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ANALISE DO RISCO DE QUEDAS EM IDOSAS INSTITUCIONALIZADAS QUE 
UTILIZAM BENZODIAZEPINICOS 

 
Marcos Marin1; Thamara Graziela Flores2; Melissa Lampert3. 

1Universidade Franciscana, Santa Maria/RS, Brasil; 2Universidade Federal de Santa 
Maria, Santa Maria/RS, Brasil; 

* Apresentador – Marcos Marin – e-mail: marcosbianchi2@hotmail.com 
 
Introdução: O envelhecimento da população brasileira tem como consequência a mudança 
no perfil das necessidades sanitárias, uma vez que as doenças crônicas não transmissíveis 
(DCNTs) como transtornos mentais, doenças cardiovasculares, câncer e estresse, estão 
entre os principais problemas de saúde. O tratamento envolve uma gama relativamente 
grande de medicamentos que podem ser utilizados isoladamente ou em associação como 
é o caso dos benzodiazepínicos. Objetivo: Analisar a associação entre uso de 
benzodiazepínicos e risco de quedas em idosas institucionalizadas. Métodos: Trata-se de 
um estudo quantitativo, transversal, descritivo e analítico. A coleta de dados ocorreu de 
janeiro a fevereiro de 2018 no lar das vovozinhas, ILPI que abriga 200 idosas em Santa 
Maria/RS. Foram incluídas 160 idosas (idade superior a 60 anos), excluídas as com menos 
de 60 anos ou que não realizaram todos os testes. Variáveis descritivas: nome, idade, data 
de nascimento e institucionalização, medicações, marcha e vínculo familiar. Variáveis de 
estudo: Escala de BERG (0-42 pontos possuíam risco de quedas) e histórico de 
medicações. Obteve-se a estatística pela análise descritiva (Frequência, media e mediana) 
e a associação pelo teste do qui-quadrado (p ≤ 0,05), as variáveis foram analisadas pelo 
programa SPSS 21.0. Resultados: A idade variou entre 61 e 99 anos (mediana=78,5 anos), 
53,1%(n=85) eram alfabetizadas, o tempo de institucionalização foi de 6 meses a 54 anos 
(mediana=7 anos), 70,6% relataram não receber visitas; 51,3% tomam mais de 5 
medicamentos diferentes por dia (média=5,8). Quanto a marcha 55,6%(n=89) eram 
independentes, 27,5%(n=44) não deambulavam, 16,9%(n=27) utilizavam bengala ou 
andador muletas, 83,1%(n=133) possuíam risco de quedas e 20,6% (n= 33) faziam uso de 
benzodiazepínicos diariamente. Quando realizada a associação obteve-se significância 
entre uso de benzodiazepínicos e risco de quedas (p=0,014). Conclusões: Através deste 
estudo foi obtida associação entre uso de benzodiazepínicos e risco de quedas avaliadas 
pela escala de BERG. Ressalta-se a atenção e promoção do uso racional desta classe de 
medicamento, os quais podem trazer sérios efeitos adversos em idosos como sonolência 
diurna, desequilíbrio e quedas. 

 
Palavras-chave: Idoso, benzodiazepínicos e quedas. 
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ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS E NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA DE IDOSOS 
DE PORTO ALEGRE/ RS 

 
T. Razeira*1, V. Casarotto2

 

1Pontifícia Universidade Católica, Porto Alegre/RS, Brasil; 2 Faculdades do Vale do 
Juruena/MT, Brasil; 

*Apresentador – tatirazeira@gmail.com 
 

O presente estudo objetivou apresentar o perfil sociodemográfico e analisar o nível de 
atividade física de idosos da cidade de Porto Alegre/RS. Metodologia: foi aplicado o 
questionário IPAQ e o questionário GDS ambos versão longa em 19 homens (realizando 
atividades físicas duas vezes por semana com duração de uma hora), com média de 
idade de 74 anos. Resultados: a escolaridade apresentou-se com 5% de analfabetos, 
30% com ensino fundamental incompleto, e com ensino fundamental completo 15%, 
ensino médio incompleto 5% e completo 30% e 10% dos idosos possuíam ensino 
superior. Em relação ao estado civil 65% eram casados ou moravam junto, 30% eram 
solteiros, viúvos ou separados. Sobre as principais doenças que os acometem aparecem 
em primeiro lugar com 45% a hipertensão, a seguir osteoporose com 25%, dislipidemia 
20%, com a mesma porcentagem a dupla artrite/artrose e problemas relacionados à 
tireoide com 15%, próstata 10% e com 5% a diabete. Relativo à atividade física no 
trabalho, 20% realizam mais de 150 min/sem são de intensidade moderada, 70% 
realizam atividade física como meio de transporte e intensidade moderada por mais de 
150 min/sem. e 45% realizam atividade física em casa por mais de 150 min/sem com 
intensidade moderada; e atividade física de recreação, esportes, exercício e de lazer 
60% dos idosos realizam moderadamente por mais de 150 min/sem. Relacionado ao 
tempo gasto sentado 17 idosos são ativos, e 85% realizam mais de 150 min/sem com 
intensidade leve. Conclusão: percebe-se que as atividades físicas contribuem na 
manutenção da saúde e bem-estar, pois segundo os relatos dos idosos tomam 
medicação e estão com as doenças controladas. É papel dos profissionais da saúde 
minimizarem os obstáculos e diversificarem os elementos que favorecem a adesão de 
idosos a viver ativamente. Pesquisa financiada pela CAPES. 

 
Palavras-chave: Idosos; saúde; atividade física; bem-estar; lazer. 
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ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DO PACIENTE IDOSO FORA DAS 
POSSIBILIDADES TERAPÊUTICAS DE CURA: UMA EXPERIÊNCIA EM CUIDADOS 

PALIATIVOS 

 
Katiane Schmitt Dalmonte*1, Luma Stella Teichmann Bazzan1 

1Universidade Federal de Santa Maria, Programa de Residência Multiprofissional 

Integrada em Gestão e Atenção Hospitalar no Sistema Público de Saúde, Santa 

Maria/RS, Brasil; 

*katianedalmonte@gmail.com 

 
Introdução: O suporte em cuidados paliativos representa uma resposta ativa e total aos 

problemas de doenças prolongadas, progressivas, irreversíveis e potencialmente letais, 

tendo como principal objetivo proporcionar a máxima qualidade de vida possível aos 

doentes e suas famílias, sendo cada vez mais reconhecido como essencial diante da 

mudança de perfil epidemiológico e envelhecimento da população. Objetivos: Descrever 

a vivência no atendimento nutricional realizado aos idosos em cuidados paliativos. 

Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo de abordagem qualitativa do tipo relato 

de experiência, desenvolvido por uma nutricionista residente do Programa de Residência 

Multiprofissional Integrada em Gestão e Atenção Hospitalar no Sistema Público de 

Saúde com ênfase na Hemato Oncologia. Resultados: As principais vivências tem-se por 

contexto uma unidade oncológica de internação adulta, ambulatório nutricional no setor 

da radioterapia e ambulatório multiprofissional em cuidados paliativos. Primeiramente 

identifica-se os aspectos nutricionais, por meio da avaliação de fatores antropométricos, 

reações adversas do tratamento e as mudanças decorrentes do próprio envelhecimento 

do idoso, essas modificações irão interferir na conduta nutricional a ser considerada. 

Após, neste tipo de cuidado leva-se em consideração também outros sintomas 

apresentados pelo paciente, os fatores psicossociais envolvidos com o tipo de terapia 

nutricional e a autonomia do idoso priorizando o desejo do mesmo e acolhendo as 

demandas envolvendo a família. Se o idoso encontra-se internado são realizadas 

individualizações de preparações dietéticas, priorizando a Via Oral para ingesta de 

nutrientes. A atuação do nutricionista frente aos cuidados paliativos com idosos se dá 

por meio de atividades multiprofissionais sendo essencial este contato com outras áreas. 

Conclusão: Diante do exposto, o cuidado nutricional deve acima de tudo promover 

conforto e prazer, melhorando desta forma a qualidade de vida e alívio do sofrimento do 

idoso sem possibilidade clínicas e terapêuticas de cura. 

 
Palavras-chave: Assistência Paliativa; Gerontologia; Nutrição. 
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ASSOCIAÇÃO ENTRE QUALIDADE DA DIETA E SARCOPENIA EM LONGEVOS 

 
F. Rosa1, C. Rodrigues*1, A. Beuren2, R. Dalla Corte1,3 T. Rodrigues1,3, R. Mello1,3 

1Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre/RS, Brasil; 
2Universidade do Vale dos Sinos, São Leopoldo/RS, Brasil; 

3Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Porto Alegre/RS, Brasil. 

*C. Rodrigues – cintia.rod@hotmail.com 
 
Introdução: A faixa etária com idade igual ou superior a 80 anos, longevos, é o maior 
segmento populacional em crescimento. Dentre mudanças que ocorrem com o avançar 
da idade, a sarcopenia caracteriza-se por perda involuntária de massa, força e qualidade 
muscular. Objetivo: Verificar a associação entre qualidade da dieta e sarcopenia em 
idosos longevos. Metodologia: Estudo transversal com longevos atendidos no 
Ambulatório de Geriatria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), com aprovação 
no Comitê de Ética e Pesquisa do HCPA (17-0156). A informação do consumo alimentar 
foi obtida por meio de recordatório 24 horas e o Índice de Alimentação Saudável 
classificado de acordo com o instrumento Healthy Eating Index – HEI. O estado 
nutricional foi classificado pelo Índice de Massa Corporal (IMC), composição corporal 
medida por meio de bioimpedância (BIA) e performance muscular por velocidade de 
marcha em 4 metros. Para força, utilizou-se o dinamômetro de preensão palmar. As 
análises de dados foram realizadas no software SPSS versão 
20.0. Resultados: Até o momento, 40 longevos foram incluídos neste estudo, sendo 60% 
mulheres, com 83,5 ± 2 anos de idade e  com  IMC  de  27,35  ±  4  kg/m².  Destes, 62% 
das mulheres e 33% dos homens apresentaram sarcopenia. Do total de longevos com 
sarcopenia, 45% dos homens e 83% das mulheres tiveram baixa qualidade da dieta, com 
tendência a associação entre os dois fatores. Conclusão: Resultados preliminares 
sugerem possível associação entre qualidade da dieta e sarcopenia em longevos. A 
obtenção da amostra estimada (n = 140) permitirá  confirmar (ou não) a hipótese do 
trabalho. 

 
Palavras-chave: massa muscular; idosos; preensão palmar; performance muscular; 
composição corporal 
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ATENDIMENTO DOMICILIAR AOS IDOSOS 
 

L.C. Gaviraghi*1, A.P. Kovalski 1, D.C.B. Mainardi1, S.S. Kinaslki1, M.T. Leite1, 
 

1Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria/RS, Brasil; 
* lu.gaviraghi@hotmail.com 

 

Introdução: O acompanhamento domiciliar pelos profissionais nas unidades básicas de 
saúde é de grande importância para toda a população, em especial para os idosos. Deste 
modo, o atendimento domiciliar visa diminuir os índices de morbimortalidade, assim 
como a prevenção de agravos e desenvolver ações de promoção a saúde. Objetivo: 
Identificar a percepção de idosos em relação ao atendimento domiciliar prestado pela 
unidade básica de saúde em um município do Rio Grande do Sul/Brasil. Metodologia: 
Trata-se de um estudo transversal, de base populacional, quantitativo, do qual 
participaram idosos que residem na comunidade. Os dados deste trabalho, que foram 
analisados com estatística descritiva, constituem parte de um estudo maior, nominado 
“Prevalência de doenças crônicas na população idosa de um município do Rio Grande 
do Sul” aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de Santa 
Maria, com o número 1.479.784 de 06 de abril de 2016. Resultados: Foram entrevistados 
424 idosos, 65,6% do sexo feminino e 34,4% masculino; 45,3% deles 
tinham idade de 60 a 69 anos, 32,8% entre 70 e 79 anos e 21,9% com 80 anos ou mais. 
Do total de idosos estudados, 204 (48,1%) receberam visita de algum profissional da 
unidade básica de saúde de sua área abrangência nos três meses que antecederam a 
entrevista. Dentre os profissionais que realizaram a visita, prevaleceram os agentes 
comunitários de saúde, 88,7% e os demais profissionais: enfermeiros, técnicos de 
enfermagem e médicos correspondeu a 11,3%. Dos idosos que receberam visita 
domiciliar, quando avaliaram sua satisfação com o atendimento recebido, realizado a 
partir de uma escala com escore de 0 a 10, considerando zero como ruim e dez como 
ótimo atendimento, 78% deles apresentavam satisfação máxima com o atendimento 
domiciliar recebido, 1,5% avaliaram como ruim e 20,2% utilizaram os escores de 5 a 9 
para avaliar a satisfação, ou seja, consideram de regular a bom. Quando questionados 
sobre o motivo da visita, a maioria referiu serem atendimentos domiciliares de rotina e 
acompanhamento realizado pelos profissionais. Conclusão: Pode-se observar que o 
atendimento domiciliar mesmo sendo caracterizado, pelos idosos, como satisfatório, é 
realizado em menos da metade da população estudada, o que demonstra a necessidade 
de expandir este serviço a toda a população idosa de abrangência da unidade básica de 
saúde. Desse modo, poderá haver redução nos índices de morbimortalidade, assim 
como, qualificar as ações de prevenção de agravos e de promoção da saúde da 
população idosa. 

 
Palavras-chave: Visita Domiciliar; Percepção; Atenção Primária à Saúde 

mailto:lu.gaviraghi@hotmail.com
mailto:lu.gaviraghi@hotmail.com


Anais do Iº Simpósio de Biogerontologia e Saúde | ISSN 1983-6929 

1 

 

 

 
 
 

ATENDIMENTO NUTRICIONAL DE IDOSOS COM CÂNCER DE CABEÇA E 
PESCOÇO EM TRATAMENTO RADIOTERÁPICO 

 
Katiane Schmitt Dalmonte*1, Luma Stella Teichmann Bazzan1 

1Universidade Federal de Santa Maria, Programa de Residência Multiprofissional 

Integrada em Gestão e Atenção Hospitalar no Sistema Público de Saúde, Santa 

Maria/RS, Brasil; 

*katianedalmonte@gmail.com 

 
Introdução: O processo de envelhecimento determina por si só, diversas alterações 

alimentares, idosos com câncer de cabeça e pescoço apresentam sem sua grande 

maioria comprometimento do estado nutricional que pode estar associado à disfagia, 

exibindo valores de Índice de Massa Corporal (IMC) baixos, ocasionados frequentemente 

pela baixa ingestão alimentar e inadequação da consistência. Objetivos: Descrever a 

vivência no atendimento nutricional realizado aos idosos com câncer de cabeça e 

pescoço em tratamento radioterápico. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo de 

abordagem qualitativa do tipo relato de experiência, desenvolvido por uma nutricionista 

residente do Programa de Residência Multiprofissional Integrada em Gestão e Atenção 

Hospitalar no Sistema Público de Saúde com ênfase na Hemato- Oncologia. As principais 

vivências tem-se por contexto um ambulatório de atendimento individual no setor de 

radioterapia. Resultados: Primeiramente, a identificação de disfagia ainda no início de 

tratamento possibilita o acompanhamento nutricional e intervenção precoce para 

adequação individualizada da dieta em nutrientes e consistência, o que contribuirá para 

melhor manutenção do peso corporal, acarretando em maior conforto e prazer durante a 

alimentação. Em relação a avaliação nutricional observa-se um risco aumentado para a 

perda muscular, com comorbidades associadas, por isso faz-se imprescindível que a 

mesma seja realizada de forma antecipada, antes de iniciar a radioterapia, e o 

acompanhamento mais frequente do  que os demais pacientes. Como efeitos adversos 

à radioterapia o idoso apresenta mucosite, diminuição, alteração do paladar, 

descamação da pele, xerostomia e candidíase oral. Sobre as condutas nutricionais, 

respeita-se a autonomia do idoso frente ao seu processo de adoecimento, levando em 

consideração aspectos socioeconômicos e sua cultura alimentar. Conclusão: Diante 

disto, se faz importante a atuação do nutricionista, em conjunto com outras áreas, sendo 

que a nutrição assume papel importante na manutenção e recuperação do estado 

nutricional do paciente idoso com câncer de cabeça e pescoço que inúmeras vezes sofre 

de disfagia, contribuindo na qualidade de vida do mesmo. 

 
Palavras-chave: Cancerologia; nutrição; disfagia. 
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ATIVIDADE ANTIOXIDANTE IN VITRO DE TROPAEOLUM MAJUS 
 

I.C.C. Araldi*1, R.C. Dornelles1, T.P. Souza1, M. Vencato1, L.F. Bauermann1 

1Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria/RS, Brasil; 
*Apresentador – araldi.isabel@gmail.com 

 
Introdução: A inflamação crônica mostra desempenhar um papel importante no processo 
de envelhecimento porque o processo inflamatório é um indutor do estresse oxidativo. 
Dessa forma, é fundamental o estudo da atividade antioxidante de plantas, dada a 
facilidade de seu acesso e consumo. A Tropeolum majus (Tropaeolaceae) é uma planta 
medicinal conhecida popularmente como capuchinha e é consumida empiricamente para 
o tratamento de doenças respiratórias, cardiovasculares, urinárias, dentre outras. 
Objetivos: O objetivo desse trabalho foi avaliar a atividade antioxidante in vitro de T. 
majus através do teste do 2,2-difenil-1-picril-hidrazila (DPPH). Metodologia: As folhas de 
T. majus foram coletadas em Santa Maria (RS/Brasil), foram secas, trituradas, 
maceradas com solvente hidroetanólico 70% e liofilizadas. As concentrações do extrato 
utilizadas foram: 6,25; 12,5; 25; 50; 100 µg mL-1. No ensaio do DPPH foi avaliada a 
capacidade do extrato em neutralizar o radical livre DPPH, expresso como IC50 (a 
concentração de extrato necessária para inibir 50% do radical livre). O controle negativo 
foi o DPPH 0,3mM em etanol. A leitura das absorbâncias foi em 518 nm. Resultados: O 
IC50 para o extrato bruto das folhas de T. majus foi de 26,89 µg mL-1 (R2= 0,9082). Sua 
capacidade antioxidante foi comparada ao do controle positivo, ácido ascórbico (IC50 de 
2,75 µg mL -1; R2 = 0,9974). Conclusão: O extrato bruto das folhas de 
T. majus demonstrou possuir atividade antioxidante in vitro, porém menos efetiva que o 
padrão ácido ascórbico. Entretanto, por ser uma planta alimentícia (PANC), a ingestão 
de folhas e flores da espécie podem ter efeitos benéficos em reduzir o desenvolvimento 
do estresse oxidativo. Mais estudos são necessários para melhor avaliação de sua 
potencial capacidade antioxidante. 

 

Palavras-chave: Capuchinha; DPPH; Estresse oxidativo; PANCs; Fitoterapia. 
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AUTOPERCEPÇÃO DE SAÚDE DE IDOSOS QUE SOFRERAM QUEDAS 
 

L.C. Gaviraghi*1, A.P. Kovalski 1, D.C.B. Mainardi1, S.S. Kinaslki1, M.T. Leite1, 
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*Apresentador – E-mail: lu.gaviraghi@hotmail.com 

 

Introdução: A autopercepção sobre a própria saúde de idosos, muitas vezes, está 
associada a incapacidade funcional ou, também, relacionada às doenças crônicas que 
comumente acometem estes indivíduos. Ainda, com o envelhecimento há maior perda 
de massa muscular e óssea, condição que favorece para a perda de equilíbrio, 
modificações estas que contribuem para elevar o número de episódios de queda em 
idosos. Objetivo: Avaliar a autopercepção de saúde de idosos que sofreram queda, 
residentes em um município do Rio Grande do Sul. Metodologia: Trata-se de um estudo 
transversal, de base populacional, quantitativo, do qual fizeram parte pessoas idosas 
residentes na comunidade. Os dados deste trabalho, que foram analisados com 
estatística descritiva, constituem parte de um estudo maior, nominado “Prevalência de 
doenças crônicas na população idosa de um município do Rio Grande do Sul” aprovado 
pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de Santa Maria, com o número 
1.479.784 de 06 de abril de 2016. Resultados: Foram entrevistados 424 idosos, 65,6% 
do sexo feminino e 34,4% masculino; 45,3% deles tinham idade de 60 a 69 anos, 32,8% 
entre 70 e 79 anos e 21,9% com 80 anos ou mais. Do total de idosos estudados, 98 
idosos (23,2%) sofreram queda nos seis meses que antecederam a entrevista. Destes, 
43,9% consideravam sua saúde como excelente a boa e 56,1% a consideravam de 
regular a ruim. Quanto ao número de quedas sofridas por estes idosos 58,8% relataram 
ter caído pelo menos uma vez nos últimos seis meses, 19,9% até três vezes e 13,3% 
mais de quatro vezes. As fraturas foram presentes em 19,4% dos idosos que sofreram 
quedas, em que 47,4% das lesões foram em membros inferiores (fêmur, perna, joelho, 
pé). Conclusão: Pode-se observar que ocorreram maiores casos de quedas em idosos 
que consideravam sua saúde de regular a ruim. Ressalta-se que, embora a percepção 
de saúde seja uma medida subjetiva, ela se constitui em um bom indicador do estado de 
saúde entre a população idosa. Assim, neste estudo verificou-se que os idosos ao avaliar 
sua saúde como regular ou ruim conseguiram associar sua condição de saúde com a 
presença de queda. Quanto a fraturas que aconteceram em, aproximadamente, 19% dos 
idosos com episódios de quedas, estas foram prevalentes em membros inferiores, as 
quais requerem, em sua maioria, tratamento cirúrgico, o que pode comprometer a 
capacidade funcional de modo temporário ou permanente dos idosos e requerer maior 
tempo de recuperação. Além disso, pode ocorrer complicações e gerar incapacidades 
que prejudicam a qualidade de vida do idoso. 

 
Palavras-chave: Envelhecimento; Percepção; Acidentes por Quedas; 
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AVALIAÇÃO DA CITOTOXICIDADE DO EXTRATO BRUTO DA ESPÉCIE Randia ferox 
EM CÉLULAS DA LINHAGEM VERO 

 
L. Pappis*1, A. P. Ramos2, R. C. Dornelles1, M. R. Sagrillo2, A. K. Machado², L. F, 

Bauermann¹. 
1Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria/RS, Brasil; ²Universidade 

Franciscana, Santa Maria/RS, Brasil. 
*Lauren Pappis – laurenpappis@gmail.com 

 
A espécie Randia ferox pertencente a família Rubiaceae é nativa da Mata Atlântica, 
conhecida popularmente como “limoeiro-do-mato” e utilizada popularmente como planta 
medicinal. Suas sementes são utilizadas como estimulantes do apetite, suas raízes para o 
reumatismo e suas folhas como cicatrizante e anti-inflamatórias. O objetivo deste estudo foi 
avaliar a citotoxicidade da linhagem de células VERO expostas ao extrato das folhas do 
limoeiro-do-mato. As folhas foram coletadas no município de Arroio do Tigre (RS) para a 
obtenção do extrato bruto. Para o estudo in vitro foi utilizada a linhagem de células epiteliais 
de rim de macaco adulto (VERO), as quais foram mantidas em condições padrões de cultivo 
celular. As células foram semeadas na concentração de 2,5 x 105 células/mL em placas de 
96 poços e expostas ao extrato bruto das folhas da espécie por 24h nas concentrações de 
50; 100; 200 e 400 µg/mL, tendo como controle negativo (CN) as células com meio completo 
e controle positivo (CP) o peróxido de hidrogênio na concentração de 25 µM. Para avaliação 
da segurança do extrato foram feitos os ensaios do Brometo de tetrazolio 2,5-Diphenyl-3,- 
(4,5-dimethyl-2-thiazolyl) (MTT), óxido nítrico (ON), espécies reativas de oxigênio (EROs) e 

quantificação de dsDNA extracelular usando o reagente Picogreen, todos em triplicata. A 
análise estatística foi desenvolvida via teste de ANOVA de uma via, seguido de post hoc de 
Dunnet. Os resultados, expressos em porcentagem, para as concentrações de 50, 100, 200 
e 400 µg/mL para o MTT foram de 104,5 ± 15,76; 98,27 ± 15,31; 92,93 ± 13,39 e 91,28 
±14,33, respectivamente, sendo o CN 100,0 ± 3,111 e o CP 18,66 ± 10,96. Logo, o extrato 
não apresentou capacidade de alterar a viabilidade celular. Através da quantificação de ON, 
foi observado que o extrato não apresentou efeito modulatório da produção de tal molécula. 
As células tratadas com as diferentes concentrações do extrato também não apresentaram 
modificação dos níveis de EROs comparado ao controle negativo. O mesmo perfil de 
resultados foi obtido considerando a quantificação de dsDNA, pois os valores dos 
tratamentos com o extrato mostraram-se similares aos das células não tratadas. Por outro 
lado, comprovando o funcionamento metodológico, células expostas ao H2O2 apresentaram 
redução da viabilidade celular e desbalanço oxidativo. As plantas apresentam constituintes 
que podem ser tóxicos ou apresentarem atividade fisiológica. Nos testes realizados foi 
possível observar que o extrato não alterou a viabilidade celular e marcadores de estresse 
oxidativo, demonstrando ser seguro nas concentrações e tempo de exposição estudados, 
porém mais estudos são necessários para confirmar tal perfil. 
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AVALIAÇÃO DA FLEXIBILIDADE DE IDOSOS COM DOENÇAS PULMONARES 
CRÔNICAS A PARTIR DO TESTE “ALCANÇAR AS COSTAS” 

 
T. Ramaswami *1, M.Trevisan1, J. Tonel1, M. Ferreira1 

1 Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria/RS, Brasil; 

*Apresentadora – taianeramaswami@hotmail.com 
 
Introdução: O envelhecimento biológico está associado a diversas alterações 
fisiológicas, principalmente no que diz respeito à redução de massa muscular e 
flexibilidade. Além disso, devido ao avanço da idade, há um aumento da vulnerabilidade 
a diversos processos patológicos. Nesta população, a prática regular de exercícios 
físicos contribui para a manutenção da saúde e qualidade de vida, atenuando o risco de 
agravos das patologias. A participação em um programa de treinamento possibilita uma 
melhora na aptidão física, como força muscular e condicionamento aeróbio, além dos 
benefícios no desempenho cognitivo. Avaliar a flexibilidade de membros superiores 
(ombro) justifica-se pela sua utilidade para realização das atividades de vida diária. 
Objetivo: avaliar a flexibilidade dos membros superiores (ombro) em idosos com Doença 
Pulmonar Crônica, participantes de um programa de reabilitação funcional em grupo. 
METODOLOGIA: A flexibilidade foi avaliada pelo teste “alcançar atrás das costas”, 
protocolo Senior Fitness  Test elaborado por Rikli e Jones (2001). Após demonstração o 
avaliado, em posição ortostática, coloca a mão preferida sobre o mesmo ombro, a palma 
aberta e os dedos estendidos, alcançando o meio das costas tanto quanto possível 
(cúbito apontado para cima). A mão do outro braço é colocada atrás das costas, palma 
para cima, alcançando para cima o mais distante possível na tentativa de tocar ou 
sobrepor os dedos médios estendidos de ambas as mãos. Solicitou-se ao avaliado que 
tentasse alcançar o mais longe possível em duas tentativas de aprendizagem e duas de 
teste. A distância foi mensurada com fita métrica e registrado o melhor valor obtido nas 
tentativas do teste. Os escores negativos (-) representam a distância mais curta entre os 
dedos médios, enquanto os resultados positivos (+) representam a medida da 
sobreposição dos dedos. O projeto de pesquisa (CAEE; 51958615.0.0000.5346), 
aprovado pelo Comitê de Ética da UFSM, parecer número 1.387.254 de 12.01.2016, é 
realizado no Serviço de Fisioterapia da Unidade Básica de Saúde do bairro Nossa 
Senhora do Rosário, Santa Maria-RS. RESULTADOS: Participaram da amostra 6 
indivíduos (cinco mulheres), com média de idade 65,33±6,38 anos. A distância teve 
média de -16±11,97cm nos participantes entre 60-64 anos e -15±12,72cm nos 
participantes entre 70-74 anos. Conforme classificação de Rikli e Jones (2008), que leva 
em consideração a idade, sexo e distância medida, 100% dos indivíduos situaram-se na 
classificação de flexibilidade “muito fraca”. CONCLUSÃO: Observou-se baixo 
desempenho na flexibilidade de membros superiores em todos os participantes, podendo 
estar relacionada às alterações fisiológicas do avanço da idade e à comorbidade 
associada. 

 

Palavras-chave: Geriatria; Vulnerabilidade em Saúde; Fenômenos Biológicos; Aptidão 
Física; Reabilitação. 
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AVALIAÇÃO DA FLEXIBILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES DE IDOSOS COM 
DOENÇAS PULMONARES CRÔNICAS PELO DESEMPENHO NO TESTE SENTAR E 

ALCANÇAR 
 

M. S. Ferreira*1, M. E. Trevisan1, J. B. Tonel1, T. B.Ramaswami1 

1 Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria/RS, Brasil; 
*marielesevero13@hotmail.com 

 
Introdução: A flexibilidade é definida como a amplitude máxima passiva fisiológica de um 
movimento articular e sua redução está relacionada com a diminuição da capacidade física. 
Pacientes com Doenças Pulmonares Crônicas (DPC), frequentemente, apresentam efeitos 
sistêmicos causados pela própria doença como, por exemplo, o descondicionamento físico, 
intensificado quando somado à idade avançada. Sendo assim, a avaliação da flexibilidade 
de membros inferiores nessa população torna-se relevante. Objetivo: Avaliar a flexibilidade 
dos membros inferiores de pacientes com DPC participantes de um projeto de reabilitação 
funcional. Metodologia: A flexibilidade dos membros inferiores foi avaliada pelo Teste 
Sentar e Alcançar. Inicia-se o teste com o paciente sentado em uma cadeira 
(aproximadamente de 43 cm de altura) com as costas apoiadas no encosto e com uma das 
pernas estendida. Ao sinal, o participante inclina-se lentamente para frente tentando 
alcançar os dedos dos pés escorregando as mãos, uma sobre a outra, com as pontas 
dos dedos médios, na perna estendida. Com base na distância (cm) alcançada até ou 
para além dos dedos dos pés, a flexibilidade foi categorizada em: muito fraca, fraca, regular, 
boa e muito boa, de acordo com a faixa etária e sexo dos pacientes conforme os protocolos 
propostos Rikli e Jones 2001 e 2008. O projeto de pesquisa “Reabilitação funcional em 
pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica”, CAEE: 51958615.0.0000.5346, 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSM pelo parecer número 1.387.254 de 
12.01.2016, é realizado no Serviço de Fisioterapia da Unidade Básica de Saúde do bairro 
Nossa Senhora do Rosário, Santa Maria – RS. Resultados: Foram incluídos no estudo seis 
pacientes, sendo cinco mulheres e um homem, com média de idade 67,5 ± 7,1. Ao analisar 
os resultados obtidos 16,67% foram categorizados em fraco e 83,33% em muito fraco. 
Conclusão: Observou-se diminuição da flexibilidade de membros inferiores em todos os 
participantes, portanto um treinamento que vise aumentar a extensibilidade desses grupos 
musculares poderia ser benéfico neste grupo de pacientes com DPC. 

 
Palavras-chave: Pneumopatias; Gerontologia; Saúde do Idoso; Fisioterapia; Reabilitação; 
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AVALIAÇÃO DA FORÇA E RESISTÊNCIA MUSCULAR DO MEMBRO SUPERIOR 
DOMINANTE EM IDOSOS COM DOENÇA PULMONAR CRÔNICA 

 

J. B. Tonel*1, T. B. Ramaswami1, M. S. Ferreira1, M. E. Trevisan1; 
1Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria/RS, Brasil; 

*janine.btonel@gmail.com 
 

Introdução: Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) é considerado idoso, nos 
países em desenvolvimento como o Brasil, o indivíduo que apresenta idade igual ou 
superior a 60 anos. O aumento da proporção de idosos na população traz à tona a 
discussão a respeito de eventos incapacitantes nessa faixa etária. Entre esses eventos 
estão as Doenças Pulmonares Crônicas (DPC), que, segundo estudos realizados, 
influenciam negativamente na massa e força muscular, provocando incapacidades nos 
indivíduos afetados. Objetivo: Avaliar a força e resistência muscular do membro superior 
dominante em idosos com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Metodologia: A força e 
resistência muscular foram avaliadas pelo Teste de Flexão de Antebraço do protocolo 
Senior Fitness Test (SFT). Para a realização do teste, o paciente deve estar sentado e 
segurando o halter com a mão dominante. Quanto à carga do halter, já foram validados 
para o Brasil 2 kg para mulheres e 4 kg para homens. O posicionamento inicial do teste 
é com o membro superior dominante do paciente estendido próximo da borda da cadeira, 
perpendicular ao chão. O teste inicia ao sinal do avaliador e o paciente é encorajado a 
executar tantas repetições de flexão de cotovelo quanto for possível em 30 segundos. O 
valor dado a este teste é referente ao número de repetições, realizadas ao final dos 30 
segundos, e categorizados por faixa etária. O projeto de pesquisa (CAEE: 
51958615.0.0000.5346) aprovado pelo Comitê de Ética da UFSM, pelo parecer número 
1.387.254 de 12.01.2016 é realizado no Serviço de Fisioterapia da Unidade Básica de 
Saúde do Bairro Nossa Senhora do Rosário, Santa Maria – RS. Resultados: Foram 
avaliados 4 indivíduos com DPOC, faixa etária entre 60 – 64 anos de idade com média 
de 61,5±1,73 anos). Os pacientes obtiveram uma média de 10,25±4,19 repetições na 
realização do teste. De acordo com o protocolo aplicado os indivíduos nessa faixa etária 
que apresentam o número de repetições igual ou inferior a 15, apresentam uma força 
muscular de membro superior dominante muito fraca. Conclusão: Conclui-se que os 
pacientes avaliados apresentaram diminuição de força e resistência muscular de 
membro superior dominante, sendo essas umas das principais características do avanço 
da idade e das Doenças Pulmonares Crônicas. 
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AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO SEXUAL DE IDOSAS COM E SEM FIBROMIALGIA 
 

G. B.V. SCHLEMMER*1, T. M. DAROS2, D.I.TAVARES2, A. S. MACHADO3, S. B. A. 
SANTOS4, F. B. NUNES5, M.M. BRAZ6, A. P. VENDRUSCULO7, H. M. F. PIVETTA8

 

 
1UFSM, Santa Maria/RS, Brasil; 2UFSM, Santa Maria/RS, Brasil; 3UFSM, Santa Maria/RS, 

Brasil; 4UFSM, Santa Maria/RS, Brasil; 5UFN, Santa Maria/RS, Brasil; 6UFSM, Santa 
Maria/RS, Brasil; 7UFN, Santa Maria/RS, Brasil; 8UFSM, Santa Maria/RS, Brasil. 

