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PALAVRA DO PROFESSOR-AUTOR

Prezado cursista,

Com grande prazer, apresento para você este caderno didático sobre Saúde do 
Homem e do Idoso. Uma temática de extrema relevância para o conhecimento 
de profissionais da área da saúde como um todo. 

Percebem que a saúde do homem é negligência em muitos casos tanto por 
eles quanto por políticas públicas que destaquem a relevância de intervenções 
pautadas na prevenção.

Acreditamos que esta postura é reflexo de uma sociedade machista que perce-
be o homem como figura imbatível. Portanto, vê o homem como aquele que 
não fica doente nunca.

Partiremos do pressuposto de que devemos mudar este paradigma para investir 
em estratégias de cuidado com a saúde do homem e do idoso de maneira espe-
cial e com a complexidade que a temática requer.

Um grande desafio será focar as particularidades que abrange cada um dos 
aspectos que pretendemos estudar através deste material didático, distanciando 
desta cultura preconceituosa e dualista. 

Pretendemos incentivar que você, leitor, busque uma postura de equidade dian-
te das questões de saúde, não priorizando contextos de homem ou de mulher.

Vamos lá!!! Aproveite cada momento para desfrutar dos conhecimentos pro-
postos neste material. Invista com dedicação e prazer, pois tudo que damos de 
coração aberto torna-se mais produtivo.

Enfim, desejo que você aproveite ao máximo e possa levar algo significativo 
para a sua prática profissional e pessoal. Para as suas vivências com os sujeitos 
masculinos de seu convívio, sejam eles seus paciente, filhos, maridos, irmãos, 
vizinhos, dentre outros.

A autora
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Aula 1 - Gênero e Sexualidade

Introdução

Introduziremos este caderno didático com a temática sobre as diferenças de 
gênero. Primeiramente, apresentaremos uma distinção das terminologias sexo 
e gênero, em seguida partiremos de uma perspectiva que compreende as dis-
tinções entre homens e mulheres como uma construção cultural e não apenas 
centrada nos aspectos fisiológicos.

Portanto, a partir deste esclarecimento, acreditamos que tornará mais acessí-
vel à discussão direcionada sobre as diferenças entre homens e mulheres, no 
que se refere aos aspectos biológicos, físicos e sociais. Consequentemente, 
poderemos então adentrar sobre as questões relativas ao homem no que se 
refere, sobretudo, aos aspectos relativos à saúde.

1.1 Diferenças de gênero

Segundo Biddulph (2003), os homens apresentam dificuldades de se comuni-
car, ou seja, não conseguem verbalizar sobre seus sentimentos, dando a falsa 
impressão de não ter problemas. O autor relata dois episódios trágicos de 
suicídio, os quais apresentam como exemplo em caráter extremo sobre onde 
pode chegar tais dificuldades de verbalização.

BOX 1

1) Meses atrás, em uma manhã de segunda-feira, encontrei um grupo de pro-
fessores. Como me pareceram muito quietos, perguntei o que havia. Eles me 
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contaram que um colega, um homem de menos de quarenta anos, havia come-
tido suicídio naquele fim de semana. Rejeitado pela mulher e humilhado pelo 
fato de a infidelidade dela ter se tornado de conhecimento público, prende os 
pesos ao corpo, entrou no mar e afundou.

2) Eu cursava o último ano do ensino médio, e um colega meu, o melhor alu-
no da turma durante todo o curso, foi aprovado com distinção em “apenas” 
cinco das seis matérias da prova final. Ele esperou que o irmão com quem 
dividia o quarto adormecesse, pegou a arma que tinha escondido embaixo da 
cama, foi para a beira do rio que corria atrás da casa e pôs fim à vida.

Fonte: BIDDULPH, Steve. Porque os homens são assim? Tradução de Neuza Capelo. São Paulo: Fundamento 
Educacional, 2003, p. 7-8.

Para Biddulph (2003, p. 8), essas histórias merecem destaque ao entender que 
“em todas as tragédias envolvendo homens de que você já ouviu falar existe 
um aspecto comum: uma insuportável tensão entre suas necessidades de ho-
mem como ser humano e o que se espera dele”.

Não queremos incentivar a generalização do pensamento de que todo homem 
tem dificuldade de falar sobre questões de sua subjetividade. Não é uma re-
gra, mas é uma constatação de que, em sua maioria, os homens negligenciam 
a necessidade de expressar sobre seus sentimentos e outros aspectos relacio-
nados.

O século XX e início do XXI apresentam evidências de sofrimento nos con-
textos masculinos através de evidências de suicídio, morte prematura em 
consequência de estresse e problemas relacionados à falta de cuidado com 
a própria saúde, acidentes laborais e com veículos, bem como envolvimento 
com drogas e atos de violência (BIDDULP, 2003).

Vejamos, no box seguinte, alguns indícios apresentados por Biddulp (2003, 
p.9) que demonstram como alguns fatos podem representar indicadores sobre 
a realidade vivenciada pelos homens na sociedade atual.

BOX 2

Encarando os Fatos

• O homem vive, em média, cinco anos menos que as mulheres.

• Em relação à mulher, o homem sofre duas vezes mais acidentes de carro, 
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morre duas vezes mais de ataque cardíaco, três vezes mais por ferimento em 
geral, duas vezes mais de doenças do fígado. Na verdade, os homens estão à 
frente das mulheres em todas as 13 principais causas de morte.

• O homem comete suicídio cinco vezes mais que a mulher.

• O homem frequentemente não se sai bem nos relacionamentos íntimos. 
Apenas dois indicadores: 50 por cento dos casamentos se desfazem, e de cada 
três processos de divórcio, dois são iniciados pelas mulheres.

• Mais de 90 por cento dos atos de violência julgados e condenados são prati-
cados por homens e 70 por cento das vítimas são do sexo masculino.

• Na escola, cerca de 90 por cento dos alunos com problemas de comporta-
mento são garotos, e eles respondem também por mais de 80 por cento das 
dificuldades de aprendizagem.

• De todos os internos nos presídios, mais de 90 por cento são homens.

Fonte: BIDDULPH, Steve. Porque os homens são assim? Tradução de Neuza Capelo. São Paulo: Fundamento Educacional, 2003, p. 9.

1.2 Ser homem na sociedade brasileira

A sociedade pós-moderna tem evidenciado mudanças nos campos econômi-
cos e do trabalho que refletem diretamente nas relações entre homens e mu-
lheres. Uma dessas mudanças se refere à presença cada vez mais intensa da 
mulher no mercado de trabalho, o que sem dúvida reporta transformações 
sobre a responsabilidade com os afazeres domésticos, cuidados com os filhos 
e outros aspectos relacionados.

No entanto, não temos a intenção de culpabilizar a mulher por transformações 
e consequências negativas que possam ter sido desencadeadas por estas mu-
danças. Por outro lado, destacamos que a entrada da mulher no mercado de 
trabalho, provoca mudanças no desempenho de papéis relacionados à divisão 
de responsabilidades.

Tanto homens quanto mulheres estão tendo que adequar às mudanças im-
postas para encarar esta situação. Falamos isto, a partir de observações de 
que as tarefas de âmbito doméstico não são mais percebidas como exclusivas 
de mulheres. Os homens estão assumindo o cuidado com filhos e afazeres 
domésticos em contra turno com suas esposas, como meio de dividir respon-
sabilidades.

Deste modo, vale frisar que, para homens e mulheres encontrarem um di-
recionamento que os levem a relacionamentos mais saudáveis pautados no 
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respeito e boa comunicação que deixem os dois se sentirem realizados, é ne-
cessário mudanças de comportamento de ambos.

A este respeito, Biddulph (2003, p. 12) alerta que “se existe um primeiro pas-
so a ser dado pelos homens em direção à cura, provavelmente é começarem 
a ser mais verdadeiros. Um homem que admite não ser feliz rompe com um 
padrão de negação e fingimento”. 

A cultura machista e patriarcalista presente na sociedade brasileira, na qual o 
homem é aquele que deve ser a figura forte e imbatível. Portanto, não pode 
demonstrar fragilidade, já que a mulher e os filhos dependem de sua proteção.

A partir disto, aceita-se, pensamentos como “homem não chora”, “homem 
não arruma casa e não cuida dos filhos, isso é tarefa de mulher”. Será mesmo?

Figura 1: Charge desmistificando sobre o desempenho do homem em tarefas domésticas
Fonte: https://rizoma.milharal.org/tag/masculinidade/, acesso em 08 de novembro de 2014.

Para Biddulph (2003, p. 13), comportamentos de autonegação sobrevivem 
a curto prazo como um recurso para ceder aos sentimentos que do contrário 
levariam ao desespero. No entanto, acreditamos que, no século XX, pode ter 
se tornado num estilo de vida, que incentivou homens a transformar-se em 
“verdadeiras toras de madeiras: distantes, inatingíveis, explosivos”. Favora-
velmente, isto tem se transformado e começado a mudar.

