, dietas rÍgidas, dogmiticas, caro.ápios pro_!! 

tos, :pois os mesm:>s não pe:rnd tem o manejo dos problemas ~ 

ticulares do velho, suas preferências, facilidades al.imen 

têU'es can que contam, :possibilidades de caner em ~ 

rante, :pois a dieta existe mais em função da enfermidade 

do que da idade. Considerar fatores religiosos, sociais 

psicolÓgicos, lembrando-se de que o importante é que 
' 

os 

ali.merrtos preencham as necessidades nutritivas essenci.a.is, 

não importando quais sejam ele~; 

- observar horário para evitar sobrecarga digestiva. 

não por rotina, mas por prazer; 

- estabelecer as necessidades nutritivas do velho, nao im 
pondo 'l.llik3. dieta "para a velhice" simplesmente :porque o in 

divÍduo é velho. Há pessoas em idade avançada sadias, que 

vivem sós ou com a família, que gozam de l.iberoade para 

selecionar seus alimentos e que levam uma vida ativa P'! 
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fissíonal e social normais; 

- prevenir transtornos patolÓgicos, assegurando ingestão e 

utilização dos princípios nutricionais. 

ASSIS'ItNCIA SOCIAL 

A assistência social relacionada ao atendimento da pessoo. i 

dosa tem que considerar algunas das necessidades criadas pela urbanização , 

industrialização e mudanças sócio-culturais. 

Pare a maioria das pessoas o emprego não só é urra atividade 

lucrativa, cono também t.m1. meio de convívio social. A aposentadoria, quer 

seja por temp::> de serviço, por doença ou por compulsÓria tem levado as pe! 

soas a diferentes formas de isolamento, o qual por sua vez conduz a uma 

redução dos contatos sociais, com conseqüente perda da consideração social 

de que antes desfrutavam . 

.Aspectos inportantes têm que ser abordados, prevenção do en 

veThecimento prematuro da populacão ativa, aposentadoria, e o lazer cem:> 

forrra de melhor aproveitamento do tempo livre. 

A medicina do trabalho não aborda os problemas do envelheci

mento do trabalhador. Todavia, o "desgaste da vida", ou seja, o i€I1Velheci 

mento do indivÍduo é diferente em cada t.ml. Há necessidade de se seguir t.m1. 

cri têric iolÓgico e não só crorolÓgico quando da aposentadoria. 

Conhecendo o indivÍduo, suas condições de vida, sua ativi~ 

de profissional, é possível detectar muito antes da aposentadoria os casos 

de enveThecirnento prematuro, analisar suas causas e propor medidas prev~ 

tivas necessárias: nodificação do horário de trabalho, l'ID..ldança de setor, ~ 

tividades rrenos pesadas. 

Envelhecimento e aposentadoria são assuntos mui to comentados 

hoje, rras não eram populares nas décadas passadas. 

A aposentadoria é um grande progresso social; selo-ia, efe 

tivamente, se Jão tivesse sido utilizada corro meio de eliminar pessoas 

em idade avançada de toda a vida ativa, assegurando-lhes a subsistência 
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em condições por vezes Lamentáveis. 

O ponto critico da aposentadoria é o perÍcx:io de transição 

entre a vida ativa e o perÍcx:io de ire.tividade profissional. Em una entre 

vista oom Murray
60

, assim se expressa o Autor: "O status profissional, o 

prestÍgio e a consideração social são tão importantes para a saÚde do ho 

mem, com::> urra alimentação suficiente ou possuir uma casa para rorar com a 

família" . 

~ nesse rromento de sua vida que o indivÍduo passa pelo que 

se oostuma chamar de "crise da aposentadoria", pois emlx>ra pareça comum 

que horre.ns e mulheres pensam que tra.balha.11 para obter segurença econânica 

e prestÍgio social, ao término de suas carreiras, conseguidos esses objeti 

vos e sem preparo nenht.nn., se defrontam bruscamente com urra vida vazia, sem 

nada porque lutar, sem perspectivas, a não ser o isolamento cada vez mais 

acentuado de una existência nonôtona. 

O indivÍduo sente necessidade de a.lgtuna coisa nova e dife 

rente para substituir seu trabalho e seus amigos. Esta coisa nova tem que 

ser preparada antes, pois quando a idade vem pode faltar a energia, a ca@ 

cidade e a vontade de aprender algo que não conheceu antes. 

A preparação para a aposentadoria é hoje una necessidade ~ 

plamente reconhecida. Ela é necessária e deve ser feita alguns anos ante 

riores à apcsentadoria,de tal forma que o aposentado encontre una maneira 

satisfatória de se desligar do emprego sem sofrer golpes de natureza econo 

nuca e emxional. 

Por essa razão o indivÍduo tem que se preparar para essa fa 

se da vida e muito cedo, porque essa fase é una 1m.1dança e a nudança pare ele 

significa sacrifÍcio, perda e insegurança. SacrifÍcio, porque implica es 

forço: passa a deixar de fazer algo a que estava acostunado, para ccmeçar o 

diferente. Perda ,porque na maioria das vezes tem que abandonar valores 

ocultos, renunciar a uma experiência acumulada. Insegurança, porque passa 

a viver algo distinto, não conhecido. Para o indivÍduo em idade avançada 

isto é bastante tratmJatizante. Consideranos, pois, de grande importância 

que o indivÍduo seja prepare.do. As futuras gerações de velhos terão uma vi 

são melhor da aposentadoria com mais planos, melhores previsões e maiores 

esperanças. 
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Há países que já adotam iniciativas .interessantes como, por 

exemplo, a fisioterapia a tÍtulo preventivo ou o estabelecimento de férias 

com aumento progressivo de tempo alguns aros antes da aposentadoria. 