*Géssica Bordin Viera Schlemmer/gessicabordinviera@yahoo.com.br 
 
Dentre as doenças apresentadas pela população idosa destacam-se algumas patologias 
reumáticas como a fibromialgia, a qual desempenha um papel fundamental na dor 
generalizada e anormal, com presença de fadiga, edema, alterações uroginecológicas, 
diminuição da libido e ressecamento vaginal, fatores que podem interferir sobre a função 
sexual. Objetivo: Avaliar a função sexual de idosas com e sem fibromialgia. Método: 
Pesquisa quantitativa, descritiva, transversal, na qual foram avaliadas 28 idosas de 60 a 75 
anos distribuídas em dois grupos, um com diagnóstico médico de fibromialgia (GFM) e outro 
sem fibromialgia (GS), oriundas do Ambulatório de Climatério, Clínica da Dor e Ambulatório 
de Fisioterapia de um hospital escola do interior do Rio Grande do Sul. A avaliação foi 
conduzida entre janeiro a março de 2018, sendo aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da instituição responsável (nº 2.434.518, CAAE: 80587517.0.0000.5346), na qual 
foram obtidos dados sobre a história ginecológica, obstétrica, medicamentosa e 
informações referentes ao assoalho pélvico, por meio da ficha de avaliação adaptada de 
Etienne e Waitman. A avaliação da função sexual foi realizada utilizando o questionário 
FSFI (Female Sexual Function Index), o qual é composto por 19 questões, contemplando 
os domínios: desejo, excitação, lubrificação, orgasmo, satisfação, dor, desconforto. A 
pontuação de cada item é individual e varia de 0 a 5, apresentando um ponto de corte de 
26,55, sendo os valores maiores ou iguais a esta delimitação associados a uma melhor 
função sexual, enquanto os abaixo representam disfunção sexual. Para a normalidade dos 
dados foi realizado o teste de Shapiro-Wilk, o nível de significância adotado foi de 5%. 
Resultados: Participaram da pesquisa 14 idosas com (GFM) e 14 idosas sem (GS) 
fibromialgia. Os grupos foram homogêneos em relação à idade, idade da menarca, da 
menopausa e ao tipo de parto. Quanto à função sexual, o GFM apresentou menor média 
no escore do FSFI (8,5) que o GS (p<0,038), embora os dois grupos apresentassem 
predição para disfunção sexual. Conclusão: O GFM apresentou pior função sexual, o que 
pode ser atribuído ao fato de as mesmas apresentarem dor generalizada, diminuição da 
libido e depressão, além das alterações do envelhecimento. É necessária a abordagem de 
uma equipe interdisciplinar para o cuidado a estas idosas, contemplando a função sexual. 
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AVALIAÇÃO DA RAZÃO CINTURA ESTATURA COMO INDICADOR DE RISCO 
CARDIOVASCULAR EM IDOSAS DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA/RS 

 

A. Costodio*1, A. Bolzan2, K. Margutti3, N. Schuch2
 

¹Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria/RS, Brasil; ²Universidade 
Franciscana, Santa Maria/RS, Brasil; ³Universidade de Caxias do Sul, Caxias do 

Sul/RS, Brasil 
*adricostodio_sm@yahoo.com.br 

 
Introdução: O aumento da expectativa de vida na população idosa, tem sido relacionada 
às elevadas taxas de prevalência das doenças cardiovasculares (DCV). Medidas 
antropométricas como o Índice de Massa Corporal (IMC) e Circunferência da Cintura 
(CC) são amplamente utilizadas para avaliar a possibilidade de risco cardiovascular na 
população idosa. Recentemente outro indicador antropométrico tem sido utilizado como 
triagem para detectar fatores de riscos cardiovasculares e metabólicos, sendo definido 
como Razão Cintura Estatura (RCE) Objetivo: Avaliar o risco cardiovascular por meio da 
RCE de idosas da comunidade de Santa Maria/RS. Metodologia: Trata-se de um estudo 
de delineamento transversal. A amostra foi composta por idosas com idade igual e/ou 
superior a 60 anos, integrantes de grupos de convivência do município de Santa 
Maria/RS. O período de coleta de dados ocorreu em 2017 no Laboratório de Avaliação 
Nutricional da Universidade Franciscana. Para a avaliação da razão cintura estatura 
utilizou-se as variáveis, estatura (cm) e circunferência da cintura (CC) (cm). Para a 
aferição da estatura utilizou-se um estadiômetro com escala em milímetros (mm) da 
marca Sanny®. Para esta medida os participantes permaneceram com os pés unidos, em 
postura ereta, olhando para frente, sem fletir ou estender a cabeça. Depois que a barra 
móvel do estadiômetro foi abaixada e apoiada sobre a cabeça, efetuou-se a leitura em 
centímetros. A aferição da CC foi realizada com fita métrica da marca Cescorf® 

posicionada sobre o ponto médio entre o último arco costal e a crista ilíaca do indivíduo 
em pé, com a leitura feita no momento da expiração. A RCE foi determinada pela divisão 
da circunferência da cintura (cm) pela estatura (cm). Foi adotado o ponto de corte para 
as mulheres de 0,53. Esse projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa do Centro Universitário Franciscano (Universidade Franciscana desde 2018) 
sob registro CAAE: 61258116.2.0000.5306. Resultados: Participaram da pesquisa 58 
idosas com média de idade de 70,81±8,37 anos. Através da aferição da RCE pode-se 
identificar que 55,17% (n=32) das idosas apresentaram RCE inadequada, assim 
apresentando risco para doenças cardiovasculares, o restante das idosas apresentaram 
índice adequado, 44,83% (n=26). Conclusão: Os dados apresentados mostraram que a 
maioria das idosas apresentaram inadequação da RCE, assim podendo apresentar risco 
elevado para DCV. Este estudo mostra que o uso da RCE pode ser importante para a 
utilização na parte clínica, devido sua fácil aplicabilidade e por ser de baixo custo. 

 

Palavras-chave: antropometria; doenças cardiovasculares; envelhecimento; estado 
nutricional; índice de massa corporal 
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AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS DE VIDA DIÁRIA COM IDOSA RESIDENTE 
EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 
 

D. C. Wickert*1, J. Rigo 2, E. R. R. Benetti2, M. Beuter2. 
1Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria/Rio Grande do Sul, Brasil; 

2Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria/RS, Brasil; 
*Apresentador – daianacristinaw@gmail.com 

 
Introdução: o envelhecimento fisiológico (senescência), caracteriza-se por alterações 
biológicas, físicas, mentais e bioquímicas, que ocasionam vulnerabilidade, perda da 
autonomia e da independência. Assim, descreve-se a autonomia do idoso como capacidade 
de decisão, liberdade de agir e escolher; já a independência é a capacidade de fazer algo 
sem ajuda. A fim de mensurar a autonomia e independência dos idosos, foram 
desenvolvidas escalas que utilizam como variáveis as atividades de vida diária (AVD), que 
se dividem em básicas (alimentar-se, tomar banho, andar) e instrumentais (fazer compras, 
preparar refeições). A motivação para relatar essa experiência advém das aulas práticas 
realizadas em uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), contexto que 
foram observadas situações que cerceiam a autonomia e independência dos residentes. 
Objetivo: relatar a experiência diante da avaliação da independência para desempenhar as 
atividades básicas de vida diária de uma idosa institucionalizada, por meio do Índice de 
Katz. Metodologia: a experiência ocorreu no primeiro semestre de 2017, durante a disciplina 
de Enfermagem Gerontogeriátrica, alocada no sexto semestre do curso de Enfermagem da 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). As aulas foram realizadas em uma ILPI 
filantrópica do município, totalizando 32 horas. Durante as atividades, aplicou-se o Índice 
de Katz, instrumento que relaciona as AVD e o autocuidado, por meio de seis itens. Quanto 
pior o desempenho, maior a necessidade do idoso de ser cuidado por outro; quanto mais 
independente ele for nas atividades, maior a facilidade de realizar as AVD. Resultados: 
acompanhou-se e avaliou-se idosa de 82 anos, católica, solteira e sem filhos. No item 
relacionado ao banho, identificou-se necessidade de ajuda para lavar uma parte do corpo 
(independente); para vestir-se, necessitava de ajuda para colocar as meias (independente); 
ia ao banheiro sem auxílio (independente); a transferência estava prejudicada, relacionada 
ao diagnóstico de artrose, portanto precisava de ajuda para levantar-se (dependente); 
continência urinária e fecal preservada (independente); alimentava-se sem assistência 
(independente). O resultado do Index de Katz obteve resultado B, que confere 
independência em cinco funções e dependência em uma função. Conclusão: evidenciou- 
se a importância da utilização deste instrumento para a organização do serviço de uma ILPI, 
visto que possibilita avaliação de cada idoso e favorece o dimensionamento de pessoal. 
Ademais, permite planejar ações de lazer, saúde, educação e atividades de vida diária no 
geral, considerando as particularidades de cada idoso. 

 
Palavras-chave: envelhecimento saudável; autonomia pessoal; vida independente; 
enfermagem; enfermagem geriátrica. 
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AVALIAÇÃO DO EFEITO IN VITRO DO LASER DE BAIXA POTÊNCIA NA 
PROLIFERAÇÃO DE FIBROBLASTOS SENESCENTES EXPOSTOS A UM 

ESTRESSOR 
 

D. R. Maldaner1,2, M. M. M. F. Duarte1,2, N. C. de A. Bonotto*2, E. C. D. Flora2, C. M. U. 
Negretto2, C. C. Marasciulo2, A. J. F. Knupp2

 

1Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria/RS, Brasil; 2Universidade Luterana 
do Brasil, Santa Maria/RS, Brasil; 

*Apresentador – nathaaliab23@gmail.com 
 

Os fibroblastos são células importantes na manutenção da integridade funcional do 
tecido cutâneo. No entanto fatores ambientais, químicos e físicos induzem a perdas da 
capacidade proliferativa, da função e a morte destas células o que acarreta degeneração 
dos componentes dérmicos levando a alteração da elasticidade, enrugamento e 
diminuição do turgor, alterações compatíveis com o envelhecimento cutâneo. O laser de 
baixa potência (LBP) é um agente fototerápico com efeitos clínicos já descritos 
principalmente relacionados com ação anti-inflamatória, regenerativa e cicatrizante. 
Neste sentido, este estudo objetivou avaliar in vitro os efeitos do LBP na proliferação de 
fibroblastos senescentes expostos ao peróxido de hidrogênio (H2O2). Métodos: Este 
estudo in vitro utilizou fibroblastos humanos comercialmente disponíveis da linhagem 
HFF-1. Primeiramente, as células foram mantidas em cultura em condições estéreis até 
que suas características morfológicas indicassem aspecto senescente. Em seguida, 
adicionou-se ao meio de cultura um indutor de dano, o H2O2 a 50 µM de concentração 
por duas horas. Após a remoção do meio com H2O2 e inserção de novo meio de cultura, 
as células foram tratadas com LBP (660nm) em dose de 4J/cm² em modo pontual, com 
potência de 35mW e frequência de 16Hz e após 72 h realizada a determinação do ciclo 
celular por citometria de fluxo e as análises dos níveis proteicos dos fatores de 
crescimento de fibroblasto (FGF-1) e de queratinócito (KGF) por imunoensaio com Kit 
Elisa. Resultados: Observou-se que em comparação com o controle, a exposição ao 
H2O2 e ao LBP isolados não alterou significativamente a porcentagem de células nas 
fases S/G2 do ciclo celular, porém a associação dos tratamentos mostrou um acréscimo 
de células nestas fases. Além disso, o LBP isolado não afetou expressivamente os níveis 
de FGF-1 e de KGF comparando com o controle, mas a interação com o H2O2 mostrou 
que o LBP foi capaz de reverter a redução destes níveis causada pelo H2O2. Conclusão: 
Nas condições deste estudo, verificou-se que o LBP atuou favoravelmente na 
proliferação de fibroblastos senescentes expostos ao H2O2, sugerindo que o LBP poderia 
atuar positivamente na preservação da capacidade proliferativa destas células em uma 
pele envelhecida. 
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AVALIAÇÃO DO IMPACTO DE QUIMIOTERÁPICOS NA NEUROPATIA PERIFÉRICA 
DE ADULTOS E IDOSOS 

 
N. Nascimento*1, C. Castro1, M. Delboni1 

1Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria/RS, Brasil; 
*Nathalie da Costa Nascimento – costtanathalie@gmail.com 

 
Introdução: A quimioterapia antineoplásica é a utilização de substâncias químicas, sendo 
uma das mais importantes formas de combater o câncer. Em geral, não possui 
especificidade e acaba sendo tóxica aos demais tecidos. A Neuropatia Periférica Induzida 
por Quimioterapia (NPIQ) é a complicação neurológica mais frequente secundária ao 
tratamento antineoplásico com taxanos, derivados da platina e alcalóides da Vinca. 
Objetivo: Identificar quais são os sintomas de neurotoxicidade em membros superiores e 
inferiores em pacientes que estão em tratamento com quimioterapia potencialmente 
neurotóxica. Metodologia: A pesquisa está sendo realizada com pacientes internados na 
Clínica Médica I do Hospital Universitário de Santa Maria. A pesquisa está registrada sob o 
número 88006517.3.0000.5346. O Questionário de Neurotoxicidade Induzida por 
Antineoplásicos (QNIA) foi validado no Brasil em 2005 e é composto por 29 itens que 
avaliam sintomas de neuropatia aguda e crônica em membros inferiores e superiores e 
região orofacial. Se os sintomas estiverem presentes, a frequência e intensidade com que 
afetam as atividades de vida diária (AVDs) são avaliadas. Resultados: No período de 
dezembro a fevereiro de 2018, 29 pacientes iniciaram tratamento, desses, 21 
contemplavam os critérios da pesquisa, sendo 10 homens e 11 mulheres, com média de 
idade de 61 anos. Durante o período, alguns participantes foram excluídos devido a óbitos 
ou troca do quimioterápico. Restaram 8 pacientes que responderam ao QNIA na metade 
do tratamento. Os sintomas relatados nos MMII foi: formigamento (6 relatos), seguido de 
dormência(5), sentem as pernas pesadas(4), dor em queimação ou desconforto com o frio 
(3) e dificuldade de perceber a diferença entre superfície lisa ou áspera(1). Nos MMSS, os 
sintomas relatos foram: dor em queimação ou desconforto com o frio (6 relatos), 
formigamento(5), dormência(5), movimentos involuntários(4) e sensação exagerada ao 
toque(1). Em relação a interferência nas AVDs, 4 referiram sintomas de Grau 1 tanto para 
MMSS e MMII (são de curta duração e não interferiram nas AVDs); 2 relataram sintomas 
de Grau 4 para MMSS e MMII (são persistentes e incapacitantes nas AVDs); 1 relatou 
sintomas de Grau 4 para MMSS e de Grau 2 para MMII (os sintomas de MMSS o 
incapacitam mais que os de MMII) e 1 relatou sintomas de Grau 4 para MMII e de Grau 2 
para MMSS (os sintomas de MMII o incapacitam mais que os de MMSS). Conclusões: A 
NPIQ impacta na qualidade de vida do paciente, pois interfere na funcionalidade e na 
maneira como estes realizam suas AVDs. Diante disso, faz-se necessário 
acompanhamento, avaliação, orientações e estimulação sensório motora para esses 
pacientes. 

 
Palavras-chave: Neuropatia periférica induzida por quimioterapia; Quimioterapia; 
Alteração de sensibilidade. 
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AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE COLESTEROL TOTAL E TRIGLICERÍDEOS EM 
INDIVÍDUOS COM SÍNDROME DE DOWN 

 

F. Schmiddel* ¹, B. O. Turra ¹, F. H. Abdalla ¹. 
¹Universidade Luterana do Brasil, Carazinho/RS, Brasil; 

* felipeschmiddel@hotmail.com 
 

A Síndrome de Down (SD) é conhecida como uma das mais frequentes alterações 
cromossômicas, desta forma, algumas alterações metabólicas podem ser observadas 
frequentemente em indivíduos SD. Alterações a nível sistêmico, em indivíduos com SD, 
sugerem relação de fundo genético com a ocorrência de distúrbios ligados ao Colesterol 
Total (CT), Triglicerídeos (TG), Low-density Lipoprotein (LDL) e High-density Lipoprotein 
(HDL). Portanto, verificar a condição lipídica em SD garante maior qualidade de vida, 
longevidade, comparação com achados na literatura e correlação com hábitos de vida. 
O presente estudo tem por objetivo analisar as alterações no perfil lipídico de indivíduos 
SD e ocorrência de dislipidemia. Primeiramente, o responsável pelo paciente com SD 
respondeu um questionário e assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
Foi utilizado o manual de coleta de sangue venoso disponibilizado pela Sociedade 
Brasileira de Patologia Clínica para venopunção de 11 (onze) indivíduos SD (6 
masculinos e 5 femininos) devidamente matriculados em APAE de cidade do norte do 
estado do RS. As dosagens foram realizadas em soro, paciente sem jejum e utilizando 
kits comerciais para determinação de CT, TG seguindo as normas e recomendações dos 
fabricantes, o aparelho para leitura de absorbância da reação colorimétrica foi o 
BioPlus200, controle interno aplicado 02422015 do Programa Nacional de Controle de 
Qualidade. Observou-se níveis elevados de CT em 64% (7) dos indivíduos, mas com TG 
normal, entretanto, 36% (4) dos participantes apresentaram o nível de CT e TG dentro 
da normalidade. Além disso observou-se que as alterações nos níveis de CT e TG 
independem do sexo, já que, apresentou-se equiparado e nenhum dos participantes 
demonstrou níveis de TG superior ao indicado para a dosagem sem jejum. No 
instrumento de coleta, os responsáveis indicaram que embora a maioria dos 
participantes não realize atividade física e raras exceções frequentam academia 
regularmente e/ou exercitam-se, a maioria costuma controlar o consumo de bebidas e 
uso de tabaco, além de moderar o consumo de gorduras e doces, bem como 
industrializados o que pode influenciar diretamente nos resultados obtidos. Portanto, 
conclui-se que é de extrema importância manter o controle de CT e suas frações, 
principalmente em grupos de risco como SD, e assim promover a longevidade 
minimizando efeitos que possam levar a eventos cardiovasculares e metabólicos. 

 
Palavras-chave: dislipidemia, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia. 
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AVALIAÇÃO IN VITRO DA AÇÃO ANTIMICROBIANA DA QUERCETINA EM 

Escherichia coli 
 

B.O. Turra¹, F. Schmiddel¹, F. H. Abdalla¹ 
¹Universidade Luterana do Brasil, Carazinho/RS, Brasil; 

*babi_turra@hotmail.com 
 

Introdução: Gram negativa, por vezes comensal, porém patogênica; Resistente, 
multirresistente e sensível. Estereotipada por uma variabilidade de cepas e patótipos, 
formas de agressão, a Escherichia coli, torna-se um dos principais microorganismo de 
importância clínica e tem acompanhado vários estudos. Poucos destes estudos incluem os 
tratamentos alternativos ou a conjugação pela fitoterapia, porém quase todos se voltam pelo 
desenvolvimento de resistência, seja ela induzida ou adquirida, ou ainda pela dificuldade 
continuada e progressiva de seu tratamento, reportado por casos e isolados clínicos. Esse 
processo de resistência determina uma ameaça à saúde pública. Em contrapartida, os 
polifenóis - representados pela quercetina - flavonoide rico na dieta alimentar, possuem 
ação anti-inflamatória, antimicrobiana, antioxidante, dentre outras, podendo estar 
envolvidos comumente em compostos medicinais ou auxiliar na ação destes, mediando 
patologias e desordens, como forma de alternativa terapêutica para tal. Objetivo: Analisar a 
ação bactericida e bacteriostática in vitro da quercetina sobre cepas oriundas de isolados 
clínicos e com perfis de resistência singulares de E.coli. Metodologia: Trata-se de um estudo 
experimental de caráter qualitativo. Determinaram-se através de isolados clínicos, cinco 
cepas de E. coli contidas por perfis únicos frente à sensibilidade e resistência, aplicando-se 
adaptadamente, duas metodologias, na qual foram testadas diferentes concentrações de 
quercetina: 2000µg/mL, 200µg/mL, 20µg/mL, 2µg/mL, 0,2µg/mL, 0,02µg/mL, 0,002µg/mL, 
0,0002µg/mL, 0,00002µg/mL, e 0,000002µg/mL), utilizando microdiluição em concentração 
inibitória mínima (MIC) e difusão em ágar por disco estéreis e discos contendo antibióticos 
sinergicamente. Ambas as metodologias foram comparadas em teste e concentração com 
a droga controle, a Fosfomicina. Todas as análises foram executadas em triplicata. 
Resultados: Percebeu-se a inibição do crescimento bacteriano envolvendo os cinco 
isolados em concentrações distintas, de 2µg/mL a 2000µg/mL de quercetina, enquanto que 
a Fosfomicina apresentou inibição somente na concentração máxima e em 200µg/mL, 
porém o tratamento em concentrações mais baixas e a utilização do composto no disco não 
se mostraram efetivos. Conclusão: Contudo, e considerando o resultado inibitório por MIC 
sugere-se a utilização do flavonoide como potencial farmacológico e atribuição fitoterápica, 
levando em conta as concentrações necessárias para feitos homeostáticos e o possível 
potencial frente ao antimicrobiano Fosfomicina, pontuando a contribuição para com a 
amenização dos tratamentos por desenvolvimento das resistências. 
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AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE PACIENTES ONCOLÓGICOS PORTADORES DE 
OSTOMIAS. 

 
L. S. T. Bazzan*1, A. Ferigollo 1, S. B. Cogo2 

1Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria/RS, Brasil; 
2Orientadora. Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria/RS, Brasil. 

*Apresentador – e-mail: luma_bazzan@hotmail.com 
 
Introdução: Apesar de ser um procedimento comum, a ostomia é muitas vezes 
acompanhada por complicações. Algumas das complicações podem surgir tanto precoce 
como tardiamente, impactando de forma direta ou indireta no estado nutricional dos 
pacientes, podendo acarretar no risco de desenvolver desnutrição (BRUNNER e 
SUDDART, 2005). Objetivos: Avaliar o estado nutricional de pacientes oncológicos 
ostomizados. Metodologia: Estudo prospectivo e transversal com pacientes oncológicos 
em tratamento antineoplásico, com qualquer tipo de ostomia, de ambos os sexos, com 
idade ≥18 anos, no período compreendido entre julho a setembro de 2017 em um 
hospital universitário do Rio Grande do Sul. Os dados foram coletados por meio de 
formulário, elaborado pelas pesquisadoras, contendo questionamentos sobre a temática. 
A análise dos dados deu-se por meio de estatística descritiva. O estudo foi aprovado pelo 
CEP da UFSM, sob o (CAEE) 68544517.6.0000.5346. Resultados: A amostra consistiu 
em 30 pacientes, sendo 70% (n=21) homens, 50% (n=15) idosos, com idade média de 
60,3 ±10,5anos, 70% (n=21) raça autodeclarada branca, 50% (n=15) casado, 70% 
(n=21) com < 8 anos de estudo. Câncer colorretal 51,7% (n=16) e de cabeça e pescoço 
31% (n=9) foram os mais prevalentes, sendo colostomia 53% (n=16) e traqueostomia 
27% (n=8) as ostomias de maior percentual. Dos pacientes 60% (n=18) eram tabagistas 
e 37% (n=11) etilistas. A avaliação nutricional, por meio do IMC, identificou predomínio 
de eutrofia (33%) e baixo peso (23%), com média de 26 ±6,6 kg/m² antes da realização 
da ostomia, porém, após este procedimento 50% (n=15) encontrava-se em sobrepeso e 
30% (n=9) em baixo peso, 24,8 ±5,3kg/m² (p=0,028). No entanto, quando analisada a 
perda de peso corporal, 67% (n=20) apresentou alguma perda após o procedimento, 
sendo que destes 50% (n=10) foi classificada como grave. Vale ressaltar que 33% (n=10) 
dos pacientes tiveram ganho ponderal. Conclusões: Conclui-se que a ostomia mais 
prevalente foi a colostomia, sendo que antes do procedimento a maioria dos pacientes 
apresentou-se em eutrofia e, posteriormente, em sobrepeso. Embora grande parte dos 
pacientes teve alguma perda de peso após o procedimento, visto que a porcentagem de 
pacientes em baixo peso aumentou após a ostomia, pode-se perceber que também 
houve ganho de peso ponderal. 
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BENZODIAZEPÍNICOS E SUA ASSOCIAÇÃO COM ÓBITO DE IDOSOS 
HOSPITALIZADOS 

 
M. Marcon*1, B. Santos2, T.G. Flores2, M.G. Martins, M.A2. Lampert2 

1Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis/UFSC; 2Universidade Federal 
de Santa Maria, Santa Maria/RS, Brasil; 

*mths.marcon@gmail.com 
 
Introdução: Os estudos relacionados ao envelhecimento humano estão em pauta no 
cenário mundial, requerendo cada vez mais atenção para as principais alterações 
morfofuncionais que impactam a vida dos idosos. Nesse contexto, alterações fisiológicas 
próprias do envelhecimento resultam em modificações em órgãos e tecidos, promovendo 
alterações na farmacocinética e farmacodinâmica dos fármacos em indivíduos idosos. 
Por isso, alguns fármacos são considerados inapropriados para idosos, entre os quais, 
destacam-se os Benzodiazepínicos (BZDs). Os Benzodiazepínicos possuem atuação no 
sistema gabaérgico, potencializando a ação do neurotransmissor GABA, principal 
neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Estudos demonstram a 
associação entre o uso de BZDs e eventos adversos em idosos, como quedas, declínio 
cognitivo e prejuízos na memória. Objetivo: Analisar a associação entre o uso de 
Benzodiazepínicos antes da hospitalização e a mortalidade de idosos em ambiente intra-
hospitalar. Métodos: Trata-se de um estudo quantitativo, transversal e descritivo. A coleta 
de dados ocorreu no ano de 2015, no Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM), 
Santa Maria/RS. Participaram deste estudo 493 idosos, sendo que 25 foram excluídos 
por não apresentarem dados suficientes para avaliação do quadro de delirium. 
Utilizaram-se como variáveis descritivas idade, sexo, complicações (pneumonia, quedas, 
infecção do trato urinário, trombose venosa profunda, delirium e incontinência urinária) e 
como variável de estudo a utilização de Benzodiazepínicos e o óbito. Realizou-se análise 
descritiva (frequência, média e mediana), teste qui-quadrado e regressão logística 
multivariada, p≤ 0,05 (SPSS 21.0). Resultados: Os idosos apresentaram idade entre 60 
e 105 anos (mediana 71 anos), sendo 55,6% (n=274) homens. As internações tiveram 
permanência mínima de 1 dia e máxima de 115 dias (mediana de 9 dias); a maioria dos 
pacientes 59,2% (n=251) mostraram complicações intra-hospitalares; 20,7% (n=102) dos 
idosos foram a óbito. Observou-se associação positiva (p=0,047) na mortalidade no 
idoso que utilizava BDZ antes da hospitalização: os idosos que utilizavam BZDs de forma 
crônica apresentaram frequência de óbito maior que o esperado (2,9% do total de óbitos), 
quando relacionado aos idosos que não utilizavam BDZs. Foi estabelecido o risco relativo 
(RR) de 1,895 (intervalo de confiança 95% = 1,010-3,553) maior de morrer nos pacientes 
que usavam cronicamente BZDs antes da hospitalização. Conclusões: O presente 
estudo sugere que o uso de BZDs parece estar relacionado a maior chance de óbito em 
idosos em ambiente intra-hospitalar. 
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CÂNCER COLORRETAL E ALTERAÇÕES NO ESTADO NUTRICIONAL DE 
PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO: ESTUDO RETROSPECTIVO 

T. P. Pavão*1, A. Ferigollo1, L. S. T. Bazzan1, C. T. Bohrer2 
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*Apresentador – e-mail: tabatapavao@gmail.com 
 

Introdução: O câncer colorretal está entre as principais causas de mortalidade no mundo, 
apresentando níveis crescentes nas últimas décadas na maioria dos países. No Brasil, 
segundo o Instituto Nacional de Câncer foram registradas 15.415 mortes por câncer de 
colorretal em 2013. Este tipo de câncer engloba os tumores que afetam os segmentos 
do intestino grosso (cólon) e reto. Alterações no estado nutricional em pacientes 
acometidos por estes canceres frequentemente são encontradas e, associam-se à 
diversas complicações e mortalidade. Objetivo: Avaliar possíveis alterações no perfil 
nutricional de pacientes com câncer colorretal e em tratamento oncológico Metodologia: 
Estudo retrospectivo com pacientes oncológicos que estiveram internados em tratamento 
quimioterápico associado ou não a radioterapia, com idade igual ou superior a 18 anos, 
admitidos entre março de 2016 e março de 2017 em um hospital universitário do Rio 
Grande do Sul, Brasil. O levantamento de dados (pessoais, clínicos e bioquímicos) 
ocorreu por meio de análise dos prontuários. O Índice de Massa Corporal (IMC), 
percentual de perda de peso (%PP), contagem total de linfócitos (CTL) foram calculados 
e classificados conforme literatura. A análise dos dados foi realizada mediante estatística 
descritiva. O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSM 
sob o (CAEE) nº 66381517.3.0000.5346. Resultados: Foram avaliados 45 pacientes, 
com idade média foi de 61,8 ±11,82 anos. Os participantes eram na sua maioria do 
gênero masculino 51,1% (n=23) e idosos 64,4% (n=29). O IMC no início do tratamento 
foi de 25,7 ±5,9kg/m², com diagnóstico predominante de eutrofia 36% (n=17) e obesidade 
24,4% (n=11), já ao final a média encontrada foi de 24,7 ±5,27 kg/m² e prevalência de 
baixo peso 32% (n=15) e eutrofia 32% (n=15). Quando realizado análise pareada da 
evolução do IMC, verificou-se que 69% (n=31) não apresentou alteração e 22% (n=10) 
tiveram redução neste parâmetro. Vale ressaltar que 57,5% (n=23) dos pacientes 
apresentaram %PP grave, 29% (n=13) depleção grave conforme a classificação da CTL, 
e 27% (n=12) desnutrição moderada segundo a albumina sérica. Conclusões: Os 
resultados evidenciam alterações importantes no estado nutricional no decorrer do 
tratamento antineoplásico nestes pacientes. Evidencia-se assim a necessidade de 
avaliação precoce e acompanhamento nutricional. 

 
 

Palavras-chave: neoplasias; antropometria; idosos; adultos; antineoplásicos. 
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CAPACIDADE FUNCIONAL DE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS 

A. L. S. Alves,*¹; A. Flores¹; G. Cavalcanti¹; M. R. Portella¹; M. Doring¹; K. Z. Santos¹; 

A. A. Domenico¹; T. M. Loreno¹; 
¹Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo/RS, Brasil; 

*alves.als@upf.br 

Introdução: O envelhecimento humano, na dimensão biopsicossocial sofre alterações, e, 
com o avançar da idade, favorece o aparecimento de comorbidades, as quais podem 
comprometer a função cognitiva e a capacidade funcional da pessoa idosa. Objetivo: 
determinar a prevalência e fatores associados à capacidade funcional em idosos residentes 
em instituições de longa permanência para idosos (ILPI) nos municípios de Passo Fundo, 
Carazinho e Bento Gonçalves. Metodologia: Estudo de corte transversal, com pessoas de 
60 anos ou mais, residentes em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) nos 
municípios de Passo Fundo, Carazinho e Bento Gonçalves em 2017. O projeto foi aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Passo Fundo através do Parecer n. 
2.097.278. A amostra foi constituída por 476 indivíduos. Os dados foram coletados nas ILPI 
supracitadas, por meio de um questionário estruturado. Utilizou-se como variável 
dependente a capacidade funcional (ABVD) e como variáveis independentes: sexo 
(masculino e feminino), faixa etária (60 a 89 anos e 90 anos ou mais), cor (branco e não 
branco), escolaridade (em anos de estudo), polifarmácia (uso de cinco ou mais 
medicamentos), dor crônica nos últimos seis meses e quedas. Resultados: Dos 
entrevistados 85% apresentaram dependência nas ABVD, 71, 4% são do sexo feminino, 
82,5% possuem de 60 a 89 anos, 89,4% são da cor branca, 70% possuem até oito anos de 
estudo, 75,2% fazem uso de polifarmácia, 60,5% referiram não sentir dor crônica nos 
últimos seis meses e 56,5% referiram não ter sofrido quedas. Conclusão: A variável 
dependente apresentou-se associada à faixa etária maior ou igual a 90 anos e a quedas. 
Os prejuízos nas ABVD apresentam-se associadas a idosos longevos e a idosos que 
sofreram quedas. Deste modo, cuidados devem ser adotados a fim de prevenir quedas, e 
prestar um cuidado efetivo a idosos com mais de 80 anos. 

Palavras-chave: estudo observacional; funcionalidade; instituição de longa permanência. 
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CAQUEXIA E PACIENTES ADULTOS E IDOSOS ONCOLÓGICOS EM TRATAMENTO 
ANTINEOPLÁSICO: ESTUDO RETROSPECTIVO 

 

L. S. T. Bazzan*1, A. Ferigollo1, K. S. Dalmonte¹, C. T. Bohrer2 

1Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria/RS, Brasil; 
2Orientadora. Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria/RS, Brasil. 

*Apresentador – e-mail: luma_bazzan@hotmail.com 
 
Introdução: A caquexia do câncer é um agravo comumente encontrado em grande parte 
dos pacientes oncológicos, sendo responsável por mais de 20% de todas as mortes 
relacionadas à esta doença (TUCA, JIMENEZ-FONSECA e GASCÓN, 2013). As alterações 
metabólicas, hormonais e fisiológicas que ocorrem em pacientes idosos oncológicos 
complicam, ainda mais, este quadro (BALLYUZEK, MASHKOVA e STEPANOV, 2015). 
Objetivos: Verificar a presença de caquexia em pacientes oncológicos em tratamento 
antineoplásico. Metodologia: Estudo retrospectivo com pacientes com câncer em 
tratamento antineoplásico, de ambos os sexos, com idade ≥18 anos, admitidos entre março 
de 2016 e março de 2017 em um hospital universitário do Rio Grande do Sul, Brasil. O 
levantamento de dados ocorreu por meio de análise dos prontuários. O diagnóstico de 
caquexia foi realizado conforme Consenso Internacional de Caquexia do Câncer. O Índice 
de Massa Corporal (IMC) e percentual de perda de peso (%PP) foram calculados e 
classificados conforme Organização Mundial da Saúde (2004) e Blackburn e Thornton 
(1979), respectivamente. O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da Universidade Federal de Santa Maria, sob o (CAEE) nº66381517.3.0000.5346. 
Resultados: Foram analisados 97 pacientes, destes 41,2% (n=40) pertenciam ao sexo 
feminino e 58,8% (n=57) ao masculino, com idade média de 57,19 ±13,51 anos, sendo 
51,5% (n=50) adultos e 48,5% (n=47) idosos. Na caracterização da doença, houve 
prevalência de diagnóstico de neoplasia colorretal com 48,4% (n=47) e cabeça e pescoço 
16,5% (n=16). A avaliação nutricional, por meio do IMC, evidenciou que 29,9% (n=29) 
encontravam-se desnutridos, 32% (n=31) eutróficos, 22,7% (n=22) sobrepeso e 15,5% 
(n=15) em obesidade. No que se refere ao %PP, 87,6% (n=85) da amostra apresentou 
algum grau de perda ponderal. Da amostra 33% (n=34) apresentaram diagnóstico de 
caquexia. Conclusão: A caquexia é uma realidade nos pacientes oncológicos estudados, o 
que demanda especial atenção dos profissionais responsáveis pela terapia nutricional. 
Além disso, não se pode negligenciar os cuidados frente aos pacientes em desnutrição e à 
maioria que apresentou algum grau de perda de peso, sendo estas, algumas das condições 
para a caquexia. 

 

 
Palavras-chave: neoplasias; antropometria; estado nutricional; assistência hospitalar; 
terapia nutricional. 
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CATEGORIAS SOCIAIS, PAPÉIS DESEMPENHADOS E ENVELHECIMENTO: UMA 
REVISÃO NARRATIVA 

 

G. Viana*1, R. Gabardo2
 

1Acadêmica do curso de Graduação em Psicologia, Faculdade Integrada de Santa 

Maria - FISMA, Santa Maria/RS, Brasil; 2Drª. em Bioética, Universidade de Brasília – 
UnB, docente do curso de graduação em Psicologia da Faculdade Integrada de Santa 

Maria – FISMA, Santa Maria/RS, Brasil; 
*Apresentador– gabicavali@gmail.com 

 

Introdução: As relações de gênero consideram desiguais as atribuições de funções e 
experiências vivenciadas por mulheres e homens na esfera das relações sociais. 
Entendemos que as gerações mais velhas vivenciaram e naturalizaram, por mais tempo, 
relações de poder e noções sobre papéis de gênero afirmados num arquétipo tradicional 
de relações de gênero. Essa assimetria relacional pode influenciar o modo de o(a) 
idoso(a) perceber e vivenciar sua velhice, de acordo com sua categoria de gênero. 
Objetivo: Compreender a implicação das categorias de gênero nos papéis 
desempenhados por mulheres idosas. Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura 
narrativa, cujos dados foram coletados em artigos disponíveis nas plataformas científicas 
e textos de livros que abordam o tema. Resultados: A literatura acerca da temática nos 
permite o entendimento que, para as mulheres idosas, notadamente, o cuidado com a 
família e com o lar, compõem atividades de significado social importante. A atribuição de 
tarefas entre os sexos é entendida, em muitos sistemas culturais – inclusive no nosso, 
pelo viés das diferenças biológicas entre os sexos. Desse modo, as atividades de 
cuidado com a família e o lar são entendidas como a base que sustenta a construção da 
identidade das mulheres idosas. Até algumas décadas anteriores as mulheres estavam 
principalmente inseridas na esfera privada - nos cuidados familiares, enquanto os 
homens inseriam-se na esfera pública. Ao serem afastadas da participação das 
atividades sociais e políticas, foi retirada das mulheres, sobretudo das que hoje são 
idosas, a oportunidade de desenvolverem autonomia. Dessa forma, o casamento e as 
atividades maternas e do lar, constituíam-se como uma oportunidade de se firmarem 
como seres adequados às exigências sociais. Logo, a mulher idosa mantém-se ligada à 
esfera doméstica e de cuidado, permanecendo excluída da participação sócio-política. 
Neste sentido, a mulher idosa continua vinculada ideologicamente ao mundo da família 
e da casa especificamente. Conclusões: Os valores e padrões sociais e culturais 
construídos pela sociedade estão presentes no dia a dia dos idosos e influenciam o 
comportamento e as atitudes dessas pessoas, na medida em que determinam como 
deve ser o masculino e o feminino na velhice. Compreendemos que as mulheres idosas 
estão apoiadas em um padrão social em que as demarcações entre os gêneros são 
claramente cerceadas a partir de especificações construídas socialmente ao longo do 
tempo. 