Vejamos a figura seguinte que apresenta de forma humorística esse jeito “du-
rão” dos homens que buscam não desagradar a parceira, abstendo-se de apre-
sentar seus pontos de vistas.
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Figura 2: Tirinha cômica que ironiza sobre o comportamento dos homens.
Fonte: http://www.jontex.com.br/blog/2013/05/02/o-que-voce-prefere/, acesso em 08 de novembro de 2014.

O movimento feminista foi impulsionado pelas inquietações de mulheres 
quanto às restrições e limitações designadas a estas quanto ao modo de ser, 
bem como no que se refere a atitudes nos aspectos familiares, laborais e so-
ciais (BIDDULPH, 2003, BEAUVOIR, 1949).

Já os homens, não tiveram um movimento social que propulsionou transfor-
mações em caráter coletivo. Diante disto, é possível entender críticas e ques-
tionamentos quanto a decretação de um Dia Internacional da Mulher como 
uma data de repercussão e comemorações ser encarada como discriminação 
contra os homens.

Ao contrário, o que ocorre é que como os homens não se inserem em um mo-
vimento social em busca de mudanças quanto às questões de gênero, o Dia do 
Internacional do Homem não tem, até o momento, tanta repercussão. 

No entanto, muitas pessoas não desconhecem que os homens tem um dia 
decretado como comemoração. Esse dia é o 19 de novembro que é instituído 
como data de celebração e incitação de discussões contra discriminações e 
também para incentivar o cuidado específico que os homens e os profissio-
nais de saúde devem dar para aspectos referentes à saúde do homem.

A Política de Atenção Integral à Saúde do Homem aponta que:

As masculinidades são construídas historicamente e sócio-cul-
turalmente, sendo a significação da masculinidade um processo 
em permanente construção e transformação. O ser homem, as-
sim como o ser mulher éconstituído tanto a partir do masculino 
como do feminino. Masculino e feminino são modelos culturais 
de gênero que convivem no imaginário dos homens e das mulhe-
res (BRASIL, 2008, p. 6-7).

Em acordo a este direcionamento, também Scott (1995) afirma que o termo 
gênero surgiu com as feministas em oposição ao uso “diferença sexual” ou 
“sexo” com o intuito de que mulheres e homens fossem definidos em termos 
recíprocos e não se poderia compreender o estudo de qualquer um dos se-
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xos em estudos inteiramente separados. Esta autora sustenta que estudar as 
mulheres de maneira isolada perpetua o mito de que uma esfera tenha muito 
pouco ou nada a ver com o outro. O uso do termo gênero rejeita a validade 
interpretativa de esferas separadas.

Deste modo, Scott (1995, p.75) apresenta a discussão de gênero como uma 
categoria de análise, de forma que o estudo sobre as mulheres não se dissocia 
da construção do sujeito masculino.

Assim, esta autora: “enfatiza o fato de que o mundo das mulheres faz parte 
do mundo dos homens, que ele é criado nesse e por esse mundo masculino” 
(SCOTT, 1995, p.75).

O uso do termo gênero busca então distanciar da interpretação vivenciada por 
homens e mulheres como uma ideia de esferas separadas. Ao contrário, se 
sustenta que “estudar as mulheres de maneira isolada perpetua o mito de que 
uma esfera, a experiência de um sexo, tenha muito pouco ou nada a ver com 
o outro sexo” (SCOTT, 1995, p.75).

Neste sentido, precisamos então deixar claro sobre as distinções entre o uso 
dos termos sexo e gênero. Partindo deste pressuposto, Louro (1997, p.9) apre-
senta que: “enquanto sexo se refere à identidade biológica de uma pessoa, gê-
nero está ligado à sua construção social como sujeito masculino ou feminino”.

Fica claro então se entendermos que sexo se refere às distinções entre homens 
e mulheres pelas diferenças fisiológicas e gênero pelas diferenças relaciona-
das à feminilidade e masculinidade. 

Agora que já deixamos claro sobre as diferenças sexuais e diferenças de gê-
nero que distingue homens e mulheres, partiremos então para a compreensão 
dos aspectos relevantes do cuidado com a saúde do homem.

1.3 Cuidando da saúde do homem

Ações do Ministério de Saúde, nos últimos anos, tem buscado contemplar a 
problemática da dificuldade de adesão dos homens aos tratamentos necessá-
rios. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (BRASIL, 
2008) atende a esta necessidade e vem apresentar princípios e diretrizes sobre 
a atuação de profissionais de saúde sobre este contexto.

Sobre o comportamento dos homens, perante o estado de saúde, vale destacar 
que partem da dificuldade em reconhecer suas necessidades de realizar um 
acompanhamento médico preventivo, rejeitando a possibilidade de adoecer 
(BRASIL, 2008).

Como vimos no início desta primeira aula, as distinções de gênero e o papel 
ocupado pelo homem na sociedade, certamente é fator determinante para a 
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falta de cuidado deste com a saúde. Tal afirmação, parte, por exemplo, de 
uma das justificativas apresentadas pelos homens para o fato de não busca-
rem ajuda nos serviços de atenção primária. Eles alegam incompatibilidade 
de horários entre o funcionamento dos serviços de saúde e a carga horária de 
trabalho (BRASIL, 2008, p. 6).

Por outro lado, um aspecto que também merece evidência refere-se aos ser-
viços e estratégias utilizadas pelos meios de comunicação que tem como 
prioridade “as ações de saúde para a criança, o adolescente, a mulher e o 
idoso” (BRASIL, 2008, p. 6). Percebemos que há pouco direcionamento dos 
meios midiáticos que incitem os homens, o interesse e necessidade de pre-
venção a doenças graves, como o câncer de próstata e outras doenças de 
menor complexidade.

Desse modo, a saúde do homem fica a margem, apesar de algumas investidas 
por parte dos profissionais em momentos como, por exemplo, a campanha 
denominada “Novembro Azul”.

Esta campanha, promovida por incentivo do Ministério de Saúde, preconiza 
a necessidade de investimentos sobre a necessidade de cuidado pela saúde do 
homem, com ênfase na prevenção ao câncer de próstata. 

A Sociedade Brasileira de Urulogia (SBU) apoia esta campanha. Sobre isto, a 
SBU traz em sua página na internet sobre a abertura dos eventos que compõe 
o “Novembro Azul”. Dentre estes, destacamos no Box seguinte:

BOX 3

Congresso Nacional, em Brasília, Cristo Redentor e Igreja da Penha, no 
Rio de Janeiro, receberão iluminação especial no dia 4 de novembro.

Novembro 2013 – O Congresso Nacional homenageia em plenária, no dia 4 
de novembro às 17h, a campanha de conscientização sobre o câncer de prós-
tata Novembro Azul e a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) pelas suas 
ações de orientação da população sobre a doença. Logo após a homenagem, 
o Congresso será iluminado de azul em sinal de apoio à iniciativa. No Rio de 
Janeiro, o Cristo Redentor e a Igreja da Penha também receberão a luz azul.

O movimento Novembro Azul é realizado em parceria pela SBU e o Instituto 
Lado a Lado com o objetivo de orientar a população masculina sobre a im-
portância do exame de toque retal e PSA para diagnóstico precoce do câncer 
de próstata.
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O câncer de próstata é mais incidente que o câncer de mama, de acordo com o 
Instituto Nacional do Câncer (Inca), que, em sua estimativa 2012/2013, apon-
tou 60.180 novos casos de câncer de próstata e 52.680 de mama. Pesquisa* 
realizada pelo Datafolha para a SBU, em 2009, constatou que o preconceito 
com o exame de toque retal ainda é forte no Brasil. Apenas 32% dos homens 
brasileiros declararam já ter feito o exame.

De acordo com o presidente da SBU, Aguinaldo Nardi, cerca de 30% dos 
pacientes do SUS são diagnosticados com câncer de próstata já avançado. Se 
forem descobertos no início, 90% dos casos são curáveis. “Um a cada seis 
homens terá câncer de próstata e 1 a cada 36 morrerá da doença”, afirma Nar-
di. De acordo com ele, falta uma porta de entrada para o paciente masculino.

Por isso, a SBU vai entregar uma lista de sugestões aos parlamentares, entre 
elas está a criação de Centros de Referência em Saúde do Homem, para me-
lhorar seu acesso ao SUS. Hoje, Centros de Referência da Mulher recebem as 
pacientes encaminhadas pelo programa de saúde da família, o que agiliza seu 
atendimento. Já o homem, se tiver suspeita de alguma doença, é encaminhado 
aos ambulatórios de especialidades e aguardará, talvez, meses para ter uma 
primeira consulta.