OPOR'IUNIDADES DE lAZER 

O lazer, def.ine Dumazedie~3, "é um conjunto de ocup3.ções às 
quais o .indivÍduo pode entregar-se de livre vontade, seja pare re:t;c"t;Sar, s~ 

ja para divertir-se, recrear-se e entreter-se ou, ainda, para desenvolver 

sua inforrração ou formação desinteressada, sua particiJ:Xição social vol\111 

târia ou sua livre capa.cidade criadora apÓs livrar-se ou desembaraçar-sedas 

obrigações familiares, profissionais e sociais. 

Nystron64 conclui de seus estudos que "lazer é assunto indi 
vidual, particular a cada um, havendo necessidade de mais pesquisa sob.r'e o 

nesno para se detendnar o conceito e uso do lazer, a fim de que se possa 

rrelhor entender esta faceta do corrq:>ortamento ocup3.cional do homem e o ~ 

pel ocupa.do pela atividade dos usos do lazer". 

Kutner
44

, tentando conceituar o lazer, sua ~epção e pr~ 
cipalmente seu significado p3ra. a pessoa aposentada e para a pessoa em ida 

de avançada, faz a seguinte observação: "Para alguns, lazer é tempo livre 

e tempo livre é tempo de se fazer o que se quis3r ••• viajar, escrever, de: 

dicar-se ao lar e a família, ou simplesmente ficar sentado olhando. Para 

outros, tempo livre significa apenas t.mJa. super-abundância de vazio... can 

a real potencialidade de deterioração e debilitação''. 

Kaplan
43 tentou distinguir lazer de atividade, estabelecendo 

um conjunto de critérios de lazer: antítese do tra.balho cOJIO função econô 

mica; expectativa agradável e recordaÇÕes ; Jll.Í.nim:> de obrigações sacias , {>€!: 

cepção psicolÓgica de liberdade. 

d • 33di . f - . . - t do 1 Dumaze -z..er Stlilgl.le COJIO unçoes ma.:LS :unpo.n.an es azer 

o descanso, o divertimento, a recreação ou entreteni1r61to e o 

mente. 

desenvolvi 

A primeira função liga-se à fadiga. O descanso libera da fa 
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diga. Neste sentido, o lazer é um reparador das deteriorações fÍsicas e 

nervosas provocadl~ pelas tensões resultantes das obrigações cotidianas ~ 

particularmente, do traba.lho o 

A segunda função, divertimento, recreação ou entretenimento, 

liga -se ao tédio. Diz o Autor que esta função do lazer pode ser um f ator 

de equilÍbrio, um meio de suportar a disciplina e as ~Ões inerentes 

vida social. 

A terceira função, a de desenvolvimento, pe:rmi te \..I1TB 

ticipação social maior e mais livre, oferece rovas possibilidades de 

.. 
a 

~ 

in te 

gração vcluntária à vida de agrupamentos recreativos, culturais e scciais . 

Pode ainda criar novas formas de aprendizagem voluntária, suscitando no 

indivÍduo libertado de suas obrigações profissionais comportamentos livre 

mente escolhidos. O dia não é ocupado essencialmente pelo trabalho e compor 

ta horas de lazer. Nesse sentido expressa-se Dwnazedier33: "é ~ hanem fu 
completo, atrazado e de certo m::>do alienado, aquele que n1:o aprovei ta ou 

nao sabe aproveitar seu tempo livre". 

Lazer também pode ser jefinido como o conjunto das neces 

sidades e obrigações opostas à vid2 cotidiana, corro trabalho profissional , 

trabalho oomplementa.r ou suplementar, danéstico, atividades rituais resul 

tantes de urna obrigaç.3:o familiar, social ou espiritual. 

Através do lazer o indivÍduo tem participação social maior 

e rrais livre, a prática de cultura desinteressada do corpo, da sensibilida

de e da razão, além de formação prática e técnica; oferece mvas p:>ssibil_! 

dades de integração voluntária à vida de agrupamentos recreativos, cul tu 

rais e sociais, possibilitando o desenvolvimento livre de atitudes adquir_! 

das. 

O significado do lazer assume hoje grande ~rtância devi 

do, sobretudo a fatores camo aposentadoria prematurB. e encurtamento da se 

JIBna de trabalho, os quais pennitan o aumento do tempo livre. 

Cogwill e BauZch24 , em um estudo com grupos de aposentados 

sobre aplicações do lazer, JOClstraram que televisão era a atividade rrais 

freqUente, vindo a seguir ''hobbies11 e leitura. 

são Paulo, cidade altamente industrializada, caneça hoje 
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a despertar para a :iJrq:lortância de um planejamento no campo do lazer. Este 

planejarrento deve, entretanto, envolver todas as fa:i.xc.s etárias e todas as 

classes sociais. No rromento, o que se nota ro M.Jnicípio de são Paulo é um 

grande desiquilÍbrio entre as necessidades da população e equipamento e re 

cursos existentes para atender a dem:mda. 

No que se refere à pessoa em idade avançada, os recursos sao 

ainda mais carentes e quase nulos. 

O problema maior parece-nos ser urna ausência de estudos ou 

pesquisas que esclareçam se a população idosa realmente tem necessidade de 

se interessar em preencher suas horas de lazer de fonna mais construtiva. 

A criação de recursos can esse fim custará menos à sociedade 

cb que a manutenção da iratividade, da deterioração e da invalidez da pe~ 

soa em idade avançada. 

Na medida em que a cultura e a sociedade .se orientam meros 

para o trabalho, aumenta a inçort:ân::ia do conceito e uso do lazer caro área 
p3ra manutenção da atividade na velhice. 

Há necessidade de se inoluir no planejamento urbano áreas 
destinadas a programtlS de lazer para todas as faixas etárias. Não nos ref~ 

r:i.m:>s à grande ênfase que é dada aos jogos e às competições esprtiva.s de 

massa. O esporte de massa, afirma Dumazedier
33

, é urna. armadilha e" "o espor_ 

te é, antes de tudo, urna. cultura experimentada por esportistas at"r\:lvés de 

toda a vida. Não sendo assim, torna-se urna ocupação cara e futil, embora 

agradável" . 