 
Palavras-chave: gênero; sociedade; mulheres na velhice 
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CONCEPÇÕES DE CUIDAR DE SI PARA O IDOSO DO MEIO RURAL QUE 
PARTICIPA DE GRUPOS DE TERCEIRA IDADE 

 

J. E. Both1, M. Beuter2, C. T. Both*3 

1Secretaria Municipal de Saúde de Porto Lucena/RS, Brasil; 
2Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria/RS, Brasil 

3Universidade Federal de Santa Maria – Campus Palmeira das Missões, Palmeira das Missões/RS, 
Brasil; 

*Apresentador – e-mail: carolinethaisboth@hotmail.com 
 

Introdução: O aumento da população idosa requer que os profissionais de saúde 
mantenham-se atualizados quanto aos aspectos relativos ao processo de envelhecer. 
Neste sentido, conhecer o significado de cuidar de si para o idoso é uma importante 
ferramenta para a qualificação do cuidado ao idoso. Objetivo: Descrever a concepção de 
“cuidar de si” para idosos do meio rural e participantes de grupo de terceira idade. 
Metodologia: Estudo qualitativo, descritivo e exploratório vinculado à dissertação de 
mestrado “O cuidado de si de idosos participantes de grupos de terceira idade do meio 
rural”, desenvolvido entre abril e dezembro de 2014, por meio de entrevista narrativa para 
a coleta dos dados. A questão norteadora deste trabalho foi “O que é para o(a) senhor(a) 
cuidar de si?”. Os sujeitos foram dez idosos residentes no meio rural de um município no 
noroeste do Rio Grande do Sul e participantes de grupos de idosos. Os idosos que 
concordaram em participar da pesquisa receberam o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido, respeitando-se as recomendações de pesquisas com seres humanos. 
Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSM, CAAE 26555214.7.0000.5346. 
Resultados: Os idosos caracterizam-se como dois homens e oito mulheres, com idades 
entre 60 e 78 anos. Destes, oito são casadas e os demais viúvos, seis residem com o 
cônjuge e os outros com filhos e demais membros da família. Todos são católicos, 
possuem ensino fundamental incompleto, são agricultores aposentados com renda 
mensal entre um a dois salários mínimos e continuam a desenvolver atividades não 
remuneradas no campo. O tempo de participação no grupo de idosos varia de dois até 
15 anos. Quanto à concepção de cuidar de si os idosos referem que é cuidar de si mesmo 
para ficar bem de saúde, para prevenir doenças e para não agravar as moléstias 
existentes. É “se ajudar mesmo, pois outro não pode fazer isso por mim”, procurar ajuda 
de outras pessoas e de profissionais da saúde quando apresenta sintomas anormais, 
manter o alto astral e a autoestima elevados, além de ter atitudes para consigo mesmo 
a fim de se ajudar a não ficar doente. Dentre as atitudes, destacam-se realizar apenas 
as atividades necessárias do dia a dia quando o idoso encontra-se enfermo, assim, 
recuperar-se-á bem e mais rápido, adotar hábitos de vida saudáveis, como cuidar com a 
alimentação, praticar exercícios físicos e manter a higiene pessoal e da casa, e evitar 
alterações climáticas como o frio e a chuva, agasalhando-se mais nessas situações. 
Também consideram a participação no grupo de idosos e uso de plantas medicinais 
como formas de cuidar de si. Conclusões: Ao compreender a concepção de cuidar de si 
para os próprios idosos a enfermagem pode realizar uma assistência integral e 
humanizada, promovendo a saúde, de acordo com o conhecimento e as necessidades 
da população idosa.  
Palavras-chave: Cuidado de si; Pessoa idosa; Enfermagem; Grupo de idosos; 
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CONSEQUÊNCIAS E MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA RISCOS DE QUEDAS EM 
IDOSOS 

 

N.M. Silva*1, T.G. Jeske 2, V. Henz3
 

Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria/RS, Brasil; 
*Apresentador – natysilvasc@yahoo.com.br 

 

Introdução: As quedas são consideradas uma das síndromes geriátricas mais 
incapacitantes e preocupantes do momento, com repercussões no âmbito social, 
econômico e de saúde. Cerca de 30% dos idosos sofrem quedas anualmente. Isso 
prevalece com aumento para 40% em idosos com 80 anos ou mais e 50% para os 
institucionalizados. Objetivo: Elencar as principais consequências de uma queda ao 
idoso e indicar medidas de prevenção. Metodologia: Trata-se de uma revisão 
bibliográfica, sendo que a busca por artigos foi realizada através da Biblioteca Virtual em 
Saúde, publicados a partir de 2013 em português, além de dados da Organização 
Mundial de Saúde e Ministério da Saúde. Utilizaram-se as seguintes palavras-chave: 
Acidentes por quedas; pessoa idosa; prevenção de acidentes; Intervenção. Na seleção 
inicial foram lidos os títulos e resumos dos artigos. Os considerados relevantes foram 
lidos na íntegra. Resultados: De etiologia multifatorial, as quedas podem trazer inúmeras 
implicações resultando na diminuição da autonomia e da independência do idoso. Entre 
as consequências de ordem física estão: lesões de pele, luxações, fraturas, declínio 
funcional e restrição das atividades. Entre as psicológicas: a síndrome do medo de cair e 
a perda de confiança. Uma em cada cinco quedas provoca lesão grave, como fratura de 
fêmur ou quadril, ferimento na cabeça, o que implica em alto impacto nos gastos dos 
serviços de saúde no mundo inteiro e contribui para que a queda entre idosos venha a ser 
um problema de saúde pública, ressaltando a importância de se prevenir quedas. Os 
fatores extrínsecos que podem potencializar a prevenção de quedas em idosos são: 
exercícios físicos, suplementação com vitamina D, cuidados no ambiente domiciliar, 
evitar subir/descer escadas, caminhar lentamente, utilizar órteses de apoio, fazer uso 
correto dos medicamentos, não consumir bebida alcoólica e uso de óculos ou lentes. 
Conclusões: As quedas causam grande impacto à vida dos idosos, e podem ser 
impedidas ao adotar medidas de prevenção. Cabe aos profissionais de saúde dar 
assistência, informar e realizar intervenção buscando engajamento familiar com amparo 
ao idoso, para que haja impacto positivo na qualidade de vida do indivíduo, sem declínios 
físicos, psicológicos e financeiros decorrentes de uma queda, e ainda minimizando 
gastos de saúde pública no tratamento de lesões decorrentes de quedas, pois podem 
ser facilmente evitadas. 

 
Palavras-chave: Acidentes por quedas; pessoa idosa; prevenção de acidentes; 
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CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO ACERCA DO ITINERÁRIO TERAPÊUTICO DE IDOSOS: ESTUDO 

DE TENDÊNCIAS 

 

F.F Oliveira*1, M.Beuter2, E.R.R. Benetti3 , J.L.Bruisma4 , C.Backes5, L.Venturini6 

1Programa de Pós graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria, 
Santa Maria/RS, Brasil; 

* francinefeltrin@uol.com.br 
 
Introdução: o envelhecimento da população é um fenômeno mundial, que vem ocorrendo 
em todas as regiões e países do mundo. O aumento no número de idosos ocorre pela 
queda da mortalidade e fecundidade, elevação da expectativa de vida e avanços 
tecnológicos em saúde, contexto que implica na necessidade de pensar e discutir o 
cuidado à população idosa. Nesse sentido, os idosos encontram diferentes práticas em 
saúde transitando não apenas pelos sistemas de saúde profissionais, mas também, por 
ambientes sociais, espirituais e familiares, com os quais irão traçar seus itinerários em 
busca de terem suas necessidades de saúde atendidas. Objetivo: identificar e caracterizar 
as tendências das produções científicas, nos Programas de Pós-Graduação do Brasil, 
acerca da temática do Itinerário Terapêutico de Idosos. Metodologia: trata-se de uma 
revisão narrativa, cuja busca foi realizada no Catálogo de Teses e Dissertações da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), em maio de 
2018. Utilizou-se a palavra-chave “itinerário terapêutico” com as seguintes combinações de 
palavras e descritores: idosos, idoso, idosa, idosas, capturando 20 estudos. Foram 
excluídas oito produções por estarem repetidas, resultando em 12 estudos. Para a 
categorização, utilizou-se a técnica de análise temática proposta por Minayo. Resultados: 
os estudos de itinerário terapêutico com idosos são mais frequentes em dissertações, 
produzidas principalmente pela área de conhecimento da enfermagem, na região Sul, com 
abordagem qualitativa e como cenário predominante, o domicílio. Os achados apresentam 
diferentes itinerários terapêuticos de acordo com o sofrimento vivenciado. Verificou-se que 
o cuidado requerido pelos idosos, em situação de adoecimento, repercutiu em diversas 
interfaces do cotidiano, sendo a família o principal apoio do idoso. O fator determinante 
para o itinerário dos idosos são as crenças, conhecimentos e práticas influenciadas 
culturalmente. Destaca-se o sistema de saúde profissional como o principal provedor de 
cuidados, no entanto, apresentando fragilidades no que se refere ao acesso e integralidade. 
Conclusões: as produções desenvolvidas pelos programas de pós-graduação no Brasil 
sobre o Itinerário Terapêutico de idosos ainda são reduzidas. O sistema de saúde 
profissional, família, aspectos religiosos e culturais tem papel fundamental no itinerário 
terapêutico do idoso. Pesquisas nessa temática podem adensar a produção do 
conhecimento sobre fatores que interferem na busca do cuidado pela pessoa idosa. 

 

Palavras-chave: Idoso; Envelhecimento; Itinerário Terapêutico. 
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CONSUMO ALIMENTAR DE PACIENTES ONCOLÓGICOS PORTADORES DE 
OSTOMIAS. 
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*Apresentador: arielenferigollo2@hotmail.com 
 

Introdução: A presença de uma ostomia, designada como abertura cirúrgica de uma 
víscera ao meio exterior, somado à neoplasia, pode suscitar diversas alterações na vida 
do paciente, como modificações no padrão alimentar. As alterações dietéticas podem 
ser ocasionadas por uma tentativa de minimizar ou eliminar determinados sintomas 
decorrentes da presença da ostomia. Objetivos: Avaliar o consumo alimentar dos 
pacientes oncológicos ostomizados. Metodologia: Estudo prospectivo e transversal com 
pacientes oncológicos em tratamento antineoplásico, com qualquer tipo de ostomia, de 
ambos os sexos, com idade ≥18 anos, no período compreendido entre julho a setembro 
de 2017 em um hospital universitário do Rio Grande do Sul. Os dados foram coletados 
por meio de formulário, elaborado pelas pesquisadoras, contendo questionamentos 
sobre a temática. Análise dos dados deu-se por meio de estatística descritiva. O estudo 
foi aprovado pelo CEP da UFSM, sob o (CAEE) 68544517.6.0000.5346. Resultados: 
Foram avaliados 30 pacientes, sendo que 70% (n=21) eram homens, 50% (n=15) idosos, 
com idade média de 60,3 ±10,5anos. Câncer colorretal 51,7% (n=16) e de cabeça 
pescoço 31% (n=9), foram os mais frequentes. Quanto as ostomias, houve predomínio 
de colostomia 53% (n=16) e traqueostomia 27% (n=8). Após a realização da ostomia, foi 
identificado redução no consumo alimentar maior entre os idosos 67% (n=10), em 
relação aos adultos 47% (n=7). Quanto ao fracionamento da dieta, antes da ostomia 
67%(n=10) dos adultos e 60% (n=9) dos idosos realizavam 3 a 4 refeições/dia, após a 
ostomia 53% (n=8) dos adultos e 47% (n=7) idosos passaram a consumir 5 a 6 
refeições/dia. Ademais, 50% (n=15) dos pacientes estudados relataram receio em 
consumir determinados alimentos, como os pertencentes ao grupo de carnes 33% (n=5), 
seguido do grupo de leguminosas 20% (n=3) e grupo das verduras e frutas ácidas 20% 
(n=3) associando-os, principalmente, com alterações intestinais 53,3% (n=8). 
Conclusões: Foi possível identificar importantes alterações no consumo alimentar dos 
pacientes oncológicos ostomizados, principalmente entre os idosos, o que pode impactar 
diretamente o estado nutricional, o prognóstico clínico e a qualidade de vida destes 
pacientes. 
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CONSUMO DE ANTIDEPRESSIVOS TRICÍCLICOS POR IDOSOS 
 

D. Capalonga*1, H. V. Rodrigues1; J. R. Wendt2, C. Locatelli3, A. L. Murari4. 
1Acadêmido de Medicina da Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria/RS, 
Brasil; 2Médica de Família e Docente da Universidade Federal de Santa Maria, Santa 
Maria/RS, Brasil; 3Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde de Coronel Pilar/RS, 

Brasil. 4Docente do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria/RS, 
Brasil. 

*Apresentador – danielcapalonga@gmail.com 
 

Introdução: Em decorrência do envelhecimento populacional de nosso país, há um 
aumento da prevalência de doenças crônicas, como a depressão. Dentre as drogas 
utilizadas para o tratamento dessa condição estão os Antidepressivos Tricíclicos (ADT). 
Não obstante essa classe apresentar uma eficácia comprovada no tratamento da 
depressão, sua ampla gama de efeitos colaterais, interações medicamentosas assim 
como sua difícil titulação fazem com que seu uso em idosos seja limitado. Este estudo 
ocupou-se de analisar a dispensação de ADT por parte da Farmácia Municipal de 
Coronel Pilar, um município do interior do Rio Grande do Sul. Tal município foi escolhido 
por algumas singularidades: é uma das cidades com maior percentual de população 
idosa no país, ademais toda a dispensação de fármacos é centralizada na única unidade 
farmacêutica do município. Objetivo: Avaliar a dispensação de ADT por parte da 
Farmácia Municipal de Coronel Pilar, analisando quais os fármacos disponibilizados e a 
proporção do consumo de ADT pela população idosa. Métodos: Trata-se de um estudo 
transversal, do tipo quantitativo descritivo, observacional, a partir da análise de dados 
secundários disponíveis no Software Multi24, utilizado na unidade para gerenciamento 
farmacêutico. Após o diagnóstico situacional, realizado no período compreendido entre 
02 de janeiro de 2018 e 31 de julho de 2018, realizou-se uma concisa revisão na literatura 
cientifica para alicerçar uma discussão acerca dos resultados encontrados. Resultados: 
A pesquisa identificou o fornecimento, na unidade farmacêutica estudada de quatro ADT: 
Amitriptilina comprimidos (cp) de 25 mg; Nortriptilina cp de 25 mg; Imipramina cp de 25 
mg; Clomipramina cp de 25 mg. No período analisado foram distribuídos 9.850 cp a um 
total de 57 pacientes. Destes 36 (63,1%) eram idosos, consumindo 5.580 cp (56,6%). O 
perfil da dispensação ao idosos foi o seguinte: amitriptilina, 62,2% (28) usuários, 
consumindo 51,2% (3.900 cp); nortriptilina 50% (3) usuários, consumindo 66,7% (480 

cp); imipramina 100% (3), consumindo 100% (480 cp); clomipramina, 66,7% (2), 
consumindo 69,2% (720 cp). Conclusão: O consumo de ADT pela população idosa é 
algo corrente, como ratificaram os dados encontrados na unidade pesquisada, essa faixa 
etária representou 63,1% dos usuários, consumindo 56,6% dos fármacos dispensados. 
Mesmo tendo eficácia comprovada, os ADT, devido a seus inúmeros efeitos colaterais e 
interações medicamentosas de difícil titulação, limitam seu uso em geriatria. A indicação 
de fármacos para idosos com maior vulnerabilidade, com maior grau de dependência, 
quanto as atividades da vida diária requer maior cautela pelo prescritor. 

 

Palavras-chave: depressão, prescrição; pessoa idosa, farmacologia, dispensação. 
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CUIDADORES FAMILIARES IDOSOS: CARACTERIZAÇÃO A PARTIR DE UM 
PROJETO DE EXTENSÃO 

 
C. B. Gowert*1, S.G. Oliveira2, F. Cordeiro3, F. Mello4, L. V. Dias5, L. Silva6 

1Universidade Federal de Pelotas, Pelotas/RS, Brasil 
*Cristiane Berwaldt Gowert – cristianebgowert@hotmail.com 

 
Introdução: como uma das principais funções da família está à solidariedade 
intergeracional, observada principalmente em momentos de crise ou no adoecimento de 
algum de seus membros. Atualmente, um dos desafios apontados no âmbito da saúde 
consiste no crescente quantitativo de cuidadores familiares acima de 60 anos. Objetivo: 
caracterizar o perfil dos cuidadores familiares idosos acompanhados por um projeto de 
extensão. Metodologia: trata-se de um relato de dados dos registros do Projeto de 
Extensão “Um olhar sobre o cuidador familiar: quem cuida merece ser cuidado” da 
Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), aprovado pela 
Instituição do Hospital Escola e o Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e 
Extensão (COCEPE), sob número 391. O projeto realiza o acompanhamento semanal 
de cuidadores familiares vinculados a serviços de internação domiciliar desde junho de 
2015. A coleta de informações ocorreu em julho de 2018 a partir da plataforma do 
Observatório Cuidativo Virtual onde as informações do projeto são armazenadas. Após 
os dados foram inseridos e analisados em uma planilha do Microsoft Office Excel®. 
Foram incluídos no estudo os cuidadores familiares que apresentavam 60 anos ou mais. 
As variáveis analisadas foram: “idade”, “sexo”, “ocupação”, “escolaridade”, “parentesco”, 
“já tinha experiência antes de assumir o cuidado?”, “Vínculo com instituições de saúde” 
e “Vínculo com instituições religiosas”. Resultados: dos 62 cuidadores familiares 
acompanhados pelo projeto, 19 eram idosos com idades variando dos 60 aos 72 anos. 
Com relação ao sexo, a totalidade da amostra estudada corresponde ao gênero feminino. 
Quanto à ocupação dessas cuidadoras, 73% eram do lar, 18% aposentadas e 9% 
exercendo profissão concomitante aos cuidados. O nível de escolaridade de maior 
representatividade foi o ensino fundamental incompleto com 53%. No que tange o grau 
de parentesco, 63% eram cônjuges, 16% mães, 11% irmãs, 5% filhas e 5% relacionados 
à outra relação interpessoal. Ao serem questionadas sobre possuir experiências 
pregressas com a prestação de cuidados, 71% respondeu não possuir e 29% respondeu 
já ter desempenhado a função em outro momento. No que diz respeito ao vínculo com 
instituições de saúde, 64% eram acompanhados por serviços de internação domiciliar, 
5% pela AAPECAN, 5% por serviços particulares e 26% não foi informado a respeito. No 
que concerne ao vínculo religioso, 44% eram espíritas, 33% católicas e 22% evangélicas. 
Conclusões: a população idosa responsável pelo cuidado de seu familiar caracteriza-se 
por ser do gênero feminino, com baixo nível de escolaridade, na maior parte esposas 
que não haviam tido experiência de cuidados anteriormente e ligadas a alguma prática 
religiosa. Tais dados remetem a associação do cuidado com o feminino, bem como a 
relevância da abordagem espiritual e educativa sobre as rotinas de cuidados, a fim de 
minimizar as dificuldades vivenciadas pelo cuidador idoso. 
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CUIDANDO DO ENVELHECIMENTO DA PELE 
 

L.P.S. Marques*1, M. Herzog2, P.K. Assumpção2, A.C. DAlla Nora2, 

1Faculdade Uningá/Eleva, Santa Maria/RS, Brasil 
*lips30@gmail.com 

 
Introdução: O envelhecimento é um processo evolutivo, representado por um conjunto 
de mudanças fisiológicas lentas e constantes, conquistadas progressivamente com o 
passar dos anos, e traduzidas como uma deterioração geral progressiva. Múltiplos 
fatores intrínsecos e extrínsecos influenciam na formação de várias alterações 
cutâneas como: xerose, púrpura senil, queratose. Mediante este evento, a enfermagem 
deve intervir por meio de ferramentas que propiciam condições ideais para avaliar os 
riscos e potencializar estratégias que permitem a manutenção da integridade da pele 
do idoso. Objetivo: Este trabalho tem como objetivo abordar as características da pele 
senil e como podemos reduzir os agravos, propiciando uma melhor qualidade de vida 
aos idosos. Metodologia: o estudo trata-se de uma revisão bibliográfica do tipo narrativa 
com abordagem qualitativa sobre o tema. A busca foi realizada através da Biblioteca 
Virtual em Saúde (BVS), sendo utilizada a mesma estratégia de busca em ambas: 
“ENVELHECIMENTO” AND “PELE” AND “ CUIDADOS DE ENFERMAGEM” 
como palavras-chave. O levantamento bibliográfico foi realizado no período de julho e 
agosto de 2018. Como critérios de inclusão, somente estudos que responderam à 
pergunta da pesquisa e estivessem disponíveis online, gratuitamente na íntegra, no 
idioma português e que contemplassem especificamente a temática em questão. 
Discussão: O processo de envelhecimento cutâneo se dá de forma intrínseca, onde os 
fatores que levam ao envelhecimento tem como conseqüências a flacidez, rugas, 
atrofias. E de forma extrínseca, com fatores externos, como por exemplo, a radiação 
solar, que provocam alterações na pigmentação da pele. O conhecimento dos 
mecanismos para se manter a hidratação da pele, são importantes nos cuidados de 
prevenção. A hidratação adequada desta propicia uma barreira epidérmica intacta. No 
idoso, a xerose é freqüente e gera desconforto nos aspectos visual e sensorial da pele. 
A exposição solar deve ser cuidadosa, bem como o uso de sabonetes, que pode interferir 
na capacidade de retenção da pele. A nutrição inadequada, o tabagismo e o uso de 
alguns medicamentos podem causar reações cutâneas. Com isto, os cuidados 
preventivos baseiam-se em hidratação adequada da pele, com hidratantes emolientes, 
o uso de sabões com Ph neutro para higiene e controle de temperatura da água, dieta 
equilibrada, contendo macro e micronutrientes necessários para uma pele saudável e o 
uso de protetor solar. Conclusão: A revisão de literatura permitiu observar que os 
cuidados com a pele dos pacientes senis merecem atenção, devido à dificuldade de 
cicatrização e que para atuar efetivamente em qualquer intervenção os profissionais de 
saúde devem ter amplo domínio teórico do tema exposto. 
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DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM EM GERONTOGERIATRIA COMO 
QUALIFICADOR DO CUIDADO: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

D. C. Wickert*1, J. Rigo2, E.R.R. Benetti2, M. Beuter2
 

1 Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria/Rio Grande do Sul, Brasil; 
2Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria/RS, Brasil; 

*Apresentador – daianacristinaw@gmail.com. 
 
Introdução: o envelhecimento populacional provocou mudanças na organização da 
sociedade, dentre elas o surgimento das Instituições de Longa Permanência para Idosos 
(ILPIs). A atuação do Enfermeiro nas ILPIs é obrigatória e, isso impacta positivamente na 
qualidade da assistência por meio da aplicabilidade do Processo de Enfermagem, o qual 
contempla cinco etapas inter-relacionadas. A segunda etapa, os Diagnósticos de 
Enfermagem (DE), referem-se ao julgamento clínico do enfermeiro a partir dos fenômenos 
evidenciados na coleta de dados. Para identificação dos DE existem diferentes taxonomias, 
porém a mais conhecida no Brasil são os DE da North American Nursing Diagnosis 
Association International (NANDA-I). Objetivo: relatar a experiência de discentes de 
enfermagem na identificação dos DE em idosos institucionalizados. Metodologia: a 
experiência se deu em uma ILPI do município, durante as aulas práticas da disciplina de 
Enfermagem Gerontogeriátrica, alocada no sexto semestre do curso de Enfermagem da 
Universidade Federal de Santa Maria. Cada discente realizou avaliação clínica e 
acompanhamento de uma idosa da ILPI, executando as etapas do Processo de 
Enfermagem, com identificação dos DE, conforme NANDA-I 2015-2017. Resultados: a 
execução do Processo do Enfermagem exige do discente raciocínio clínico, crítico, tomada 
de decisões e conhecimentos prévios da área do saber. A partir da coleta de dados, da 
identificação de características definidoras, fatores relacionados e de risco foram 
identificados os seguintes DE: Obesidade evidenciado pelo cálculo do índice de massa 
corporal = 30,4; Risco de constipação relacionado a fator de risco mecânico (obesidade), 
farmacológico (uso de levomepromazina e laxante por longos períodos) e psicológicos 
(depressão e confusão); Insônia, relacionada ao diagnóstico de depressão e o medo de 
urinar na cama; Memória prejudicada evidenciada por esquecimento e a incapacidade de 
recordar eventos; Risco de quedas relacionado a idade maior que 65 anos, uso de agente 
farmacológico (levomepromazina que causa hipotensão ortostática), e dificuldade em ouvir; 
Risco de síndrome do idoso frágil, definido como vulnerabilidade que afeta o idoso que 
passa por deterioração em um ou mais de um domínio de saúde (físico, funcional, 
psicológico ou social) e aumenta a suscetibilidade a efeitos de saúde adversos, e está 
relacionado a demência, baixo nível educacional, equilíbrio prejudicado, gênero feminino, 
idade maior que 70 anos, obesidade e tristeza. Conclusões: a relevância do estudo para a 
atuação profissional, se dá pela possibilidade de identificação dos DE, dos resultados 
esperados e das intervenções de enfermagem, passíveis de serem implementadas, tendo 
em vista a qualidade no processo de envelhecer. 

 
Palavras-chave: idoso; saúde do idoso; instituição de longa permanência para idosos; 
enfermagem geriátrica, diagnósticos de enfermagem. 
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DOENÇAS INCAPACITANTES E A RELAÇÃO COM O SUICÍDIO DE IDOSOS: UM 
ESTUDO DE CASO COLETIVO 

 
B.L.S.Almeida*1, M. Lorentz2

 

1Sociedade Educacional Três de Maio, Três de Maio/RS, Brasil; 2Sociedade Educacional 
Três de Maio, Três de Maio/RS, Brasil; 

*bru_lsa@yahoo.com.br 
 
A população brasileira tem passado por mudanças substanciais na estrutura demográfica, 
na qual, ao longo dos anos, o número de pessoas idosas tem aumentado 
consideravelmente. Com o aumento da longevidade, surgem problemas sociais e de saúde 
específicos dessa população que precisa de atenção. O alto índice de suicídio de idosos 
no Brasil e no mundo tem sido uma temática de relevância para a saúde pública. Muitos 
estudos têm considerado doenças incapacitantes e tratamentos potencializadores de 
sofrimento como fatores precipitantes de suicídio. O objetivo desse estudo foi de verificar a 
relação entre o suicídio de idosos e doenças incapacitantes. A metodologia foi qualitativa e 
de estudo de caso coletivo, sendo este estudo decorrente do banco de dados da pesquisa 
“Aspectos Psicossociais do Suicídio em Idosos e Percepções de Familiares”, aprovada pelo 
Comitê de Ética sob o parecer número 63588417.4.0000.5342. Os participantes foram dez 
familiares e pessoas com vínculo significativo que relataram a história de vida de seis idosos 
que cometeram suicídio. Dessa forma, os participantes responderam a um roteiro 
semiestruturado de entrevista. Os resultados apontaram que todos os idosos pesquisados 
tiveram doenças com tratamentos potencializadores de sofrimento e que trouxeram impacto 
na qualidade de vida desses idosos, como o afastamento das atividades laborais e 
consequentemente, a redução de papéis sociais. Anterior ao ato suicida, os idosos 
enfrentaram tratamentos para Alzheimer, perda de visão, reumatismo e câncer, sendo que 
o câncer esteve presente nas histórias de vida de quatro dos seis idosos pesquisados, o 
que leva a refletir o impacto dessa doença na vida desses idosos. Nenhum desses idosos 
passou por tratamento psicológico ou alguma estratégia de suporte para a doença. 
Considerou-se a partir desse estudo, a relação entre doenças físicas incapacitantes e o 
suicídio na população investigada, pelo fato de que todos os participantes relataram a 
existência de doenças que causaram sofrimento e limitações aos idosos. Contudo, não há 
objetivo de generalizar os resultados, mas investigar com maior profundidade a relação das 
doenças incapacitantes com o suicídio de idosos. Espera-se a partir desse estudo refletir 
sobre a importância do acompanhamento psicológico a doenças em estágio avançado e 
que causem comprometimento físico e social significativos, como forma de prevenir o 
suicídio de idosos e promover a qualidade de vida. 

 
Palavras-chave: envelhecimento; dinâmica populacional; doença crônica; fatores de risco; 
saúde pública 
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EFEITO ANTI-NEUROINFLAMATÓRIO DO EXTRATO DE AÇAÍ (Euterpe oleracea 
Mart.) EM MICROGLIAS ATIVADAS 

 
G. G. Sangoi*1, T. L. T. Bandeira1, M. F. Ribeiro1, R. M. Schio1, A. R. Prates1, A. A. 

Boligon2, A. C. Andreazza3, M. R. Sagrillo1, E. E. Ribeiro4, I. B. M. Cruz2, A. K. Machado1
 

1Universidade Franciscana, Santa Maria/RS, Brasil; 2Universidade Federal de Santa 
Maria, Santa Maria/RS, Brasil; 3University of Toronto, Toronto/ON, Canadá; 4 Universidade 

Aberta da Terceira Idade, Manaus/AM, Brasil 
*Gabriela Geraldo Sangoi – gabriela.sangoi30@gmail.com 

 
Inúmeras pesquisas têm descrito a correlação entre doenças neuropsiquiátricas, incluindo 
a esquizofrenia e o transtorno bipolar (TB), com a ativação inflamatória crônica. Estudos 
conduzidos com amostras de córtex pré-frontal de sujeitos com TB demonstraram aumento 
da expressão gênica de mediadores inflamatórios. Considerando que os fármacos podem 
desencadear efeitos adversos, a busca por novas ferramentas de terapia para indivíduos 
com TB é de relevância e os produtos naturais se destacando neste sentido. O Euterpe 
oleracea Mart. (açaí), por exemplo, é um fruto que atua como antioxidante, anti-inflamatório 
periférico e neuroprotetor. Todavia, ainda não há descrição do potencial anti-
neuroinflamatório deste fruto. O objetivo deste estudo foi avaliar o potencial anti-
neuroinflamatório do extrato de açaí em micróglias ativadas. Para isso, frutos de açaí foram 
completamente macerados para produção do extrato hidroalcoólico. As micróglias (BV-2) 
foram comercialmente obtidas e mantidas em condições ideais de cultivo celular. Curvas 

concentração-efeito (0,001-1000 g/mL) foram conduzidas para verificar o efeito per se do 
extrato. A curva concentração-efeito de lipopolissarídeo (LPS) foi desenvolvida durante 
72h. BV-2 foram ativadas com a concentração mais eficaz de LPS e concomitantemente 
expostas às diferentes concentrações do extrato por 72 h, sendo conduzidos ensaios 
colorimétricos e fluorimétricos de avaliação da proliferação celular e do metabolismo 
oxidativo. Após determinação da concentração mais efetiva do extrato, os tratamentos 

foram repetidos para a dosagem da interleucina 6 (IL-6) e interleucina 1 beta (IL-1). A 

concentração mais eficaz do LPS foi de 1 g/mL, enquanto que as diferentes concentrações 

do extrato não foram capazes de atuar induzindo a proliferação celular. 1 g/mL do extrato 
foi a concentração mínima capaz de reduzir a proliferação das BV-2 inflamadas. Além disso, 

o extrato também se mostrou capaz de reduzir a produção de IL-6 e IL-1, quando 
comparado ao grupo LPS. Dessa forma, pode- se sugerir o extrato de açaí como um 
potencial candidato a explorações adicionais quanto ao seu efeito anti-inflamatório, 
especialmente quanto ao mecanismo de ação, pois este produto natural demonstrou 
considerável atividade anti-neuroinflamatória. Acredita-se que tal atividade se deve às 
moléculas bioativas na constituição de sua matriz química, determinando a interação 
positiva do extrato com o sistema celular corporal. 

 
Palavras-chave: Transtorno bipolar, inflamação, produto natural. 
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EFEITO DO EXERCICIO FISICO EM MEIO AQUÁTICO NO RISCO DE QUEDA EM 
IDOSAS. 
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*Apresentador – pietrobataglin@gmail.com 

 
Introdução: O aumento da expectativa de vida está sendo constante em âmbito mundial, 
por isso, o envelhecimento vem sendo estudado com o objetivo de proporcionar um 
envelhecimento saudável minimizando as alterações observadas no indivíduo que 
acarretam em maior risco de queda. Objetivo: Verificar os benefícios do exercício físico 
na diminuição do risco de queda em idosas. Metodologia: Estudo do tipo quantitativo, de 
intervenção quase experimental sem grupo controle.Aprovado pelo Comitê de Ética na 
Pesquisa com Seres Humanos (CEP) da Universidade Franciscana (UFN) sob o parecer 
65290517.1.0000.5306. A amostra foi composta por idosas que realizam exercício físico 
em grupo, em meio aquático. A avaliação da amostra foi realizada por Timed Up and Go 
(TUG). A intervenção consistiu na aplicação de protocolos de atividades de dupla tarefa 
por 6 meses, entre a avaliação pré-intervenção e a pós-intervenção o período foi de 9 
meses. Para análise estatística aplicou-se os testes de Friedman, Wilcoxon, ANOVA 
One-Way.Resultados: O estudo dispôs de uma amostra de 17 idosas, com média de 
idade de 69,23±8,09 anos e residentes de Santa Maria, RS. Foram realizados 46 
encontros e as participantes estiveram ao menos em 
36. A análise estatística dos dados do TUG test que avalia o risco de queda por meio da 
cronometragem da marcha em 6 metros encontrou resultado significativo, sendo o p 
< 0,001, na comparação feita entre a avaliação pré-intervenção e a pós-intervenção. 
Conclusão: O presente estudo sugere que o exercício físico seja usado com prevenção 
e promoção de saúde para atenuar os danos consequentes do envelhecimento e, assim, 
minimizar o risco de queda das idosas. 
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INTEGRATIVA 
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Introdução: A população brasileira está passando por um acelerado processo de 
transição demográfica levando ao aumento no contingente de idosos. No processo de 
envelhecimento ocorrem muitas alterações fisiológicas, como aumento da incidência de 
dor lombar, entre outras, podendo levar a diminuição na prática de exercício físico e 
consequentemente ao sedentarismo. Por este motivo, deve-se conhecer os efeitos do 
exercício físico na vida dos indivíduos idosos. Objetivo: O objetivo desta revisão 
integrativa foi analisar o efeito do exercício físico na dor lombar de idosos. Metodologia: 
Foram realizadas buscas nas bases de dados Scielo e Pubmed, com as palavras-chave 
elderly, exercise e low back pain, sendo artigos publicados de 2012 a 2017. Resultados: 
Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão foram selecionados três estudos. Os 
estudos avaliaram a eficácia do exercício físico, em indivíduos idosos com dor lombar. 
Conclusão: Os estudos concluíram e reforçaram a importância do exercício físico e entre 
seus efeitos benéficos pode-se citar a redução da dor, melhora da mobilidade, da força 
muscular e consequentemente a melhora na qualidade de vida dos idosos. 
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EFEITO DO FENO-GREGO NA SÍNDROME METABÓLICA E SEUS COMPONENTES 
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Introdução: O feno-grego (Trigonella foenum-graecum) é um tempero originado 
provavelmente da Ásia, considerada uma das plantas medicinais mais antigas do mundo. 
Apresenta efeito antioxidante, antibacteriano e metabólico demonstrado em estudos in 
vitro, modelos animais e em ensaios clínicos. Devido ao aumento da população idosa 
mundial e à alta prevalência de doenças crônicas não transmissíveis associadas ao 
envelhecimento, a busca por intervenções não farmacológicas que possam contribuir 
para a prevenção e manejo das mesmas é de suma importância. Objetivo: Descrever o 
efeito do feno-grego (Trigonella foenum-graecum) na síndrome metabólica e seus 
componentes em idosos. Métodos: Foi realizada uma revisão sistemática, através de 
busca eletrônica, de ensaios clínicos em humanos, com 60 anos ou mais, publicados na 
base de dados PubMed em inglês. A sequência de busca utilizada foi: [(Trigonella 
foenum-graecum) AND (diabetes OR glycemic status OR hypoglycemic effect OR 
glycemia OR insulinemia OR obesity OR dyslipidemia OR lipidic status OR 
hypertension)]. Foram encontrados 22 artigos. Após a leitura dos títulos/resumos/artigos 
foram excluídos 14 artigos: 1 por não ter relação com a síndrome metabólica e seus 
componentes; 1 por ser em árabe; 2 por não informar a idade; 3 por utilização não isolada 
do feno-grego; 5 por não avaliar idosos; 2 por não ter acesso ao artigo completo. 
Resultados: Foram analisados 8 artigos. A hipertensão não foi uma demanda 
investigada. As amostras variaram de 8 a 120 participantes (só homens, só mulheres e 
ambos), a faixa etária dos sujeitos variou de 18 a 75 anos. As doses de intervenções de 
feno-grego variaram de 0,5g-15,5g/dia, o tempo de intervenção foi de um dia (dose única) 
a 12 semanas. Os estudos encontraram efeito hipoglicemiante (n=5/7 artigos), melhora 
na sensibilidade insulínica (n=4/4), aumento de HDL-c (n=1/2), redução de colesterol total 
(n=2/3), redução VLDL-c (n=1/1), redução LDL-c (n=1/2) e redução triglicerídeos (n=3/4). 
Não foram observados efeitos no peso corporal, índice de massa corporal, circunferência 
do quadril e hemoglobina glicosilada. Conclusão: Os resultados sugerem um potencial 
benefício do feno-grego no manejo dos componentes da síndrome metabólica, exceto 
para a hipertensão. No entanto, estudos adicionais mais robustos são necessários. 
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O transtorno bipolar (TB) vem se caracterizando com uma doença de altos custos às 
organizações em saúde. Recentemente, foi postulado que indivíduos acometidos pelo TB 
apresentam disfunção mitocondrial no complexo I. O lítio é o estabilizador do humor mais 
utilizado para a terapia desta desordem, todavia, apesar do uso comum deste fármaco, 
existem algumas limitações quanto à detecção da concentração efetiva e não tóxica ao 
indivíduo doente. Logo, a busca por novos métodos terapêuticos vem aumentando 
consideravelmente, especialmente em relação a produtos naturais. O Euterpe oleracea 
Mart., por exemplo, conhecido popularmente como açaí, é um fruto que apresenta efeito 
neuroprotetor comprovado in vitro. Dessa forma, o objetivo deste estudo foi avaliar o 
potencial efeito neuroprotetor da associação entre lítio e extrato de açaí na regulação da 
disfunção mitocondrial. Inicialmente foi produzido e caracterizado o extrato hidroalcoólico 
de açaí. As células neuronais-like da linhagem SH-SY5Y foram expostas a diferentes 
curvas concentração-efeito de extrato de açaí e de lítio para a detecção das concentrações 
mais efetivas quanto ao mantimento da viabilidade celular. As células foram também 
tratadas com diferentes concentrações de rotenona para seleção da concentração mínima 
capaz de reduzir a viabilidade celular em 50% (EC50) via disfunção mitocondrial. Em 
seguida, foram repetidos os tratamentos utilizando a associação das concentrações mais 
eficazes de cada variável em neurônios com disfunção mitocondrial induzida pela rotenona. 
Após os devidos períodos de incubação, foram realizados diferentes ensaios colorimétricos 
e fluorimétricos para avaliação do perfil de viabilidade celular e dos parâmetros do 
metabolismo oxidativo. Através da caracterização do extrato, foI detectada a presença de 
10 moléculas bioativas compondo a matriz química. As células expostas ao lítio não 
apresentaram variação significativa da viabilidade celular para nenhuma das 
concentrações. Os neurônios-like tratados com o extrato apresentaram melhor resposta de 
viabilidade na concentração de 5 ug/mL durante 48h. A concentração de 120 nM de 
rotenona foi a EC50 quanto a redução da viabilidade celular. Já as células com disfunção 
mitocondrial expostas concomitantemente ao extrato e ao lítio apresentaram aumento da 
viabilidade celular, redução dos níveis totais de espécies reativas de oxigênio e diminuição 
dos índices de óxido nítrico quanto comparado ao controle positivo de rotenona. Dessa 
forma, acredita-se que o extrato de açaí é um agente natural com potencial efeito 
neuroprotetor, pois mostrou-se eficaz no mantimento da viabilidade celular e na modulação 
positiva do metabolismo oxidativo. 