Desde 2004, a SBU realiza ações de conscientização sobre a doença, tendo já 
contado com o apoio da apresentadora Ana Maria Braga, em 2004, e de Tony 
Ramos, em 2005. Desde 2012, a SBU realiza o Novembro Azul em parceria 
com o Instituto Lado a Lado pela Vida.

Fonte: http://www.sbu.org.br/?campanha-novembro-azul, acesso 02 d novembro de 2014.

Alguns estudos apontam que os homens são mais vulneráveis às doenças do 
que as mulheres, primordialmente em relação a doenças graves e crônicas, 
juntamente com o fato de que vem a óbito mais precocemente do que as mu-
lheres (NARDI et al, 2007; COURTENAY, 2007; IDB, 2006 LAURENTI et 
al, 2005; LUCK et al, 2000 apud MINISTERIO DA SAÚDE, 2008). 

Devido a esta falta de cuidados em caráter preventivo, acabam apresentando 
maior vulnerabilidade e altas taxas de mortalidade. Ao contrário das mulhe-
res, os homens evitam buscar os serviços de atenção primária. 

A entrada dos homens nas unidades de saúde se dá, muitas vezes, pela aten-
ção ambulatorial e hospitalar. Esta constatação se deve, pelo que discutimos, 
ao retardamento na busca por cuidados com a saúde. Por conseguinte, onera 
ainda o tratamento, pois quando os homens chegam a procurar ajuda já se 
encontram em estado mais agravado de saúde.

Diante desses fatos, pesquisas qualitativas trazem varias razões para a bai-
xa adesão para com os serviços da atenção primaria, havendo dois grupos 
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principais de seus principais determinantes, barreiras entre o homem e os 
serviços e ações de saúde, sendo elas as barreiras socioculturais e barreiras 
institucionais. (GOMES, 2003; KEIJZER, 2003; SCHRAIBER et al, 2000 
apud MINISTÉRIDO DA SAÚDE, 2008). 

As variáveis socioculturais de não adesão partem de estereótipos de gênero, 
enraizados há séculos em na cultura patriarcal, potencializam práticas basea-
das em crenças e valores do que é ser homem. A doença é considerada como 
um sinal de fragilidade, de maneira que os homens julgam-se invulnerável, 
o que acaba por contribuir para que ele cuide menos de si mesmo e se expo-
nha mais às situações de risco (KEIJZER, 2003; SCHRAIBER et al, 2000; 
SABO, 2002; BOZON, 2004).

Os homens tem medo de que se a equipe de saúde identifique algum problema 
em sua saúde, sua invulnerabilidade seja colocada a prova. Este é então uma 
das justificativas que estão por trás do insucesso com medidas que buscam 
incentivar a prevenção.

Devido às campanhas entorno do Novembro Azul, o mês de novembro é 
uma excelente oportunidade de direcionar ações e campanhas nas unidades 
de saúde em prol da saúde do homem.

No site seguinte, são apresentados vídeos interessantes sobre a Saúde do Ho-
mem que podem auxiliar em seu processo de aprendizagem ou até mesmo ser 
útil em algum trabalho que possa desenvolver em sua unidade de saúde:

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/806-sas-raiz/daet-raiz/saude-do-ho-
mem/l2-saude-do-homem/12562-teste
Visite também o site www.movimentonovembroazul.com.br

Resumo

Nesta Aula 1, você aprendeu:

• Que gênero é uma categoria analítica e para distinguir as características 
biológicas e fisiológicas falamos de aspectos sexuais.
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• Que tem sido evidenciadas mudanças quanto ao desempenho de homens 
em tarefas antes definidas como de mulheres.

• Que o cuidado com a saúde do homem tem sido pauta do Ministério de 
Saúde.

1-Você consegue sinalizar alguns aspectos culturais que demarcam os papéis 
exercidos por homens e por mulheres na sociedade? Descreva estes aspectos 
e como podem refletir no cuidado da saúde do homem.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Aula 2 - Tornando-se Adulto

Introdução

Nesta etapa deste material didático, dedicaremos a conhecer sobre as etapas 
do desenvolvimento físico e emocional do sujeito adulto em suas particulari-
dades da transição para a vida adulta.

Iniciaremos apresentando sobre as mudanças que inserem o homem na vida 
adulta, abandonando a infância e adolescência. Esta se insere como uma etapa 
importante por implicar em mudanças quanto à tomada de decisões em que 
terá que assumir novos compromissos na vida profissional e pessoal.

2.1 Mudança e desenvolvimento da idade adulta e da velhice

Quando falamos de desenvolvimento humano, muita atenção é dada aos estu-
dos que buscam compreender o período da infância. No entanto, pouca aten-
ção é dada aos períodos que seguem posterior à adolescência, ou seja, a idade 
adulta e a velhice.

A respeito destes estudos, segundo Palacios (2004, p. 371), “a infância conti-
nua sendo o período da vida humana sobre o qual mais se acumulou conheci-
mento na pesquisa psicológica, mas também é verdade que é cada vez maior 
o corpo de informação de que dispomos em relação ao desenvolvimento após 
a adolescência”.

Portanto, a psicologia evolutiva, ciência que se dedica a compreender os as-
pectos do desenvolvimento humano, apresenta conceitos que facilitam a com-
preensão das etapas que são percebidas após o período da adolescência, a 
partir de diferentes abordagens.

De início, será necessário adentrarmos sobre fatos que adquirem relevância 
na idade adulta e da velhice e sobre o desenvolvimento intelectual, pessoal e 
social.

Vamos destacar, como pontua Palacios (2004, p. 371) e outros autores que es-
tudam sobre o desenvolvimento humano, que a idade, por si só, “não explica 
nada e a passagem do tempo, por si só não fornece elementos que possam nos 
ajudar a compreender os processos de desenvolvimento psicológico”.

Apontamos isto, para que seja compreendido que apesar de a idade repre-
sentar um indicador significativo que trazem algumas mudanças biológicas, 
esta não deve ser percebida como fator isolado para que determinadas carac-
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terísticas se apresentem em um indivíduo. As transformações que ocorrem 
com os seres humanos não se localizam única e exclusivamente nos limites 
cronológicos. 

Com base nesta perspectiva, autores como Birren e Renner (1997) apud Pala-
cios (2004, p.372) descrevem quatro diferentes tipos de significados da ida-
de: a) idade cronológica; b) idade biológica; c) idade psicológica e d) idade 
funcional.

A primeira se refere aos aspectos referentes ao número de anos que a pessoa 
viveu desde o dia do nascimento. Já a segunda, além dos aspectos crono-
lógicos contempla aspectos da integridade física, existência de transtornos 
de saúde. A idade psicológica tem a ver com a capacidade adaptativa para 
enfrentar as mudanças impostas por fatores ambientais. Por conseguinte, a 
idade funcional, como o próprio nome diz, refere-se à capacidade de autono-
mia e independência. Por último, a idade social é percebida pelo desempenho 
de papeis e expectativas sociais com relação a determinadas idades em que o 
indivíduo está inserido.

Podemos perceber, então, que a entrada na vida adulta e o percurso até a 
velhice representam uma etapa da vida que é aberta a mudanças notadas em 
certa sequência e organização de fatos que perpassam determinados momen-
tos da vida. Demarcados por perdas e declínios, além dos ganhos, aquisições, 
conquistas (PALACIOS, 2004, p. 376).

Figura 3: Fases da vida
Fonte:http://deborahbomfim.blogspot.com.br/2014/09/trabalho-de-ciencias.html, acesso em 14/12/2014.
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Com relação específica ao desenvolvimento do homem, Biddulph (2003, p. 
19) identifica sete passos para a masculinidade que objetivam que tenham 
uma existência criativa, conectada e bem acabada, ou seja, uma reformulação 
cultural favorável a um maior apoio à vida. 

Estes sete passos são:

A)‘Acertar os ponteiros’ com o pai: o autor Biddulph (2003) entende que 
o homem exerce com o pai um contato direto com a masculinidade, por isto 
deve ter um relacionamento claro e bem resolvido com ele.

B)Encontrar o que existe de sagrado na sexualidade: a relação sexual é 
percebida como um ato em que se transmitir a energia sexual entre macho e 
fêmea, por isto deve-se buscar redimensioná-la de forma positiva e amorosa.

C)Relacionar-se de igual para igual com a parceira: neste item o autor 
faz um alerta de que o homem moderno deve buscar uma coerência, pois 
“homens bonzinhos são chatos, e os grosseiros afastam as mulheres que têm 
amor próprio. O homem de hoje tem que saber comunicar seus sentimentos e 
perceber os da parceira” (BIDDULPH, 2003, p. 21).  