~ necessário est:iJm..Ilar e dar ao velho oportunidades de lazer 

criativo com desenvolvimento de clubes, reuniões, palestras, excurssões e 

outros. 

EDUCAÇÃO PAAA A VEUIICE 

As atuais gerações de pessoas em idade avançada, com:> d~ 

tram as observações feitas ro MunicÍpio de São Paulo, enfrentam sérios pre 

blemas de ordem médica, social, psicolÓgica e cultural; isto se deve em 
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grande parte ao fato de que o velho de hoje não foi educado para essa fase, 

corro também não lhe forem oferecidas condições para essa educação. 

A educação do povo em geral é indispensável para que c~ 

preenda que o envelhecimento da população é \.UM conseqüência natural da v! 

da m:xlerna e que o velho tem direi to a ocupar um lugar em qualquer socied~ 

de. 

Junto a empresas a educação deve estar presente, rrostrando 

que os velhos não são inúteis para o trabalho, ressaltando a capacidade, os 

conhecimentos e a experiência das pessoas em idade 3.vançada. 

Há vários recursos de que a Educação pode lançar não;por e 

xemplo, introduzir e incentivar estudos ergométricos para que as pessoas de 

idade possam continuar trabalhando se assim o desejam. O uso de ferram~ 

tas especiais, o reajuste das condições de trabalho podem ajudar a pessoa 

em idade avançada a prolongar sua vida ativa. O estado fÍSico e mental e 

a situação sócio-econêrn:i.ca do indivÍduo tende: a melhorar se se mantem as 

atividades produtivas na velhice em um nível Ót.im::>, de acordo com sua ca 

pacidade individual. 

Sabe-se que a educação em saúde é um processo contínuo que 

começa na escola prinária, mas tratando-se de aspectos relacionados espec!. 

ficamente ao processo do envelhecimento, a melhor ocasião p3ra se obter ~ 

sultados satisfatórios é na meia idade. Arreia idade representa justamente 

a geração que ccmmda e controla a maior riqueza e poder, e arrola os mais 

atuantes nenbros da sociedade; é nessa fase da vida que as pessoas denons 

trem o mâx.im::> de sua capacidade e at:ingem o C1.IJOO de sua carreira, mas por 

outro lado é a época que enfrentam grandes problemas com sua propria saÚde, 

podendo levar o indivÍduo a um acelerado envelhecimento. 

O indiVÍduo nessa fase necessita ser rotivado sobre assuntos 

que lhe dizen respeito diretamente; IXJr exemplo, o que significa rranter um 

nÍvel de saÚde satisfatório, qual o valor do exercício fÍSico, porque a 

saúde orel é um fator importante ligado a ass\IDtos de nut:rição, quais as 

vantagens dos exames mêdioos periÓdicos, qual o significado da a:{X)sentad2 

ria, que serviços de saúde existem em seu meio e o que os mesrros lhe ofel'!. 

cem. Com esse fim, a educação pode se utilizar de diferentes meios: jornal, 
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rádio, televisão cano meios de comunicação de rrassa, como pcxie também a~ 

vei tar outras ocasiões corro os exames perl.Ódicos , as consultas espontâneas , 

a época em que o a:r::osentaclo vai receber seu salário. 

A educação para a velhice deve satisfazer quatro aspectos: 

- conforto material; 

- saÚde fÍSica; 

-hábitos sociais adequados; 

- atividade. 

I:essa f orna, a futura geração de velhos poderá apresentar 

outros problemas, nas , devidamente educada, estará em condições de superá

los, conscientizando-se das necessidades em assumir certas obrigações cam 

relação ao seu futuro, tais corro: 
... 

1. empregar todos os esforços para continuar a ser membro u 

til, ativo e capaz meSIID depois de ar:;osentado, planejando 

assim a meThor maneira de continuar participando de sua 

col!ltl11idade ~ 

2. aprender e aplicar em tempo hábil os prinCÍpios que le 

vem a um estado satisfatÓrio de saÚde fÍSica e mental; 

3. mmter relacionamento can a família, parentes e amigos, e 

ter algum pecÚlio. :t: importante ao veTho tornar-se para 

os f am.iliares , não \..Dlla carga, mas \..Dlla companhia desejável 

e indispensável. O velho de hoje não tem condições econ5 

mia.:1s para bastar-se a si mesrro, o que se carprova 

número de veThos que recorrem à caridade aTheia, 

mo cuidou disso enquanto jovem. 

pelo 

:r::orque 

aumen .. 
eco no 

po,;: 

condi 
... . 

A pn;porção de velhos can nível de vida mais elevado 

tarâ no futuro. Desfrutarão de rraior independência do ponto de vista 

mico, pois asseguraram um pecÚlio; do ponto-de-vista psico-emxional, 

que não estarão tão presos fisicarrente aos seus familiares, e terão 

ções para compreender que todo o indivÍduo tem direito à sua vida. proprl.a 

e que anor, afeto, atenção, não desaparecem cam a separação. 

Bevilacqua10 charra a atenção "para o extremo inicial 

sentado pela criança, que vem polarizando as maiores atenções, tendo em v~ 

ta o potencial que representa para o mundo a fim de assegurar a ren::>vação 
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da h\.Il'MI1idade" . 

As instituições particulannente dedicadas à criança têm sem 

pr'e no seu qua.dn:l de pessoal técnico diversos profissionais de saÚde ,o que 

já não acontece nas instituições que congregam velhos; há realmente um p~ 

funcb desiquilÍbrio entre a obrigatoriedade incontestável do atendirrento à 
criança e o tímido e pálido interesse no atendimento ao velho. 

Criar homens sadios, educados, que saibam produzir e pensar, 

capazes de se engajar em um vasto programa de cooperação eaiJQcio:rul, que a 

mem e respeitem seu semelhante, conscientes de sua força e capaz de trtili 

zá-la para construir um futuro promissor é o que pretende a sociedade; mas 

não se pode aceitar que esta mesma sociedade os condene à situação de de~ 

dência e de assistência às vezes degradante. 