 

Palavras-chave: fruto da Amazônia, complexo mitocondrial I, transtorno bipolar. 
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EFEITOS DO MÉTODO PILATES: QUALIDADE DE VIDA NAS ATIVIDADES 
DIÁRIAS E NO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO. 
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O envelhecimento cada vez mais vem ganhando destaque quando se fala em estimativa 
de vida, já que o Brasil até 2015 deve se tornar o país com maior percentual de idosos. 
Dessa forma, torna-se cada vez mais importante entender dos processos evolutivos e 
dar ênfase as atividades que envolvam qualidade de vida e capacidade funcional, já que 
ao longo do tempo fica mais perceptível um declínio na terceira idade. Neste sentido, o 
presente estudo tem por objetivo relatar os benefícios do método Pilates no processo de 
envelhecimento. A metodologia utilizada baseou-se em uma revisão narrativa por meio 
de consulta de dados no: MEDLINE, LILACS e SCIELO, onde viabilizaram a utilização 
de material pré-existentes. Tratado como um processo natural, o envelhecimento é um 
fenômeno fisiológico inerente a todos seres humanos. Com isso começam a surgir 
diferentes efeitos: biológicos, psicológicos, sociais e principalmente durante as atividades 
da vida diária que estão relacionadas a capacidade funcional. Então, para a promoção 
de um envelhecimento ativo e saudável está diretamente relacionado com a prática de 
atividades físicas, que vão servir como estratégia para melhorar a qualidade de vida e 
adiar possíveis desiquilíbrios motores e cognitivos. Assim, o método Pilates, criado pelo 
alemão Joseph H. Pilates, com o objetivo de melhorar sua qualidade de vida, já que sofria 
por doenças respiratórias, foi ganhando o mundo por se tornando uma técnica que 
contempla de forma integrada todos os sistemas corporais, refletindo também no 
desempenho mental. Benefícios estes que os idosos estão sendo agraciados, pois o 
método Pilates preocupa-se com a qualidade dos movimentos buscando minimizar 
disfunções, com técnicas mais eficazes de reeducação postural, melhorando a 
mobilidade e reduzindo as doenças que são degenerativas. Ainda, contribui em todos 
sistemas perceptivos como: visual, prospectivo e vestibular, onde estes atuam de forma 
de prevenção de possíveis quedas e estão associados ao déficit de equilíbrio. Com 
enfoque em exercícios resistidos que contribuem para o ganho de força levando ao 
aumento da massa muscular, e ainda no aumento da flexibilidade, coordenação, 
agilidade, fortalecimento, fica mais fácil de minimizar as limitações decorrentes da própria 
idade. Por tratar os desvios posturais, ajudam a beneficiar a prevenção de doenças e 
alívio de dores crônicas. Assim, a prática de exercícios regulares, principalmente o 
método Pilates nas atividades da vida diária além de promover benefícios psicossociais, 
promovem a capacidade funcional e a melhora da aptidão física. A técnica tem se 
mostrado segura, já que não apresenta grandes impactos para as articulações e ajuda a 
preservar as possíveis discopatias degenerativas relacionados ao envelhecimento 
natural do ser humano. 
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Introduction: aging is assumed as a process of adjustment between losses and gains between the 
different components of cognition, where Episodic Memory is recognized by both researchers 
and elderly people as a component highly sensitive to affectation. Cognitive stimulation programs 
for elderly people tend to focus on instrumental skills, without ecological validity; a program in 
functional abilities based on specific strategies and with significant content for the individual 
(autobiographical) is an alternative to consider. Objective: to determine the effect of an 
intervention program based on reminiscence in relation to the global cognitive processing and 
self-perception of the episodic and prospective memory skills of elderly people. It was considered 
that the program should use a minimum of resources to guarantee its applicability in Primary 
Care, Elderly Centers or host - beneficiary institutions. Method: an intentional sample of 18 adults 
autovalent was selected, with ages between 60 and 88 years and schooling between 3 to 14 
years respectively and a control group (18) matched by the same variables. The program was 
administered to the study group and the posttest performance of Global Cognitive Efficiency (TYM 
- Ch) and the Self - Perception of Memory Skills (Episodic and Prospective) Questionnaire were 
compared using U Mann Whitney. All subjects signed an informed consent, since this work 
followed the ethical principles for medical research in humans established in the Declaration of 
Helsinki (1964). Intervention Program: 8 work sessions. Sessions are scheduled once a week, 
for an hour, for one hour, at a community health center. A participation of 85% was considered to 
form the group and be part of the study. The character of the program is group 7 subjects. the 
sessions worked on various reminiscence themes. Cognitive efficiency was evaluated 
comparatively (pretest - post-test) and the specificity of autobiographical memories. Resulted: A 
statistically significant difference was observed in the variables global cognitive efficiency (U = 

88.5, p <0.05) and memory self- perception (U = 79, p <0.05). A large effect size is reported (R2 

corrected = 0.11 and 0.17) Conclusion: The standardized program is a viable alternative for 
cognitive-communicative functional stimulation. It requires a simple implementation and basic 
interaction skills, regardless of the educational level of the participants. The evidence of the 
differences in the performances supports its usefulness and validity for the intervention. given 
that the proposed activities are always framed in a context of functionality. 
 
Key Words: Reminiscence, autobiographical memory, primary prevention, older adults. 
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According to latest studies by year 2030, 23% of the Chilean population will exceed 60 
years of age, which will make Chile the country with the highest ageing population in 
South America. This projection is clearly a sign of a well-documented trend of aging. 
Scientific research is now a must in order to find mechanisms that can contribute to elderly 
well-being. However, the complexity is greater when we consider that older people that 
tend to live longer are prone to enter some stages of disability related to aging itself. It is 
a biological fact that everyone ages, and undoubtedly the longer a person lives the greater 
are the chance to get into a chronic condition of vulnerability due to a rapidly ageing 
population and the shift in the epidemiological disease burden towards non-
communicable diseases. The actual legislation provides several opportunities to prevent 
and take care of elderly people with disabilities, most of them are health and social 
programs nationwide, but whether these strategies and programs reached the final 
beneficiaries remained unclear. Method: A social study was carried out in two counties of 
central Chile, where a universe of 4.390 older persons was found and 320 were part of a 
sample that helped to gather the evidence obtained in a cross sectional model research. 
The aim of this study was to gain knowledge regarding the social inclusion of elderly 
people with disabilities into the community. A survey was administered to old persons with 
disabilities and their families in the context of a project supported by the ministry of social 
development. The objective was to examine the gap of social inclusion in four main 
domains and to determine the level of satisfaction with the services provided by the 
government and the community. Most of the subjects were involved in self organized 
community groups and some were passive participant of NGOs and social groups 
organized by municipalities. All subjects signed an informed consent, since this work 
followed the ethical principles for medical research in humans established in the 
Declaration of Helsinki (1964). Results: Social inclusion was not sufficient to the degree 
of expectative the beneficiaries had. Four dimensions were identified as critical being 
these: managing, resources, communication and social participation. They all had a high 
correlation to the perceived needs for social integration and inclusion. These findings 
were obtained regardless the type and degree of disability of the subjects which led us to 
identify a comprehensive repertoire of strategies that could close the gaps, such 
strategies were conceived under a co-creative model which attempted to involve the 
agents of interest in a meaningful path to specific solutions. 

 
Key words: older people; ageing; integration; wellbeing; health. 
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ENVELHECIMENTO ATIVO E DANÇA: UMA OFICINA DESENVOLVIDA NO 
EVENTO VIVA BEM COM A IDADE QUE TEM. 
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Introdução: O envelhecimento trata-se de um processo natural no qual nosso corpo 
envelhece e se transforma ao longo dos anos. Assim sendo, profissionais das diversas 
áreas da saúde terão que atender essa população da melhor forma possível, não apenas 
voltando-se para cuidados de doenças, mas sim, estimulando a promoção em saúde e 
prevenção de doenças. O evento Viva Bem com a Idade que Tem, apoia-se na Política 
do Envelhecimento Ativo da OMS (2002) e é organizado pelos alunos do sexto semestre 
do curso de Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Santa Maria, RS, sob 
orientação da professora Dra Kayla Araújo Ximenes Aguiar Palma junto a disciplina de 
Terapia Ocupacional em Gerontologia II. Foi proposto uma oficina de dança de forma a 
contribuir no processo de busca de harmonia e equilíbrio corporal, para estimular a 
emoção e as memórias, promovendo assim estímulos cognitivos, sociais, físicos e 
psíquicos dos idosos participantes O objetivo desta comunicação é demonstrar a 
importância de ofertar ações aos idosos para além da sala de aula. Metodologia: Para a 
realização da oficina foram utilizadas diversas músicas capazes de possibilitar que os 
idosos conseguissem experimentar um novo modo de expressão em cada ritmo musical, 
recriar o seu modo de existir, compreendendo o seu corpo, seus limites e suas 
capacidades, além de vivenciar diversas trocas de experiências, sendo capazes de 
vivenciar seu corpo de outras maneiras, baseando-se na experiência do novo, do prazer 
e dos desejos. Obtivemos como Resultados um público participante de 
aproximadamente 55 pessoas, sendo 5 do sexo masculino e 50 do sexo feminino, 
dispostos 15 idosos em cada uma das 6 oficinas desenvolvidas para o evento. 
Discussões: Sabe-se que a Terapia Ocupacional é vista como uma das profissões 
preocupadas com a questão da saúde do idoso e capaz de atuar sobre as ocupações e 
os significados das ações humanas, consegue intervir de maneiras diferentes através 
dança, pois entende das complexidades do ser humano e da constituição dos mesmos, 
e sabe que a prática da dança pode proporcionar lazer, bem- estar, melhora e 
preservação da autoestima, equilíbrio, socialização, coordenação motora, ritmo, entre 
vários outros aspectos. Conclusão: Portanto, idosos que puderam experimentar a dança, 
tiveram a oportunidade de repensarem modos de envelhecer de maneira mais ativa e 
saudável, prevenindo as doenças mais comuns presentes no envelhecimento, como a 
diabetes, hipertensão e problemas respiratórios e por fim, uma melhora no seu 
desempenho ocupacional. 
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IDOSAS COM CÂNCER DE MAMA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
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Introdução: O câncer de mama é um problema de saúde pública, sendo uma das 
principais causas de óbito em mulheres. Visto a importância de abordar a espiritualidade 
junto ao enfrentamento da doença, realizou-se uma palestra no grupo de apoio a 
mulheres com câncer de mama (Grupo Renascer). Objetivo: Relatar a experiência de 
discutir a importância da espiritualidade e da religiosidade no tratamento do câncer de 
mama junto a um grupo de apoio. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência, 
obtido através de uma palestra e posterior roda de conversa realizada no Centro de 
Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) da região centro de Santa Maria – RS, 
com mulheres de 60 a 85 anos, do Grupo Renascer – Grupo de apoio a mulheres com 
câncer de mama. A palestra abordou o conceito de espiritualidade e apresentou artigos 
científicos sobre a espiritualidade de pacientes com câncer de mama, bem como a 
meditação mindfullness. Após, foi realizada uma roda de conversa e uma prática de 
meditação junto ás mulheres. Resultados: Observou-se que as integrantes do grupo 
possuíam enfrentamento religioso e espiritual positivo diante das circunstâncias da 
doença, o que pode atuar como preditor de qualidade de vida e melhor adesão ao 
tratamento. Também foi observado que, apesar de as participantes possuírem religiões 
distintas uma das outras, a fé era comum a todas e as levava a acreditar em um poder 
superior de cura e uma boa perspectiva de tratamento. Conclusão: Conclui-se que a 
espiritualidade pode ser abordada como objeto de enfrentamento nos grupos de apoio, 
como estratégia de empoderamento e autocuidado, contribuindo para a qualidade de 
vida e a promoção de saúde. 
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Introdução: O processo do envelhecimento ocasiona uma diminuição do nível de 
atividade física. Mudanças significativas no corpo do idoso ocorrem em decorrência do 
envelhecimento, como a diminuição da massa magra ou o aumento da proporção de 
gordura corporal. Objetivo: Verificar a associação de sobrepeso e nível de atividade física 
de idosas de um centro de referência de atenção à saúde do idoso. Métodos: Esta 
pesquisa faz parte do Estudo Longitudinal do Centro de Referência e Atenção ao Idoso 
(Elo-Creati) da Universidade de Passo Fundo (UPF). Foi aplicado questionário 
padronizado e pré-codificado a todos as idosas matriculadas em oficinas do Creati. O 
questionário era composto por informações demográficas, socioeconômicas, nível de 
atividade física e avaliação do estado nutricional. Este último foi avaliado através do IMC. 
Os dados foram digitados e analisados no SPSS. As associações foram testadas através 
do teste qui-quadrado. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade de Passo Fundo sob parecer nº 741.214. Resultados: Foram investigadas 
313 idosas entre 60 e 89 anos de idade, 42,2% eram insuficientemente ativas, 47,0% 
suficientemente ativas e 10,9% muito ativas. O estado nutricional que mais prevaleceu 
foi o eutrófico com 52,7% das idosas, seguido do excesso de peso (31,5%) e baixo peso 
(15,8%). Entre as idosas das classes A e B a maioria foi classificada como 
suficientemente ativa e muito ativa e as idosas das classes C e D a maioria foi 
classificada em insuficientemente ativa e suficientemente ativa (p=0,033). As idosas com 
excesso de peso apresentaram maior prevalência na categoria de insuficientemente 
ativo e as idosas eutróficas na categoria suficientemente ativo (p=0,026). Conclusões: A 
prática de atividade física é fundamental para o envelhecer saudável e para contribuir na 
redução de doenças crônicas não transmissíveis entre pessoas idosas. 
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ETNIA AFETA OS NÍVEIS DE BIOMARCADOR INFLAMATÓRIO EM IDOSOS 
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Introdução: O envelhecimento populacional é um fator de risco para doenças 
cardiovasculares, bem como taxas de sobrepeso e obesidade associadas. Ainda, 
quadros de inflamação crônica caracterizada pelo aumento de citocinas pró- 
inflamatórias, como a proteína C reativa ultrassensível (PCRus), um marcador 
inflamatório de fase aguda, estão associados com declínio de funções cognitivas e 
envelhecimento. Porém, poucos estudos tem documentado as relações entre a 
inflamação, envelhecimento e etnia. Entre os biomarcadores inflamatórios de risco 
cardiovascular a PCRus é uma ferramenta de utilidade clínica e alto valor preditivo, 
entretanto diferenças raciais podem afetar seus níveis. Assim, o objetivo do estudo foi 
avaliar se a etnia autodeclarada influencia nos níveis desta citocina pró-inflamatória em 
idosos. Metodologia: o trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, nº 
977827. Participaram do estudo 83 idosos, que responderam entrevistas para 
conhecimento de fatores de saúde e realizaram coleta de sangue em jejum para 
determinação dos parâmetros laboratoriais. A dosagem de PCRus foi realizada por 
imunoturbidimetria em equipamento Cobas Mira, Roche, com kit comercial. Os dados 
foram apresentados como média e desvio padrão, e foram realizadas análises descritivas 
e multivariadas por ANOVA de uma via. Resultados: A idade média dos idosos foi de 
67,4±6,4 anos e a maioria era do sexo feminino (n=73, 88%), sendo 35 autodeclarados 
negros (pretos ou pardos), e 48 autodeclarados brancos. O IMC médio foi 28,9±5,3kg/m², 
indicando sobrepeso, e foi correlacionado com a idade (p=0,006), A pressão arterial 
média foi de 143x84mmHg, e houve associação entre pressão arterial sistólica e idade 
(p<0,01), mas não entre pressão arterial diastólica e idade. O nível médio de PCRus foi 
de 4,72±5,22 mg/L. Na análise multivariada, estes níveis foram associados com a etnia, 
sendo que idosos autodeclarados negros apresentaram valores maiores desta citocina 
(pardos=9,77±6,21mg/L; pretos 8,69±4,23mg/L) do que brancos (0,63±0,61mg/L) 
(GL=81, F=48, p<0,01). Este é um achado importante, uma vez que níveis acima de 
3mg/dL indicam maior risco cardiovascular, e, na população idosa, podem indicar risco 
adicional de morbimortalidade e outras doenças crônicas. Conclusão: Os níveis de 
PCRus foram influenciados pela etnia, sendo que idosos autodeclarados pardos 
apresentaram a maior média, o que pode indicar a necessidade de estabelecer novos 
pontos de corte para identificação precoce de risco cardiovascular em diferentes grupos 
étnicos. 
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The guarana (Paullinia cupana) among the Amazonian species, is one of the most 
promising compounds of Brazilian flora. For a long time has been used in traditional 
medicine as a stimulant, mainly by the indigenous population of the Amazon. Today, its 
use is widespread worldwide due to its numerous beneficial effects, mainly in relation to 
its biological and/or pharmacological activity. The objective of this study was to verify the 
cytotoxic profile of guarana and liposomes in lung cells and liver system. For this, the 
cytotoxic effect of guarana powder (GL), guarana-containing liposomes, 1 mg.mL-1 (G-
Lip) and blank liposomes (B-Lip) were measured by tetrazolium salt assay (MTT) and 
neutral red (NRU). The basal (A549) and hepatic (HepG2) alveolar epithelial cells and 
grown in DMEM medium supplemented with 10% fetal bovine serum (FBS), L- glutamine, 

penicillin and streptomycin at 37C, 5% CO2. When they reached approximately 80% 
confluency, they were seeded in 96-well plates (1x105, 6.5x104 and 5.5x104 cells.mL-1, for 
analysis in 24h, 48h, and 72h, respectively). After incubation for 24h, the medium was 
removed again and 100 μL of DMEM medium with 5% FBS containing the different 
treatments (3.91 to 500 μg.mL-1) were added. After 24h, 48h and 72h incubation the 
medium was removed and 100 μL of MTT (0.5 mg.mL-1) was then added to the cells. 
Likewise, 100 μL of 0.05 mg.mL-1 solution was added to each well for the NRU assay. The 
control was used only cells and medium. The plates were again incubated for 3h, medium 
was removed 100 μL of DMSO were added to each well (MTT) and 100 μL of a solution 
containing 50% ethanol and 1% acetic acid in distilled water (NRU). Absorbances were 
measured at 550 nm using a microplate reader. Cell viability was calculated by 
considering the mean absorbance of each concentration over the mean absorbance of 
the controls. The results obtained demonstrated a reduction in viability for both cells 
(A549 and HepG2) only at the highest concentrations (250 and 500 μg.mL-1) when 
analyzed by the NRU technique. On the other hand, by the MTT technique, the viability 
reduction was verified from the concentration of 62.5 to 500 μg.mL-1, mainly for B-Lip and 
G-Lip, only in the concentration of 500 μg.mL-1 in 72h. These results suggest that guarana 
may be exerting a protective effect on possible cytotoxic effects caused by liposomes. 
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Embora envelhecer não signifique necessariamente adoecer, há uma preocupação com 
problemas de saúde, companheiros do envelhecimento, que desafiam os sistemas de 
saúde e de previdência social. No ambito do Sistema Único de Saúde, a Atenção Básica é 
a principal porta de entrada da população quando apresenta algum problema de saúde. 
Com o objetivo de ampliar o conhecimento e instrumentalizar as equipes da AB - equipes 
de agentes comunitários de saúde (eACS) e/ou as equipes de Saúde da Famiĺia (eSF)- 
para o cuidado com a pessoa idosa, a Coordenação de Saúde da Pessoa Idosa 
(COSAPI), em parceria com a FIOCRUZ-RJ e o grupo de especialistas da UFMG, 
formulou o projeto de revisão e atualização da Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa 
(CSPI). A nova proposta apresenta alguns diferenciais, como: permite o 
acompanhamento longitudinal por cinco anos; possibilita a identificação do idoso frágil 
através do índice de vulnerabilidade clínico-funcional; monitora as condições crônicas de 
saúde; alerta a pessoa idosa e os profissionais de saúde para os medicamentos 
potencialmente de risco, entre outros. O presente trabalho objetiva relatar experiencias 
com a CSPI em uma Estratégia de Saúde da Família no interior do estado do Rio Grande 
do Sul. Resultados: Em dezembro de 2016, contratada para exercicio por 6 meses e 
fevereiro de 2017 tendo acesso a 3ª edição da CSPI, enquanto enfermeira planejou-se 
atividades de que motivassem a equipe na utilização desse instrumento como ferramenta 
indispensável para o cuidado. Os profissionais de saúde (medicina; equipe de saúde 
bucal; agentes comunitarios; técnicos de enfermagem, enfermeira,) utilizaram a 
Caderneta nas suas consultas, nos acompanhamentos durante os retornos, além de 
realizarem a distribuição, identificação, registros pertinentes e importantes para a 
promoção da saúde, seleção dos roteiros nas consultas, em conjunto com os idosos, 
como também em grupos de saúde, incentivando o uso e manuseio da caderneta para 
maior conhecimento. Também contribuiu para o aceite e conhecimento da equipe em 
relação ao instrumento e para a adesão dos usuários. Foi observado que houve melhora 
na qualidade do cuidado prestado ao idoso, bem como na compreensão do idoso do seu 
processo saúde-doença e a relação com o envelhecimento. Infelizmente houve 
profissionais no nível de atenção secundária que desconsideraram a CSPI e orientaram 
o idoso a descartá-la. Conclusões: Acredita-se que o sucesso dessa ferramenta 
depende, em grande parte, dos profissionais envolvidos neste processo, pois eles são 
os atores sociais chaves, especialmente o enfermeiro pelo papel gestor que exerce. 
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O envelhecimento populacional vem crescendo nas últimas décadas em ritmo sem 
precedentes, sendo uma realidade mundial. No Brasil, a alteração no padrão 
demográfico ocorre de forma constante e acentuada, com uma proporção de pessoas 
com 60 anos ou mais passando de 9,1% em 1999 para 11,3% em 2008 e com estimativas 
de ultrapassar os 22,7% da população total para 2050 . Em 2015, Segundo o IBGE, os 
estados com as maiores proporções de idosos na população foram Rio de Janeiro e Rio 
Grande do Sul, onde de 1 em cada 6 pessoas tinham 60 anos ou mais de idade. As 
ações com os idosos, devem alcançar tanto os indivíduos quanto os grupos 
populacionais, atender às suas demandas de natureza biopsicosocial e considerar que 
os mais velhos não constituem um grupo homogêneo, pois existe a diversidade entre os 
indivíduos. É preciso ter uma dimensão subjetiva, reconhecer e valorizar as experiências 
de vida dessa população, criar ambientes de apoio e promover opções saudáveis em 
todos os estágios da vida de forma integral. O presente trabalho objetiva relatar 
experiencias voltadas ao público idoso em uma Estratégia de Saúde da Família (ESF) 
no interior do estado do Rio Grande do Sul. Resultados: Tratam-se de intervenções 
realizadas no período de 2013 a 2015 pelos residentes do Programa Multiprofissional 
Integrado e membros da equipe da ESF. Dentre as ações salienta-se a abordagem com 
as temáticas dos 8 remédios naturais: ar puro; água; luz solar; alimentação saudável; 
exercício físico; temperança; descanso e confiança em Deus como lastro para um 
envelhecimento ativo. Foram abordadas duas temáticas por mês com uma média de 15 
a 40 participantes que integravam o grupo de acompanhamento, orientação e 
dispensação de medicamento para população cadastrada no HIPERDIA. Cerca de 62% 
dos participantes eram pessoas idosas. A outra atividade pautou-se em uma observação 
de adultos e idosos que eram analfabetos e quando questionados do motivo relataram 
que foi a falta de oportunidade. Nessa perspectiva, foi criado subsídios para ampliar o 
acesso à educação, sendo um direito assegurado pela constituição brasileira. Dessa 
forma foi feita uma parceria entre a escola municipal em que a equipe da atenção básica 
encaminou uma lista com os nomes dos usuários a escola. Teve uma média de 8 a 12 
participantes sendo 3 idosos e observou-se que os que participaram do programa Brasil 
Alfabetizado melhoraram a comunicação e a compreensão da saúde. Conclusão: 
Embora não sejam exclusivas do público idoso, tais iniciativas contribuem para um 
envelhecimento ativo e devem ser incentivadas no cenário da Atenção Básica, visando 
melhorar a qualidade de vida dos individuos que assim o desejarem. 
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Introdução: o aumento da população idosa exige adaptação dos serviços de saúde , a 
fim de proporcionar cuidados às pessoas com doenças relacionadas aos hábitos 
nutricionais, como por exemplo, a Diabetes Mellitus e a Hipertensão Arterial Sistêmica. 
O idoso hospitalizado requer atenção com o seu estado nutricional, pois um agravamento 
nesse fator causa uma piora no seu quadro de saúde. Objetivo: descrever possíveis 
fatores associados a desnutrição no idoso hospitalizado. Metodologia: trata-se de uma 
revisão narrativa de literatura nas bases de dados da Scientific Eletronic Library Online 
(SCIELO) e da Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). 
Foram utilizados os descritores idosos, desnutrição e hospital. Todos foram associados 
com o operador booleano AND. Na SCIELO foram encontrados três e na LILACS 47 
documentos. Os critérios de inclusão foram: artigos em português, inglês e espanhol, 
disponíveis online na íntegra. Não foi estabelecida uma delimitação temporal e a 
organização dos resultados se deu por aproximação temática. Resultados: O processo 
de envelhecimento é acompanhado pela diminuição progressiva da massa corpórea 
magra e líquidos corpóreos, elevação da quantidade de tecido gorduroso, redução do 
tamanho de alguns órgãos e perda da musculatura esquelética. Todas essas 
modificações resultam em alterações na avaliação nutricional da terceira idade como, 
por exemplo, perda de peso, redução do volume muscular e diminuição da capacidade 
de força. Durante a hospitalização, os idosos podem apresentar outros fatores que 
prejudicam seu estado nutricional. A disfagia, que aparece devido a patologias que 
proporcionam xerostomia e desordens neurológicas, musculares e anatômicas na região 
orofaríngea dificultam a alimentação. Além disso, os efeitos colaterais de determinados 
medicamentos, a necessidade de modificação nas dietas, a ausência da dentição e os 
fatores psicológicos reduzem a aceitação das dietas do paciente durante o período de 
internação. Ainda, a negligência da equipe de saúde em relação ao quadro nutricional do 
paciente resulta em risco de aparecimento de morbidades e mortalidade. Tais aparições 
estão relacionadas com a deterioração do estado nutricional do idoso, que causam 
modificações no sistema imune, em reações inflamatórias e na regeneração tissular, 
prejudicando ainda mais seu quadro no ambiente hospitalar. Em relação a este último 
aspecto, destaca-se que comumente se observa a correlação entre a fragilidade do 
estado nutricional do idoso com o aparecimento de lesões por pressão. Tal situação 
impacta na qualidade de vida e na qualidade dos cuidados ao idoso. Conclusão: As más 
condições nutricionais pode agravar o estado de saúde dos idosos hospitalizados. Cabe 
a equipe de saúde atentar para a adequada avaliação nutricional bem como estimular a 
ingesta alimentar dos pacientes, a fim de favorecer na recuperação da saúde e a alta 
hospitalar. 
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O envelhecimento é um processo natural na vida do ser humano e a população 
brasileira manteve a taxa de envelhecimento dos últimos anos, superando a 
marca dos 30,2 milhões em 2017. O Brasil é um dos maiores consumidores de 
agrotóxicos no mundo, principalmente herbicidas e inseticidas, porém o uso 
indiscriminado no campo pode resultar em intoxicação dos trabalhadores rurais 
com diferentes graus de severidade, havendo relatos de associação com a 
depressão e até mesmo suicídio. Assim, o objetivo deste estudo foi identificar a 
frequência de depressão através do Inventário de Beck (BDI) em um grupo de 
idosos pequenos trabalhadores rurais do município de Santiago/RS. A pesquisa 
foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa nº 1.216.322. Todos os 
participantes foram voluntários, esclarecidos sobre os objetivos do estudo e 
assinaram o TCLE. Após foram encaminhados para aferição da pressão arterial, 
obtenção das medidas antropométricas, questionário sobre condições de trabalho 
e o Inventário de Beck (BDI). Participaram do estudo 43 Idosos, com idade 
média de 68,8 ±7,1 anos, 21 do sexo masculino (48,8%). O uso de agrotóxicos 
foi relatado por 19 idosos (44,2%). Através do Inventário de Beck observaram-se 
sintomas de depressão em 3 idosos (7%), sendo 2 da categoria leve e 1 severa, 
e 5 idosos (11,6%) relataram a presença de diagnóstico de depressão prévia. 
Não houve associação observada entre o uso de produtos químicos nas 
lavouras e a presença de depressão entre os idosos. Embora não se tenha 
observado associação entre depressão e uso de agrotóxicos, estudos 
complementares são necessários para melhor identificar essa questão que ainda 
é pouco esclarecida e tão preocupante no meio rural, com a frequente utilização 
de agrotóxicos e não uso de Equipamentos de Proteção Individual e suas 
consequências para a saúde pública. 

 
Palavras-chave: agrotóxicos; sofrimento mental; saúde do trabalhador; 
envelhecimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anais do Iº Simpósio de Biogerontologia e Saúde | ISSN 1983-6929 

1 

mailto:garcia_nandez@hotmail.com
mailto:garcia_nandez@hotmail.com


Anais do Iº Simpósio de Biogerontologia e Saúde | ISSN 1983-6929 

1 
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Introdução: Com o aumento da longevidade e consequente inversão da pirâmide etária, 
aumentou o número de idosos dependentes de cuidados domiciliares. Entende- se que 
são necessários mais estudos acerca dos diferentes aspectos que abarcam o 
desempenho da função de cuidador domiciliar, tendo em vista que é uma tarefa 
desempenhada muitas vezes sem nenhum preparo, e podendo resultar em 
consequências ao cuidador. Objetivo: Identificar as habilidades de cuidado e sobrecarga 
de cuidadores domiciliares de idosos. Metodologia: Pesquisa quantitativa, parte de um 
estudo maior, nominado “Capacidade cognitiva e funcional de idosos dependentes: 
cuidados necessários”. A coleta dos dados aconteceu a partir de visita domiciliar aos 102 
participantes que, por indicação dos Agentes Comunitários  de Saúde (ACS) das 
Estratégias de Saúde da Família (ESFs), indicaram ser cuidadores de idosos 
dependentes de cuidados no domicílio. Nas visitas foram aplicados dois instrumentos: O 
Inventário de Habilidades de Cuidado (IHC), o qual avalia três dimensões: coragem, 
conhecimento e paciência; e a escala de sobrecarga Burden Interview Zarit. O projeto de 
pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de 
Santa Maria, com o número 832.811 de 14/10/2014; Resultados: Os dados mostram que 
no IHC, a pontuação de 6,9% dos cuidadores atingiram uma “alta” habilidade para 
desempenhar cuidados; um percentual de 63,7% tiveram uma pontuação “média”, tendo 
ainda 29,4% cuidadores com uma “baixa” pontuação. Já a escala Zarit teve suas 
categorias agrupadas de forma que os cuidadores fossem classificados em “com algum 
nível de sobrecarga” (89,2%) ou “sem presença de sobrecarga” (10,8%). Conclusão: 
Considera-se importante avaliar as condições vivenciadas por cuidadores de idosos que 
são dependentes de cuidados no domicílio. É relevante que a equipe de saúde esteja 
motivada em investigar e determinar as habilidades que os cuidadores possuem para 
exercer a tarefa de cuidado, diminuindo sua sobrecarga e contribuindo nas práticas de 
atenção ao idoso. 
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Introdução: A longevidade tem sido apontada como uma das transformações demográficas 

mais significativas. A população brasileira vivencia uma transição demográfica, cuja 

característica é o aumento significativo do número de idosos nos últimos anos. Estima-se 

que em 2050, o número de idosos no Brasil chegue a 64 milhões, quase 30% da população, 

impactando nos condicionantes e agravantes de saúde. O envelhecimento da população 

associa-se a importantes transformações sociais e econômicas, bem como as mudanças 

no perfil demográfico e epidemiológico. Tais mudanças e transformações produzem 

diversos impactos, notadamente nas demandas de saúde do nosso país. A população idosa 

constitui o principal grupo etário que acessa os serviços de saúde, principalmente os 

hospitais, gerando muitas vezes, frequentes internações e inúmeros desafios no momento 

da alta hospitalar. Objetivo: Compreender os principais elementos que compõem a alta 

hospitalar com idosos e dar visibilidade aos principais entraves neste processo, bem como 

conhecer os aspectos da dimensão da vulnerabilidade atrelando-os à necessidade de 

recursos para continuidade do cuidado no domicílio. Metodologia: Utilizou-se para 

realização deste trabalho, a revisão de literatura sobre o tema como processo metodológico, 

buscando valorizar o relato de experiências pautado em observações das práticas 

cotidianas de diferentes profissionais, assim, constituindo uma revisão de literatura 

narrativa; está caracterizada por não utilizar critérios específicos e sistemáticos para a 

análise crítica. Resultados: Observam-se inúmeras dificuldades relacionadas ao cuidado da 

população idosa no processo de alta hospitalar, sendo elas físicas, econômicas, sociais, 

psicológicas e fisiológicas, estas apontadas como sendo manifestações de vulnerabilidade. 

O termo vulnerabilidade caracteriza-se por apresentar condição do ponto de vista biomédico 

e também, relativo aos aspectos sociais, econômicos, entre outros. Logo, os idosos que 

apresentam condições de fragilidade como a diminuição da capacidade funcional e 

cognitiva; prejuízo do equilíbrio e da mobilidade; deficiências sensoriais; condições 

emocionais/presença de sintomas depressivos; indisponibilidade de suporte familiar, social 

e de condições ambientais favoráveis, bem como risco nutricional são considerados 

vulneráveis. Conclusões: A alta hospitalar corresponde ao período de transição do cuidado 

e de responsabilidades do profissional  de saúde para o indivíduo/família e rede 

socioassistencial. Assim, torna-se extremamente relevante, identificar as vulnerabilidades 

dos idosos durante o processo de internação hospitalar, com vistas a melhor conduzir e 

elaborar estratégias de cuidado que possibilitem o retorno seguro deste ao domicílio. 
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IDOSOS HOSPITALIZADOS EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO: INTERVENÇÃO DO 
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Um dos desafios postos ao trabalho do Assistente Social no espaço sócio ocupacional 

da oncologia é o atendimento aos pacientes idosos hospitalizados em tratamento. Ao 

reconhecer a natureza interventiva da profissão, o Assistente Social direciona seu 

exercício, sob a realidade social trazida pelos pacientes juntamente com sua família e/ou 

cuidador, com vistas a contribuir no enfrentamento do processo de adoecimento. 