A)Participar ativamente da vida das crianças: a boa relação com o pai é 
importante para o desenvolvimento dos meninos, como já expulsemos, e das 
meninas por causa da autoestima e estabelecer um padrão de relacionamento 
com o sexo oposto.

B)Aprender a ter verdadeiros amigos do sexo masculino: o convívio sau-
dável com outros homens alivia e revigora como apoio emocional de que 
precisam para se sentirem bem.

C)Encontrar um trabalho onde você ponha a alma: a fonte financeira não 
deve ser o único objetivo da vida profissional, de modo que a energia e tempo 
dedicados sejam canalizados de forma a dar satisfação.

D)Libertar o espírito independente: Biddulph (2003) afirma que o homem 
possui uma estabilidade interior que vem de uma base espiritual para a vida que 
é específica masculina. E é essa que será a forma e harmonia que libertará o 
homem do medo e da dependência dos outros à medida que for envelhecendo.

2.2 O jovem adulto solteiro

Como vimos, o ser humano passa por estágios de ciclo de vida. Dentre estes, 
a etapa denominada o jovem adulto solteiro é compreendida no período de 
tempo em que “o indivíduo deixou a família de origem, em termos físicos, 
se não emocionais, mas ainda não estabeleceu uma família de procriação” 
(AYLMER, 1995, p. 170).
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Esta é uma fase da vida em que homem encontra-se independente no que se 
refere aos aspectos físicos e biológicos, no entanto emocionalmente ainda sen-
te-se arraigado no seio familiar. Por outro lado, quando começa a estabelecer 
contatos através do trabalho e de relacionamento íntimos as relações da família 
de origem (pais, irmãos e outros parentes) são renegociadas.  É nesta fase que 
se encontram mudanças significativas na transformação para a vida adulta.

Sabe aquela fase tão conflituosa em que o homem tem que dar conta de fazer 
escolhas profissionais e amorosas? Pois é, é deste período da vida que esta-
mos falando.

Para ficar mais compreensível, vamos imaginar um jovem de aproximada-
mente vinte anos que está se preparando para fazer vestibular para medicina. 
No meio tempo descobre que a namorada está grávida. Esse jovem tem então 
que reavaliar sua condição entre assumir a nova família e continuar os planos 
para a sua vida profissional. 

O exemplo citado pode ser visto em algumas hipóteses: 1) desistir do vesti-
bular e encontrar um trabalho que lhe dê um meio de sustento para si e sua 
família; 2) continuar com a condição de estudante e ter ajuda financeira da 
família de origem, e progressivamente e alcançando independência.

Percebemos então, que essa é uma fase que “se centram na idade cronológica 
e no desenvolvimento da carreira, enfatizam a importância da individualiza-
ção e da separação, e deixam de reconhecer a igual importância do apego” 
(AYLMER, 1995, p.169).

Para os homens, autores dizem que buscam a identidade na auto-expressão, 
ao contrário das mulheres que parecem encontrar-se no auto-sacrifício. As-
sim, Aylmer (1995, p. 170) diz que “isso cria problemas recíprocos no pos-
terior desenvolvimento adulto, quando os homens podem perceber que seu 
foco na realização individual os deixou emocionalmente distantes e isolados 
de suas esposas e filhos”. 

As responsabilidades financeiras e a capacidade de manejar de forma inde-
pendente a vida em geral provocam mudanças entre o papel social desem-
penhado enquanto filho para a posição de adulto de explorar seus próprios 
horizontes na vida sentimental e profissional.  Enfim, é fase que requer que a 
autonomia e independência estejam amadurecidas.

2.3 O novo casal

Esta etapa é marcada por renegociação, já que na convivência entre o casal se 
faz necessário redefinições de questões que homens e mulheres fizeram em 
termos individuais ou que foram definidas por suas famílias de origem. Fala-
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mos aqui de questões que a princípio podem parecer simples “como quando 
e onde comer, dormir, conversar, fazer sexo, brigar, trabalhar e relaxar” (MC-
GOLDRICK, 1995, p. 184).

Figura 4: Casamento / O novo casal
Fonte: http://www.ifespacomultiplo.com.br/7-dicas-para-preparar-um-casamento-de-sucesso/, acesso em 24 de no-
vembro de 2014.

São questões que requerem renegociação por parte do casal nas decisões que 
cabem nesta etapa estruturação da vida cotidiana do casal, o que inclui mu-
danças de hábitos e de tarefas. Além disto, requer que tomem decisões que 
envolvem tradições e rituais que cada um traz de sua família de origem. Deste 
modo, esta etapa “requer que duas pessoas renegociem juntas uma miríade de 
questões que definiram previamente para si em termos individuais, ou que fo-
ram definidas por suas famílias de origem” (MCGOLDRICK, 1995, p. 184).

Por outro lado, há de se destacar que “o significado do casamento na nossa 
época é profundamente diferente do seu significado em toda a história ante-
rior, quando ele estava firmemente inserido na estrutura econômica e social 
da sociedade” (MCGOLDRICK, 1995, p. 184). Abordamos isto, a partir da 
compreensão de que a redefinição do modelo de casamento se deve à mu-
dança no desempenho do papel da mulher, aliada ao crescente dinamismo 
cultural que está presente em nossa sociedade atual.

Além disto, a autonomia tanto de homens como de mulheres tem tardado o 
casamento como mudança de ciclo de vida. Em outra época, não tão distante, 
falar em casar ou não casar era quase que comparativamente a decidir se a 
pessoa passaria para a vida adulta ou não, ou seja, uma escolha por crescer ou 
não crescer. A etapa do casamento estaria associada à transição da vida adulta, 
e não passar por esta etapa enquadraria nos estereótipos de solteirão ou soltei-
rona. 

Diante do exposto neste tópico, entendemos que o casamento está diretamen-
te relacionado a um ritual de transição que envolve independência, necessária 
para a vida adulta. Portanto, fatores financeiros, emocionais e sociais estão 
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inseridos nesta etapa, tendo em vista que circundaram as decisões tomadas 
pelo casal.

Vimos então, que o casamento reporta a questões significativas para a tran-
sição para a vida adulta. Além disto, diversas questões estarão relacionadas 
com o sucesso ou insucesso do casamento.

McGoldrick (1995, p. 202) apresenta treze itens que são identificados como 
significativos no ajustamento conjugal e a presença de qualquer um dos se-
guintes casos o definirá como problemático: 

BOX 4

Itens identificados como significativos no ajustamento conjugal

1. O casal se conhece ou casa logo depois de uma perda significativa.

2. O desejo de distanciar-se da própria família de origem é um dos fatores do 
casamento.

3. Os backgraunds familiares dos cônjuges são significativamente diferentes 
(religião, educação, classe social, etnicidade, as idades dos parceiros, dentre 
outros).

4. Os cônjuges vêm de constelações fraternas incompatíveis.

5. O casal reside ou extremamente perto ou a uma grande distância de cada 
família de origem.

6. O casal depende de alguma das famílias de origem em termos financeiros, 
físicos e emocionais.

7. O casal casa antes dos vinte anos.

8. O casal casa depois de um conhecimento de menos de seis meses ou de 
mais de três anos de noivado.

9. O casamento ocorre sem a presença da família ou dos amigos.

10. A esposa fica grávida antes ou durante o primeiro ano do casamento.

11. Um dos cônjuges tem um relacionamento difícil com seus irmãos ou pais.

12. Um dos cônjuges considera a sua infância ou adolescência uma época 
infeliz.
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13. Os padrões conjugais em uma das famílias de origem eram instáveis.

Fonte: McGOLDRICK, Mônica. A união das famílias através do casamento: o novo casal. IN. McGOLDRICK, 
Monica; CARTER, Betty (orgs). As mudanças no ciclo de vida familiar. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995, p.202.

Podemos perceber que esta fase é importante para o casal entrar em acordo 
quanto as suas questões afetivas, sociais e familiares. Enfim, é a fase da cons-
tituição do casal marcada pelo ajuste emocional.

2.4 Tornando-se pais

Na perspectiva de se compreender sobre os ciclos de vida, seguiremos nossos 
estudos partindo agora para uma discussão sobre a etapa da vida adulta mar-
cada pelo nascimento do primeiro filho. O ato de tornar-se um progenitor é 
um evento que éidentificado pela presença de aspectos biológicos, mas tam-
bém psicológicos e sociais. 

 

Figura 5: Mãos do pai e do filho
Fonte: http://www.papeldeparede.etc.br/fotos/papel-de-parede_mao-do-pai-e-do-filho/Acesso 24 de Novembro de 
2014.

São mudanças que modificam o equilíbrio entre trabalho, amigos, irmãos e 
pais. Abordamos isto, no entendimento de que o desempenho do papel de pai 
ou de mãe muda consequentemente a maneira como o indivíduo é percebido 
pelas pessoas que conviviam antes do nascimento da criança. 