Sabe-se que inúmeros são os problemas médico-sociais exig~ 

do solu~ .imediata, e o problena da velhice, principalmente m MuniCÍpio de 

são Paulo, já constitue um desses problenas, exigindo solução prioritária. 

Com::> se explica então a grande indiferença por parte dos poderes pÚblicos? 

Desconhecimento, falta de recurs~s econêmicos, de recursos humanos? Talvez 

todos esses, nas ainda assim, COJ!l) diz Leser48 , ''mesmo nos pa.ises mais de

senvolvidos em que há recursos econômicos abundantes não é fácil satisfa 

zer a dem3Ilda sempre renovada de bens e serviços essenciais para o bem es 

tar de \.D"lE. cormmidade" . 

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

Para o bom funcionamento dos programas de atendimento ã pe~ 

soo idosa é .indispensável dispor de pessoal competente para o qual se re 

quer dLversas especialidades. Além do médico, profissionais afins caro psi 

CÓlogos, fisioterapeutas, enfermeiras, dentistas, foooaudiÓlogos ,auxiliares 

de enfennagem e outrDs são também necessários. 

Importante também é o treinarrento-em-sezviço de todo o pe~ 

soal que t:rebalha direta ou indiretamente com o velho ccrro a tendentes, ser 

ventes, pessoal de l.impeza e outros . 
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~ necessária \.liia reorientação das escolas de medicina, enfer 

magem e outras para que se dê a devida atenção ao conhecimento das necessi 

dades proprias das pessoas velhas e aos princÍpios de assistência inte~ 

da completa, orientada face à família e à canunidade e baseada na prev~ 

çao. 

N3 escolas de medici11.a colocam o assunto de geriatria com:> 

área de interesse apenas para o clÍnico geral e as escolas de enfermagem e 

de outras profissões ligadas à saúde rrn.ri to pouco se dedicam ao assunto. 

Todavia, seria suficiente computar o tempo de serviço e os 

leitos hospitalares gastos com idosos para se t8r uma noção da amplitude do 

problena. A vida média está aumentando cada vez rrais e o médico, diante do 

cliente, inevitavelmente tem que considerar a idade do paciente e a condi

ção derivada desse fator. 

~ interessante notar que o médico, de modo geral, não se ~ 

teressa pela geriatria; parece que este assunto lhe causa impacto. Todavia, 

choca-se quando começa a traba1har e descobre que as pessoas, a não ser 

quando estão doentes, não têm interesse pela saÚde. Isto confinra, Uil'a vez 

mais, a distância que existe entre a Escola e a C _'munidade; entre o avan 

ço cientÍfico e técnico, tão acelerado, e as atitudes em face dos probl~ 

mas permanentes ou as que se :i.nq:Õem em face c.;: problemas surgidos a cada 

dia. O estudante precisa ser preprado para atuar na Comurádade, entendida c~ 

rro agrupamento social de diferentes faixas sócio-econômicas, o que apresen

ta problena de saÚde tanto em nível mdividual ccmJ coletivo. 

B 7 . • . , • d , ul ayne , discutmdo os prmcl.pl.os que evem T"JOrtear tun currl.c o e§_ 

colar com relação ao estuJo da geriatria em escolas de medicina, apresenta 

um m:xielo interessante que merece ser analisado. O rrodelo apresentado é do 

"Comittes on Lhdergreduate and Continuing Medical Education of the Clinical 

:t1edicine Section"da "Gerontological Society". A ênfase é dada a auto-educa

ção e estucb em pequenos grupos, O esquema está distribuído em quatro fases: 

\.liia fase introdut ... ria, em que os alunos em grupo de cinco~ com um orienta 

dor, discutem proble.nus bio-médicos e Ítens relacionados a crescimento, d~ 

senvolvinento e velhice. Eles escoThem os assuntos que desejam explorar, 
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usam livros. diapositivos, gravações e fazem visitas na Ccmunidade. Nas 

discussões são inclUÍdas descrições de pessoas de idades diferentes, inclu

indo idosos, e a1ordando aspectos fÍSicos, psicolÓgicos sociais e econôm:bos 

relacionados à velhice. 

Nur:ra segunda fase, o asstmto é discutido sob o aspecto :r:sigo

patolÓgico, com o objetivo de esclarecer a interação entre o sistena físi 

co-psÍquico. Em seguida, os altmos entram num estudo mais pormenorizado da 

patologia, constituindo a base do prograna a discussão doE problemas mais 

:importantes causados pela idade. Na fase final, o aluno passa à prática clÍ 

nica. Nessa fase, é oferecida ao aluno a oporttmidade de aprendizagem in 

tensiva num Centro Geriátrico, visitas a Instituições e Hospitais, onde pos 

sam vivenciar os problemas de saÚde relacionados à velhice. 

A educação é tão integrada no pensamento dos responsáveis ~ 

la fo:rnação dos profissionais de saÚde que faz parte do Complexo de Ciên 

cias da SaÚde, que inclui a Divisão de Ciências da SaÚde da Universidade de 

Hc M:lster, Colégio de 1-bhawk e várias outras Instituições da Conn.uUdade. A 

tualmente, o Comi tê acim:l. mencionado está exazrinando os princÍpios e méto

dos exigidos para desenvolver ur:ra abordagem a fim de que todos os profissi.2 

nais possam obter educação em qualquer campo que lhes seja útil. 

Em todas as atividades - e particularmente as desenvolvidas 

p(;lo pessoal de saúde - têm lugar não somente os atos técnicos eppecÍficos 

de detenninada profissão, mas também a ação educativa, aplicando-se a ca 

da caso individual )S métodos de educação mais adequados. Assim, toda ati 
vidade profissiona.l deve ser acompanhada pelo componente educativo corres 

pondente, que prolonga o efeito do ato "técnico, torna -o mais valioso e . mais 
eficiente e lhe confere um significado social mais h\..Ullailo (Pariso·fl7). 