Objetiva-se discutir a intervenção do Assistente Social em uma unidade de internação 

oncológica de um hospital público. O Assistente Social é um profissional que compõe a 

equipe interdisciplinar de saúde e por meio de suas intervenções busca viabilizar a 

garantia do acesso aos direitos sociais, tendo em vista a fragilização e precarização das 

políticas públicas voltadas a este grupo etário. A partir do relato de experiência dos 

Assistentes Sociais, buscou-se discutir sobre a temática do envelhecimento enquanto 

um processo multidimensional vivenciado de maneiras diferentes por cada ser humano. 

Atrelado ao processo de envelhecimento, tem-se o surgimento de doenças crônico-

degenerativas e o adoecimento do idoso. O câncer, é uma das doenças mais prevalentes 

e representa um problema de saúde alarmante neste grupo social o qual, deve ser 

amplamente discutido em diferentes níveis de atenção. A assistência oncológica, 

corrobora que precisamos promover a qualidade de vida, preservar a autonomia, garantir 

o autocuidado, o convívio familiar e social dos pacientes idosos. Desse modo, o 

tratamento oncológico traz diversas implicações na vida do paciente e de sua família o 

que demanda um olhar diferenciado e de responsabilidade multiprofissional. O 

tratamento oncológico é um processo complexo que envolve diferentes modalidades e 

intervenções clínicas. Ainda, estabelece relação com os fatores determinantes e 

condicionantes, dentre os quais, moradia, alimentação, saneamento básico, trabalho e 

renda, transporte, acesso a bens e serviços essenciais, entre outros. Alguns pacientes 

vivem em situação de vulnerabilidade social e necessitam de encaminhamentos e/ou 

mecanismos de suporte que atentem às reais necessidades de saúde. Portanto, o 

Assistente Social atua na viabilização de direitos fundamentais à dignidade humana, 

visando contribuir no enfrentamento do processo de adoecimento e na busca pela 

manutenção da qualidade de vida dos pacientes. 

Palavras-chave: Serviço Social, Assistência ao Paciente, Serviço Hospitalar de 

Oncologia. 

mailto:simoners.ufsm@gmail.com
mailto:simoners.ufsm@gmail.com


Anais do Iº Simpósio de Biogerontologia e Saúde | ISSN 1983-6929 

1 

 

 

 
 

IMPACTO DA QUEIXA DE TONTURA NA QUALIDADE DE VIDA DE IDOSAS 
ATIVAS 

 
K. Silva*1, B. Pimentel2, M. Romero³, V. Santos-Filha4 

1,2,3,4Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria/RS, Brasil; 
*Kelly Cristine Vargas da Silva – kelly.cristiine@hotmail.com 

 
Introdução: O envelhecimento bem-sucedido está associado ao envolvimento ativo em 
sociedade e na própria vida, e com fatores relacionados ao ambiente físico, emocional 
e social. Sendo assim, o envelhecimento ativo, além de proporcionar ao idoso manter-
se fisicamente ativo ou apto a trabalhar, está relacionado a todas as questões que 
envolvem a economia, sociedade, cultura e religião. Objetivo: Analisar o impacto da 
queixa de tontura na qualidade de vida de idosas ativas. Metodologia: Trata-se de um 
estudo que se utilizará de abordagem quantitativa, aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa sob o protocolo nº CAAE:16728013.0.0000.5346. A amostra foi composta por 
44 idosas, com média de idade de 70,5 anos, variando de 60 a 89 anos. Foram 
submetidas à anamnese, escalas de independência de Katz e Lawton, questionários de 
qualidade de vida (WHOQOL-Bref) e tontura (DHI). Resultados: As idosas com queixa 
de tontura apresentaram piores valores nos domínios físico, psicológico e na qualidade 
de vida geral do WHOQOL-Bref, porém as com idade mais avançada com esta queixa 
obtiveram menor restrição de participação no DHI, especialmente, no domínio funcional. 
Além disso, observou-se que quanto maior a idade melhor a qualidade de vida (QV), 
principalmente, no domínio psicológico do WHOQOL-Bref. Constatou-se também, que 
as idosas com idade mais avançada apresentaram pontuação inferior no domínio 
funcional do DHI, demonstrando menor restrição de participação. Conclusões: As idosas 
com idade mais avançada apresentaram melhor QV no WHOQOL-Bref e menor 
restrição de participação no DHI. Entretanto, a presença da queixa de tontura interferiu 
na qualidade de vida dessa população, podendo diminuir o desempenho em suas 
atividades de vida diária e no seu bem estar biológico, psicológico e social. 

 

Palavras-chave: Envelhecimento; Tontura; Exercício. 
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Introdução: Este trabalho desenvolve-se no interior do Programa de Residência 
Multiprofissional em Sistema Público de Saúde da Universidade Federal de Santa 
Maria/Secretaria de Município da Saúde e focaliza uma das ações desenvolvidas junto à 
população idosa acompanhada na Estratégia da Saúde da Família Santos (ESF Santos) do 
município de Santa Maria-RS. Tal ESF é campo de inserção de residentes da Enfermagem, 
Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia Ocupacional, os quais desenvolvem 
atividades em parceria com a equipe de trabalhadores da unidade. O foco dessa ação 
justifica-se pelo elevado número de idosos que acessam a unidade e por vezes, apresentam 
um déficit de conhecimento sobre a sua condição de saúde, e pela recomendação da 
Política Nacional de Atenção a Saúde do Idoso que inclui o uso das Cadernetas de Saúde 
da pessoa Idosa. Objetivo: Relatar a experiência de implementação da Caderneta do Idoso 
na ESF Santos. Metodologia: O preenchimento da Caderneta do Idoso tem ocorrido por 
meio de visita domiciliar, em conjunto com o Agente Comunitário de Saúde, quando se 
procede à coleta dos dados pessoais, hábitos de vida, condições sociofamiliares e 
ambientais; levantamento dos tipos de medicações usadas; condições e intervenções de 
saúde prévias, crônicas e agudas; aplicação dos protocolos contidos na caderneta como o 
“protocolo de identificação do idoso vulnerável”, oferta de orientação para autocuidado e 
condutas para as avaliações alteradas. A caderneta é preenchida, os dados são inseridos 
no prontuário eletrônico do usuário e em uma tabela do Programa Microsoft Office Excel e, 
depois, entregue aos usuários. Os dados têm sido analisados para a formulação de 
estratégias de cuidado, definindo-se necessidades e prioridades da população de cada 
micro área. Resultados: Até o momento, apenas uma das oito micro áreas do território 
adstrito foi contemplada, mas o processo de implementação segue e aprimora-se. Os 
usuários estão sendo encorajados ao uso da caderneta e aqueles que já a usam 
regularmente são fotografados como incentivo. O uso da caderneta têm favorecido as 
orientações sobre aspectos da saúde dos idosos. Conclusão: A caderneta do idoso 
representa autonomia para o usuário e um poderoso instrumento de cuidado, pois 
sistematiza aspectos relevantes do processo de envelhecimento. A implementação da 
caderneta proporcionou a ampliação da visão da equipe da ESF sobre as necessidades de 
cuidado do idoso e as possibilidades de uma assistência integral. 

 
Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; Estratégia Saúde da Família; Atendimento 
Integral à Saúde do Idoso; Gerontologia e Caderneta do Idoso. 
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CARDIOVASCULARES EM IDOSOS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 
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Introdução: Em decorrência do envelhecimento os idosos podem ter um aumento no 
acúmulo de gordura na região abdominal. Uma alta concentração de gordura na região 
abdominal pode estar relacionada com o surgimento das doenças cardiovasculares. 
Indicadores antropométricos de obesidade abdominal como o índice de conicidade (IC) 
podem auxiliar no diagnóstico de doenças cardiovasculares. Objetivo: Investigar os 
estudos sobre a relação do índice do conicidade com risco de doenças cardiovasculares 
em idosos. Metodologia: Foi realizada uma revisão integrativa no mês de agosto de 2018. 
A busca dos artigos ocorreu na base de dados Literatura Latino- Americana e do Caribe 
em Ciências da Saúde (LILACS) e Publicações Médicas (PUBMED). Foram utilizados os 
seguintes descritores: conicity index, elderly e cardiovascular risk e seus correlatos em 
português: índice de conicidade, idoso e risco cardivascular com auxílio do boleador AND 
no PUBMED e LILACS. Como critério de inclusão foram artigos de livre acesso, 
publicados no período de 2013 a 2018, em inglês e português que apresentam no título 
e/ou resumo os descritores supracitados e com a população de estudo composta por 

idosos (≥ 60 anos de idade). E, como critérios de exclusão: artigos em outros idiomas; 
teses, dissertações, artigos de revisão, artigos em duplicatas, protocolos, recomendações 
e artigos não disponíveis na íntegra, artigos publicados antes de 2013 e também os que 
não atendiam ao objetivo proposto pelo trabalho. Resultados: Foram encontrados 19 
trabalhos. A partir dos estudos analisados pode-se observar que indicadores 
antropométricos, em especial o IC, é considerado um importante marcador, quanto a 
distribuição de gordura corporal em especial da região central, uma vez que a obesidade 
central associada a predisposição de doenças cardiovasculares. Também pode-se 
observar que as mulheres idosas apresentaram maior risco cardiovascular segundo o IC. 
Os estudos sugerem que o método para avaliação por meio do IC, bem como outros 
indicadores antropométricos apresentam vantagens por ser rápido, simples e de baixo 
custo. Conclusões: o IC consiste em um importante marcador para diagnosticar riscos 
cardiovasculares em idosos. 
 
Palavras-chave: envelhecimento; fatores de risco; gordura abdominal. 

mailto:kahpops@hotmail.com
mailto:kahpops@hotmail.com


Anais do Iº Simpósio de Biogerontologia e Saúde | ISSN 1983-6929 

1 

 

 

 

 

INFLUÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS SOBRE PARÂMETROS 
DE SAÚDE EM UM GRUPO DE AGRICULTORES IDOSOS DE SANTIAGO/RS 

 

R. Montagner*1, P. Maurer1, M.D.P. Cattelan1, J.C.E. Piccoli1 

1Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana/RS, Brasil; 
*Apresentador – r enatamontagner@unipampa.edu.br 

 

Grande parte da produção rural do Brasil é constituída pela chamada agricultura familiar, 
caracterizada por pequenos e médios empreendimentos nos quais a população idosa 
ainda se mantém como mão de obra. Mesmo nessas propriedades, o uso de agrotóxicos 
é cada vez mais frequente com o objetivo de aumentar a produtividade. Porém a 
exposição ocupacional pode ocasionar menor qualidade de vida e riscos para a saúde, 
como desenvolvimento doenças crônicas não transmissíveis. O objetivo desse estudo foi 
verificar a relação entre uso de produtos químicos e diferentes parâmetros de saúde em 
um grupo de agricultores idosos da cidade de Santiago/RS. Os participantes foram 
recrutados voluntariamente após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da 
UNIPAMPA (nº 1.216.322). Todos responderam um questionário, coletaram sangue para 
análise e realizaram avaliação antropométrica. Parâmetros bioquímicos e hematológicos 
foram medidos em equipamentos automatizados, enquanto marcadores de estresse 
oxidativo foram determinados por protocolos estabelecidos. Os indivíduos com 60 anos 
ou mais foram divididos quanto à utilização de agrotóxicos. O teste t de Student foi usado 
para comparar os grupos, os valores foram expressos como média e desvio padrão 
e p 
<0,05 foi considerado significativo. Um total de 43 idosos participou do estudo, sendo 21 
homens e 22 mulheres, com idade média de 68,8±7,1 anos. A distribuição entre os que 
relataram utilizar ou não produtos químicos foi de 19 e 24 indivíduos, respectivamente. 
O grupo que utiliza apresentou redução significativa nos valores séricos de colesterol 
total ([mg/dL] 178,37±37,11 versus 220,33±56,32), colesterol LDL ([mg/dL] 103,95±33,08 
versus 143,50±50,02) e fosfatase alcalina ([U/L] 69,84±26,44 versus 90,00±26,26), bem 
como na contagem de plaquetas ([103 mm3]) 184,19±28,99 versus 228,87±62,74). Apesar 
de não haver dano oxidativo nas células, no grupo que utiliza agrotóxicos houve 
diminuição significativa nas enzimas superóxido dismutase ([U/mg proteína] 0,14±0,06 
versus 0,22±0,03) e glutationa peroxidase ([U/mg proteína] 1382,89±77,88 versus 
1734,04±75,97) e nos níveis totais de glutationa ([µmol/mg proteína] 7,63±1,89 versus 
10,76±2,69). Essas reduções indicam que o metabolismo dos agrotóxicos causa 
estresse oxidativo e o organismo reage com maior uso dos mecanismos de defesa 
antioxidante para atingir equilíbrio. O estudo mostrou que o uso de produtos químicos 
afeta diferentes parâmetros na população exposta. Tratando-se de idosos, os cuidados 
e acompanhamento da saúde se mostram ainda mais necessários para garantir 
qualidade de vida e diminuição dos riscos. 
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INFLUÊNCIA DAS CARACTERÍSTICAS ANTROPOMÉTRICAS E IDADE NO 
COMPRIMENTO DOS TELÔMEROS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
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Introdução: A função dos telômeros é manter a estabilidade do genoma. Eles se tornam 
mais curtos em cada divisão celular e diminuem com a idade. No entanto, tem sido 
relatado que fatores associados ao estilo de vida e obesidade podem desempenhar um 
papel importante na modulação do comprimento dos telômeros. Objetivo: Avaliar a 
influência das características antropométricas e idade no comprimento dos telômeros de 
crianças e adolescentes brasileiros. Método: Estudo transversal composto por 867 
escolares entre 6 e 17 anos de idade do município de Santa Cruz do Sul/RS. Foram 
mensuradas as características antropométricas Índice de Massa Corporal (Escore Z- 
IMC), percentual de gordura (%G) e circunferência da cintura (CC). Dados como idade, 
peso ao nascer e etnia (autorreferida pelo sujeito) também foram coletados. O 
comprimento dos telômeros foi medido através do DNA genômico usando qPCR em 
tempo real. Método aplicado em triplicata que mede o número de cópias de telômeros 
(T) e um gene (RPLPO) como referência (S). O tratamento estatístico foi realizado pelo 
programa SPSS 23.0, utilizando estatística descritiva e Análise de Variância ajustada por 
sexo. Resultados: Os participantes do estudo são predominantemente do sexo feminino 
(55%), adolescentes (77%) e com elevada prevalência de sobrepeso (24%) e obesidade 
(19%). A associação univariada ajustada por sexo das medidas antropométricas 
quantitativas e peso ao nascer mostra que não houve associação das categorias de Z- 
IMC (p=0.370), CC (p=0.842), %G (p=0.824) e peso ao nascer (p=0.359) com 
comprimento dos telômeros. No entanto, a comprovação do telômero como marcador 
biológico do envelhecimento foi confirmada, uma vez que crianças (6 a 9 anos) 
apresentaram maior comprimento dos telômeros (1.14±0.56) em relação aos 
adolescentes (10 a 17 anos) (1.05±0.42; p=0.011). Outro dado interessante foi que os 
participantes que se autodeclararam negros apresentaram maior comprimento dos 
telômeros (1.16±0.54) em relação aos brancos (1.04±0.43; p=0.001). Resultados: As 
características antropométricas não estiveram associadas ao comprimento dos 
telômeros, porém, a sua relação com a idade já pode ser observada desde a infância. 
Mais estudos são necessários para esclarecer a relação do comprimento dos telômeros 
com a etnia. 
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INTERCAMBIO DE GERAÇÕES: VIVENCIA EM ILPI’s 
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*Apresentador – mel.ufsm@gmail.com 
 
O envelhecimento populacional é um fato que ocorre em nível mundial, conforme a 
Organização Mundial de Saúde (OMS), no ano de 2025, o nosso país deverá ser o sexto 
no mundo, em números de pessoas com mais de 60 anos, como percebemos no censo de 
2010, que encontrou uma população idosa de 20.440.215 idosos. Nessa perspectiva, como 
opção para atender às necessidades sociais da sociedade moderna, surgiram as 
Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPI`s) mantidas pelo governo, por 
associações religiosas e beneficentes, ou por familiares. Neste contexto, o presente trabalho 
objetiva relatar experiências acadêmicas multidisciplinares de alunos   de   graduação   que   
integram   a   Agremiação   Gaucha   de  Universitários Adventistas. Trata-se de jovens de 
diferentes núcleos (psicologia, enfermagem, ed. física, medicina veterinária,...) e 
instituiçoes formadoras (UFSM, Unifra e FISMA) e pré- universitários.   Todos   são   
membros   da   Igreja   Adventista e desenvolvem ações voluntárias visando servir á 
sociedade. Uma das atividades desempenhadas são as visitas a lares de  idosos.  
Metodologia:  trata-se  de  um estudo descritivo, com abordagem qualitativa, do tipo relato 
de experiência. No dia 05 de junho foi visitado o lar das vovozinhas e  22/07  o  asilo  Oscar  
Pithan.  Um grupo  de  senhoras  da  mesma instituição religiosa confeccionou tocas e 
luvas de lã.  a serem entregues aos idosos. RESULTADOS: O grupo foi guiado por  uma  
das idosas do lar das vovozinhas. Havia idosas com diferentes níveis de cognição. Todas 
receberam os jovens calorosamente, sendo abraçadas e beijadas pelos  mesmos. Após o 
grupo cantou  duas  músicas  que falavam de alegria, esperança e o quanto elas são 
especiais. Após, uma breve oração. Na ala das acamadas,  o  grupo  se dividiu em duplas 
para conversar  um  pouco  e  orar com cada uma que estava no leito. No asilo os idosos 
estavam concluindo o lanche da tarde. O grupo chegou, convidou a integrarem no grande 
círculo. Alguns membros tocavam instrumentos, outros cantavam e outros conversavam 
com os idosos. Foram estimulados a mostrarem seus talentos. Uma senhora de 90anos 
cantou o canto alegretense, declamou duas poesias e todos bateram palmas. Em seguida 
foi orado com  elas  e   na despedida foi solicitado ao grupo que retornasse. Observou se 
um interessante intercâmbio entre gerações e um brilho no olhar de todos os que estavam 
lá. A sensação era de que todos faziam parte de uma grande família. Conclusões. Essa 
experiência permitiu aos acadêmicos vivenciar parte da realidade dos idosos em ilpi. A 
impressão passada é de bons cuidados para com os idosos. No entanto, ficou evidente, 
por meio da conversa, que a maior carência dos idosos é afetiva. Assim, salienta-se a 
continuidade dessas atividades, bem como a visita e essas instituições por mais pessoas 
dispostas a compartilhar amor, carinho e atenção! 
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INTERVENÇÃO DO EXERCÍCIO FÍSICO: NA REDUÇÃO DA SARCOPENIA E 
ESTRESSE OXIDATIVO EM IDOSOS. 

 
T. Amaral1, T.V. Trevisan2, T. Da Rosa3, J. Oliveira *4, E. Godoi5 

1Instituição Faculdade Metodista de Santa Maria- FAMES, Santa Maria/RS, Brasil; 
*Apresentador – e-mail: josianeodossantos@gmail.com 

 

A cada década de vida comemorada fica inerente que mudanças biológicas ocorram em 
nosso organismo, associadas ao processo de envelhecimento que transita livremente em 
nossos sistemas: bioquímicos, funcionais, morfológicos. Todas estas novas adaptações 
que vão surgindo, estão intimamente ligadas aos processos evolutivos dos seres 
humanos, entrelaçadas com a qualidade de vida que cada um proporciona ao seu corpo 
e sua mente. Este estudo é uma revisão narrativa, a qual foram consultadas bases de 
dados MEDLINE, LILACS, SCIELO, e tem por objetivo contribuir para explicar a 
importância dos exercícios físicos para o processo de envelhecimento saudável. Nesta 
perspectiva, o exercício físico surge como protagonista, e tem apontado significativos 
resultados para evitar o declínio funcional. Em diferentes revisões foram constato que 
existem dois tipos de envelhecimento: o biólogo normal que envolve as mudanças 
biológicas características do processo, e o envelhecimento usual que surge através dos 
acúmulos de danos que foram proporcionados por heranças genéticas e escolhas não 
saudáveis. Os maus hábitos oriundos do estilo vida começam a gerar danos, que ao 
longo da vida culminam no desencadeamento de doenças contribuindo para diminuição 
das capacidades físicas, e por vezes afetando a autonomia da funcionalidade em idosos. 
Surgindo desta forma a Sarcopenia, que é caracterizada pela perda de massa muscular, 
em conjunto com as doenças sistêmicas que vão sendo nutridas através dos avanços 
dessas disfunções. Conhecida como Síndrome da Fragilidade, por aferir riscos em 
função da prevalência de: quedas, incapacidades, fraturas, dependência e até 
mortalidade, está intimamente associada ao desempenho musculoesquelético. Uma vez 
que durante o processo de envelhecimento ocorre uma perda progressiva de massa 
muscular e uma diminuição do número e tamanho das fibras Tipo II, este processo acaba 
causando desequilíbrio na síntese proteica, o que acaba dificultando uma nova 
regeneração muscular. Em detrimento disso, pode surgir o estresse oxidativo que é uma 
alteração no DNA mitocondrial e uma inflamação crônica que levam a outras patologias 
relacionadas à senescência. Como forma de retardar este processo e manter uma 
qualidade de vida funcional e com mais autonomia, deve se combater o sedentarismo, 
com exercícios físicos resistidos e hábitos saudáveis, uma vez que estes mostram-se 
muito eficientes para aumento de força e ganho de massa muscular. Portanto, a 
sarcopenia é um processo reversível e com a prática de exercícios físicos resistidos 
regulares juntamente com um estilo de vida saudável, desempenham papel fundamental 
para não haver um declínio de massa muscular, consequentemente o risco de 
sarcopenia e estresse oxidativo. A melhora da função mitocondrial, contribui para 
longevidade e autonomia funcional na qualidade de vida dos idosos. 
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INTERVENÇÕES EM GRUPO COM IDOSOS EM UMA INSTITUIÇÃO DE LONGA 
PERMANÊNCIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
M. C.G. De Mattos*1, D. A. Da Cás² 

1Universidade Franciscana, Santa Maria/RS, Brasil; 2Terapeuta Ocupacional, Santa 
Maria/RS, Brasil; 

*Milla Cristie– millacristiem@hotmail.com 
 
Introdução: Este trabalho é resultado de uma vivência prática da disciplina de Terapia 
Ocupacional e Envelhecimento, do curso de Terapia Ocupacional da Universidade 
Franciscana, ocorrida no primeiro semestre do ano de dois mil e dezesseis, em uma 
Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI). Objetivo: Apresentar experiências 
terapêuticas ocupacionais, vivenciadas por acadêmicas do sétimo semestre do curso de 
Terapia Ocupacional. Metologia: Refere-se a um relato de experiência de práticas que 
foram realizadas semanalmente, nas quartas-feiras, no turno da manhã, em forma de 
grupos terapêuticos, frequentados por cinco idosos. As intervenções eram desenvolvidas 
por cinco acadêmicas, supervisionadas pela professora responsável, onde em cada 
semana uma coordenava o grupo, homogêneo e fechado, ocorrendo nas dependências da 
ILPI. Nos grupos terapêuticos, eram utilizados recursos e atividades que estimulavam as 
funções cognitivas, a funcionalidade, favorecendo a integração, socialização, relaxamento, 
independência e autonomia dos mesmos, habilidades muitas vezes negligenciadas devido 
a rotina asilar. Resultados: Nesta prática, pudemos associar o que foi estudado na teoria, 
favorecendo um melhor conhecimento sobre a intervenção da terapia ocupacional com 
idosos institucionalizados. Além disso, pôde-se observar que a criação do vínculo durante 
os encontros foi de grande valia para conhecer melhor o assistido e ter efetividade nas 
intervenções. No início, alguns idosos foram resistentes quanto aos demais participantes 
do grupo, pois alguns relataram não ter uma boa interação. Conforme as semanas 
passavam, os idosos interagiam com os demais participantes e aguardavam os encontros, 
com os dias e horários agendados, em frente a sala,não sendo necessário a busca ativa 
em seus quartos. Os participantes externalizaram os benefícios dos encontros para a rotina 
asilar. Conclusões: Constatou- se ao final desta experiência, que a intervenção terapêutica 
ocupacional no cotidiano dos idosos institucionalizados, favoreceu o bem estar, a 
socialização, promovendo um envelhecimento ativo, participativo, saudável e feliz. Sendo 
assim, esta experiência possibilitou alcançar os objetivos da intervenção terapêutica 
ocupacional. 
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Introdução: O envelhecimento é permeado por uma série de alterações, dentre elas, 

destaca-se o envelhecimento da coluna vertebral. A principal consequência da 

degeneração vertebral é a dor. O quadro álgico ocorre devido às alterações 

degenerativas. Entretanto, diferenciar quais são as alterações fisiológicas do 

envelhecimento e as alterações patológicas é uma tarefa complexa. Objetivo: detectar os 

principais diagnósticos para lombalgia em idosos por Ressonância  magnética. 

Metodologia: Esse estudo foi delineado de forma observacional, com coleta prospectiva de 

dados através de consulta a prontuários após a consulta na Ortopedia, durante um ano. 

A pesquisa avaliou idosos com lombalgia e que realizaram exames  de imagem. 

Resultados: A amostra foi composta por 140 pacientes, a média de idade foi de 67,1 anos 

com predomínio de mulheres (78%). Os diagnósticos mais prevalentes por Ressonância 

Magnética foram: artrose facetária (80%) e discopatia degenerativa (75,6%). Discussão: A 

artrose facetária é uma das causas comuns de dores na parte inferior das costas e no 

pescoço em adultos e idosos. Já a discopatia degenerativa é uma condição que acomete 

os discos da coluna lombar, pois com o envelhecimento, esses discos perdem água. A 

desidratação progressiva faz com que ocorra o enrijecimento levando a redução da 

capacidade de absorver e amortecer os impactos. Essas duas patologias parecem ser as 

causas de lombalgia com maior relação de queixa álgica e está associada a diminuição de 

funcionalidade em idosos. Comentários Finais: Percebe-se na prática clínica que 

pacientes com alterações degenerativas importante da coluna lombossacra nem sempre 

apresentam sintomas proporcionais, sendo o contrário também verdadeiro. Um desafio 

da prática clínica é diferenciar a dor lombar causada por problemas da coluna vertebral 

das causas multifatoriais de lombalgia. 
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Introdução: O envelhecimento é um processo involuntário que provoca perdas estruturais e 
funcionais progressivas no organismo, perda da massa óssea, produção hormonal, lentidão 
no tempo de reação e também uma diminuição da consciência corporal. As propriedades 
da água com a fisioterapia aquática proporcionam oportunidades únicas de reabilitação 
usando os princípios hidrostáticos e hidrodinâmicos de flutuabilidade e arrasto. Um método 
usado e adaptado em conjunto com a fisioterapia aquática é o método Pilates na Água (PA), 
que é um método de reabilitação e condicionamento físico, podendo ser indicado para 
qualquer idade, os benefícios do método Pilates pode ser eficaz nas alterações do 
envelhecimento, pois ajudam na percepção que o indivíduo tem do próprio corpo, 
contribuem para a satisfação física, contribuindo para uma melhor consciência corporal 
(CC). Objetivo: foi avaliar o efeito do método Pilates na Água consciência corporal (CC) de 
idosas sedentárias. Metodologia: A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da Universidade Franciscana sob parecer número 2.541.879. Trata-se de um estudo quase 
experimental, quantitativo, sem grupo controle, com pré e pós avaliação, foi realizado 2 
vezes na semana, durante 7 semanas. A avaliação da CC foi através do teste de Image 
Marking Procedure, usado para avaliar a dimensão percebida do corpo. Para avaliação da 
CC pré e pós programa de PA, foram descritos através de valores percentuais. Resultados: 
A amostra foi composta por 20 idosas sedentárias, com média e desvio padrão de idade 
69,1 ± 5,28 anos. Observou-se, que após verificar as larguras e as alturas dos segmentos 
corporais em ambos os lados, a maioria apresentou uma hipoesquematia, onde a CC 
mostrou-se equilibrada pré e pós intervenção de PA, e não apresentou uma diferença 
expressiva. Conclusão: o método PA não gerou modificações significativas na CC de idosas 
sedentárias. 
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Introdução: Sabe-se que o envelhecimento gera mudanças no perfil de saúde. 
Doenças crônicas degenerativas, aumento da vulnerabilidade à limitação funcional, 
perda de independência física e qualidade de vida estão associadas ao avanço da 
idade. Idosas que fazem treinamento de força têm muitos benefícios, especialmente 
em aspectos que refletem suas vidas diárias, incluindo trabalho, habilidades motoras 
e autonomia. As propriedades da água com a fisioterapia aquática proporcionam 
oportunidades únicas de reabilitação, facilitando os movimentos, onde são limitantes 
no solo, com adaptações para ser realizado em meio aquático, há o Pilates na Água 
(PA), possibilitando vários benefícios como: Aumento da força muscular com a 
finalidade de proporcionar equilíbrio entre corpo e mente e condicionamento físico. 
Como a contração muscular do assoalho pélvico ocorre durante a maioria desses 
exercícios, acredita-se que estes podem melhorar significativamente a força do 
assoalho pélvico. Objetivo: O objetivo foi avaliar o efeito do método Pilates na Água 
(PA) na força muscular perineal (FMP). Metodologia: A pesquisa foi realizada nas 
dependências do Laboratório de Ensino Prático em Fisioterapia (LEP) da Universidade 
Franciscana (UFN), na cidade de Santa Maria, RS. Foi aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da Universidade Franciscana sob parecer número 2.541.879. Trata-se 
de um estudo quase experimental, quantitativo, sem grupo controle, com pré e pós 
programa de PA. O programa de PA foi realizado duas vezes na semana, durante 7 
semanas, a avaliação da FMP foi através do perineômetro, que verifica e gradua a 
pressão gerada durante as contrações voluntárias máximas dos músculos do assoalho 
pélvico, onde mede grau de força exercido 0 a 46 mmHg. Como foi de interesse avaliar 
se os resultados da variável força muscular perineal, diferem ou não 
significativamente, quando analisados os momentos pré e pós intervenção, utilizou-se 
o teste de Shapiro-Wilk para a verificação da normalidade. Para esta comparação, 
pelo fato do comprometimento da normalidade, utilizou-se o teste não paramétrico de 
Wilcoxon. Foram consideradas significativas com valor-p < 0,05. Resultados: A 
amostra foi composta por 19 idosas sedentárias, com média e desvio padrão de idade 
69,1 ± 5,28 anos. Das 19 participantes, 17 (89,5%) tiveram um ganho na força muscular 
perineal. Este ganho foi significativo quando analisados os momentos pré (9,96±7,11) 
e pós (16,26±7,29), mostrando com isto a eficácia do programa de PA (p<0,001). 
Conclusão: Com base nos resultados encontrados nas análises dos dados, é possível 
concluir que o método PA foi eficaz para o aumento de força muscular perineal. 
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*adricostodio_sm@yahoo.com.br 
 
Introdução: O câncer de mama é uma das neoplasias mais incidentes e prevalentes nas 
mulheres na maior parte do mundo. Objetivo: Verificar a mortalidade de casos de câncer 
de mama em idosas do estado do Rio Grande do Sul. Metodologia: Trata-se de um 
estudo descritivo, utilizando os dados secundários do Instituto Nacional de Câncer 
(INCA) relacionado a distribuição de mortes por câncer de mama, por faixa etária no 
estado do Rio Grande do Sul no ano de 2011 e 2015, disponibilizados no Sistema de 
Indicadores de Saúde e Acompanhamento de Políticas do Idoso (SISAP). Os dados 
foram descritos em valores absolutos e percentuais. Foram selecionadas as faixas 
etárias: 60-69 anos, 70-79 anos e 80 anos ou mais de idade. Resultados: No Rio Grande 
do Sul, 651 e 783 idosas foram a óbito devido ao câncer de mama, em 2011 e 2015 
respectivamente. Ao ser avaliado por faixa etárias em 2011, na faixa etária entre 60-69 
anos 38,40% (n=250) foram a óbito, seguido de 30,41%(n=198) na faixa etária entre 70- 
79 anos de idade e 31,18%(n=203) na faixa etária de 80 anos ou mais de idade. Já em 
2015, entre as idosas na faixa etária de 60-69 anos 38,44% (n=301) foram a óbito 
enquanto que na faixa etária entre 70-79 anos a proporção averiguada foi de 32,44% 
(n=254) e entre os idosos com faixa etária de 80 anos ou mais foi de 29,12% (n=228). 
Conclusão: Nas faixas-etária de 60-69 e 70-79 anos houve um aumento do número de 
óbitos comparando o ano de 2011 com 2015, enquanto que na faixa etária de 80 anos 
ou mais, observou-se redução durante os anos de 2011 e 2015. 
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Introdução: Com o rápido envelhecimento populacional, há uma elevada prevalência de 
doenças crônicas não transmissíveis entre os idosos. A multimorbidade é frequentemente 
definida como a presença de duas ou mais doenças crônicas e está associada 
principalmente à diminuição da qualidade de vida e declínio funcional do indivíduo. Objetivo: 
Identificar a presença de multimorbidade em idosas. Metodologia: Trata-se de um estudo 
transversal, com idosas, com 60 anos ou mais, matriculadas em oficinas do Centro de 
Referência e Atenção ao Idoso da Universidade de Passo Fundo/RS (Creati-UPF), 
vinculado ao projeto “Estudo Longitudinal do Centro de Referência e Atenção ao Idoso: 
ELO-Creati”, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Passo Fundo 
sob parecer nº 741.214.Todos os  indivíduos foram preservados através do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. Para responder aos objetivos do estudo foi aplicado um 
questionário contendo variáveis demográficas e socioeconômicas, além de presença de 
patologias. Resultados: Foram investigadas 340 idosas de 60 a 89 anos (média 69,05 anos 
DP=0,372). Quanto à multimorbidade, 43,2% apresentavam duas ou mais doenças 
crônicas. A prevalência foi maior entre as idosas pertencentes a classe econômica C 
(49,6%) quando comparado as classes econômicas A e B (38,0%) (p=0,025), em idosas 
com sobrepeso e obesidade (55,1%) quando comparado com as idosas com baixo peso 
(36%) e eutróficas (39,3%) (p=0,022). As idosas ativas apresentaram menor prevalência de 
multimorbidade (28,2%) quando comparado com as idosas insuficientemente ativas 
(47,6%) e suficientemente ativas (43,6%), no entanto, não houve associação significativa. 
Conclusões: Foi identificada maior prevalência de multimorbidade em idosas da classe 
econômica C e com excesso de peso e obesidade, este achado pode contribuir para o 
manejo de idosas com multimorbidade considerando além do controle das doenças seus 
fatores etiológicos e alterações no sentido da prevenção e do autocuidado. 
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Introdução: A atividade física é um fator biopsicossocial, sua prática regular e o 
consequente aumento do nível de atividade física estão associados com a diminuição da 
morbimortalidade por diversas patologias, prevenção e tratamento de doenças crônicas 
não transmissíveis, além de estar associada a uma melhor qualidade de vida e 
percepção de bem-estar. Apesar de todas as recomendações e mesmo que os conceitos 
de um estilo de vida saudável tenham sido estudados, a inatividade física, sobretudo no 
lazer e como forma de deslocamento, ainda é um fator preocupante. Objetivo: O objetivo 
deste estudo foi verificar o nível de atividade física de idosos residentes em Santa Maria, 
RS, Brasil. Métodos: Estudo transversal domiciliar realizado em três bairros da área 
urbana. A amostra teve 156 sujeitos. Características sociais e demográficas foram 
coletadas, nível de atividade física com o Questionário Internacional de Atividade Física. 
A presente pesquisa foi apreciada e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 
Seres Humanos da Universidade Federal de Santa Maria sob o numero 
3071815.5.0000.5346. Portanto, foram cumpridos os princípios éticos de acordo com a 
Resolução 466/2012 (BRASIL, 2012) do Conselho Nacional de Saúde, além de serem 
assegurados por parte dos pesquisadores sigilo da identidade dos sujeitos que tiveram 
suas informações e dados coletados. Resultados: prevalência de atividade física foi 
inferior a 30%, média de 63,14 minutos (± 115,15) de atividade física por semana. 
Conclusão: A prevalência de idosos fisicamente ativos em Santa Maria é baixa. 
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O APOIO INSTITUCIONAL COMO FERRAMENTA DE GESTÃO REGIONAL DA 
POLITICA DE SAÚDE DA PESSOA IDOSA 

 
K. S. M.Silva*1, L. F. Rosso², M. Arenhart³. 

1,2Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria/RS, Brasil; ³4ª Coordenadoria 
Regional de Saúde, Santa Maria/RS, Brasil; 