Além disto, tem significado diferente para homens e mulheres. Centralizare-
mos as discussões no caso especifico dos homens, que é o objeto dos estudos 
deste caderno didático.

Para Bradt (1995, p. 207), este estágio do desenvolvimento requer que tanto 
homens como mulheres que deixem de lado seu próprio relacionamento, cen-
trando no cuidado com os filhos e desempenho das atividades laborais.
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Neste sentido, é comum nesta fase a predominância de uma colisão de para-
digmas entre crenças e atitudes adotadas, que consequentemente refletirão 
na educação dos filhos. Segundo Bradt (1995, p. 208), dentre os aspectos 
principais são: 1) a crença na igualdade sexual; 2) o casamento igualitário; 3) 
normas e atitudes culturais; 4) as políticas nacionais e de corporação relativas 
a famílias que trabalham, com filhos dependentes; 5) o equilíbrio da vida 
profissional e doméstica.

Segundo o autor, homens e mulheres podem aspirar igualdade sexual, ape-
sar de não revelarem que na verdade duvida que pessoas de sexos diferentes 
possuam a mesma dotação psíquica e capacidade individual. Estas questões 
ficam explícitas no cuidado com a criança, por exemplo, na determinação de 
quem é o responsável pelos cuidados básicos, trocar fraldas, dar banho, man-
ter financeiramente, dentre outros. 

Outra questão que se apresenta nesta perspectiva se refere ao nascimento do 
filho, pois é uma fase que muitas vezes remete à mulher a esfera doméstica. 
Já o homem, por outro lado, tem o reforço cultural de que esteve deve ser o 
provedor da família. Deste modo, como afirma Bradt (1995, p. 210), “o fluxo 
de homens rumo à esfera doméstica não se compara à partida das mulheres 
grávidas, do trabalho para casa, encorajando a primitiva crença de que o local 
de trabalho é domínio do homem”.

Percebemos que o nascimento da criança torna necessário o estabelecimento 
de um espaço para os filhos, tanto nos aspectos físicos quanto emocionais, 
bem como de tempo de dedicação e cuidados.

BOX 5

Oito Razões que mais afastam o casal após a chegada do bebê:

1) Prioridade: a prioridade passa a ser a criança. O lazer, o descanso e a vida 
em casal ficam em segundo, terceiro, quarto plano e, em muitos casos, se 
extinguem. Não é raro que o sexo vire tabu. É comum a mulher colocar a 
criança para dormir na cama do casal para evitar a aproximação do marido.

2) Brigas: as divergências no modo de cuidar e educar os filhos são motivos 
frequentes de brigas entre os casais. Cada um tenta impor suas opiniões, sem 
considerar as do outros.

3) Competição: algumas mulheres se sentem traídas pelas filhas quando os 
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maridos dedicam muita atenção a elas, mas muitas delas têm tamanha culpa 
e vergonha disso que não admitem nem para elas mesmas seus sentimentos. 
Muitos homens, por sua vez, ficam com raiva de seus filhos devido à com-
petição territorial. Têm a sensação que perderam a mulher para o bebê, que 
passa a ser o senhor de todas as atenções.

4)Responsabilidade: a divisão de tarefas em relação à criança passa a ser um 
drama para o casal. Ambos se sentem responsáveis, mas ninguém quer trocar 
fraldas, acordar no meio da noite, ouvir opiniões dos parentes sobre como 
criar filho e dar conta de tantas obrigações.

5) Sensualidade e sexualidade: algumas mulheres passam a sentir vergonha 
do corpo por causa de problemas como flacidez, estrias, varizes, escureci-
mento dos mamilos e ganho de peso adquirido durante a gestação. Muitos 
homens também mudam percepção que tinham da mulher, depois da materni-
dade. Passam a vê-la como mãe, não mais como mulher.

6) Tempo: o nascimento de um filho acarreta a escassez de tempo para o casal. 
A criança requer atenção permanente e reduz as oportunidades de abandonar-
se ao ócio e às brincadeiras descontraídas, como havia antes de serem pais.

7) Interferência familiar: apesar de o apoio familiar (de pais, sogros, irmãos, 
cunhados) ser fundamental para orientar os jovens pais, muitas vezes, a inter-
ferência é excessiva. Aliado ao estresse natural da situação, as intromissões 
acabam fazendo com que o casal brigue mais.

8) Cansaço: o esgotamento físico e mental inibe as respostas sexuais;  a falta 
de sono detona o humor e a capacidade de sentir prazer nos primeiros 18 me-
ses após o nascimento do bebê.

Fonte: Mara Lúcia Madureira, psicóloga, especialista em psicoterapia cognitivo-comportamental. Disponível em: 
http://mulher.uol.com.br/comportamento/album/2013/10/31/conheca-as-oito-razoes-que-mais-afastam-os-casais
-apos-a-chegada-do-bebe.htm

Enfim, percebemos que, quando homens ou mulheres tornam-se pais e mães, 
suas prioridades quanto aos aspectos afetivos, sociais e financeiros são foca-
dos em direção aos filhos. Após a vivência deste ciclo de vida os indivíduos 
vão se inserindo em novas perspectivas de desapego e lançando os filhos e 
seguindo em frente.

2.5 A família e o envelhecimento

Agora que já discutimos sobre a fase da vida em que o homem adulto exerce 
o papel de responsável pelo cuidado dos filhos pequenos, partiremos para as 
discussões sobre o período tardio da vida adulta. 
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Neste período, também denominado como ciclo vital da Meia Idade, compre-
ende o período entre os 40 e 60 anos. É quando se registra uma mudança lenta 
e gradual ao que se refere aos aspectos biológicos e sociais.

Segundo Margis e Cordiolli (2001, p. 159), não são identificadas mudanças 
abruptas físicas ou psicológicas, portanto exige-se que a capacidade de re-
sumir e reavaliar tornem-se características marcantes deste período da vida.

Mesmo quando as vivências não levam a quaisquer mudanças notáveis, os 
indivíduos devem procurar exercer a capacidade de reflexão quanto às con-
quistas realizadas e, consequentemente, reavaliar com constância quais são 
suas reais prioridades e realizações efetivas com relação aos aspectos que 
envolvem a vida profissional e pessoal.

Além disto, é possível afirmar que “nestes anos, adultos intermediários, a 
maioria das pessoas progride na carreira profissional, na vida conjugal e fa-
miliar, nas áreas cívico e socioeconômica, tendendo a decorrer a consolidação 
dos ganhos anteriores” (MARGIS E CORDIOLLI, 2001, p. 159).

Percebemos então que diferentemente do período do início da idade adulta 
em que o homem está iniciando a vida profissional e, por vezes também a 
vida conjugal, a fase da Meia Idade, caracteriza-se em geral por maior estabi-
lidade nos aspectos profissionais e afetivos.

Diante desta adaptabilidade presente nessa nova fase do ciclo vital, a transi-
ção pode ser vivenciada por alguns homens como uma situação de crise ou 
de ruptura. Percebemos que, “O conflito se estabelece entre manter tais estru-
turas, abdicar de sonhos mais ambiciosos ou fantasias, satisfazendo-se com 
o que foi obtido, ou a ruptura, para novas tentativas seja na vida profissional, 
amorosa ou familiar” (MARGIS E CORDIOLLI, 2001, p. 160).

Como vimos, esta é uma fase que, tanto para homens como para mulheres, é 
para alguns um período de crise já que envolve tomada de decisões para ma-
nutenção de realizações como a carreira e o casamento.

Por outro lado, percebemos que, para alguns, tal período pode coincidir com 
a falta de satisfação nestes aspectos afetivos, familiares e profissionais. Des-
te modo, exige-se um remanejamento das decisões tomadas até então ou de 
aceitação.
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Figura 6: Homem de Meia Idade
Fonte: http://suarotina.com.br/saude/item/1727-saiba-tudo-sobre-a-andropausa, acesso em 12/12/2014.

Como apresenta Margis e Cordiolli, a Meia Idade é marcada por algumas 
tarefas evolutivas. São elas:

• Aceitação do corpo que envelhece;

• Aceitação da limitação do tempo e da morte pessoal;

• Manutenção da intimidade;

• Relacionamento com os filhos: deixar ir, atingir igualdade, 
integrar novos membros;

• Relação com seus pais: inversão de papeis, morte e indivi-
duação;

• Exercício do poder e posição: trabalho e papel de instrutor;

• Novos significados, habilidades e objetivos dos jogos na 
meia-idade;

• Preparação para a velhice. (Margis e Cordiolli, 2001, p. 
160).