Isso também deveria ser aplicado em nosso meio; a educaç:io 

em saúde deve abranger profissionais de diferentes áreas, já que o d~envo_! 

v.irnento econômico está condiciomdc à educação, e uma. vez que a fonnação de 

recursos t.umanos, tanto em qualidade corro em quantidade, tem que estar de 

acorcb com o processo econômico. 

lha análise, embora superficial, derrostra que a fonmção de 

recursos hunanos foge ainda do contexto do planejamento geral de saÚde, que 
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os diferentes profissionais trabalham ainda corro grupos isolados. Isso é 
bastante prejudicial, porque as atividades de saÚde em nível de Ccmun:i.dade 

mmca são devidas à ação de 'LUll detenni.nado grupo profissional. Não existe, 

também, uma e<:x:ID1ena.ção adequada entre os setores SaÚde e Educação. Se \.ll1a 

unificação de serviços não é possÍvel. I.II!B. coordenação das normas e pro 

cedimentos de ambos é necessária. 

A formação do profissional de saÚde implica no estudo e co 

nhecimento do indiVÍduo cOJID 'LUll todo integrado e funcional, 'LUll ser único, 

diferente e característico, possuidor de determinadas condições fÍsicas ~ 

reditárias, cong€nitas e adquiridas e que, tendo já recebido, continua rece 

bendo a contribuição sócio-cul turo.l de seu ambiente de vida, ao qual tam 

bém reage. 

No caso do indivÍduo em idade avançada, há por parte do ~ 

fissional, necessidade de que conheça esse perÍodo da vida htiJI'al"la em todos 

os seus aspectos: fÍsicos, psÍquicos , sociais e espirituais. Se algum des 

ses aspectos é ignorado, o indivÍduo sofre as conseqüências. 

Os aspectos espirituais são os que menos atenção têm mereci 

do.para muitos da atual geração de velhos o fator religioso é de grande im 
l -

portânci.a, pois vivel:'ê.:ll grande parte de sua vida em que as práticas reli 

giosas tinham um significado importunte para identificação do grupo. 

Todo profissional, pois, que traba.lha com o velho, principa! 

mente quando hospitalizado, tem que considerar esse aspecto pelo valor que 

significa para o paciente. Não questionam::>s o fato de que a grande maioria 

das entidades que recebem indiVÍduos em idade avançada inclue um religioso 

em seu pessoal. Às vezes não basta oontar com 'LUll Sacertode, um Pastor, ou 

Rabino para conversar com o cliente; é preciso que os profissionais tenham 

conhecimento, pelo menos, da filosofia das diversas religiões. Tal conhe 

cimento permi. te a melhor compreensã0 do velho, de sua atitude em face da ~ 

Llrice, da rorte ~ do sofrimento
27

• 

SÓ conhecendo todos os aspectos da vida do indivÍduo será p:>.ê_ 

sível estabelecer um ":rrodus vi vendi'' para os velhos, capaz de assegurar-Jh:s 

anos de ·.>em-estar e segurança. 

Esse conhecimento poderá ser adquirido na Escola desde que , 
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• 9 3 • ili' das dmit 'da ba. • o:::>no preCOlUza. Zenam , seJam ut za. e a ~ s ses educat~vas, a~ 

ve8 de um ensino integrado, dinâm:io:::>, com participantes da escola, ccmpl~ 

mentados com os recursos da comunidade. 



IX - REOOMEN.DAÇÕES 
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Tendo em vista os problenas levantados neste estudo, recomen 

1. 1-bbilizar a canunidade para uma efetiva participação na s~ 
lução dos problemas da pessoa em idade avançada, concen 

trendo esforços para mxli.ficar a idéia de que constituem 

"grupo problema". 

2. Sob o ponto de vista social em fase pré-aposentadoria, dar 

orientação no sentido de uma preparação psicolÓgica p~ 

gressiva, podendo-se utilizar cursos gerontolÓgicos ,org~ 

zação e prorroção de progranas para jubilação,desenvol~ 

to do lazer. 

3. Esclarecer a população sobte os cuidados com relação à saú 

de cano anna eficaz e de maior alcance no campo preventivo. 

4. Sob o ponto de vista médico, oferecer exames periÓdicos à 
pessoas de meia idade para diagr.Óstico precoce e tratamen

to imediato dos processos degenerativos e neoplásicos. 

5. Planejar e implantar serviços geriátricos que assegurem ~ 

didas objetivas de prevenção em todos os rúveis, can base 

na assistência, ensino e pesquisa. 

6. O planejamento e a implantação dos referidos serviços deve 

ter em vista as mudanças que produze.TP. a urbanização e a 

industrialização rápidas. 

7. Cooroena.r serviços das entidades existentes, evitando ~ 

lelisrro e superposição de serviços e atividades, considffi3!!. 

do, sobretudo, a carência de recursos humanos, a desconti

nuidade dos progrerr e a insuficiência e/ou deficiência 

dos serviços. 

8. Insistir na implantação de serviços com atendimento ambu 

latorial e programas de atendimento domicj J j ar, diminuindo 

ao IIlÍn;i.m:> o tempo de internação; recorrer à insti tucio 

nalização só quando os recursos canunitários e/ou domici 

llares forem insuficientes. 
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9. M:>bilizar na esfera federal os ministérios da Previdência 

Social, Trabalho, Justiça, SaÚde e Educação para que at~ 

jam a população em idade avançada de um rrodo mais objet_! 

vo e mais efetivo em todos os seus planos de ação. :Elnrora 

as pessoas em idade avançada representem apenas um grupo 

da :pJpulação geral, tal grupo deve ser incluido no siste 

na de prestação de serviços C())'ID qualquer outro da pop~ 

lação. 

10. Criar uma legislação unificada e especÍfica para o idoso 

brasile.iru, cem um meca.ni.srro de avaliação contínua dentro 

do sistema de prestação de serviços, que pennita às autori 

dadcs introduzirem reformas necessárias ,corro as que estão 

se processando atualmente com relação a aposentadoria. 