*karla.maldonado@hotmail.com 
 

Introdução: O apoio institucional deve ser realizado a partir de uma implicação-inserção 
no cotidiano dos espaços de produção de saúde, de um olhar construído em conjunto 
com gestores, trabalhadores, usuários e comunidade. Uma das atribuições das Políticas 
Públicas de Saúde, em âmbito regional, é o apoio institucional aos municípios 
pertencentes à região de saúde, visto que tais políticas auxiliam nas ações de 
planejamento, desenvolvimento, gestão, gerenciamento e vigilância em saúde. A prática 
do apoio institucional tem o papel de potencializar o desenvolvimento de ações, 
contribuindo com a gestão e o gerenciamento do processo de trabalho nos diferentes 
serviços de saúde, bem como para as Secretarias Municipais de Saúde. Objetivo: Relatar 
a importância do apoio institucional que a gestão da Política de Saúde da Pessoa Idosa 
(PSPI) realiza, em âmbito regional, frente aos municípios. Metodologia: Explorar através 
de um relato de experiência as vivências de campo das ações de apoio institucional 
realizados pela PSPI em uma Coordenadoria Regional de Saúde do Estado do Rio 
Grande do Sul. Resultados: A principal ação de apoio institucional que a PSPI 
proporciona é o apoio à implementação da Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa, 
considerando suas diretrizes e orientações. A caderneta encontra-se na sua 4ª edição e 
tem como uma das principais finalidades compor o plano de cuidado da pessoa idosa. 
Dentre os 32 municípios da região, 17 realizaram a adesão. Após a distribuição, foi 
realizada orientações para a implementação em cada município e atualmente está sendo 
realizado o acompanhamento e monitoramento da implementação da caderneta. O apoio 
institucional realizado aos serviços é de grande importância, com ações voltadas para a 
atuação na rede de atenção a saúde de forma transversal e direcionadas ao 
desenvolvimento, planejamento, gestão, gerenciamento, monitoramento e avaliação do 
processo de trabalho. A atuação na PSPI permite ao profissional uma melhor 
compreensão da rede de atenção a saúde e desenvolve o olhar voltado para gestão, 
planejamento e vigilância em saúde. Conclusões: A reorganização do processo de 
trabalho a partir das ferramentas de apoio institucional é um desafio a ser construído e 
incorporado pelos níveis de gestão interfederativa do SUS. O profissional de saúde 
necessita conhecer e compreender o funcionamento da rede de atenção à saúde a qual 
está inserido, e o apoio institucional das políticas públicas de saúde têm este objetivo 
dentre seus desafios. Compreende-se assim, que a PSPI permite um olhar ampliado, 
crítico e reflexivo dos serviços e o apoio institucional proporciona ao profissional 
desenvolver essas competências e habilidades. 
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O ENVELHECIMENTO HUMANO NO SÉCULO XXI: 
REFLEXÕES E DESAFIOS EM UM CENÁRIO DE TRANSFORMAÇÕES 

 
Margot Agathe Seiffert*1, Andressa Peripolli Rodrigues2, Lucimara Sonaglio Rocha3, 

Marieli Terezinha Krampe Machado4, Neiva Claudete Brondani Machado5, Rita Fernanda 
Fernandes Monteiro6, Sandra Maria de Mello Cardoso7

 

 
1,2,3,4,5,6,7 Instituto Federal Farroupilha, Santo Ângelo/RS, Brasil 

*Apresentador – margot.seiffert@iffarroupilha.edu.br 
 
Introdução: Avanços científicos e tecnológicos, principalmente na saúde, tem elevado de 
maneira crescente o número de pessoas idosas no Brasil. Imaginar a pessoa idosa nos 
dias atuais requer pensar a trajetória histórica construída ao longo de décadas que culminou 
com o que visualizamos hoje. Idosos com elevada expectativa de vida, com maior 
independência, sendo estimulados a socialização, em busca de conhecimento sobre o 
dinamismo do novo mundo e afastados de seu nicho familiar. Objetivo: Repensar a saúde 
e segurança dos idosos em uma perspectiva que garanta autonomia e qualidade de vida. 
Metodologia: É um relato de experiência com origem na observação de docentes em 
enfermagem durante intervenções com pessoas idosas nos espaços de saúde pública e 
hospitalar no cenário de práticas profissionais do Curso Técnico em Enfermagem do 
Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Ângelo/RS. Resultados: Observar o 
adoecimento de uma pessoa idosa implica compreender como essa condição pode 
acarretar danos físicos e psicológicos. Entender como na atualidade inexiste tempo das 
famílias para o cuidado com o idoso, indagar sobre o respeito ao idoso e a tudo que este 
representa para a família faz parte das reflexões sobre o sentimento da pessoa que 
envelhece e o enfrentamento dos cuidadores para com o ser envelhecido que, perde 
gradativamente, a autonomia e a qualidade de vida. Conclusões: O envelhecimento 
humano faz parte de um cenário cada vez mais natural e essa longevidade precisa ser 
assistida e amparada. As famílias têm dificuldade em lidar com essa transformação e os 
idosos em lidar com as transformações do mundo atual, de informações aceleradas e 
relações superficiais. Os serviços de saúde buscam a saúde biológica do idoso, existe a 
preocupação com as doenças crônico-degenerativas e com as debilitantes que deixam 
sequelas e grandes limitações. No entanto, talvez a maior lacuna esteja na 
desfamiliarização, na falta de atenção, carinho e proximidade da família. O ambiente 
familiar pode determinar as características e o comportamento do idoso, que se traduz em 
segurança emocional e autonomia com significados fortemente constituídos, imbuídos de 
trocas afetivas que resultam em verdadeira qualidade de vida. 
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O EXERCÍCIO FÍSICO INFLUENCIA A POSTURA CORPORAL ESTÁTICA EM 
IDOSOS? REVISÃO INTEGRATIVA 

 
D. I. Tavares*1, M. P. Turchiello1, J. C. dos Santos1, G. B. V. Schlemmer1, T. D. dos 

Santos1, S. A. dos Santos1, F. Berlatto1, F. Lima2, A. P. Vendrusculo2, H. M. F. Pivetta1, 
M. M. Braz1 

1Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria/RS, Brasil;2Universidade 
Franciscana, Santa Maria/RS, Brasil 

*Apresentador– e-mail: deiseiop@hotmail.com 
 
Introdução: A transformação do organismo é um processo do envelhecimento que 
acarreta modificações distintas e progressivas no corpo, como o decréscimo da  função 
muscular e o aumento na gordura subcutânea e intramuscular. Essas alterações podem 
influenciar na postura estática de idosos. No entanto, o exercício físico pode ser uma 
alternativa para lidar com estas alterações. Objetivo: Revisar a literatura sobre a 
influência do exercício físico nas alterações da postura corporal em idosos. Metodologia: 
Revisão bibliográfica do tipo integrativa nas bases de dados SciELO, LILACS, MEDLINE 
e Google Acadêmico, sem delimitação do ano de publicação, pelas seguintes 
combinações de palavras: “postura” e “idoso”, “estática” e “idoso”, “postura estática” e 
“idoso”, e seus correspondentes em inglês. As buscas foram realizadas de forma 
independente por três pesquisadoras, no período de dezembro de 2015 a maio de 2016. 
Para a seleção dos artigos, verificou-se, no título e/ou no resumo, aqueles que 
apresentassem a temática proposta sobre a postura corporal estática do idoso. Como 
critério de inclusão, considerou-se a presença de dados relativos à postura estática de 
idosos no texto completo. Foram excluídos os estudos que envolveram patologias, 
estudos de revisão, trabalhos acadêmicos e os artigos em que os textos não estavam 
disponíveis na íntegra. Resultados: Inicialmente, encontraram-se 75 artigos e 57 foram 
excluídos por não satisfazer os critérios de inclusão e exclusão, restando 18 artigos que 
abordam as alterações da postura estática em idosos. Seis estudos investigaram a 
interferência dos exercícios físicos na postura e cinco deles observaram melhora na 
postura corporal em idosos. O outro não encontrou eficácia para as modificações 
posturais, fato justificado por utilizarem exercícios apenas para socialização. Entre as 
atividades físicas preconizadas, destacam-se ginástica localizada seguida de 
hidroginástica, musculação e caminhada, além de natação, dança, Pilates e câmbio. 
Um estudo abordou a variação de tempo da prática de atividades físicas predominou 
entre quatro e cinco anos. Conclusão: O exercício físico é benéfico para a postura do 
idoso e isto também é percebido por ele, sendo um fator motivador para a sua 
realização. Espera- se que o conhecimento desse benefício que o exercício físico 
promove fomente novas alternativas para um envelhecimento mais saudável, com 
menor incidência de quedas e com uma postura mais adequada. 
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 O IMPACTO DA HOSPITALIZAÇÃO SOBRE A CAPACIDADE FUNCIONAL EM UMA 
COORTE DE IDOSOS SARCOPÊNICOS E NÃO SARCOPÊNICOS 
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*Apresentador – e-mail: maria_santos_rs@yahoo.com.br 
 

Introdução: a capacidade funcional é entendida como a capacidade de manter-se 
autônomo, independente e funcional nas suas atividades básicas e instrumentais de vida 
diária. Objetivo; determinar o impacto da hospitalização sobre a capacidade funcional de 
idosos submetidos a procedimentos cirúrgicos de membros inferiores. Metodologia: 
coorte de idosos com 60 anos ou mais que sofreram fratura de membros inferiores e 
apresentavam indicação cirúrgica. O projeto foi aprovado pelo comitê de ética La Salle 
Canoas- RS, parecer (1.878.057). Foi respeitada a resolução 466/2012. A sarcopenia foi 
avaliada pela probabilidade proposta por Ishii (2014) na admissão hospitalar. A 
capacidade funcional (CF) para atividades básicas de vida diária foi avaliada pela escala 
de Katz e as atividades instrumentais de vida diária avaliada pela escala de Lawton, 
ambas foram avaliadas na admissão hospitalar e reavaliadas três meses após alta 
hospitalar. A capacidade funcional dos indivíduos sarcopênicos e não- sarcopênicos foi 
mensurada pelas atividades básicas de vida diária (Katz) foi avaliada por Mann-Whitney 
e a capacidade funcional das atividades instrumentais de vida diária (Lawton) foi 
mensurada por teste t para amostras independentes. Resultados: participaram 63 idosos, 
a mediana do tempo hospitalização foi de 18 dias (14 – 22 dias). Na admissão hospitalar, 
41,9% dos pacientes apresentavam risco de sarcopenia, 43,7% apresentaram 
dependência parcial nas atividades básicas de vida diária; após três meses da alta 
hospitalar, essa dependência foi de 81,8%. Nas atividades instrumentais de vida diária, 
71,9% foram admitidos com, pelo menos, dependência parcial. Após três meses de 
acompanhamento, 94,3% dos avaliados apresentavam dependência. Idosos com risco 
de sarcopenia apresentaram redução mais acentuada da capacidade funcional avaliada 
pelo Katz, após três meses da alta hospitalar quando comparara aos pacientes sem risco 
ou com menor risco de sarcopenia. Conclusões: os pacientes admitidos com alto risco 
de sarcopenia apresentam pior capacidade funcional após três meses da alta hospitalar. 
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O TRANSTORNO MENTAL COMO FATOR DE RISCO PARA O SUICÍDIO DE IDOSOS 
 

B. L. S. Almeida *1, M. Lorentz2
 

1Sociedade Educacional Três de Maio, Três de Maio/RS, Brasil; 2Sociedade Educacional 
Três de Maio, Três de Maio/RS, Brasil; 

*bru_lsa@yahoo.com.br 

 

O aumento da expectativa de vida da população, aliado a alta incidência de transtornos 
mentais, traz novos desafios para o cuidado em saúde mental da população idosa. 
Corroborando com essas informações, a literatura estima um aumento nos índices de 
suicídio de pessoas idosas, bem como o fato de que a maioria de idosos que morreram por 
suicídio tinha algum transtorno mental. O objetivo desse estudo foi de investigar a relação 
entre transtorno mental e suicídio de pessoas idosas. O método foi qualitativo e de estudo 
de caso coletivo, sendo esse estudo decorrente da pesquisa: “Aspectos Psicossociais do 
Suicídio em Idosos e Percepções de Familiares”, aprovada pelo Comitê de Ética sob o 
parecer número 63588417.4.0000.5342, a partir de seis autópsias psicológicas 
psicossociais de idosos que cometeram suicídio. Contou com dez participantes, sendo eles, 
familiares e pessoas com vínculos significativos com o idoso que cometeu suicídio. Dessa 
forma, as entrevistas foram transcritas e analisadas em temas. Os resultados indicaram que 
todos os idosos pesquisados foram assistidos pelo serviço público de saúde, sendo que a 
maioria possuía diagnóstico de transtorno mental, havendo episódios depressivos anterior 
ao ato suicida. O transtorno mental com maior incidência foi o transtorno depressivo. Em 
relação aos idosos que não possuíam diagnóstico de transtorno mental, foram relatados 
pelos participantes comportamentos atípicos anterior ao suicídio, sendo eles: episódios de 
humor deprimido, baixa autoestima, agressividade e impulsividade. Entretanto, nenhum 
idoso com transtorno mental anterior a morte realizou psicoterapia ou participou de algum 
grupo de saúde mental ou outra atividade em grupo. Considerou-se a partir desse estudo 
a relação existente na população investigada entre transtornos mentais e suicídio na 
velhice, bem como percebeu-se a necessidade do atendimento multidisciplinar pelo serviço 
público de saúde como estratégia de prevenção de transtornos mentais visando à 
prevenção do suicídio e à promoção da saúde integral da população idosa. Dessa forma, 
espera-se que através desse estudo seja possível propôr estratégias de prevenção, como 
estimular a participação de idosos a grupos de saúde e convivência, já que estes facilitam 
a identificação dos primeiros sinais da depressão e promovem qualidade de vida aos 
idosos. 
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O USO DA HIPODERMÓCLISE EM GERIATRIA: REVISÃO INTEGRATIVA DE 
LITERATURA 
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*Cristiane Berwaldt Gowert – cristianebgowert@hotmail.com 
 
Introdução: A hipodermóclise ou terapia subcutânea é uma técnica para reposição de 
fluídos isotônicos, hidratação e para a administração de medicamentos pela via subcutânea 
(SC). Tendo em vista que o paciente idoso, em muita situações, apresenta- se debilitado, 
confuso e desidratado, dificultando a obtenção de acesso venoso periférico ou central, a 
hipodermóclise tem sido indicada nessas situações. Objetivo: identificar a produção 
científica internacional acerca do uso da hipodermóclise em idosos. Metodologia: trata-se 
de uma revisão integrativa da literatura, que teve a seguinte questão norteadora: O que 
tem sido produzido, internacionalmente, acerca do uso da hipodermóclise em idosos? Para 
respondê-la, foram recuperados artigos sobre o tema na Base de Dados em Enfermagem 
(BDENF), Scientific Electronic Library Online (SCIELO), US National Library of Medicine 
(Pubmed) e na Literatura Latino- americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). 
Na BDENF e LILACS associou-se, com o operador booleano AND, os descritores “aged” e 
“Hypodermoclysis”. Nessa busca foram encontrados 14 documentos na LILACS, um na 
BDENF e nenhum na SCIELO. Na Pubmed associou-se, da mesma maneira, os MESH 
“aged” e “Hypodermoclysis”, sendo encontrados 17 documentos. Após a leitura dos títulos 
e resumos, aplicando-se os critérios de inclusão e exclusão, foram incluídos como material 
empírico de análise cinco artigos. Os critérios de inclusão foram: artigos originais, de 
revisão ou editoriais, nos idiomas português, inglês ou espanhol, publicados nos últimos 5 
anos e disponíveis online. Foram excluídas teses, trabalhos de conclusão de curso, 
resumos e dissertações. Os dados foram organizados por aproximação temática. 
Resultados: ao comparar as vias SC e IV, a SC não foi inferior à IV. Evidenciou-se que a 
hipodermóclise pode ser uma alternativa válida em idosos hospitalizados com 
desidratação, sem instabilidade hemodinâmica, para a administração de nutrição 
parenteral, hidratação e medicações, resultando em menor agitação psicomotora, 
reduzindo a necessidade de contenção. Os principais efeitos adversos relacionam-se a 
reações locais (edema, eritema, equimoses). A enzima hialuronidase foi indicada para 
facilitar a administração de medicamentos por hipodermóclise. Tal enzima diminui a 
viscosidade e aumenta a taxa de absorção das medicações. Conclusões: a via SC possui 
mais vantagens do que desvantagens, apresentando baixo custo, menor risco de 
infecções, sepses ou coágulos, podendo ser instalada e interrompida facilmente. Conclui-
se que o uso da hipodermóclise no idoso é uma prática segura e comumente utilizada 
internacionalmente, devendo ser explorada e utilizada nos serviços de saúde brasileiros, a 
fim de promover o conforto do paciente idoso tanto no ambiente hospitalar como domiciliar 
. 
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PACIENTES ONCOLÓGICOS: ACEITAÇÃO DA DIETA HOSPITALAR E CONSUMO 
DE SUPLEMENTO DIETOTERÁPICO 
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*Apresentador – e-mail: luma_bazzan@hotmail.com 
 
Introdução: A redução da ingesta alimentar é normalmente referida entre os pacientes 
oncológicos hospitalizados, e esse efeito pode estar associado à doença, a mudanças 
de hábitos alimentares, os sintomas do tratamento neoplásico e à insatisfação com as 
preparações oferecidas (FERREIRA, GUIMARÃES e MARCADENTI, 2013). Objetivo: 
Avaliar a aceitação da dieta hospitalar e uso de suplemento dietético de pacientes com 
câncer em tratamento oncológico. Metodologia: Estudo retrospectivo com pacientes 
oncológicos que estiveram internados em tratamento quimioterápico associado ou não a 
radioterapia, com idade igual ou superior a 18 anos, admitidos entre março de 2016 e 
março de 2017 em um hospital universitário do Rio Grande do Sul, Brasil. O 
levantamento de dados ocorreu por meio de análise dos prontuários. A análise dos dados 
foi realizada mediante estatística descritiva, utilizado o Software Microsoft Excel®, 
versão 2016. O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
UFSM sob o (CAEE) nº 66381517.3.0000.5346. Resultados: A amostra consistiu 97 
pacientes, com idade média de 57,2 ±13,4 anos, sendo 51,5% (n=50) adultos e 58,8% 
(n=57) homens. Quanto as características clínicas houve predomínio de câncer colorretal 
46,4% (n=45) e cabeça pescoço 16,5% (n=16), 93,8% (n=91) realizaram apenas 
quimioterapia, 67% (n=67) apresentaram comorbidades, como HA 27,8% (n=27) e DM 
10,3% (n=10). Quanto ao consumo da dieta hospitalar, 52,6% (n= 
51) relataram pouca aceitação, 32% (n=31) boa e 15,5% (n=15) parcial, sendo que os 
sintomas associados a aceitação foram, principalmente, inapetência 19,6% (n=19), 
náuseas 8,2% (n=8), não tolerância ao cheiro e/ou gosto da comida 6,2% (n=6). Destaca-
se que 48,5% (n=47) dos pacientes tinham diferenciações no cardápio para adequar a 
aceitação. Em relação ao uso de suplemento dietético, 42% (n=41) consumiam ao 
menos 1 unidade por dia. Conclusões: Percebe-se que a maioria dos pacientes referiram 
pouca aceitação da dieta hospitalar associada principalmente a inapetência, sendo 
muitas vezes necessário uma diferenciação no cardápio para melhorar a aceitação e o 
uso de suplemento alimentar. Conclui-se que a avaliação do consumo alimentar entre 
pacientes com câncer deve ser uma rotina, visto que a alimentação é de suma 
importância terapêutica, não apenas por seus aspectos nutricionais, mas também por 
sua dimensão simbólica e subjetiva. 
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PERCEPÇÃO DE SAÚDE E NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA DE IDOSOS RESIDENTES 
EM ÁREAS RURAIS E URBANAS 
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¹Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria /RS, Brasil. 

barbara_ebling@hotmail.com 
 
Introdução: O envelhecimento populacional traz consigo o aumento da incidência de 
doenças crônicas e uma percepção de saúde negativa pode representar uma influência 
psicológica desfavorável para o engajamento em exercícios físicos. Estudos investigando 
a autopercepção de saúde e nível de atividade física relatam associação entre a diminuição 
na adesão ao exercício em idades avançadas com o excesso de peso e a autopercepção 
de saúde negativa, o que torna importante investigar a relação entre nível de atividade física 
e autopercepção de saúde em idosos. Objetivo: Analisar a autopercepção de saúde e o 
nível de atividade física de idosos residentes em áreas rurais e urbanas. Metodologia: Esse 
estudo foi aprovado pelo CEP/UFSM (protocolo nº43071815.5.0000.5346). A abordagem 
foi realizada através de visitas domiciliares, nas zonas urbana e rural do município de Santa 
Maria, que possui 41 bairros e 9 distritos, dos quais foram selecionados 202 idosos de três 
bairros urbanos e 72 idosos de três distritos rurais, com diferentes níveis socioeconômicos 
(rendas alta, média e baixa). Foram incluídos na pesquisa indivíduos com idade a partir de 
60 anos, residentes dos bairros e distritos selecionados e foram excluídos idosos que 
apresentaram declínio cognitivo (avaliado através do MEEM classificando conforme a 
escolaridade) e que residiam em Instituições de Longa Permanência para Idosos. Utilizou-
se estatística descritiva por meio de frequência absoluta e relativa. Resultados e discussão: 
Da amostra do estudo (n=289) 81 idosos reprovaram no MEEM e um não teve condições 
de responder; 128 eram mulheres e a média geral de idade dos investigados foi de 70,3 
(±7,85). Os resultados revelaram que 52,1% (108) dos investigados relatou ter uma 
percepção de saúde positiva e boa parte destes (64,8%; n=70) são ativos e apenas 35,1% 
(38) são inativos. Já dos 47,8% (99) dos indivíduos que relataram ter uma percepção de 
saúde negativa, quase a metade são inativos 46,4% (46). Tal resultado mostra-se coerente 
com o constructo de que idosos praticantes de exercício físico regular apresentam uma 
autopercepção de saúde positiva. O processo de envelhecimento acompanhado de 
múltiplas doenças crônicas pode ser uma barreira para estes idosos aderirem a uma prática 
regular de exercícios físicos devido ao medo de piorar doenças prévias. Estas barreiras 
podem impedir que o indivíduo alcance os benefícios já bem estabelecidos pelo exercício 
físico regular. A conscientização desta população sobre a importância da adesão ao 
exercício e seus efeitos positivos para a saúde pode ser crucial para motivar  as pessoas a 
se tornarem ativas. Conclusões: Mais da metade dos idosos avaliados relataram ter uma 
autopercepção de saúde favorável sendo boa parte ativos fisicamente. 
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PERFIL DE DISPENSAÇÃO DE BENZODIAZEPÍNICOS À POPULAÇÃO IDOSA 
NO MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR - RS 
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1Acadêmico de Medicina da Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria/RS, 
Brasil; 2Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde de Coronel Pilar/RS, Brasil; 

3Médica de Família e Docente da Universidade Federal de Santa Maria, Santa 
Maria/RS, Brasil; 

*Apresentador – danielcapalonga@gmail.com 
 
Introdução: A classe medicamentosa dos benzodiazepínicos (BZD) está entre as mais 
prescritas em todo o mundo. O uso por tempo prolongado desse tipo de medicamento, 
ainda que em dosagens baixas, é capaz de acarretar diversos efeitos adversos, 
sobretudo se administrados à população idosa. Por isso, o presente trabalho ocupou-se 
de analisar a dispensação de BZD por parte da Farmácia Municipal à população do 
município de Coronel Pilar, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Tal município 
foi escolhido por suas peculiaridades: trata-se de um dos cinco municípios com maior 
percentual de população idosa no país, conforme dados do último Censo Nacional, além 
do fato de toda a dispensação medicamentosa ser centralizada na única unidade 
farmacêutica do município. Objetivos: O objetivo deste trabalho foi avaliar a dispensação 
dos benzodiazepínicos por parte da Farmácia Municipal de Coronel Pilar, município com 
elevada proporção de idosos no Rio Grande do Sul, analisando quais os fármacos 
ofertados, e a proporção do consumo dos BZD pelo público de idosos. Metodologia: 
Trata-se de um estudo transversal, observacional, descritivo, realizado a partir da análise 
de dados secundários disponíveis no Software Multi24, utilizado na referida unidade para 
gerenciamento farmacêutico. Após o diagnóstico situacional, realizado no período 
compreendido entre 02 de janeiro de 2018 e 01º de abril de 2018, foi realizada uma breve 
revisão da literatura científica para embasar uma discussão acerca dos dados 
encontrados. Resultados: O levantamento realizado permitiu identificar que o único 
benzodiazepínico fornecido na unidade farmacêutica estudada é o clonazepam, 
disponível em duas apresentações posológicas: comprimidos de 2mg ou solução oral de 
2,5mg/mL. No período estudado, foram dispensados 2.380 comprimidos a um total de 
23 pacientes. Deste, 12 (52%) eram idosos, consumindo 
1.200 comprimidos (50%). Quanto à solução oral, foram dispensados 36 frascos a um 
total de 17 pacientes. Destes, 10 (58%) eram idosos, consumindo 19 frascos (53%). 
Conclusões: Os achados do presente foram ao encontro da literatura, inventariando um 
elevado consumo de benzodiazepínicos por parte de idosos: na unidade pesquisada, 
representaram cerca de 50% dos usuários dessa classe de fármacos. Na população 
geriátrica, em decorrência das alterações metabólicas oriundas do processo de 
envelhecimento, é imperiosa a prescrição criteriosa de medicamentos, sobretudo dos da 
classe dos benzodiazepínicos, devendo-se ter claras as particularidades quanto ao seu 
uso bem como o risco aumentado de efeitos adversos nessa faixa etária. 
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Introdução: O processo de envelhecimento em indivíduos com transtornos mentais e 
comportamentais pode ser agravado, pois muitos são institucionalizados precocemente, 
fazem uso excessivo de medicamentos, especialmente psicotrópicos, e possuem o 
estado nutricional comprometido. Estudos também mostram que a taxa de mortalidade 
de pessoas com transtornos mentais é duas vezes mais alta  que indivíduos sem 
transtornos mentais, sendo que a expectativa de vida é 20% menor comparada à 
população que não tem a doença. Tem-se observado, como na população em geral, 
óbitos frequentes por doenças cardiovasculares, causadas por ganho de peso associado 
à má alimentação, inatividade física e polifarmácia. Objetivo: Descrever o estado 
nutricional de indivíduos com transtornos mentais que fazem uso de antipsicóticos. 
Metodologia: Foi realizado um estudo transversal com usuários- moradores de 
instituições de longa permanência terapêutica localizados no município de Passo Fundo. 
Esse estudo faz parte da pesquisa “Censo sociodemográfico, jurídico e de saúde dos 
usuários-moradores das Instituições de Longa Permanência Terapêutica de Passo 
Fundo/RS”, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Passo 
Fundo sob parecer nº 2.092.340. Para responder os objetivos do presente estudo foi 
aplicado questionário com questões demográficas e foram aferidas as medidas de peso 
e altura para classificação do estado nutricional dos usuários-moradores. Resultados: 
Foram entrevistados 80 usuários-moradores, com média de idade de 43,13 anos 
(DP=11,7), 64,7% (n=44) referiram ser do gênero masculino e o restante do gênero 
feminino (n=24; 35,3%), 86,8% (n=59) eram solteiros, 44,1% (n=30) referiram ser de cor 
da pele branca e 39,7% não souberam responder. No que se refere ao estado nutricional, 
de acordo com o Índice de Massa Corporal (IMC), 19,1% (n=13) foram classificados 
como eutrofia, 21,3% (n=17) como excesso de peso e 16,3% (n=13) obesidade. Com 
relação ao uso de antipsicóticos, 92,5% (n=74) faziam uso de medicação psiquiátrica. 
Conclusões: Foi identificada elevada prevalência de sobrepeso e obesidade, podendo 
estar associada diretamente ao uso de antipsicóticos, porém, o excesso de peso nem 
sempre é dado somente como reação adversa da medicação, e sim pela má nutrição e 
inatividade física. 
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POLIFARMÁCIA EM IDOSOS COM DOENÇAS REUMÁTICAS 
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*Márcia de Oliveira Siqueira- farm.marsiq@gmail.com 
 
Introdução Os idosos são acometidos por comprometimento das funções fisiológicas e 
aumento de doenças crônicas, dentre as quais se podem citar as doenças reumáticas, 
cujas mesmas causam prejuízos musculoesqueléticos e sistêmicos, dor e outras 
complicações, condicionando os seus portadores a fazer um alto consumo de 
medicamentos, e estarem sujeitos a polifarmácia (o uso de cinco medicamentos ou 
mais). Objetivo: analisar a prevalência da polifarmácia e fatores associados em idosos 
com doenças reumáticas. Metodologia: Trata-se de um estudo analítico, descritivo, 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Universidade de 
Passo Fundo sob protocolo nº 348.381, cujo mesmo está de acordo com a Resolução 
196/96 do Conselho Nacional de Saúde. A amostra foi composta por 87 indivíduos acima 
de 60 anos que concordaram em participar do estudo assinando o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. Os indivíduos responderam a um questionário 
estruturado, abordando: sexo, estado civil, escolaridade, longevidade, diagnóstico, auto 
percepção de saúde, tipos de doenças associadas, uso de medicamentos e polifarmácia. 
Utilizou-se o teste qui-quadrado para verificar a relação entre a polifarmácia e as 
variáveis independentes. Resultados: Foram incluídos 87 indivíduos. Observou-se que a 
maioria da amostra apresentava diagnóstico de osteoartrite (47,1%), eram do sexo 
feminino (82,8%), tinham de 60-79 anos, viúvos (40,2%), de ensino fundamental 
incompleto (40,2%) e com boa percepção de saúde (44,8 %). A polifarmácia esteve 
associada a doença cardiovascular (p<0,05), prevalecendo em 61,5% dos cardiopatas. 
Conclusões: A prevalência de polifarmácia foi de 61,5% e esteve associada aos idosos 
com doenças reumáticas que tinham doenças cardiovasculares. 
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Introdução: Câncer é o nome genérico atribuído a mais de cem patologias distintas que 
possuem em comum o crescimento celular desordenado. O envelhecimento é um fator 
de risco para seu desenvolvimento, sendo que idosos são geralmente menos propensos 
a tomar consciência de seus sintomas iniciais, resultando numa probabilidade maior de 
serem diagnosticados com câncer já em estágio avançado. Logo, é relevante a pesquisa 
de compostos que possam ter efeitos no tratamento de diferentes neoplasias e neste 
contexto, as plantas tem se destacado pois além de serem fontes de diferentes 
compostos bioativos são de fácil acesso e consumo. A Sida rhombifolia (Malvaceae) é 
conhecida popularmente como guanxuma e é utilizada empiricamente para diversas 
finalidades, como anti-inflamatório, antirreumático, hipoglicemiante, anticancerígeno, 
dentre outras. Objetivo: Realizar um estudo de revisão bibliográfica acerca das 
pesquisas que avaliaram o potencial antitumoral de S. rhombifolia. Metodologia: Foram 
feitas pesquisas nos bancos de dados Scopus, Pubmed e Google Scholar utilizando as 
palavras-chave “Sida rhombifolia, anticancer, antitumor”. Resultados e discussão: Foram 
encontrados 8 artigos experimentais que avaliaram sua atividade antitumoral in vitro. 
Os extratos foram preparados a partir de folhas (1), raízes (1), plantas inteiras (6), 
sozinhas (7) ou em combinação com extratos de outras plantas (1), com solvente 
aquoso, etanólico, metanólico, hexano e acetato de etila. As células utilizadas foram de 
câncer de mama, pulmonar, cólon, renal, ovariano, hepático, estomacal, uterino, 
leucemia, melanoma e glioblastoma. A IC50 (concentração que inibe 50% das células 
tumorais) foi determinada em 3 trabalhos, 151,08 µg mL-1 (útero), 475,33 ± 0,65 µg mL-1 

(fígado) e > 1000 µg mL-1 (cólon). Um estudo relatou atividade citolítica contra células de 
câncer de mama, pulmão, cólon, ovário, renal, glioblastoma e melanoma. Além disso, foi 
observada inibição das células de neoplasia hepática (47.82%) e estomacal (68.52%), 
além de baixa atividade antiproliferativa em células cancerígenas multirresistentes de 
leucemia, mama, cólon e glioblastoma. Entretanto, em apenas um dos estudos foi feita 
a caracterização fitoquímica do extrato. Conclusão: A partir dos resultados é possível 
inferir que S. rhombifolia apresenta compostos bioativos com efeito antiproliferativo em 
alguns tipos de células de câncer. Assim, estudos adicionais são necessários para 
elucidar a atividade antitumoral de S. rhombifolia e de seus compostos isolados em 
diferentes tipos de neoplasias, bem como seu mecanismo de ação. 
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Introdução: Durante o processo de envelhecimento é comum o aparecimento de algumas 
doenças, principalmente doenças crônicas não transmissíveis. A multimorbidade, 
causada pela presença de duas ou mais morbidades em um mesmo indivíduo. Está 
associada com maior mortalidade, capacidade funcional reduzida, polifarmácia e 
aumento da demanda por cuidados em saúde. Objetivo: Descrever a prevalência de 
multimorbidade e aspectos de saúde em idosos institucionalizados. Metodologia: Estudo 
transversal com idosos residentes em instituições de longa permanência nos municípios 
de Passo Fundo, Carazinho e Bento Gonçalves. O estudo faz parte do projeto de 
pesquisa “Padrões de Envelhecimento e Longevidade: aspectos biológicos, 
educacionais e psicossociais”. Foi aplicado questionário com questões 
sociodemográficos, condições de saúde e doença. O estudo foi aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da Universidade de Passo Fundo sob parecer nº 2.097.278 e, 
destaca-se que todos os indivíduos foram preservados através do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. Resultados: Participaram do estudo 478 idosos, com 
predomínio do sexo feminino (71,1%). A idade média foi de 80 anos (±9,77), destes, 
89,5% referem ser de cor branca; 83,5% tem um ou mais anos de escolaridade. Em 
relação aos aspectos de saúde, 59,5% apresentam multimorbidade, 6,3% tem o hábito 
de fumar, 76,8% fazem uso de polifarmácia e 36,6% referem dor crônica. Conclusões: A 
prevalência de multimorbidade foi elevada na amostra investigada, além disso, o uso de 
polifarmácia e dor crônica também estão em evidência. Tais resultados denunciam a 
necessidade de ações de promoção da saúde, prevenção de doenças e assistência 
multiprofissional em idosos institucionalizados. 
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Introdução: Nos ambientes de trabalho podem ser encontrados agentes cancerígenos 
como o amianto, a sílica, benzeno, níquel, cromo, a radiação ionizante e alguns 
agrotóxicos, cujo efeito pode ser potencializado se for somada a exposição a outros 
fatores de risco para câncer, como a poluição ambiental, dieta rica em gorduras trans, 
consumo exagerado de álcool, os agentes biológicos e o tabagismo. Pelo menos 19 tipos 
de tumores malignos, como os de pulmão, pele, fígado, laringe, bexiga e leucemias 
podem estar relacionados à ocupação do paciente. Objetivo: Investigar a prevalência de 
câncer relacionado ao trabalho em idosos do Rio Grande do Sul nos últimos cinco anos. 
Metodologia: Pesquisa descritiva utilizando dados de “Tabulações da vigilância 
epidemiológica – CEVS/SES/RS” no item “SINAN NET e dengue online”, a opção 
“Câncer relacionada ao trabalho”. Foi selecionado em “Linha” o “Regional de 
Notificação”, em “Coluna” a “Faixa etária” e em “Conteúdo” a “Frequência”. Como 
“Períodos disponíveis” foram selecionados isoladamente os anos de 2012 a 2017. Na 
“Faixa etária” foram selecionados os itens “60 a 69 anos”, “70 a 79 anos” e “80 anos e 
mais”. Em “Regional de notificação” foram selecionadas as opções “4301 Porto Alegre- 
01”, “4302 Porto Alegre-02”, “4303 Pelotas”, “4304 Santa Maria”, “4305 Caxias do Sul”, 
“4306 Passo Fundo”, “4307 Bagé”, “4308 Cachoeira do Sul”, “4309 Cruz Alta”, “4310 
Alegrete”,  “4311  Erechim”,  “4312  Santo  Ângelo”,  “4313  Santa  Cruz  do  Sul”, “4314 

Santa Rosa”, “4315 Palmeira das Missões”, “4316 Lajeado”, “4317 Ijuí”, “4318 Osório”, 
“4319 Frederico Westphalen”, “4300 Município ignorado – RS” e “0000 Município em 
branco”. Resultados: No ano de 2015, ocorreram quatro casos em idosos de 60 a 69 
anos e dois casos em 70 e 79 anos na regional de Passo Fundo. No ano de 2017, ocorreu 
um caso com indivíduos de 70 a 79 anos na regional de Passo Fundo. Ainda, na regional 
de Santa Cruz do Sul ocorreu um caso com idosos de 60 a 69 anos e um caso com 70 a 
79 anos. Neste mesmo ano, na regional de Lajeado ocorreu um caso em idosos de 60 a 
69 anos. Não foram registrados casos notificados nas demais regionais e nos anos 
pesquisados bem como na faixa etária de 80 anos ou mais. Conclusão: Os dados obtidos 
permitem concluir que a maior prevalência de casos notificados de câncer relacionado 
ao trabalho, nos últimos cinco anos, foi observada na regional de Passo Fundo (sete 
casos) e na faixa etária de 60 a 69 anos (seis casos). Espera-se que tais resultados 
possam servir de subsídios para ações preventivas relacionadas ao câncer ocupacional. 