Portanto, é um período que apesar de não contemplar mudanças abruptas, 
como exploramos nesta aula, são registradas mudanças em diferentes fatores, 
desde o grau de satisfação ou insatisfação com as vivências registradas até o 
período vivido.
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Certamente, a Meia Idade parece direcionar o homem para suas questões e 
olhar para si e suas expectativas. No entanto, não podemos desconsiderar que 
a família também sofre com estas mudanças, já que os atingem diretamente. 

Margis e Cordiolli (2001) citam que indivíduos que encontram neste período 
com altos índices de insatisfação quanto às suas limitações podem reagir de 
dois modos: a) estagnação ou b) soluções paliativas.

Uns podem preferir a estagnação e acomodação ao invés de encarar as situa-
ções insatisfatórias. As consequências negativas são um “aumento da ansie-
dade e diminuição da auto-estima, insatisfação, desesperança e quadro de-
pressivo” (MARGIS E CORDIOLLI, 2001, p. 161).

Outros indivíduos que, diante de insatisfação e falta de perspectiva, podem 
recorrer a “soluções paliativas como relacionamentos paralelos, abandonos 
intempestivos de carreiras profissionais promissoras, rupturas com antigos 
relacionamentos e amizades, muitas vezes de forma impensada ou até mesmo 
desadaptativa, ou criativa e inovadora” (MARGIS E CORDIOLLI, 2001, p. 
161).

Percebemos que, a Meia Idade é um período de preparação para a velhice. 
Portanto, é quando o homem se conscientiza de suas limitações físicas, so-
ciais e cognitivas que exige adaptabilidade.

Veja o filme “Eu queria ter a sua vida” que narra à história de dois rapazes 
que são colegas de faculdades. Tempos depois eles se encontram e um deles 
está casado e com três filhos. O outro solteiro e aproveita o tempo livre para 
farrear. Após conversarem, um diz que gostaria de ter a vida do outro e a 
mágica acontece. A moral do filme é que ambos têm a oportunidade de ver 
o outro lado da moeda e como seriam suas vividas se as escolhas tivessem 
sido diferentes.

Resumo 

Você aprendeu nesta aula que:

• A mudança da vida adulta contempla alguns ciclos de vida.

• O ciclo de vida do jovem adulto é vido a partir do investimento na carreira 
e nos relacionamentos.

• O ciclo de vida do novo casal é marcado pelo inicio do relacionamento 
conjugal.
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• O ciclo de vida vivido a partir do nascimento do primeiro filho, da inicio 
ao exercício do papel de tornar-se pais.

• A meia idade é uma preparação para a velhice.

1-Trace uma linha horizontal e registre nela os anos mais significativos em 
sua história de vida. Busque se recordar de uma situação especifica para cada 
período de transição dos ciclos de vida. Este tipo de exercício auxilia a cons-
cientização, autoconhecimento e reflexão sobre suas vivências.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Aula 3 - Patologias Específicas do Homem

Introdução

Até então, estudamos sobre os aspectos significativos da vida adulta e do de-
senvolvimento humano nas etapas vivenciadas nos ciclos de vida.

Agora, aprofundaremos em outra perspectiva entendendo, nesta aula 3 sobre 
as principais patologias que se incluem os homens.

De acordo com a Política Nacional de Atenção Integral do Homem, alguns 
fatores são demarcados como determinantes sociais que resultam na vulnera-
bilidade da população masculina e agravos a saúde. Além disto, destaca que 
representações sociais sobre masculinidade, como as que abordamos na Aula 
1, comprometem o acesso à atenção integral à saúde do homem.

Diante desta conjuntura, a Política de Atenção Integral à Saúde do Homem 
estabeleceu como público alvo a população masculina entre 25 e 59 anos, não 
como restrição mas como estratégia metodológica.

Esta parcela da população representa a maioria significativa da população 
economicamente ativa, ou seja, da força produtiva. “Este grupo etário corres-
ponde a 41,3% da população masculina ou a 20% do total da população do 
Brasil” (BRASIL, 2008, p. 7).

A respeito da predominância das doenças constata-se que “aproximadamente 
75% das enfermidades e agravos dessa população está concentrada em cinco 
grandes áreas especializadas: cardiologia, urologia, saúde mental, gastroente-
rologia e pneumologia” (BRASIL, 2008, p.8).

Além destes, são registrados dados quanto à morbidade de homens tais como 
situações de violência, tabagismo e alcoolismo, câncer de próstata; doenças 
físicas e sexuais. Por isto, detalharemos cada um destes aspetos.

3.1 Violência 

Um problema apresentado como causa de mortalidade entre os homens são os 
atos de violências. Dados constatam que os homens representam maioria nos 
índices de violência seja como vítimas ou agressor. 

São tidos como causas tanto fatores biológicos como culturais ou associados 
ao uso de entorpecentes. “A agressividade está biologicamente associada ao 
sexo masculino e, em grande parte, vinculada ao uso abusivo de álcool, de 
drogas ilícitas e ao acesso as armas de fogo” (BRASIL, 2008, p. 7).
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Portanto, concebemos que “determinados processos de socialização têm o 
potencial de envolver os homens em episódios de violência. [...] Sob o ponto 
de vista sociocultural, a violência é uma forma social de poder que fragiliza a 
própria pessoa que a pratica” (BRASIL, 2008, p. 7).

O uso do termo violência traz varias conotações, por isto é preciso esclarecer 
que tipo estamos nos restringindo. Entendemos violência como “um fenôme-
no difuso, complexo, multicausal, com raízes em fatores sociais, culturais, 
políticos, econômicos e psico-biológicos, que envolve práticas em diferentes 
níveis”(BRASIL, 2008, p. 7).

Deste modo, podemos perceber que a violência tratada neste caderno didático 
esta contemplada em sentido amplo. O mais importante para nós é destacar 
que sua compreensão a partir da perspectiva de que é um fator determinante 
nos casos de morbidade masculina.

Mas quais causas estariam envolvidas nesta perspectiva que compreende a 
violência como determinante de morbidade? 

Sugerimos que são “causas externas em todas as suas dimensões, a saber: 
acidentes por transporte, agressões e lesões autoprovocadas voluntariamente 
e/ou suicídios, de acordo com os dados que serão apresentados na presente 
política” (BRASIL, 2008, p. 12).

Portanto, é possível perceber a amplitude da problemática da violência e, 
mais que isto, o quanto é ignorada como causa de morbidade masculina. Da-
dos expressivos sobre este tema é a massiva quantidade de homens que se 
encontram privados de liberdades em unidades prisionais.

Veja a figura seguinte que retrata a superlotação das unidades prisionais.

 

Figura 7: Homens em sistema prisional
Fonte: http://www.meionorte.com/blogs/ricardomarques/conselheiro-pede-uniao-de-juizes-na-ressocializacao-de-
detentos-214244, acesso 24 de Novembro de 2014.
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3.2. Tabagismo e Alcoolismo 

A mídia é um forte influenciador do consumo excessivo de tabaco e álcool. 
Estudos demonstram que os recursos midiáticos retratam o uso do cigarro e 
da bebida alcóolica como comum e geralmente associado à interação social, 
pessoas bem sucedidas e quase sempre tem mulheres como personagens atra-
tivos.

Veja a figura seguinte de uma propaganda de cerveja:

 
Figura 8: Propaganda de cerveja
Fonte: http://janainamlima.blogspot.com.br/2011_01_01_archive.html, acesso 24 de Novembro de 2014.

Realmente o uso excessivo de álcool e tabaco é um problema de saúde pú-
blica que requer investimos e atenção do Poder Público a fim de se evitar 
maiores danos à população.

Como vimos, estas são drogas lícitas e seu uso é incentivado socialmente. 
Com relação aos homens, esta é uma realidade mais impactante no sentido de 
estar diretamente relacionada à masculinidade. 

Para entendemos melhor a dimensão do problema, vamos explorar sobre da-
dos expressivos do consumo de bebidas alcoólicas no mundo. Vejamos que:

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde cerca de 2 bi-
lhões de pessoas consomem bebidas alcoólicas no mundo. O uso 
abusivo do álcool é responsável por 3,2% de todas as mortes e 
por 4% de todos os anos perdidos de vida útil. Na América Lati-
na, cerca de 16% dos anos de vida útil perdidos estão relaciona-
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dos ao uso abusivo dessa substância. Este índice é quatro vezes 
maior do que a média mundial e torna o problema da prevenção 
e do tratamento dos transtornos associados ao consumo de ál-
cool, um grande problema de saúde pública (BRASIL, 2008, p. 
12-13).

3.3 Câncer de próstata

Agora partiremos para uma discussão de enfermidades como o câncer de 
próstata. Primeiramente, vamos tratar de reportar um conceito sobre esta do-
ença que tem sido fico de campanhas educativas por parte do Poder Público.