11. Conservar registros cuidadosos e estatísticos de estudos 

clínicos e epidemiolÓgicos de JTDdo que, com o tempo, os 

pesquisadores possam dispor de dados que, cobrindo lon 

gos perÍodos levem a conclusões que possam ser fornecidas 

à maquinaria administrativa; além disso um sistema. de d~ 

c\.lm:!Iltação médica que pennita a transmissão do histórico 

de um paciente, respeitada a legislação referente ao sigi_ 
lo profissional. 

12. Pronover estudos geriátricos na fonnação de recursos huma 

nos especializados, cursos de pÓs-gradmção, centros de es 

tudos geriátricos. 

13. Sob o ponto de vista educativo elaborar irrq:>ressos e publi 

cações cientÍficas , realizar conferencias, prorrover camp:l. 

nhas através ce televisão, râdia, jornais, cinemas e des~ 

volver programas nas escolas, indústrias e Órgãos do g~ 

vemo. 

14. Prorrover o intercâmbio de pessoal e de info:nnações entreas 

diferentes entidades. 



X - OONCLUSOES 
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w estudo realizado no M.mi.cÍpio de são Paulo poclenos extrr-ir 

as seguintes conclusões : 

l. O aumento na população de pessoas em idade avançada traz 

problemas sociais, psicolÓgicos, econômicos e médicos • 

2. ~ evidente a marginalização e o abandono do velho por P<3!: 
te da família e da comunidade. 

3. O velho já constitui problEm3. social e médico. 

4. Parece que os poderes pÚblicos ainda não despertaram para 

os problemas do velho. 

5. Há falta de dados e registros que permitam identificação , 

dimencionarnento, análise e estudo acurado dos problemas do 

velho com relação tanto aos aspectos biolÓgicos, cem:> so 

ciais e psicolÓgicos. 

6. Há carência de recursos humanos para atendimento do velho. 

7. Os conceitos básicos e os métodos Je reabilitação geral 

aplicam-se à reabilitação em geriatria, devidamente ad~

taoos à fisiologia do velho. 

8. A Terapia Ocupacional é de grande utilidade no combate 
... 
a 

inatividade e isclamento verificados em quase todas as ~ 

ti tuições geriátricas. 

9. A Educação em SaÚde pode contribuir para um melhor conhe 

cimento e orientação da população em geral com relação aos 

aspectos do envelhecimento. 

lO. Un prograrra de atendimento à pessoa en idade avançada en 

volve entre outrcs aspectos, assistência médica, psicolÓgi 

ca e social, oportunidades de lazer, educação para a vell'li 

ce e fotm3.ção de recursos hum:mos. 



RESUME 

This pape~ unalyses the biologioal;psychological and 

social chare.cteristk s o f old persons) a'ó well aG 

their problems. It emphasizes the contribution of 

Occupational Therapy an:ÍHeal th Eduoation to mirúm:i..ze 

those problems, calling the attention to the aspects 

that should be considered in the planning of 

prugrarrues designed to assist old people. This Study 

was limi ted to the old population of the S. Paulo 

country. 
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XII - ANEXO 



PESQUISA SOBRE O ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

Fornulário n9 ------

NOME DA. INSTITUIÇÃO ______________________ _ 

END~ÇO DA. INSTITUIÇÃO _______________ ~------------------------
Rua 

l. 

2. 

N9 Bãirro Telêfone 

Há quantos anos esta Instituição está em funcionamento? 

a . Merlos de l a110 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• 

b . ~ l a 3 a.I10S • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

C.~ 4 a 6 ailOS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

d. 

e. 

D= 7 a 10 anos .. 

Mais de 10 anos. 

. ................................................... . 

. ................................................... . 
Qual o regime de funcionamento desta Instituição? 

a. SÓ internato .. 

b. SÓ externato .. ........................... 
c. só semi-irlter.nato . ............................................... . 

d. 

e. 

Internato e semi-internato. 

Externato e semi -internato. 

. ........................................ . 

f. Irlterr1a.to e externato . .............................................. . 

g. Internato, externato e semi-internato ............................... . 
h. Outro. Qual? ______________________ __ 

3 . A Instituição pertence a que sistema? 

a. PÚ.blico . .......................... . . .............................. . 
b. Privado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. . 

4. A Instituição utiliza algum meio para sua divulgação? 

a . J Ol:"'J1a.l. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

b. 

c. 

Rádio .. 

Televisão. 

. ......................................................... . 

. .................. ' ....................................... . 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 



5. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

i. 
., 
..J. 

l. 

m. 

n. 

o. 

p. 

q. 

Folhetos •...... 

Jornal e rádio. . ............................................. . 
J OI"!la.l e televisão •..••.••..•••••.•••.••..•.••••..••.•.......... 

J orrla.l e folhetos •.••........•••••..•••••.••.•••..••• · •• · · • · · · · · · • · · • 
Rá.ciio e televisão ............................................. · .. · · · . 

Rá.ciio e folhetos 

Televisão e folhetos. 

Jornal, 

Jor'!la.l ' 

rádio e televisão ........................................... . 

rádio e folhetos .. 

Televisão, folhetos e jornal ..................•...................... 

Jor'I1al, rádio, televisão e folhetos .•.•....•••••..••.....••..•....... 

N ei""ll1l.lJT1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Ou Quai ? tros. s. __________________________________________ _.~------------

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

Por ordem de prioridade, 

para a Instituição? 
enumere quais os problemas de malS difÍcil solução 

a. Escassez de recursos financeiros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

i. 

Escassez de recursos humanos ..•.• 

Recursos humanos nao capacitados •. 

Vagas ••••••••••••••••••••••• 

Conflitos entre os clientes. 

PrübleJ'I'k3..S de sa.Úd.e dos clierltes •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Insuficiência de instalações. 