 

Palavras-chave: doenças profissionais; câncer ocupacional; prevalência, notificação de 
doenças; idoso. 

mailto:deiseiop@hotmail.com
mailto:deiseiop@hotmail.com


Anais do Iº Simpósio de Biogerontologia e Saúde | ISSN 1983-6929 

1 

 

 

 

 

PREVALÊNCIA DE FATORES DE RISCO PARA DOENÇAS CRÔNICAS NÃO 
TRANSMISSÍVEIS EM COLABORADORES DE UMA UNIVERSIDADE DO RIO 

GRANDE DO SUL 
 

L.V. Biasi1*, J. Tirloni2, S.A.Scortegagna3 , A.M.Mingott3 ,B.M.Dalmolin3, 
C.B.C.Gonçalves3 ,D.B.Graeff3 ,J.Bervian3 , P. Manfredi3 , A.L.S. Alves3

 

1Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo/Rio Grande do Sul, Brasil; 2Nuntricionista, 
graduada pela Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo/Rio Grande do Sul, Brasil; 

3Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo/Rio Grande do Sul, Brasil; 
*Luísa Victória Biasi – luisavicc@gmail.com 

 
Introdução: As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são as principais fontes de 
carga de doença no Brasil. Objetivo: Descrever a prevalência de fatores de risco para 
DCNT em professores e funcionários da Universidade de Passo Fundo. Métodos: Estudo 
transversal por meio de questionário online de autopreenchimento enviado por e-mail em 
cinco momentos distintos durante o período de maio a julho de 2016, contendo variáveis 
demográficas e socioeconômicas, dados antropométricos, história de tabagismo, 
consumo de álcool e nível de atividade física. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da Universidade de Passo Fundo sob parecer nº 
1.526.286. Os dados foram analisados em software de estatística. Foram calculadas as 
medidas de tendência central e dispersão para as variáveis quantitativas e para as 
variáveis qualitativas foram apresentadas as frequências absolutas e relativas simples. 
Resultados: Da população de 2234 professores e funcionários, 489 participaram da 
pesquisa. Desses, a maioria eram mulheres (n=307;62,8%), casados ou em união 
estável (n=333;68%), com média de idade 39,5±10,68 anos, pertenciam as classes 
econômicas A e B (n=368;75,8%) e tinham ensino superior completo (n=413;84,5%). Os 
fatores de risco mais prevalentes foram excesso de peso (157[32,3%] com sobrepeso e 
62[12,8%] obesos), inatividade física (187[39,5%] insuficientemente ativos), baixo 
consumo de frutas, legumes e verduras (185[37,8%] consumo de apenas uma ou 
nenhuma fruta por dia; e 210[42,9%] ingestão de três ou menos porções de verduras e 
legumes por dia). Conclusões: Os fatores de risco para as DCNT mais prevalentes 
identificados nessa amostra são todos modificáveis. Assim, essas informações podem 
contribuir para se propor ações de promoção à saúde, sensibilizando e facilitando a 
mudança de hábitos no ambiente de trabalho universitário, extrapolando para o meio de 
convívio social e familiar. Além disso, esses achados podem fortalecer o vínculo com a 
sociedade civil e o governo facilitando a resposta à sociedade no desafio contra as 
DCNT. 
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Introdução: A hipertensão arterial sistêmica é uma doença crônica não transmissível, 
multifatorial e de alta prevalência. Relacionada a fatores intrínsecos, é um importante 
problema de saúde pública, visto que apresenta números elevados de morbimortalidade. 
Objetivo: avaliar a prevalência de hipertensão arterial sistêmica em indivíduos com 
osteoartrite. Metodologia: trata-se de um estudo analítico, descritivo, aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Universidade de Passo Fundo sob 
protocolo nº 348.381, cujo mesmo esta de acordo com a Resolução 196/96 do Conselho 
Nacional de Saúde. A amostra foi composta de 52 indivíduos com diagnóstico clínico de 
osteoartrite, que aguardavam por atendimento fisioterapêutico na lista de espera da 
Clínica de Fisioterapia da Universidade de Passo Fundo e concordaram em participar do 
presente estudo, mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
Os indivíduos responderam um questionário estruturado, abordando: condições 
socioeconômicas (idade, sexo, estado civil e escolaridade) e condições de saúde (uso 
de medicamentos, patologias associadas e autopercepção de saúde). Utilizou-se o teste 
qui-quadrado para verificar a prevalência da hipertensão arterial sistêmica e a 
osteoartrite. Resultados: foram incluídos 52 indivíduos. Observou-se que a maioria dos 
portadores de hipertensão arterial sistêmica era do sexo masculino (69,2%), 
concentrados na faixa etária de 60 e 69 anos (45,5%); casados (76,0%); com ensino 
fundamental incompleto (69,6%). Estes referem auto percepção de saúde ruim (69,2%) 
e fazem uso de medicamentos (68,3%). A hipertensão arterial sistêmica esteve 
associada ao aumento da faixa etária dos indivíduos com osteortrite (p<0,05). 
Conclusão: Conclui-se que a HAS apresentou uma alta prevalência e esteve associada 
ao aumento da idade em indivíduos com osteoartrite. 
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Introdução: A mamografia é o método preconizado para rastreamento na rotina da 
atenção integral à saúde da mulher. A mamografia é o único exame cuja aplicação em 
programas de rastreamento apresenta eficácia comprovada na redução da mortalidade 
do câncer de mama. Para o Ministério da Saúde, a mamografia de rotina é recomendada 
para as mulheres de 50 a 69 anos a cada dois anos. Objetivo: Investigar a prevalência 
de mamografias realizadas em idosas no Rio Grande do Sul no período de 2010 a 2014. 
Metodologia: Pesquisa descritiva utilizando dados secundários de uma fonte pública de 
pesquisa proveniente do DATASUS, sendo utilizada a plataforma SISMAMA. Foi 
selecionada a opção “Mamografia unilateral - 02.04.03.003-0 Mamografia bilateral para 
rastreamento - 02.04.03.018-8” e a opção “Brasil/ Regiões”. Em “Linha” foi marcado o 
“UF Unidade de Saúde”, em “Coluna” a “Faixa etária” e em “Conteúdo” a “Quantidade de 
exames”. Como “Períodos disponíveis” foram selecionados isoladamente os anos de 
2010 a 2014. Na “Faixa etária” foram selecionados os itens “60 a 64 anos”, “65 a 69 anos” 
e “70 anos e mais”. Em “UF Unidade de saúde” foi selecionado o estado do “Rio Grande 
do Sul”. Resultados: No ano de 2010 foram realizadas 20847 mamografias em idosas de 
60 a 64 anos, 12849 em idosas de 65 a 69 anos e 11630 com mais de 70 anos. Em 2011 
foram realizadas 18840 mamografias em idosas de 60 a 64 anos, 11770 em idosas de 
65 a 69 anos e 10343 com mais de 70 anos. No ano de 2012 foram realizadas 18158 
mamografias em idosas de 60 a 64 anos, 11382 em idosas de 65 a 69 anos e 9907 com 
mais de 70 
anos. Em 2013 foram realizadas 6660 mamografias em idosas de 60 a 64 anos, 4081 
em idosas de 65 a 69 anos e 3718 com mais de 70 anos. No ano de 2014 foram 
realizadas 8587 mamografias em idosas de 60 a 64 anos, 5541 em idosas de 65 a 69 
anos e 4655 com mais de 70 anos. Conclusão: Conclui-se que 2010 foi o ano com a 
maior realização de mamografias em idosas no Rio Grande do Sul e que os números 
foram diminuindo a cada ano, tendo uma redução bastante significativa nos anos de 2013 
e 2014. Percebe-se uma maior prevalência de mamografias na faixa etária dos 60 a 64 
anos. Cabe aos profissionais de saúde, por terem uma proximidade rotineira com as 
idosas, elaborar estratégias como a educação em saúde a fim de aprimorar o 
conhecimento sobre a importância deste exame além de desmistificar os receios sobre 
este exame. Com ações de conhecimento e incentivo a realização deste exame poderá 
reduzir o número de casos de câncer de mama em idosas no Brasil. 
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PREVALÊNCIA DE SÍFILIS ADQUIRIDA EM IDOSOS DE SANTA MARIA, RIO 
GRANDE DO SUL 

 
M. P. Turchiello*1, D. I. Tavares1, A. A. Jaeger1, H. M. F. Pivetta1, M. M. Braz1 

1Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria/RS, Brasil; 
*Apresentador – e-mail: marianapes@hotmail.com 

 
Introdução: A sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) curável e exclusiva 
do ser humano, causada pela bactéria Treponema pallidum. Pode apresentar várias 
manifestações clínicas e diferentes estágios (sífilis primária, secundária, latente e 
terciária). Objetivo: Investigar a prevalência de sífilis adquirida na população idosa de 
Santa Maria, Rio Grande do Sul. Metodologia: Pesquisa descritiva utilizando dados de 
“Tabulações da vigilância epidemiológica – CEVS/SES/RS” no item “SINAN NET e 
dengue online”, a opção “Sífilis adquirida”. Foi selecionado em “Linha” o “Município de 
notificação”, em “Coluna” a “Faixa etária” e em “Conteúdo” a “Frequência”. Como 
“Períodos disponíveis” foram selecionados isoladamente os anos de 2012 a 2017. Na 
“Faixa etária” foram selecionados os itens “60 a 69 anos”, “70 a 79 anos” e “80 anos e 
mais”. Em “Município de notificação” foi selecionada a cidade de “Santa Maria”. 
Resultados: No ano de 2012 ocorreram dois casos de sífilis em idosos de 60 a 69 anos 
e um na faixa etária de 70 a 79 anos. No ano de 2013 ocorreram cinco casos notificados 
na faixa etária de 60 a 69 anos. No ano de 2014 foram notificados cinco casos com 
indivíduos de 60 a 69 anos, um com 70 a 79 anos e um na faixa etária de mais de 80 
anos. No ano de 2015 ocorreram dez casos notificados em idosos de 60 a 69 anos e dois 
na faixa etária de 70 a 79 anos. No ano de 2016 houve dezesseis casos com indivíduos 
de 60 a 69 anos e dois na faixa etária de 70 a 79 anos. No ano de 2017 foram dezesseis 
casos notificados em idosos de 60 a 69 anos e nove na faixa etária de 70 a 79 anos. 
Conclusão: Conclui-se que houve um aumento do número de casos de sífilis adquirida 
notificada a partir de 2015 e uma maior prevalência na faixa etária de  60 a 69 anos (54 
casos notificados). Espera-se que com estes dados se tenha um maior conhecimento 
sobre a doença e seus agravos e se possam elaborar ações para evitá-las. 
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Introdução: Os sintomas depressivos encontram-se presentes na população idosa, nos 
idosos institucionalizados esses sintomas são mais prevalentes e intensos, podendo gerar 
outras complicações como a insônia, além disso, quando ambas aparecem de forma 
associada podem interferir negativamente na qualidade de vida. Objetivo: Verificar a 
prevalência de sintomas depressivos e associá-los a presença de insônia em idosos 
institucionalizados. Metodologia: Estudo de corte transversal de base populacional, 
realizado com idosos de ambos os sexos, com idade de 60 anos ou mais, residentes em 
instituições de longa permanência para idosos (ILPI) de caráter privado e filantrópico, 
localizadas em três municípios do estado do Rio Grande do Sul. Foram incluídos os idosos 
com cognição preservada, que compreenderam e falavam a língua portuguesa e aceitaram 
participar do estudo e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido e foram 
excluídos os que não aceitaram participar e ou estiveram hospitalizados no dia da 
entrevista. Foi utilizado um questionário sociodemográfico, contendo questões referentes a 
sexo, idade, cor da pele, estado civil, escolaridade e um questionário contendo questões de 
saúde, como o uso de polifarmácia, o uso de medicamento antidepressivo e a presença de 
insônia. O Mini-exame do estado mental foi utilizado para avaliar o nível cognitivo e o 
instrumento GDS-15 foi realizado para rastreio de sintomas depressivos. Utilizou-se a 
estatística descritiva para caracterização da amostra, o teste Qui-quadrado de Person para 
a associação entre as variáveis, com nível de significância de 5%. As informações foram 
coletadas, digitalizadas e analisadas no programa Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS) versão 22.0. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
com Seres Humanos da Universidade de Passo Fundo (parecer nº 2097278). Resultados: 
O estudo foi composto por uma amostra de 125 idosos institucionalizados com cognição 
preservada, a maioria do sexo feminino, com idade de 80 anos ou mais, de cor branca, 
viúvos, com um a oito anos de estudo. Quanto às características de saúde a maior parte da 
amostra fazia uso de polifarmácia, fazia uso de medicamento antidepressivo, não 
apresentavam insônia e sem sintomas depressivos. Na associação entre sintomas 
depressivos e insônia, observou-se relação estatisticamente significativa para a presença 
sintomatologia depressiva e a presença de insônia quando comparado aos idosos sem 
insônia, todavia, a maioria dos idosos com sintomas depressivos apresentavam insônia. 
Conclusão: A prevalência de sintomas depressivos não foi estatisticamente significativa, 
pois esteve presente na menor parcela da amostra, porém, observou-se relação 
estatisticamente significativa para os idosos com sintomas depressivos e com insônia 
quando comparados aos sem insônia. 
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Introdução: sobrepeso e obesidade têm sido considerados um grave problema mundial, 
principalmente devido ao aumento da prevalência em crianças e adolescentes. Objetivo: 
determinar a prevalência de sobrepeso e obesidade em adolescentes escolares do 
município de Santo Ângelo, RS. Metodologia: participaram do estudo adolescentes de 
ambos os gêneros, com idade entre 12 e 18 anos, matriculados em escolas públicas. Foram 
realizadas entrevistas para avaliações socioeconômicas, hábitos alimentares e de lazer. 
Após, foram determinados os parâmetros antropométricos. O projeto foi aprovado pelo 
Comitê de Ética da URI Campus Santo Ângelo sob parecer número 1.885.090. Resultados: a 
amostra foi constituída de 72 adolescentes, com idade média de 14,3 anos, apresentou 
63,9% do gênero feminino e 36,1% masculino. A maioria (86,19%) apresentou normal e 
baixo peso, e 13,9% apresentaram sobrepeso, obesidade grau I e grau II. O parâmetro 
circunferência abdominal mostrou-se alterado em 15,3% e 22,2% dos adolescentes do 
gênero masculino e feminino, respectivamente. 80,6% permaneciam de 1 a 5 horas diárias 
na televisão, jogando videogame e no computador; e a maioria (80,5%) relatou dormir entre 
7 e 9 h diárias. 65,3% relataram que praticavam esporte fora do horário escolar e 63,9% 
iam caminhando para a escola. Ainda, 95,8% dos estudantes relataram consumir produtos 
industrializados. Conclusão: As prevalências de obesidade e sobrepeso dos participantes 
do estudo são baixas, sendo este, um aspecto positivo para a saúde dos mesmos, 
mostrando que a prática de atividade física fora do horário escolar contribui para a 
manutenção de um peso adequado. 
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Introduçao: Nas últimas décadas, um aumento significativo na população adulta em todo 
o mundo tem sido observado e documentado. É por isso que a população idosa tem sido 
objeto de múltiplos estudos para pesquisadores. Ao longo dos anos, as pessoas tendem 
a perder certas habilidades sensoriais e motoras, como visão, marcha, olfato, audição, 
entre outras. Essa perda geral de funções afeta as funções cognitivas e linguísticas da 
mesma forma, sendo estas chaves para o correto desenvolvimento das habilidades da 
vida diária e manutenção da funcionalidade da pessoa idosa ao longo dos anos. Com o 
passar dos anos, os adultos mais velhos começam a relatar a perda subjetiva de 
memória, a evidência prévia de que o trabalho é necessário para evitar esse tipo de 
alteração. Objetivo: Criar um programa de prevenção da deterioração cognitivo que 
permita melhorar e/ou manter habilidades cognitivas em idosos, com atividades 
presenciais e estratégias para a vida diária que estimulem e reforcem essas habilidades. 
Metodologia: O tipo de estudo será descritivo. Um tipo de pesquisa quase experimental 
será usado. Para este projeto com um grupo de estudo, onde um teste pré-teste será 
usado. Como procedimento, o programa consistirá de 10 sessões de duração de 60 
minutos em cada sessão, nas quais serão abordados aspectos cognitivos e linguísticos, 
como percepção, orientação, atenção, funções executivas, linguagem, memória e 
reminiscências. O programa será destinado a um grupo de 20 idosos autônomos entre 
60 e 75 anos, pertencentes a um centro de idosos dependentes do Serviço Nacional de 
Atenção ao Idoso (SENAMA). Resultados: Espera-se criar um programa que gere uma 
melhoria ou manutenção nas habilidades cognitivas e lingüísticas dos idosos 
participantes. Conclusões: Um programa efetivo é criado e aplicado que mostrará uma 
melhoria ou uma mentalização das habilidades cognitivas e lingüísticas dos idosos, o 
que torna relevante a prevenção da deterioração cognitiva nessa população. Todos os 
sujeitos assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, pois este trabalho 
seguiu os princípios éticos para pesquisa médica em seres humanos estabelecidos na 
Declaração de Helsinki (1964). 

 
Palavras-chave: prevenção; deterioração cognitivo; idosos. 
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Introdução: As quedas em idosos representam uma das principais causas de mortes. 
Entre os fatores de risco, a deficiência visual é considerada um fator intrínseco, podendo 
aumentar a probabilidade em 2,2 vezes. Objetivo: descrever a prevalência de problemas 
de visão e quedas em idosas de um centro de referência e atenção ao idoso. 
Metodologia: Trata-se de um estudo transversal com idosas, com 60 anos ou mais, 
matriculadas em oficinas do Centro de Referência e Atenção ao Idoso da Universidade 
de Passo Fundo/RS (Creati-UPF). Este estudo faz parte do projeto “Estudo Longitudinal 
do Centro de Referência e Atenção ao Idoso: ELO-Creati”, aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da Universidade de Passo Fundo sob parecer nº 741.214. As 
variáveis investigadas foram: idade, estado civil, escolaridade e classe econômica, 
presença de problemas de visão, uso de óculos e relato de quedas nos últimos 12 meses. 
Resultados: Foram investigadas 340 idosas, a média de idade foi de 69,05 anos 
(DP=0,37), 61,0% pertenciam as classes econômicas A e B, 61,5% viviam sem 
companheiro e 42,1% tinham até oito anos de escolaridade. O problema de visão foi 
referido por 95,9% das idosas e 92,4% referiram uso de óculos com melhora na visão. 
Apenas 2,94% referiram a presença de outras causas de deficiência visual como 
catarata, miopia e glaucoma. A queda nos últimos 12 meses foi relatada por 17,4% das 
idosas, sendo que 6,8% não tinham problemas de visão, mas não houve associação 
significativa. Conclusões: os resultados mostram que quase a totalidade das idosas 
apresentam problemas oculares com deficiência visual, porém não sabem nomeá-los ou 
não consideram o problema de visão como patologia e a presença de quedas nos últimos 
12 meses não foi associada aos problemas de visão. 
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REFLEXÃO SOBRE A ATENÇÃO AO FAMILIAR CUIDADOR 

 

C. T. Both*1, M. T. Leite1, L. M. Hildebrandt1, J. E. Both2
 

1Universidade Federal de Santa Maria – Campus Palmeira das Missões, Palmeira das 
Missões/RS, Brasil; 

2Secretaria Municipal de Saúde de Porto Lucena/RS, Brasil; 
*Apresentador – e-mail: carolinethaisboth@hotmail.com 

 
Introdução: O processo de morte e morrer e as vivências do processo de luto são 
fenômenos complexos, com características diversificadas e peculiares a cada cultura e 
crença religiosa. Geralmente são acompanhados por sentimentos ambíguos, temores e 
dificuldades em aceitar a finitude da vida. Objetivo: Refletir acerca da atenção de 
enfermagem aos cuidadores familiares no processo de morte e morrer do idoso e na 
vivência do luto. Método: Análise reflexiva a partir de experiências enquanto acadêmica 
de enfermagem e a partir de revisão bibliográfica de artigos originais publicados na base 
de dados da LILACS. Reflexões: Os artigos apontam que o diagnóstico de uma doença 
em fase terminal que culmina com a morte causa um misto de sentimentos no familiar, o 
qual precisa reorganizar-se para se dedicar ao cuidado do idoso enfermo. O familiar 
passa a vivenciar medos, dúvidas e incertezas em como agir com o idoso e em como 
cuidar de si próprio ao mesmo tempo. Também, encontra dificuldade de comunicação 
e interação com o idoso adoecido e desgaste físico e mental. Ainda, pode apresentar 
angústia e piedade por sentir que a morte é algo concreto e próximo em sua família, além 
do sentimento de culpa por, algumas vezes, pedir a Deus o descanso eterno do familiar 
e o fim do sofrimento. De acordo com a literatura analisada, após a perda do ente 
querido, o familiar está mais suscetível a desenvolver um luto patológico, com 
manifestações de depressão, ansiedade e agravamento de doenças pré-existentes. 
Nesse sentido, é importante que a equipe de enfermagem atue junto aos familiares de 
idosos em processo de morrer, desde o diagnóstico da enfermidade, morte e vivências 
de luto, oferecendo atenção integral e humanizada, de forma solidária, empática, 
dialogada e em conjunto com o familiar. É importante que o enfermeiro se aproxime do 
familiar, tanto no ambiente hospitalar e ambulatorial quanto no atendimento em 
domicílio, com diálogo, compreendendo seus anseios, orientando quanto aos cuidados 
com o idoso e de como agir frente a nova realidade de vida. Além disso, deve abordar 
aspectos do processo do morrer e da morte, a fim de proporcionar conforto e diminuir a 
dor do sofrimento quando for possível. Conclusões: Na literatura analisada, a equipe de 
enfermagem reconhece a importância da atenção ao familiar de idoso durante o 
processo de morrer e de luto, no entanto, o que se observa é um afastamento desta dos 
familiares. Isso ocorre devido à situação de tristeza, impotência, despedidas e 
sofrimento, vivenciadas pelo cuidador e pela equipe de enfermagem, assim como, por 
causa do despreparo e da ausência de reflexões e capacitações dos profissionais da 
enfermagem sobre o processo de morrer e de luto e sobre a abordagem dessa temática 
com a família. 
Palavras-chave: Enfermagem; Cuidado de Enfermagem; Idoso; Cuidadores. 
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TÍTULO: PROMOVENDO QUALIDADE DE VIDA AO IDOSO POR MEIO DO 
DIÁLOGO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

M.J Oliveira*1, L.I. Filippin2, M. M. Boniatti3 
1 Enfermeira Hospital Moinhos de Vento, Mestre em saúde e Desenvolvimento pela 
Universidade La Salle Canoas/RS, Brasil; 
2 Docente do Programa de Pós-graduação em Saúde e Desenvolvimento Humano – 
Universidade La Salle, Canoas/RS, Brasil; 
3 Docente do Programa de Pós-graduação em Saúde e Desenvolvimento Humano – 
Universidade La Salle, Canoas/RS, Brasil; 

*Apresentador – e-mail: maria_santos_rs@yahoo.com.br 
 

Introdução: a educação em saúde por meio do diálogo interfere de forma positiva no 
processo saúde e doença da população idosa. O diálogo promove reflexões críticas do 
sujeito sobre seu processo de autocuidado. Objetivo: promover educação em saúde para 
o idoso no domicilio no pós-alta hospitalar de fratura de membros inferiores. 
Apresentação Relato de Experiência; foi elaborado um calendário imantado que 
trabalhava de forma lúdica através do diálogo o processo de saúde-doença de idosos 
que haviam passado pela hospitalização pós-fratura. O mesmo trazia figuras ilustrativas 
sobre alternativas simples de prevenção de novas quedas no domicilio, tais como: 
iluminações de fácil acesso próximas da cama, calçados adequados para caminhar e 
retirada de objetos como tapetes do trajeto habitual do idoso. Abordava também, o 
estimulo a prática de atividade física, como a caminhada, para promover a reabilitação 
mais rápida e prevenir a dependência funcional e o sedentarismo. Discussão; o 
calendário foi um facilitador do diálogo sobre as situações cotidianas que causavam 
medo de cair no idoso. Foi possível repensar alternativas de acordo com a realidade de 
cada idoso para deixar o domicilio mais seguro no período de reabilitação. Comentários 
Finais: a educação em saúde por meio do diálogo envolveu o idoso no seu próprio 
cuidado, pois desmistificou a sensação de incapacidade pós-trauma. Reabilitando a 
autoconfiança, autonomia e independência do idoso para realizar suas atividades 
cotidianas de forma segura. Promovendo assim, qualidade de vida e reinserção social. 
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PROPORÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALATES RELACIONADAS COM 
DOENÇAS ENDOCRINAS, NUTRICIONAIS E METABÓLICAS EM IDOSOS 

 
K. Lima*1, A. Costodio1, L. Dallepiane2

 

1Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria/RS, Brasil; 2Universidade Federal 
de Santa Maria, Palmeira das Missões/RS, Brasil; 

*Apresentador – kahpops@hotmail.com 
 

Introdução: Em função do envelhecimento podem surgir problemas relacionados à 
saúde, onde os idosos necessitem de internações hospitalares por doenças endócrinas, 
nutricionais e metabólicas. Objetivo: Identificar a proporção de internações hospitalares 
por doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas em idosos no município de Santa 
Maria e comparar com a proporção no estado do Rio Grande do Sul e do Brasil. 
Metodologia: Os dados foram extraídos do Sistema de Informações sobre Mortalidade 
(SIM), disponibilizados no Sistema de Indicadores de Saúde e Acompanhamento de 
Políticas do Idoso (SISAP-Idoso), a partir da fórmula utilizada pelo Sisap para o cálculo 
da proporção: Número total de internações de idosos por doenças endócrinas, 
nutricionais ou metabólicas/Número total de óbitos de idosos x 100 que foram a óbito por 
doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas no município de Santa Maria, no estado 
do Rio Grande do Sul e Brasil nos anos de 2010 e 2015. As doenças consideradas foram: 
diabetes mellitus, desnutrição e transtornos da glândula tireoide (CID-10, E-00, E- 90). 
Resultados: No município de Santa Maria no ano de 2010 a proporção de internações 
hospitalares foi de 2,44% e no ano de 2015 1,37%, no estado do Rio Grande do Sul no 
ano de 2010 foi de 4,42% e em 2015 foi de 3,38%. Já, no Brasil em 2010 foi de 6,14% e 
em 2015 de 4,48%. Conclusões: O município de Santa Maria apresentou a menor 
proporção de internações hospitalares por doenças endócrinas, nutricionais e 
metabólicas, mas o estado do Rio Grande do Sul e o Brasil, apresentaram uma queda 
nas proporções de internações hospitalares pelo Sistema Único de Saúde (SUS) devido 
às doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas entre os idosos. 
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PROPORÇÃO DE ÓBITOS EM IDOSOS OCASIONADOS POR CAUSAS EXTERNAS 
EM SANTA MARIA/ RS ENTRE OS ANOS 2000 A 2014 

 

A. Costodio*¹, K. de Lima¹, N. Schuch², M. Annes³, K. Margutti4 

¹Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria/RS, Brasil; ²Universidade 
Franciscana, Santa Maria/RS, Brasil; ³Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 

do Sul, 4Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul/RS, Brasil 
*adricostodio_sm@yahoo.com.br 

 
Introdução: No Brasil, o ritmo de crescimento da população com 60 anos de idade ou mais 
está cada vez mais acelerado, trazendo assim alterações expressivas nas taxas de 
mortalidade. O que vem chamando atenção são as mortes ocasionadas por causas 
externas e que provocaram a morte de 75 mil idosos, entre 2000 e 2014. Objetivo: Verificar 
a proporção de óbitos em idosos ocasionados por causas externas em Santa Maria/RS. 
Metodologia: Estudo descritivo. Foram coletados dados públicos secundários do Sistema 
de Informações sobre Mortalidade – SIM, disponibilizados no Sistema de Indicadores de 
Saúde e Acompanhamento de Políticas do Idoso referentes a proporção de idosos (Número 
total de óbitos de idosos por causas externas / Número total de óbitos de idosos) x 100) 
que foram a óbito por causas externas em Santa Maria no período de 2010 a 2015. Este 
sistema considerou causas externas como, traumatismos, lesões ou quaisquer outros 
agravos à saúde -intencionais ou não-, de início súbito e como conseqüência imediata de 
violência, envenenamento ou outra causa exógena. Também neste grupo incluem-se as 
lesões de transporte, homicídios, agressões, quedas, afogamentos, envenenamentos, 
suicídios, queimaduras, lesões por deslizamento ou enchente, e outras ocorrências 
provocadas por circunstâncias ambientais. Resultados: No município de Santa Maria/RS 
durante o período de 2000 a 2004 a proporção de óbitos em idosos decorrentes de causas 
externas foi de 9,6%. Em 2004 a 2009 foi de 10,67% e em 2010 a 2014, 13,71%. Assim 
observa-se que ao longo dos anos houve aumento na proporção de óbitos nos idosos por 
causas externas. Conclusão: Os dados encontrados mostraram que o período de 2010 a 
2014 foi o que apresentou maior proporção de óbitos em idosos. O aumento na proporção 
ao longo dos anos pode estar relacionado com elevado número de acidentes de transportes 
e no trânsito e também em decorrência das quedas nos idosos. 

 
Palavras-chave: causas de morte; envelhecimento; epidemiologia; mortalidade; sistema 
de informação 

mailto:adricostodio_sm@yahoo.com.br
mailto:adricostodio_sm@yahoo.com.br
mailto:adricostodio_sm@yahoo.com.br
mailto:adricostodio_sm@yahoo.com.br


Anais do Iº Simpósio de Biogerontologia e Saúde | ISSN 1983-6929 

1 

 

 

 
 

 

QUALIDADE DA DIETA DE PACIENTES COM DOENÇAS CARDIOVASCULARES 
ATENDIDOS EM UM HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE 

 
L.V.Biasi1*, J.Zanin1, M.C.Zanchim1, P. Manfredi1 

1Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo/Rio Grande do Sul, Brasil; 
*Luísa Victória Biasi - luisavicc@gmail.com 

 
Introdução: As doenças crônicas não transmissíveis estão entre os maiores problemas 
de saúde pública nos dias atuais e são responsáveis por grande parte das mortes 
ocorridas no país, sendo as doenças cardiovasculares as que aparecem como a principal 
causa. Objetivo: Avaliar a qualidade da alimentação de pacientes com doenças 
cardiovasculares atendidos em um hospital de alta complexidade. Métodos: Estudo 
transversal realizado com adultos e idosos internados com diagnóstico de doença 
cardiovascular. As características sociodemográficas e diagnóstico principal foram 
obtidos do prontuário eletrônico. Investigou-se a presença de fatores de risco implicados 
no desenvolvimento destas doenças e o recebimento de orientação nutricional. Para 
avaliação do estado nutricional foi realizado o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) 
e aferida à circunferência da cintura (CC). Na avaliação da qualidade da alimentação foi 
utilizado o questionário “Como está sua alimentação?” do Ministério da Saúde de 2006. 
Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Passo 
Fundo sob parecer nº 2.125.256. Resultados: Participaram do estudo 76 pacientes, 
sendo a maioria do sexo masculino (52,6%) com idade média de 65,5 ± 11,6 anos. A 
hipertensão arterial sistêmica e a inatividade física foram presentes em 69,7% e 90,8%, 
respectivamente. A maior parte dos participantes tinha excesso de peso (46,1%) e algum 
risco para o desenvolvimento de complicações metabólicas relacionados à CC (77,3%). 
Em relação à qualidade da dieta, 63,2% apresentaram uma alimentação parcialmente 
adequada. Conclusão: Conclui-se que considerável parcela dos cardiopatas estudados 
apresentava qualidade de alimentação deficitária, além de expressivo excesso de peso 
e acúmulo de gordura abdominal. 
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QUANDO A PRIVAÇÃO REFLETE NA ALIENAÇÃO OCUPACIONAL: RELATO DE 
CASO 

 
R. Silva1*, K. ESTIVALET¹ 

1Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria/RS, Brasil; 
*Raphaella Oliveira Ferreira da Silva – raphaellaof@gmail.com 

 
Sabe-se que a ocupação é fundamental para a identidade do sujeito, principalmente no 
fazer de suas atividades da vida cotidiana para se ocupar, como: autocuidado, 
produtividade e lazer. A privação ocupacional se refere ao estado prolongado de 
privações nas ocupações significativas para o sujeito. Já a alienação ocupacional se trata 
da falta de motivação do sujeito para a realização de ocupações significativas para si. 
Assim, o objetivo do trabalho é atentar para a alienação ocupacional diante da privação 
ocupacional. O trabalho envolve o relato de caso de um sujeito em atendimento 
terapêutico ocupacional: idoso de 62 anos de idade, com histórico clínico de acidente 
vascular encefálico isquêmico em 2010 e hemorrágico em 2013. Como sequela, 
apresenta distúrbio de linguagem para evocação das palavras, sendo a queixa principal 
durante as intervenções, hemiplegia direita e utiliza cadeira de rodas, necessitando de 
assistência para a realização de atividades cotidianas como: alimentação, higiene 
pessoal, atividades de lazer, causando privação ocupacional. Considerando os fatores 
ambientais, tem como facilitadores: a tecnologia para mobilidade e o apoio e 
relacionamento familiar imediato. Mesmo com as deficiências das funções e estruturas 
de algumas partes do corpo, causando limitação de atividades, o sujeito tem uma 
restrição na participação, pela dificuldade de socialização, por conta da queixa principal, 
mantendo-se em alienação ocupacional. Percebe-se que o mesmo tem como barreira a 
implicação do componente emocional em sua própria relação atitudinal. Assim, 
considerando a importância da linguagem na interação social, as alterações nos 
componentes de desempenho ocupacional, cognitivos e motores, têm implicação 
também no componente emocional. Nos atendimentos de Terapia Ocupacional, houve 
um planejamento de intervenção com objetivos a partir da queixa principal do sujeito e 
da identificação da demanda, realizando intervenções favorecendo a percepção de si, 
contribuindo para a participação ocupacional espontânea do mesmo, incluindo também 
encaminhamento para um grupo interdisciplinar de cuidados de pessoas com distúrbios 
de linguagem. Considerando a ocupação, é importante atentar para as atividades que 
são importantes para o sujeito, principalmente para aquelas que não consegue ou que 
tem dificuldade de realizar, e que a intervenção está além da reabilitação dos 
componentes motores ou cognitivos. Assim, o terapeuta ocupacional torna-se um 
potencializador das questões relacionadas a autoestima e motivação do sujeito acerca 
de sua condição e das ocupações no cotidiano, tirando-o do lugar de alienado. 
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REALIDADE OCULTA E SILENCIOSA: VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO E A 
INTERVENÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL 

 

G.G. Seeger*1, S.R. Sousa2
 

1 Hospital Universitário de Santa Maria, Santa Maria/RS, Brasil; 2 Universidade Federal 
de Santa Maria, Santa Maria/RS, Brasil. 