Entendemos que “o câncer da próstata é uma neoplasia que geralmente 
apresenta evolução muito lenta, de modo que a mortalidade poderá ser evita-
da quando o processo é diagnosticado e tratado com precocidade” (BRASIL, 
2008, p. 20).

Portanto, é importante destacar que apesar da seriedade e complexidade da 
doença, a expectativa de vida é elevada se levarmos em conta que devido 
à lentidão de sua evolução o tratamento pode ter resultados satisfatórios se 
iniciado em tempo hábil. Neste sentido, o diagnóstico precoce é muito im-
portante.

Destacamos que a grande maioria deste tipo de tumor “cresce de forma tão 
lenta (leva cerca de 15 anos para atingir 1 cm³ ) que não chega a dar sinais 
durante a vida e nem a ameaçar a saúde do homem” (INCA, 2014).

No entanto, não quer dizer que não deva ser levado a sério, pois em alguns 
casos podem evoluir de modo rápido e se alastrar pelo corpo atingindo outros 
órgãos e podendo levar a óbito.

O principal dificultador quando se refere ao câncer de próstata é a prevenção 
que é realizada mediante exame clínico realizado por profissional proctolo-
gista. A maioria dos homens ainda manifesta resistência quando a realização 
de tal exame por questões culturais e preconceituosas com relação à mascu-
linidade.

Por outro lado, dados indicativos do Instituto Nacional do Câncer (INCA) 
registram que “O aumento observado nas taxas de incidência no Brasil pode 
ser parcialmente justificado pela evolução dos métodos diagnósticos (exa-
mes), pela melhoria na qualidade dos sistemas de informação do país e pelo 
aumento na expectativa de vida” (INCA, 2014).
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Figura 9: Perfil masculino demonstrativo da localização da próstata 
Fonte: Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Disponível em:  http://www2.inca.gov.br/wps/
wcm/connect/tiposdecancer/site/home/prostata. Acesso 24 de Novembro de 2014.

Dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA) demonstram que:

No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre 
os homens (atrás apenas do câncer de pele não-melanoma). Em 
valores absolutos, é o sexto tipo mais comum no mundo e o mais 
prevalente em homens, representando cerca de 10% do total de 
cânceres. Sua taxa de incidência é cerca de seis vezes maior nos 
países desenvolvidos em comparação aos países em desenvolvi-
mento (INCA, 2014).

Percebemos que os dados são alarmantes e realmente merece que medidas 
educativas sejam realizadas para corroborar com a prevenção desta doença 
que se manifesta entre homens, sobretudo os de terceira idade.

Vamos agora buscar entende quais os sintomas que estão presentes no câncer 
de próstata. Quanto aos sintomas destacamos que:

Em sua fase inicial, o câncer da próstata tem evolução silencio-
sa. Muitos pacientes não apresentam nenhum sintoma ou, quan-
do apresentam, são semelhantes aos do crescimento benigno da 
próstata (dificuldade de urinar, necessidade de urinar mais vezes 
durante o dia ou a noite). Na fase avançada, pode provocar dor 
óssea, sintomas urinários ou, quando mais grave, infecção gene-
ralizada ou insuficiência renal (INCA, 2014)
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Como podemos notar, o câncer de próstata é uma doença que requer investi-
mentos em medidas preventivas e cabe aos profissionais de saúde incentivar 
a desestigmatização do exame preventivo. 

Há significativo foco na Campanha denominada Novembro Azul, como po-
demos ilustrar através da figura seguinte:

Figura 10: Campanha de prevenção ao câncer de próstata
Fonte: http://www.cezaraguiar.com.br/?p=2508, acesso em 02 de novembro de 2014.

Agora vamos direcionar um pouco sobre algumas orientações sobre o câncer 
de próstata que podem ser utilizadas para orientar os homens acompanhados 
nas UBS. Vejamos o Box seguinte:

BOX 6

Orientações sobre o câncer de próstata

Tratamento

O tratamento depende do tamanho e da classificação do tumor, assim como 
da idade do paciente e pode incluir prostatectomia radical (remoção cirúrgica 
da próstata), radioterapia, hormonoterapia e uso de medicamentos. Para os 
pacientes idosos com tumor de evolução lenta o acompanhamento clínico 
menos invasivo é uma opção que deve ser considerada.
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Recomendações

* Homens sem risco maior de desenvolver câncer de próstata devem começar 
a fazer os exames preventivos aos 50 anos.

* Descendentes de negros ou homens com parentes de primeiro grau porta-
dores de câncer de próstata antes dos 65 anos apresentam risco mais elevado 
de desenvolver a doença; portanto, devem começar a fazer os exames aos 45 
anos.

* Pessoas com familiares portadores de câncer de próstata diagnosticado an-
tes dos 65 anos apresentam risco muito alto de desenvolver a doença; por 
isso, devem começar o acompanhamento médico e laboratorial aos 40 anos.

* Homens com níveis de PSA abaixo de 2,5 ng/mL devem repetir o exame 
a cada 2 anos; já aqueles com PSA acima desse valor devem fazer o exame 
anualmente.

* Resultados de PSA e toque retal alterados são relativamente comuns, mas 
podem gerar muita angústia, apesar de não serem suficientes para estabele-
cer o diagnóstico de câncer de próstata; para confirmá-lo é indispensável dar 
prosseguimento a uma avaliação médica detalhada e criteriosa.

* Optar por uma alimentação balanceada e praticar exercícios físicos regular-
mente são recomendações importantes para prevenir a doença.

Fonte: VARELLA, Dráuzio. Doenças e Sintomas Câncer de Próstata. Disponível em: http://drauziovarella.com.br/
cancer/cancer-de-prostata/

3.4 Doenças relacionadas à sexualidade e reprodução

Em nossa sociedade, evidenciamos uma concepção cultural de que manifes-
tações sexuais masculinas estão diretamente relacionadas à masculinidade. Já 
quanto às mulheres, percebe-se uma cultura de centralizar o cuidado com o 
corpo com o objetivo de reprodução. No entanto, percebemos uma tendência 
das ações de saúde pública para buscar uma equidade das relações quando se 
aborda sobre sexualidade e reprodução.

Como esclarecemos, no início deste caderno didático, “é fundamental o en-
volvimento dos homenscom relação à paternidade responsável, à prevenção 
de gestações não desejadas ou de alto risco, à prevenção das DST/HIV/Aids, 
dividindo também com as mulheresas responsabilidades no cuidado dos fi-
lhos e na vida doméstica” (BRASIL, 2013, p. 17-18).

Percebemos que há se existir uma mudança de paradigma tanto quanto aos 
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cuidados necessários as saúde do homem quanto ao foco dado à paternidade 
como de responsabilidade e participação.

Desta forma, notamos que a sexualidade masculina pode ser percebida, por-
tanto como “uma importante dimensão da vida, abrangendoaspectos bioló-
gicos, psíquicos, sociais, culturais e históricos. Não se restringe à meta re-
produtiva,sendo constitutiva das relações amorosas e do laço afetivo entre as 
pessoas” (BRASIL, 2013, p. 16). A sexualidade envolve aspectos culturais, 
biológicos, psíquicos, sociais, entre outros.

Por conseguinte, conforme instruções do Ministério da Saúde são instituídas 
direitos reprodutivos. Vejamos no Box seguinte:

BOX 7

Direitos reprodutivos

O direito das pessoas decidirem, de forma livre e responsável, se querem ou 
nãoter filhos, quantos filhos desejam ter e em que momento de suas vidas.

• O direito de acesso a informações, meios, métodos e técnicas para ter ou 
nãoter filhos.

• O direito de exercer a sexualidade e a reprodução livre de discriminação, 
imposiçãoe violência.

Fonte: BRASIL.Cadernos de Atenção Básica Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva. Ministério da Saúde, Secretaria de 
Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica: Brasília – DF, 2013, p. 17. Disponível em: http://bvsms.saude.
gov.br/bvs/publicacoes/saude_sexual_saude_reprodutiva.pdf.

Diante dos direitos reprodutivos expostos acima, percebemos que é esta-
belecido o pleno direito de exercer a sexualidade isento de preconceitos e 
discriminações. Também é garantido o direito de orientações que se fizerem 
necessárias.

Nesta mesma direção, são estabelecidos os direitos sexuais, como podemos 
ver no Box seguinte:
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BOX 8

Direitos sexuais

• O direito de viver e expressar livremente a sexualidade sem violência, dis-
criminações e imposições, e com total respeito pelo corpo do(a) parceiro(a).

• O direito de escolher o(a) parceiro(a) sexual.

• O direito de viver plenamente a sexualidade sem medo, vergonha, culpa e 
falsas crenças.

• O direito de viver a sexualidade, independentemente de estado civil, idade 
ou condição física.