Pru bleJ'I'k3..S CX)IIl. os f arni.l.ia!'E!,s • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Outros. Quais? ________________________________________________ __ 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

6. Enumere, por ordem de prioridade, qual o objetivo da Instituição. 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

.Abrigo ........•.• 

Interação social. . .............................................. . 
A j ustarre.nto f aiilili.ar. . . . . . . • . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . . . . . . . . 

Assistência. ntédica ...............•..•.........•...................... 
Outro. Qual? ________________________ _ 

( 

( 

( 

( 

7. Enumere, sob o ponto de vista quantitativo, qual a causa mais comum de proc~ 

ra à Instituição quando os clientes são sadios: 

a. Necessidade de recursos materiais . • . . . . . • • . • . . • • . • . . • . . . • • . . . . . . . . . . . ( 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

b. Ie.saj ustarrterlto s<::><:ial. . • • • . • • • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • . . . • . • • . . • • . . • . . . . . . ( ) 

c. I:::esaj ustarrerlto f aJIÚli.ar. . • . • • . • . . . • • . . . • . . . • • • • • . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . ( ) 

d. Outro. Qual? ) 



8 . Qual o número rnáxirro de clientes que a Instituição tem condições para 
atender? 

9. Enumere, do ponto de vista quantitativo, se os clientes assistidos sao: 

a. Residentes na cidade de são Paulo. • • • . . • • • • • • • • • • • • • • . • • • . . . . . . . . . . ( ) 

b. Residentes na região da Grande são Paulo .•••••••.••••••.•.......... ( ) 

c. Residentes em outras regiões do Estado de são Paulo •••.•.•.•....... ( ) 

d. Residentes em Capitais de outros Estados ••••••.•••........•........ ( ) 

e. Residentes no interior de outros Estados ••••••••••••••.•........••• ( ) 

f. Residêrlcia. igrloi'a.da. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ) 

g . Estrarlgei.ros . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ) 

10. Enumere, sob o ponto de vista quantitativo qual a distribuição por sexo, 

e grupo de idade em que se encontram os clientes atendidos nesta Instiui

çao. 

a. Sexo 

Masculino ( ) Feminino ( ) 

b. Grupo de idade 

50-59 ( ) 60-69 ( ) 70-79 ( ) 80 e + ( ) 

ll. A Instituição é leiga ou religiosa? 
a. l.eiga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ) 

b. Religiosa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ) 

12. Se é religiosa, a qual religião está vinculada? 

a. CatÓlica . .................................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ) 

b. E 
., . 

spll'l ta . ......................................................... . 

c. Pr-otestar1te. . . . . . • . . . . . • • . . . . • • • • . • • • . . . . . . • • • . . . • • • . • . . . . . . . . . . . . . C ) 

d. Israelita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ) 

e. Budista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ) 

f. l.Jrnbandis ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ) 

g. Outra. Qual? ) 

13 • Sob o ponto de vista de saÚde, qual o critério da Instituição para que o 

cliente possa ser aceito? 

a. Aperlas cliei1tes sadios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 

b. Ape.11a.s clier1tes doe.ntes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ) 

c. Clientes sadios e doe.ntes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ) 

e. Outro. Qual? ( ) 



14. Enumere, sob o ponto de vista quantitativo, quais as doenças ma~s comuns 

que levam à procura da Instituição, no caso de clientes doentes: 

a • Rel...li'llii ticas ..•....•..•........•••.•...••..•••.••..•..•.............. - . b. NeUI"Ologlcas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 

c. Mentais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ) 

d. Ca.r-d.iovascular"'es . ...•.............................................. 

e. G3.str"'Íl1testi.r1a.is . ................................................. . 
. - . f. Resp.l..I--a.torlas . ......•..........•.......••.•.•..•.•.•••............. - . g. l..Jruloglcas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 

h. Outras. Quais? ) 
.. 

15. No caso de se fazer tma :pesquisa sobre a epoca em que o cliente começou 

a apresentar sintomas sob!'€ a referida doença, corro a I.r;stituição pode

ria colal:orar? 

a. Permitindo entrevista com o próprio cliente .......•.•.............. 

b. Fornecendo os dados necessários sobre o paciente ..•........•....... ( ) 

c. Não 'teria condiçõe.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ) 

d. De outra forma. Qual? C 

16. Os clientes são encaminhados para esta Instituição por: (admite mais 

6.e uma resposta) 

a. Eospi tais ......................................................... . 

b. ?ar-e.ntes .......................................................... . 

c. Entidades sociais 

c. Errtiàades sociais 

e. Outras. Quais? 

- . p'Ubl.1.cas . ....................................... . 

privadas .. ...................................... . 

--------------------------------------------------------
17. Qual o tempo médio de permanência dos clientes na Instituição? 

a . Me.r1os de wn ano ....•................••.....•.•.....••.•............ 

b . :=:e l a 3 a.r1os . . . . . . . . • . . . • . . . . . . • . . . . . • • • • . . • • • • . • • • . . • • . . • . . . . . . . . 

c 

c 
r 
\ ' 

c . I:e 4 a 6 a11os . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C ) 

G, '[E: 7 e TI\alS •••••••••••••••••••••••• , ••••• , ••••• , , •••• , ••••• , ••••••• 

e. Não há condições de responder ...................................... C ' 

18. Enumere, do ponto de vista quantitativo, quais as causas de desligamer.to 

com a Instituição. 

a. Alta !Ilédica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 

b. Desajustamento na Instituição ..................................... . 

c. 6bi to . ............................................................ . / ': 
\ ' 



d. Transferência para outra Instituição .........•.... . ............. . 
e. Pr'"oblerra f aJni.liar- ••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••.•••.•. · • 

f. Outra. Qual? ________________________________________________ __ 

19. Para o atendimento do cliente, a Instituição utiliza -se de serviços de 

orgaos externos? 

a. Sim b. Não ( ) 

20. Em caso afirnativo, quais sao os serviços localizados fora desta Insti

tuição que são utliza.dos? (admite mais de uma resposta). 

a. Médico ..•..•. . .......... . 
b. OdontolÓgico .............................. . 

c. PsicolÓgico ......................................................... . 

d. Fisioterápico . ...................................................... . 

e. Outros. Quais? ________________________________________________ __ 

21. Qual a estrututra organizacional desta Instituição? 

22. Qual o pessoal administrativo em exe:rçÍcio? 

a. Dmtor ou eq,ui Valei'lte . .............................................. . 

b. Administrador ou equivalente. 

c. 

d. 