*grseeger@hotmail.com 
 

O envelhecimento da população brasileira está relacionado a um fenômeno 
mundial. Estudos demográficos afirmam que o Brasil, ocupará o sexto lugar no mundo 
em população com pessoas de 65 anos ou mais, no ano de 2020. O crescimento 
acelerado deste grupo etário constitui-se um grande desafio para a sociedade, onde a 
violência contra pessoas idosas ganharam expressão e visibilidade uma vez que, 
observa-se a precarização de serviços e a escassez de políticas públicas voltadas para 
esta população. Dados estatísticos afirmam que os países como Colômbia, Brasil e 
Panamá apresentam os maiores índices de violência, respectivamente. Objetiva-se 
neste trabalho, compreender a dimensão da violência contra o idoso e a intervenção do 
assistente social, dando ênfase às categorias negligência e abandono no contexto 
hospitalar. Trata-se de um relato de experiência dos assistentes sociais a partir das 
vivências e inquietações sobre o envelhecimento populacional e os desafios, haja vista 
que as situações de negligência e de abandono de idosos, tornam-se cada vez mais 
comum na sociedade e aparecem como condições conflitantes no cotidiano das unidades 
hospitalares. O Estatuto do Idoso define violência como “qualquer ação ou omissão 
praticado em local público e/ou privado que lhe cause morte, dano/sofrimento físico ou 
psicológico”. Todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, pode resultar em 
graves danos físicos, emocionais ou até mesmo a morte; desta forma a violência 
constitui-se como uma questão social e de saúde pública. Apesar de configurar-se como 
um grave problema de saúde pública, a violência contra o idoso ainda é tema pouco 
discutido e difundido. As situações de negligência e de abandono de idosos em unidades 
hospitalares podem ser compreendidas a partir de diferentes circunstâncias, como 
obrigar o idoso a retirar-se sem seu consentimento; conduzi-lo a uma instituição de longa 
permanência contra a sua vontade; abandoná-lo em serviços e/ou unidades de saúde; 
deixá-lo sem assistência quando dela necessitar, privando-o de suas necessidades 
básicas, antecipando sua imobilidade, aniquilando sua personalidade ou promovendo 
seu lento adoecimento e morte. Entende-se que a violência contra a pessoa idosa é 
fenômeno biopsicossocial, complexo e dinâmico. Logo, a identificação de situações de 
risco a partir da aproximação da história de vida dos pacientes idosos e/ou de seus 
familiares e, através das diferentes intervenções do assistente social, permitirá realizar 
cautelosamente o direcionamento do agravamento aos órgãos competentes pelo 
cumprimento da legislação vigente que busca a efetivação das políticas de proteção 
social e assistência ao idoso violado. Ao discutir sobre a temática, busca utilizar-se de 
ferramentas e estratégias de enfrentamento que possibilitem responder às reais 
necessidades da população idosa. Faz-se necessário promover ações de educação no 
âmbito do envelhecimento, para a sociedade em geral, serviços de saúde e 
principalmente, no âmbito familiar, visando à valorização do idoso, assegurando-lhes 
respeito, dignidade, proteção e garantia de seus direitos. 
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RELAÇÃO ENTRE DENSIDADE MINERAL ÓSSEA E MASSA MAGRA EM 

PACIENTES HIV POSITIVOS EM USO DE TERAPIA ANTIRRETROVIRAL 

 
Copa, Larissa S.*1, Premaor, Melissa O. 1, Haygert, Carlos J. P. 1; 

Almeida, Luciana L. 1; Caeran, Gabriela 1; Ilha, Thales A. S. H. 1; 

Martins, Tamires T. 1; Barin, Ana E. 1; Junior, Celso Z. 1, Xavier, Mauricio C. 1; 

Reis, Andreara dos S. 1; Spanholi, Cheila 1; Picapedra, Karen C. 1 

1Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria/RS, Brasil; 

*larissa.schmidt.copa@gmail.com 

 
Introdução: Reduções na densidade mineral óssea (DMO) são comumente relatadas em 

pacientes HIV e, muito provavelmente, representam um maior risco de desenvolvimento de 

osteoporose. Tanto a fraqueza muscular quanto a sarcopenia, condições presentes em 

parte dessa população, constituem fatores de risco para quedas, as quais podem culminar 

em fraturas. Alguns estudos descrevem a associação entre massa muscular e osteoporose 

em indivíduos idosos e mulheres na pós-menopausa. Objetivos: Avaliar a relação entre o 

índice de massa magra (IMM) e a densidade mineral óssea (DMO) em pacientes HIV 

positivos utilizando terapia antirretroviral. Métodos: Foi realizado um estudo transversal 

analítico que incluiu pacientes HIV positivos com idade superior a 50 anos e que estivessem 

utilizando terapia antirretroviral. Os voluntários do estudo foram convidados através da lista 

de distribuição de medicamentos da farmácia do Hospital Universitário de Santa Maria. 

Todos que aceitaram participar do estudo (CAAE 50505015.7.0000.5346) responderam a 

um questionário padronizado e foram submetidos ao exame de densitometria óssea 

(Hologic Discovery Wi). Os dados estão apresentados como média e desvio padrão [média 

(DP)]. Resultados: Aceitaram participar do estudo 102 indivíduos (57% homens e 43% 

mulheres) HIV positivos, com idade 57,4 (6,4) anos. Desses, 83 realizaram DMO. O índice 

de massa magra (IMM) dos voluntários foi 16,7 (2,7) kg/m2 e o índice de massa apendicular 

(IMA) foi 7,1 (1,4) kg/m2. A DMO da coluna vertebral e do fêmur foi 0,889 (0,17) g/cm2. 

Tanto o IMM quanto o IMA foram maiores em homens do que em mulheres, ambos com 

valor de p<0,0001. Na análise de regressão linear, ambos IMM e IMA foram positivamente 

relacionados à densidade mineral óssea, independente da idade e do sexo. Conclusão: Em 

nosso estudo, a densidade mineral óssea associou-se a IMM e IMA em indivíduos HIV 

positivos com mais de 50 anos. Esses resultados são importantes para entender os 

aspectos intrínsecos ao metabolismo ósseo em sujeitos HIV positivos. Mais estudos, 

todavia, são necessários para corroborar esses achados. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DE PROJETO DE EXTENSÃO: ENVELHECIMENTO 
POPULACIONAL: UMA RESPONSABILIDADE DE TODAS AS GERAÇÕES 

 
G.Flores,1,H. B. Freitas2,A.Oliveira 3,Andressa, C.4,Andressa B5,Emilene S. 6,

 

Fabianny S.7,Fábio, P.8, Vanda P.9 

 
1FISMA, Santa Maria, Brasil 

*Apresentador – andressacassol47@gmail.com 
 

Introdução: O envelhecimento populacional é uma realidade mundial “a previsão dos 
demógrafos é de que no ano 2020 existam cerca de 1,2 bilhão de idosos no mundo, 
dentre os quais 34 milhões de brasileiros acima de 60 anos, que, corresponderão à sexta 
população mais velha do planeta, ficando atrás apenas de alguns países europeus, do 
Japão e da América do Norte. Assim, é de relevância social realizar ações com idosos, 
crianças jovens e adultos, considerando que a velhice diz respeito a todas as gerações. 
Objetivo: Conscientizar os participantes acerca da corresponsabilização pelo 
envelhecimento populacional. Metodologia: Trata-se de relato de experiência acerca das 
atividades realizadas alunos do curso de graduação em Enfermagem, os quais estavam 
cursando o 6º semestre do referido curso, visto que em um projeto de extensão da 
Faculdade Integrada de Santa Maria (FISMA), sob responsabilidade de docente do 
referido curso. As atividades foram realizadas sob a modalidade de oficinas em que os 
participantes foram escolares e professores das Escola Municipal Castro Alves no 
município de Santa Maria e em um grupo de idosos. Os temas das oficinas com os idosos 
e com os professores foram escolhidos pelos participantes, em reunião antecedente a 
realização das oficinas. O período de realização das atividades foi março a junho de 
2018. Resultados: Foi realizada 1 oficina com 13 professores com os temas climatério e 
menopausa, 6 oficinas com 120 alunos de 5ª a 8ª série, com os temas velhice, o que é 
envelhecer, a responsabilidade de cada um pelo envelhecimento populacional, temas e, 
4 oficinas com os idosos participantes do grupo Reviver, totalizando 115 participantes, 
sendo os temas escolhidos pelos mesmos: como amenizar a dor crônica sem fármacos, 
violência contra a pessoa idosa e Estatuto do Idoso. Conclusões: Conclui-se que o 
objetivo do projeto foi atingido, considerando que por meio das oficinas houve reflexão 
em que os participantes relataram a importância da co-responsabilização pelo 
envelhecimento populacional sendo fundamental que as gerações antecedentes tenham 
informações acerca das singularidades da velhice, da sua heterogeneidade e 
complexidade. Nesse sentido a FISMA continua a realizar as atividades propostas no 2º 
semestre de 2018, com ampliação dos alunos da graduação em Enfermagem de 8 para 
15, para que a mesma continue a cumprir sua responsabilidade social. 

 
Palavras-chave: idoso; velhice; enfermagem 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE O EVENTO “VIVA BEM COM A IDADE QUE 
TEM”: PROMOÇÃO DE SAÚDE PARA IDOSOS 

 
G.R. Piesanti*1, V. Dias1, C. Thomas1, K.A.X.A. Palma1, M.C.C. Delboni1 

1Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria/RS, Brasil; 
*Gabriela Radin Piesanti – gabrielarpiesanti@gmail.com 

 
Introdução: O envelhecimento do corpo humano é um processo natural que vai se 
estabelecendo poupo a pouco e se acentuando de modo a deixar marcas e algumas 
limitações, principalmente na velhice, nos aspectos físicos, psíquicos e sociais do 
homem. Assim, pensando nesse contexto de cuidado na fase da velhice, com promoção 
de saúde e consequentemente de vidas saudáveis, vinculado as propostas da Política 
de Envelhecimento Ativo da OMS (2002), aconteceu o III Evento “Viva bem com idade 
que tem” da Drª Kayla Araújo Ximenes Aguiar Palma junto à disciplina de Terapia 
Ocupacional em Gerontologia II. O evento propõe instrumentalizar o aluno de graduação 
da Terapia Ocupacional a buscar estratégias de intervenção e inserção do profissional 
de Terapia Ocupacional na promoção em saúde de idosos. Objetivo: O objetivo dessa 
comunicação é apresentar as adesões dos idosos às oficinas ofertadas no evento. 
Metodologia: O evento aconteceu através de oficinas nomeadas como “Esqueço, e daí?”, 
“Prevenindo quedas, promovendo vidas”, “Bingo das atividades diárias”, “Sexualidade 
não tem idade”, “Vida em Movimento” e “Eu cuido de mim!”, além de rodas de conversa 
coordenadas por profissionais e estudantes da área da saúde sobre os temas: “Aspectos 
psicossociais da perda da audição no envelhecimento ativo” e “Conversando sobre 
Terapia Ocupacional”. O evento ocorreu ao longo do dia 23 de Junho de 2018 no Ginásio 
Municipal de Santa Maria-RS. Resultados: Participaram das atividades 
aproximadamente 55 idosos, 5 homens e 50 mulheres, envolvendo-se em cada oficina 
em torno de 15 idosos. Todos os participantes colaboraram com o desenvolvimento das 
atividades, onde notamos que de forma divertida e descontraída o encontro propiciou 
diversas informações a eles sobre o processo de envelhecimento, de que maneira 
podem e devem cuidar de sua saúde, prevenindo adoecimentos e promovendo suas 
vidas, além disso, a integração retirou várias dúvidas que surgiram, esclarecendo formas 
dos idosos reconhecerem melhor seu próprio corpo, as potencialidades que possuem, 
bem como as limitações presentes neles que devem ser respeitadas. Conclusão: Para 
além da alegria dos idosos nas oficinas e rodas de conversa as trocas de vivências entre 
acadêmicos e idosos permitiram identificar necessidades reais amplamente debatidas 
em textos na disciplina. Levando aos acadêmicos participantes do evento a compreender 
que há construção de vida e de trocas de experiências, sem necessariamente focar a 
doença, mostrando as capacidades que os idosos possuem de gerir suas próprias vidas 
e de continuar sonhando e realizando seus sonhos e desejos. 

 
Palavras-chave: Envelhecimento; Terapia Ocupacional; Felicidade. 
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REMISSÃO DO ZUMBIDO CRÔNICO APÓS SESSÃO DE OSTEOPATIA 
CRANIANA: ESTUDO DE CASO 

 
S.J. Oppitz*1, C.F. Veloso1, M.V. Garcia1, R.S. Bruno1, T. Betti1, C.A.P. Romeiro2, A.F. 

Silveira1 
1Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria/RS, Brasil; 2Faculdade Morgana 

Potrich, Mineiros/Goiás, Brasil 
*Apresentador – she_oppitz@hotmail.com 

 
Apresentação do Caso: Mulher com 58 anos de idade, exames otoscópico e 
audiométrico normais, referindo zumbido pulsátil, do tipo cachoeira, há um ano e meio 
na orelha direita, de aparecimento gradual, percebido diariamente no período da noite 
que alivia com música e piora com o cansaço, a acufenometria indicou pitch 250Hz e 
loudness 19dBNA. O sintoma, que começou após um evento familiar, o qual 
desencadeou estresse, foi referido com nota quatro de incômodo. Na avaliação da 
Articulação Temporo Mandibular, possui crepitação e limitação de abertura bucal. As 
técnicas empregadas na sessão de Osteopatia Craniana incluíram: técnicas de Jones 
sobre os músculos mastigatórios (pterigóideos lateral e medial, temporal e masseter), 
além de manobra indireta para tuba auditiva e quarto ventrículo. Uma semana após 
sessão única de Osteopatia Craniana, houve relato do alívio total do sintoma, mantendo-
se o efeito por seis meses, quando o zumbido retornou após novo episódio de estresse, 
sendo atribuído neste momento, nota sete de incômodo, repetiu-se a mesma sessão de 
Osteopatia Craniana, e novamente, houve remissão do sintoma. Dezoito meses após a 
primeira intervenção, retornou com aumento de sua sintomatologia, associado a um 
quadro de estresse e gripe, quando, pela primeira vez, a queixa era nas duas orelhas 
com acufenometria indicando 3dBNA em 3000Hz na orelha direita e 5dBNA em 500 Hz 
na orelha esquerda, constante, do tipo apito. Após a sessão de Osteopatia Craniana 
houve melhora na sintomatologia, a nota de incômodo passou de cinco para três, 
persistindo apenas na orelha esquerda. Discussão: Existem muitas causas de zumbido 
pulsátil, as principais hipóteses etiológicas para causas dessa origem são a vascular e 
alterações na articulação temporo mandibular, podendo estar associadas ou não a 
alterações emocionais como estresse, ansiedade e depressão. A Osteopatia Craniana 
nesses casos pode trazer um alívio significativo nos zumbidos persistentes uma vez que 
aborda as condições musculoesqueléticas a eles associadas com técnicas 
manipulativas, articulatórias e de inibição muscular. A Osteopatia trata igualmente as 
disfunções cranianas que contribuem fortemente para a continuidade deste sintoma 
proporcionando, de uma forma suave e progressiva, a eliminação das tensões que 
perpetuam os zumbidos. Comentários finais: A Osteopatia Craniana pode ser um 
tratamento viável para a sintomatologia do zumbido pulsátil, no qual habitualmente não 
ocorrem alterações otoscópicas e audiométricas, devendo ser aprofundadas 
investigações em relação as alterações emocionais, uma vez que na grande maioria dos 
casos é possível ocorrer uma diminuição de incômodo. 

 
Palavras-chave: sistema para-auditivo; zumbido pulsátil; tratamento 
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SEGURANÇA DIGITAL E A EVASÃO DE PRIVACIDADE NA DINÂMICA DA 
SOCIEDADE TECNOLÓGICA: UM OLHAR A PARTIR DA EXPERIÊNCIA 

DESENVOLVIDA NO PROGRAMA MULTIDISCIPLINAR DE EXTENSÃO ESCOLA 
PARA ADULTOS 

 
B. M. C. Barros*1, T. V. Trevisan2, J. O. Santos3

 

1Faculdade Metodista de Santa Maria - FAMES, Santa Maria, Rio Grande do Sul, 
Brasil; 

*Josiane Oliveira dos Santos Apresentador – josiane.santos@fames.metodista.br 
 
O trabalho em tela tem como objetivo demonstrar as implicações decorrentes da 
sociedade tecnológica quotidiana sob o viés da evasão de privacidade e o seu impacto, 
bem como a necessidade de segurança digital especialmente na seara dos adultos 
maiores de 45 anos. Tal quadro tem como escopo de desenvolvimento o Programa 
Multidisciplinar de Extensão – Escola para Adultos, desenvolvido e implementado pela 
Faculdade Metodista de Santa Maria. Pretende-se alicerçar o relato de experiência com 
base nos conteúdos, reflexões e verificações obtidos na disciplina “Interfaces Digitais”, a 
qual está em processo de realização desde março de 2018 no referido Programa da 
FAMES. Este estudo consiste em um relato de experiência vivenciado pelo docente da 
disciplina de Interfaces Digitais, bem como os discentes do Programa de Extensão 
Escola para Adultos, sendo consubstanciado a partir da verificação de debilidades e 
necessidades quanto ao suporte de segurança digital. Logo, em primeiro plano, cabe 
referenciar que as novas tecnologias informacionais, especialmente as redes sociais e 
aplicativos interativos tais como Facebook e WhatsApp revolucionaram o modo de 
pensar, coexistir e se comunicar na nova morfologia social em rede e, tal quadro 
acelerou algumas dinâmicas, promoveu rupturas e alcançou pleno êxito ao expandir-se 
de forma exponencial em todas as camadas e segmentos sociais. Todavia, a mesma 
expertise tecnológica que propicia avanços sociais, culturais, econômicos e políticos 
também descortina problemas, violações e ameaças, como, por exemplo, a evasão de 
privacidade, que se dá quando os usuários expõem sua vida através de fotos, vídeos e 
dados, ou quando através de redes sociais promovem a visualização do local onde se 
encontram assim como todo e qualquer tipo de conteúdo informacional que compartilham 
e que acabam por identificá-lo ou a sua família, expondo-o a perigos e nocividades. 
Verificando tal quadro, no que cerne o público alvo do Programa, indivíduos a partir de 
45 anos, que implementou-se a disciplina Interfaces Digitais, objetivando a reflexão e 
discussão acerca dos riscos e oportunidades no ambiente digital. Conclusões: muito 
embora a iniciativa de segurança digital, discussões e reflexões ainda estejam em seu 
segundo semestre de desenvolvimento, foi possível verificar algumas nuances de 
mudanças de comportamento, especialmente a partir do prisma de conscientização dos 
riscos da superexposição nas mídias sociais. 

 
Palavras-chave: adultos; evasão; privacidade; segurança; tecnologia. 

 
Fomento: Programa de Extensão da Faculdade Metodista de Santa Maria – FAMES. 
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SEGURANÇA DO PACIENTE NO CUIDADO A IDOSOS EM UNIDADES ASILARES 
 

A. P. Kovalski*1, L. C. Gaviraghi1, M.T. Leite1, L.A.A. Silva1 
Universidade Federal de Santa Maria, Palmeira das Missões/RS, Brasil1; Universidade 

Federal de Santa Maria, Santa Maria/RS, Brasil2; 
*alinepkovalski@hotmail.com 

 
Introdução: A segurança do paciente baseia-se na redução de riscos mínimos a danos 
desnecessários associados a prestação de cuidados em saúde. Erros e eventos 
adversos durante a assistência podem comprometer a saúde dos pacientes resultando 
em danos. A Portaria nº 529/13, que institui o Programa Nacional de Segurança do 
Paciente (PNSP), tem por objetivo implementar ações de segurança ao paciente nas 
instituições que prestam serviços de saúde. Neste contexto, incluem-se as Instituições 
de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), as quais estão em crescente 
desenvolvimento devido às mudanças na estrutura etária da população brasileira nos 
últimos anos, com um aumento significativo de pessoas idosas. No entanto, identifica- 
se que, ainda, há poucos estudos relativos à segurança na prestação do cuidado a idosos 
que residem em ILPIs. Objetivo: conhecer as estratégias relativas a segurança na 
prestação do cuidado aos idosos residentes em unidades asilares no entendimento dos 
profissionais de saúde destas instituições. Metodologia: pesquisa de abordagem 
qualitativa, descritiva, desenvolvida em três ILPIs situadas no noroeste do Rio Grande 
do Sul. Participaram do estudo enfermeiros, técnicos em enfermagem e cuidadores de 
idosos. A entrevista semiestruturada foi utilizada para a coleta de dados, sendo balizada 
pela seguinte questão: Quais os cuidados adotados nesta instituição para prevenir risco 
à saúde dos idosos residentes? A análise dos dados foi análise do tipo temática. 
Resultados: os participantes do estudo foram 15 profissionais, todos do sexo feminino. A 
partir da leitura e releitura das informações oriundas das entrevistas foi possível, por 
convergência de ideias, construir duas categorias: cuidados gerais com os idosos 
institucionalizados; cuidados técnicos e procedimentais de atenção aos idosos 
institucionalizados. Dentre os cuidados gerais, citam-se aqueles relativos ao espaço 
institucional e as medidas de conforto e proteção. Já em relação aos cuidados técnicos 
incluem-se a prevenção de lesões por pressão, cuidados com a integridade da pele, na 
administração de medicamentos, com a alimentação, com a higienização das mãos e 
controle de infecção e, ainda, cuidados na prevenção de quedas. Conclusões: o estudo 
mostra que as ações de segurança dos idosos ainda não entraram totalmente nas 
instituições asilares pesquisadas. Entende-se que para minimizar erros no decorrer da 
prestação do cuidado é necessária a adoção de estratégias pelas instituições como: 
estruturação, organização dos serviços e processos para assistência segura, bem como 
qualificações permanentes. Os profissionais possuem conhecimento incipiente em 
relação às premissas de segurança do idoso e, por vezes, os aspectos conhecidos não 
são colocados em práticas, pondo em risco a integridade física, psíquica e emocional do 
idoso. 
Palavras-chave: enfermagem; assistência integral a saúde; saúde do idoso; gestão da 
segurança. 
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SÍNDROME METABÓLICA, CONSUMO HABITUAL DE CARBOIDRATOS 
REFINADOS E MARCADORES LIPÍDICO E GLICÊMICO EM IDOSOS DE 

URUGUAIANA/RS 
 

V. Retamoso*1, P. Maurer1, G. Tavares1, V. Manfredini1, J.C.E Piccoli 
1Universidade Federal do Pampa- UNIPAMPA Uruguaiana/RS, Brasil; 

*Apresentador – vaneretamoso@gmail.com 
 

Introdução: O processo de transição nutricional que vem ocorrendo nos últimos anos, 
acarreta modificações no padrão alimentar da população idosa na qual vem se 
observando diversas consequências na saúde deste público. Principalmente 
comorbidades que se associam com o consumo alimentar, como doenças 
cardiovasculares. Objetivos: Associar o consumo alimentar, principalmente de 
carboidratos refinados com Síndrome Metabólica, marcadores lipídicos e glicemia em 
um grupo de idosos de Uruguaiana/RS. Metodologia: Foram avaliados idosos (≥60 anos), 
da comunidade, com e sem síndrome metabólica, onde se avaliou o consumo alimentar 
habitual através de questionário de frequência alimentar. Para avaliação do perfil lipídico 
e glicêmico foram realizadas coletas de sangue venoso, em jejum de 12h. As análises 
foram realizadas em equipamento semi-automatizado (ChemWell Labtest) utilizando kits 
padrões. Medidas pressóricas foram realizadas com esfignomanômetro digital, bem 
como medidas de peso (balança digital), altura (estadiômetro), e circunferência da 
cintura, quadril foram realizadas. A Síndrome metabólica (SM) foi definida segundo 
critérios do NCEP-APTIII. O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da UNIPAMPA sob nº: 284.295. Todos idosos assinaram TCLE. Resultados: O 
estudo foi constituído por uma amostra de 125 idosos, com  média de idade de 68,2±6,1 
anos. A frequência de SM foi de 49,6% (n=62). Não houve diferença entre as médias de 
idade entre os grupos (SM= 68,9±6,7 anos; Não SM=67,5±5,6 anos; p=0,152). Foi 
observado elevado consumo de carboidratos refinados pelos idosos avaliados, 
principalmente de pão branco. Alterações foram observadas no perfil lipídico e glicêmico 
(p <0,05) do grupo com síndrome metabólica, além de alterações nas variáveis 
pressóricas, de peso, circunferência da cintura e IMC deste mesmo grupo. Conclusão: 
Embora os marcadores estudados estejam relacionados com os próprios critérios para 
diagnóstico da SM, foi possível verificar que o consumo alimentar frequente de 
carboidratos refinados podem se relacionar com alterações no perfil lipídico, glicêmico e 
também o aumento na incidência de síndrome metabólica. 

 

Palavras-chave: consumo alimentar; carboidratos; síndrome metabólica 
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SINTOMATOLOGIA DEPRESSIVA E UTILIZAÇÃO DE ANTIDEPRESSIVOS EM 
IDOSOS 

 

L.C. Gaviraghi*1, A.P. Kovalski 1, D.C.B. Mainardi1, S.S. Kinaslki1, M.T. Leite1, 
 

1Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria/RS, Brasil; 
* lu.gaviraghi@hotmail.com 

 

Introdução: A depressão é uma condição clínica de grande relevância em idosos, a qual 
impacta significativamente na morbimortalidade, também acomete a capacidade 
funcional e a qualidade de vida destes indivíduos. Para isso, precisa-se estar atento ao 
surgimento de sintomatologias depressivas, que podem estar associadas a alguns 
fatores de risco para os transtornos depressivos estabelecidos, como: idade avançada, 
patologias crônicas, ansiedade, falta de vínculos e de suporte social. Objetivo: Avaliar a 
sintomatologia depressiva e a utilização de fármacos antidepressivos em idosos 
residentes em um município do Rio Grande do Sul. Metodologia: Trata-se de um estudo 
transversal, de base populacional, quantitativo, do qual participaram pessoas idosas 
residentes na comunidade. Para a identificação de sintomatologia depressiva, foi 
utilizada a Escala de Depressão Geriátrica (EDG-15), os dados foram avaliados 
somando-se os escores ou pontos obtidos e classificando-os em três categorias: normal; 
quadro depressivo leve e provável depressão severa. Os dados deste estudo, que foram 
analisados com estatística descritiva, são parte de um estudo maior, nominado 
“Prevalência de doenças crônicas na população idosa de um município do Rio Grande 
do Sul” aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de Santa 
Maria, com o número 1.479.784 de 06 de abril de 2016. Resultados: A amostra foi 
composta por 424 idosos, em que 65,6% eram do sexo feminino e 34,4% masculino; 
45,3% deles tinham idade de 60 a 69 anos, 32,8% entre 70 e 79 anos e 21,9% com 80 
anos ou mais. Para aplicação da escala EDG foram excluídos 24 idosos, os quais não 
responderam devido apresentarem dificuldades cognitivas. Entre os participantes do 
estudo, 16,3% apresentavam quadro depressivo leve, 2,8% provável depressão severa 
e, em sua maioria, 81% apresentaram resultados classificados como normais, ou seja, 
sem nenhum sintoma depressivo. Quando questionados sobre a utilização de 
medicamentos antidepressivos, 12,1% dos idosos utilizavam antidepressivo, em que 
77,3% utilizavam uma categoria de medicamento e 22,7% de dois a três tipos de 
fármacos para depressão. Conclusão: Pode-se observar que, aproximadamente, 19% 
dos idosos apresentaram algum sintoma depressivo, no entanto, somente 12,1% deles 
faziam tratamento com fármacos antidepressivos. Esta condição pode estar relacionada 
à utilização de tratamento não farmacológico realizado pelo idoso ou, também, pela 
dificuldade de identificação dos sintomas depressivos em idosos, seja pelos familiares 
ou pelos profissionais de saúde, que muitas vezes relacionam os sintomas apresentados 
como sendo inerentes ao processo de envelhecimento. 
Palavras-chave: Depressão; Sintomas depressivos; Envelhecimento; 
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SKIN TEARS: PREVENÇÃO E CUIDADOS DE ENFERMAGEM 
 

L. P. S. Marques*1, A. C. Dalla Nora1, M. Herzog1, P.K.Assumpção1 
1 Uningá/Eleva, Santa Maria/RS, Brasil 

*lips30@gmail.com 

 
Introdução: Skin tears, ou lesão por fricção, é uma lesão frequente nos extremos da idade 
e isso se reflete em alguns estudos em que se identifica um aumento de casos desse tipo 
de injúria, em especial, nos idosos como o maior grupo de risco para desenvolvimento 
destas. Objetivo: Esse trabalho tem por objetivo identificar os principais processos que 
geram as skin tears, para assim citar formas de prevenção e cuidados de enfermagem. 
Metodologia: o estudo trata-se de uma revisão bibliográfica do tipo narrativa com 
abordagem qualitativa sobre Skin Tears: prevenção e cuidados de enfermagem. A busca 
foi realizada através da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), sendo utilizada a mesma 
estratégia de busca: “IDOSO” AND “PELE” AND “ENVELHECIMENTO”AND “SKIN TEARS” 
como palavras-chave. O levantamento bibliográfico foi realizado no período de julho e 
agosto de 2018. Como critérios de inclusão, somente estudo que responderam à pergunta 
da pesquisa e estivessem disponíveis online, gratuitamente na íntegra, no idioma português 
e que contemplassem especificamente a temática em questão. Foram excluídos artigos que 
não se encaixavam nos critérios de inclusão e os não condizentes com a temática abordada. 
Resultados: A lesão por fricção é uma ferida rasa, onde há a separação da derme da 
epiderme, associada a um trauma mecânico e que tem como principais acometidos os 
indivíduos idosos. Durante o processo de envelhecimento há uma perda de 
aproximadamente 20% da espessura da camada dérmica. Os vasos sanguíneos se tornam 
mais finos e frágeis, levando a hemorragia (púrpura senil), que é um fator de risco para a 
skin tears, há diminuição da força de tração e elasticidade, devido a diminuição das fibras 
de elastina, bem como da atividade ou perda das glândulas sebáceas e sudoríparas, 
resultando em pele seca, que torna a pele mais vulnerável à traumas. As skins tears podem 
ser classificadas em cinco categorias, que compreendem desde lesões onde o retalho da 
pele lesionada pode ser realhinhado a posição anatômica normal ou em casos em que o 
retalho de pele está totalmente ausente. Sendo assim, estas lesões estão associadas a 
fragilidade da pele de idosos, e se não for tratada, pode levar a outras complicações como 
a infecção por exemplo. Algumas das medidas que devem ser adotadas quando esta lesão 
já está estabelecida compreendem selecionar uma cobertura que mantenha a umidade 
constante, controle ou diminua a infecção. Além disso, a enfermagem deve realizar ações 
educativas com a equipe, paciente e familiares sobre os riscos de um ambiente de cuidado 
desfavorável, para evitar fricções, cisalhamentos e contusões. Conclusão: A revisão da 
literatura possibilitou o conhecimento dos fatores de risco, que devem ser observados e 
avaliados na avaliação de enfermagem no cuidado ao idoso. E também de ações para 
proteger a pele de riscos adicionais e de possível infecção. 
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Diabetes mellitus (DM) é uma doença crônica metabólica que está associada a defeitos 
na secreção e/ou ação do hormônio insulina, que leva à hiperglicemia. Existem dois tipos 
de DM, a tipo 1 e a tipo 2, sendo que esta última está entre as principais doenças crônicas 
que afetam os idosos. As complicações desta patologia surgem devido ao descontrole 
nos índices glicêmicos. Em decorrência disso, a busca por produtos naturais para 
terapias complementares no controle dos níveis glicêmicos tem aumentado. Pesquisas 
apontam que extratos oriundos de plantas podem ser eficazes na redução da glicemia. 
Um destes extratos é das folhas de Smallanthus sonchifolius (Asteraceae), conhecida 
popularmente como Yacon. Assim, o objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão 
bibliográfica a respeito da eficácia do uso de extrato de folhas da Yacon (EFY) no 
tratamento de diabetes, utilizando ratos diabéticos induzidos por estreptozotocina como 
modelo experimental. A pesquisa de artigos científicos foi realizada na base de dados 
SCOPUS, através das palavras-chaves “Smallanthus sonchifolius, diabetes, rats”, 
alterando apenas para as sinonímias da planta. Foram encontrados um total de 20 artigos 
e destes foram selecionados nove. O critério de seleção dos artigos, foi restrito aos que 
tratavam dos efeitos do EFY em ratos diabéticos induzidos por estreptozotocina. Em oito, 
dos nove trabalhos analisados, os resultados apontaram que o EFY contribui para a 
redução dos níveis de glicose no sangue de ratos diabéticos. Alguns dos trabalhos ainda 
apontaram que o EFY protege contra danos renais, estresse oxidativo e inflamações na 
musculatura esquelética. A redução nos índices glicêmicos através do uso do EFY, pode 
estar associada a melhora na sensibilidade da insulina devido a seus componentes 
fitoquímicos – compostos fenólicos como: ácido cafeico, ácido clorogênico, ácido ferúlico 
e ácido gálico. Além disso, a inibição da α-glicosidase no intestino delgado, também pode 
ser visto como um fator importante para a redução dos níveis glicêmicos, uma vez que 
impede a digestão de carboidratos levando a uma redução no impacto dos mesmos 
sobre o índice glicêmico. Contudo, deve-se destacar que o método de preparo e a 
quantidade de extrato utilizado também podem influenciar no tratamento. Sendo assim, 
o EFY demonstra potencial como adjuvante no tratamento do DM, porém, mais trabalhos 
devem ser realizados para determinar o perfil de toxicidade, mecanismo de ação, bem 
como isolamento e identificação de seus compostos bioativos. 
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Diabetes mellitus (DM) se caracteriza por ser uma doença crônica metabólica 
relacionada com o defeito na secreção e/ou ação do hormônio insulina. Dentre os tipos 
de DM existentes, a tipo 2 é a que mais afetam os idosos. Essa anomalia leva ao 
descontrole nos índices glicêmicos que podem acarretar em complicações como: 
aterosclerose, hipertensão, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, infarto do 
miocárdio, ataques isquêmicos, retinopatia, nefropatia. Assim sendo, o uso de produtos 
naturais para complementar o tratamento da DM, tornou-se comum. Inúmeras pesquisas 
revelam que diversos extratos oriundos de plantas são eficazes no controle dos índices 
glicêmicos, e um desses extratos é o das sementes de feno-grego. Logo, o objetivo deste 
trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica a respeito da eficácia do uso do extrato das 
sementes de feno-grego (ESFG) no tratamento de DM. A pesquisa de artigos científicos 
foi realizada na base de dados SCOPUS, através das palavras-chaves “Trigonella 
foenum-graecum, diabetes type 2, rats”, alterando apenas para as sinonímias da planta. 
Foram encontrados um total de 20 artigos e destes foram selecionados oito. O critério de 
seleção dos artigos, foi restrito aos que tratavam dos efeitos do ESFG em ratos 
diabéticos induzidos por estreptozotocina associada ou não a uma dieta rica em gordura. 
Em sete, dos oito trabalhos analisados, os resultados apontaram que o ESFG apresenta 
um potencial terapêutico para a melhoria dos parâmetros diabéticos. A eficácia do uso 
do ESFG pode estar associada a presença de seus componentes alcalóides (trigonelina 
e colina) e do aminoácido 4-hidroxi-isoleucina (4-HOIle), que promove a libertação de 
insulina, além das fibras encontradas nas sementes, que acabam por gerar um atraso e 
diminuição da absorção intestinal de glicose, exercendo assim o potencial hipoglicêmico. 
O ESFG ainda foi indicado como agente protetor do fígado, sendo benéfico sobre a 
dislipidemia, uma vez que, estudos indicam que o 4-HOIle, presente nas sementes, 
também contribui para o aumento do colesterol HDL em ratos diabéticos tipo 2. Devido 
à importância do 4-HOIle, atualmente, busca-se produzir derivados sínteticos com perfis 
farmacológicos semelhantes, porém mais estáveis sob condições acídicas, auxiliando no 
desenvolvimento de fármacos para o tratamento de DM. Dessa forma, o ESFG 
demonstra potencial terapêutico no tratamento do DM, porém, mais trabalhos devem ser 
realizados para determinar o perfil de toxicidade, esclarecer os mecanismos de ação, 
bem como isolar e identificar seus compostos bioativos. 
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Apresentação do caso: C.R.G.J., sexo masculino, 61 anos, procedente de Santa Maria-
RS, funcionário público aposentado. É portador de síndrome metabólica, hipertensão 
arterial sistêmica, hipertrigliceridemia (190mg/dL) e obesidade grau III (IMC 54kg/m²) - 
atualmente encontra-se à espera de realização de cirurgia bariátrica. Foi 
diagnosticado com Diabetes Mellitus tipo II há seis anos, apresentando mau controle, 
apesar do uso de elevadas doses de insulina (NPH 48/18/42 UI e regular 10/8/8 UI) e 
do acompanhamento endocrinológico frequente. Paciente cardiopata isquêmico, com 
história de dois episódios de infarto agudo do miocárdio, ocorridos em 1999 e em 2011, 
tratados com múltiplas angioplastias com colocação de stents farmacológicos, em 
acompanhamento cardiológico regular. Relata amplo histórico familiar de cardiopatia, 
haja vista que pai, mãe e irmãos faleceram por esse motivo. Ex-tabagista (em abstinência 
há seis anos) e ex-alcoolista (em abstinência há 16 anos), apresenta doença pulmonar 
obstrutiva crônica moderada, em acompanhamento pneumológico. Paciente com história 
de gangrena de Fournier perineal prévia, também apresenta depressão maior, doença 
do refluxo gastroesofágico e dermatite crônica, em acompanhamento em serviço de 
Atenção Primária à Saúde. Discussão: A transformação no perfil etário da população 
brasileira dá-se de forma acelerada, imponto um desafio aos profissionais da saúde. 
Advindo desse processo presenciamos uma mudança no perfil epidemiológico, com 
destaque para aumentos nos índices das Doenças Crônicas Não-Transmissíveis 
(DCNT). Tal metamorfose no estrato populacional com a elevação da expectativa de vida 
tornou indivíduos, idosos, mais propensos a apresentarem multimorbidades, definida 
como a ocorrência de diferentes problemas de saúde em uma mesma pessoa. 
Conquanto ambas entidades sejam descritas por muitas literaturas como elementos 
dissociados, a prática demonstra o contrário, o que constitui um desafio a prática 
geriátrica de um cidadão com uma clínica tão complexa. Dessa forma aqui nos ocupamos 
da reflexão sobre a atenção médica em um indivíduo idoso com multimorbidades 
acometido por DCNT. Comentários finais: O caso destacado exemplifica, que é 
imprescindível ao profissional médico da atenção primária o domínio técnico-científico 
para poder prestar um adequado atendimento a um paciente tão peculiar como o 
descrito. A complexidade da abordagem da díade, multimortalidade-DCNT, representa 
um novo paradigma na prestação de cuidados à saúde em nosso pais diante das 
mudanças populacionais e epidemiológicas. 
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