Funcionários burocnâticos. 

Portei.I-os ..••.•••••.•••••.• 

..................................... 
. ................................ . 

. ............................ . 
e. Zeladores. . ..................................................... . 
f. Outros. Quais? ----------------------------------------------------------

23. ~ suficiente o numero de servidores no setor administrativo? 

24. 

a. Sim ( ) b. Não ( ) 

Qual o pessoal técnico em exercício na Instituição? 

a. Assistentes sociais. .............. 
b. PsicÓlogos. 

c. Médicos ... ........................................................ 
d. I::e.n.t istas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

e. Recre acionistas .. 

f. F1.s1oterapeutas . .................................................... . 

g. 

h. 

i. 

j. 

Terapeutas Ocupacionais .. 

Enfermeiros .....••..•..•. 

Auxiliares de Enfermagem. 

Práticos de Enfermagem ... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
...................................... 
. ..................................... . 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 



l. 

m. 

n. 

Instrutores de ofícios. 

Nutricionistas. 

A tendentes ..... 

o. Outros. Quais? 

................................... 

----------------------------------------------------------
25. Sob o ponto de vista de espaço fÍsico, quais as dependências existentes 

nessa Instituição? 

( 

( 

( 

) 

) 

) 

( ) 

!::e pendências Quantidade 

a. !::e pendências administrativas. . ......................... ( ) ( ) 

b. !::e pendências para refeições. ........................... ( ) ( ) 

c. Enfermarias pare 4 pessoas .. . .......................... ( ) ( ) 

pare 6 ou mais. ............................ ( ) ( ) 

d. Quartos individuais ...••..• . ........................... ( ) ( ) 

para 2 pessoas. ............................ ( ) ( 

e. Biblioteca •..•. . ....................................... ( ) ( ) 

f. Salas de estar. . .................................... ( ) ( ) 

g. Áreas ao ar livre. ..................................... ( ) ( ) 

h. Outras. Quais? ( ) ( ) 

26. Enumere, sob o ponto de vista quantitativo o grau de instrução dos clien 

tes atendidos nesta Instituição. 
a. 

b. 

c. 

d. 

NÍvel primario ... 

NÍvel 

NÍvel 

secumârio. 

superior .... 

Nenh\..Ulla instrução. 

. ....... . 

. ....................................... . 

27. Esta Instituição prom::>ve o encaminhamento de seus clientes pare algum 

trabalho? 

a. Na cam.midade. . ..................................................... . 
b. 

c. 

d. 

Junto aos familiares. 

Em outra Iristi tuição. 

Não promove ......... . 

. .............................................. . 

. ..................................... . 
28. Esta Instituição oferece condições para que seus clientes realizem ati

vidades práticas? 
a. Sim ( ) b. Não ( ) 

( 

( 

( 

) 

) 

) 

) 



29. 

30. 

E1n caso afirmativo, quais das atividades abaixo descritas, estão incluÍ

das entre as existentes na Instituição?(admite nais de uma resposta). 

a. Recreativas ......... . ........................................ 
b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

ktesana.is .................... . 

Atividades de jardinagem. . ........................................ . 
Culinárias ........ . .............................. 
FÍsicas (ginástica) .••... 

Religiosas .......................................................... . 

Soe,iais . ............................................................ . 

Cul t:urais . 

Outres . Quais? 
----------------------------------------------------------

Se tem recursos proprios quais os meios que asseguram estes recursos? 

(admite Il'a.is de uma resposta). 

a. v en.da. de prOOutos de artesana.to . .... a •••••••••••••••••••••••••••••••• 

b. Contribuições de associados da Instituição ...... . 

c. Cam~s •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . ................ . 
d. 

e. 

f. 

g. 

Pensionistas. 

Convên.ios . • . • . • . • • . . . • • . . • • . . . . • • . • • • • . • • • • • • • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Subvenções. ...................................................... 
Outros. Quais? ________________________________________________ __ 

31. Considera a necessidade de um Il'a.ior numero de Instituições de Assistên

Cl.a a pessoa idosa? 

a. Sim ( ) Por que? 

b. Não ( ) Por que? 

32. Considera a necessidade do indivÍduo ser preparado para a velhice? 

a. Sim ( ) b. Não ( ) 

33. E1n caso afirmativo da resposta anterior, em que ép:::>ea da vida deve ser 

o indivÍduo preparado para a velhice? 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

a. I:e.sde a i.rl.f'ârlcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C ) 

b . Na j uverttude . . . . . . . . . . . . . ·- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 

c. só na fase adlll ta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ) 

34. r:e. acordo com sua resposta anterior, por quem deve ser feita essa pre

paração? 

a. Pela Família. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 

b. Pela Escola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 



c. Pela Família, Escola e Comunidade •.•••••••••••••.••••••....•.•..•..•• ( ) 

e. Outro. Qual? C ) 

35. Considera ser melhor a Assistência à pessoa idosa se ela for internada 

em urna Instituição própria: 
a. SÓ quando apresenta problemas graves de saÚde........................ ) 

b. Mesmo que não tenha problemas graves de saúde •••.•.••.•.•............ ( ) 
c:: . . ... . c. U\J com pi"'blernas SCX:::la..1.S ser~os •.••.•.••••••••••••••..•.•............ 

d. Mesmo que não tenha problemas sociais sérios •••.•...••...•.••.•...•.. 

e. ~sempre melhor uma Instituição prÓpria •••••••••••••.••....•.•....... 

------- Temp::> de duração de entrevista 

------- Condições da entrevista 

Data da entrevista -------
Entrevistado -------
Entrevistador -------

( ) 

( ) 

( 
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