• O direito de escolher se quer ou não quer ter relação sexual.

• O direito de expressar livremente sua orientação sexual: heterossexualidade, 
homossexualidade, bissexualidade.

• O direito de ter relação sexual, independentemente da reprodução.

• O direito ao sexo seguro para prevenção da gravidez e de doenças sexual-
mente transmissíveis (DST) e Aids.

• O direito a serviços de saúde que garantam privacidade, sigilo e um atendi-
mento de qualidade, sem discriminação.

• O direito à informação e à educação sexual e reprodutiva.

Fonte: BRASIL. Cadernos de Atenção Básica Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva. Ministério da Saúde, Secretaria de 
Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica: Brasília – DF, 2013, p. 17. Disponível em: http://bvsms.saude.
gov.br/bvs/publicacoes/saude_sexual_saude_reprodutiva.pdf.

Agora que já compreendemos sobre a sexualidade e reprodução no cenário 
das políticas públicas de saúde, vejamos algumas alterações sexuais mais co-
muns em homens como é foco deste caderno didático:

• Disfunção erétil

Iniciaremos nossa discussão com a temática da disfunção erétil. Esta é uma 
questão que aflige a população masculina. Conforme informado no site ofi-
cial da Sociedade Brasileira de Urologia:

A disfunção erétil (DE), popularmente concedida como impo-
tência sexual, é a dificuldade persistente de obter e / ou manter 
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uma ereção suficiente para permitir uma atividade sexual ade-
quada, ou seja, que possibilite a penetração vaginal. Não signi-
fica DE o fato do homem eventualmente falhar na hora H, mas 
sim quando o problema é recorrente.

• Ejaculação precoce

A ejaculação precoce é uma disfunção sexual que atinge muitos homens e 
traz alguns desconfortos durante as relações sexuais. Não há consenso sobre 
as causas da ejaculação precoce, mas estudos sugerem causas relacionadas a 
questões psicológicas, relacionados a comportamentos e fatores orgânicos. 
Talvez na verdade é que seja pautada na soma destes aspectos, ou seja, é uma 
disfunção multicausal. No tocante, tem sido associada a quadros de depressão 
e ansiedade.

Segundo Mattos (2005, p.7), “as anotações do tempo decorrido entre a pe-
netração vaginal e a ejaculação não é um fator diagnóstico, mas é utilizado 
como critério objetivo nos estudos clínicos”.

Portanto, percebe-se que o diagnóstico correto e preciso requer do profissio-
nal de saúde a realização de anamnese e coleta de informações que permitam 
compreender o fenômeno e como fatores relacionados à história do paciente.

• Andropausa

A andropausa não é uma doença, mas uma queda da produção da testostero-
na, o hormônio masculino. Esta mudança hormonal traz algumas alterações 
semelhantes ao que se sabe sobre a menopausa que ocorre com a maioria das 
mulheres. Vejamos os sintomas no Box seguinte:

BOX 9

Sintomas da Andropausa

• Diminuição dos níveis de testosterona que não implicam no final da fertili-
dade masculina.

• Atinge alguns homens a partir dos 50 anos.

• 50% dos homens a partir dos 40 anos apresentam algum tipo de disfunção 
sexual, desde a diminuição da libido, até a falta de ereção.

• Sintomas e sinais adicionais compreendem letargia, perda da libido, cansaço 
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generalizado, perda de cabelo, diminuição dos testículos, perda da memória, 
desatenção, e mudanças de humor, diminuição da massa muscular e densida-
de óssea, suores noturnos e palpitações.

• Os sintomas podem ser minimizados por meio da Terapia de Reposição 
Hormonal

Fonte: http://suarotina.com.br/saude/item/1727-saiba-tudo-sobre-a-andropausa, acesso em 12/12/2014.

Resumo

Nesta Aula 3, você aprendeu sobre:

• Alguns fatores apresentados como de morbidade masculina (violência, 
tabagismo, álcool, dentre outros).

• O câncer de próstata é uma doença com sérias complicações.

• Outras questões, como disfunção erétil, ejaculação precoce e andropausa, 
que trazem significativo incômodo para os homens.

1-Apresente algumas das patologias encontradas especificamente nos ho-
mens e discorra sobre sintomas e consequências.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Aula 4- Consulta de Enfermagem

Introdução:

Nesta aula, vamos focar no entendimento sobre como ocorre à consulta de 
enfermagem tendo como público os homens.

Mas o que diferencia a consulta realizada pelo profissional de enfermagem 
para os homens das consultas realizadas para as mulheres?

Como já discutimos, no início deste caderno didático, antes de tudo é uma 
questão relacionada aos aspectos culturais referentes ao gênero a que perten-
cem. As mulheres, geralmente, tratam da saúde em caráter de prevenção a 
doenças e têm muitas vezes como foco a maternidade e questões afins.

Os homens, por outro lado, manifestam resistência quanto à busca por consul-
tas em caráter preventivo, como já discutimos anteriormente.

Deste modo, nas consulta de enfermagem para homens, bem como em todo 
o atendimento realizado através de visitas domiciliares, medidas de educação 
em saúde, prevenção e acompanhamento de enfermidades, o profissional de 
enfermagem deverá enfrentar desafios com relação ao machismo e desprezo 
pelo autocuidado.

4.1 Assistência de enfermagem na saúde do homem 

Como discutimos, na aula anterior, patologias específicas do homem e alar-
mantes índices de morbidade e mortalidade masculina tem direcionado aten-
ção especial à saúde do homem. Até a pouco tempo, o foco de tratamento e 
prevenção eram direcionados prioritariamente à mulher, sobretudo com rela-
ção à reprodução. 

Estes dados são percebidos a respeito de “alguns agravos, seja por causas 
externas, como acidentes de trânsito, ou por violências, bem como por do-
enças infectocontagiosas, crônicas e degenerativas, a exemplo da tuberculo-
se, hanseníase, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, as doenças 
sexualmente transmissíveis, cérebro e cardiovasculares e as relacionadas ao 
trabalho, o câncer de próstata, entre outras” (XIMENES NETO et al, p.1742)
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Figura 11: Profissional de enfermagem
Fonte: http://www.venturaresidence.com.br/diferenciais/attachment/enfermagem-24h-shutterstock_39734473/, 
acesso 02 de Novembro de 2014.

Especificamente ao trabalho do profissional de enfermagem nas atividades 
de Estratégias de Saúde da Família (ESF), concordamos que há significativo 
avanço quanto ao trabalho realizado junto à população assistida.

Além disto, tem ganhado destaque as novas práticas e saberes realizados pe-
los profissionais da enfermagem com relação ao publico atendido por eles. 
Nesta perspectiva, “está os homens, que representam uma grande demanda 
assistencial reprimida, que necessitam ser priorizada durante a atenção in-
dividual ou coletiva, por apresentarem uma série de necessidades, riscos e 
vulnerabilidades à sua saúde” (XIMENES NETO et al, 2013, p.1744).

A interação entre paciente e profissional na enfermagem é de suma importân-
cia para se alcançar os objetivos com foco na qualidade de vida, prevenção 
ou tratamento. Percebemos que a consulta de enfermagem é antes de tudo 
uma relação dual entre paciente e profissional. Portanto deve ser próxima e 
pautada no vínculo de confiança.

Segundo Ximenes Neto et al (2013, p.1749),“a Consulta de Enfermagem é 
um processo interativo entre enfermeiro e o cliente, sendo uma atividade in-
dependente que proporciona melhoria da qualidade de vida, por meio de uma 
abordagem contextualizada e participativa”.

Vamos agora buscar compreender com detalhe quais as atividades que os 
profissionais de enfermagem realizam quando tem como público específico 
os homens.
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Figura 12: Atividades realizadas pelos enfermeiros que envolvem os homens. 
Fonte: XIMENES NETO, Francisco Rosemiro Guimarães; ROCHA, Ana Elza Fontenele; LINHARES, Maria do 
Socorro Carneiro; OLIVEIRA, Eliany Nazaré.  Trabalho do Enfermeiro na Atenção à Saúde do Homem no Ter-
ritório da Estratégia Saúde da Família. Revista Eletrônica Gestão e Saúde,4, jan. 2013, p.1750. Disponível em: 
<http://164.41.147.155/gestaoesaude/index.php/gestaoesaude/article/viewFile/313/pdf_1>. Acesso em: 29 Dez. 
2014.

Podemos perceber o quanto são complexas as intervenções e procedimentos 
realizados pelos profissionais de enfermagem atendendo homens nas ESF. 
Vale ressaltar que, diante das diversidades de práticas, deve-se ter como foco 
a responsabilidade que este profissional tem e muito pode contribuir para 
favorecer mudanças referente à saúde do homem.

Resumo

Nesta Aula 4, você aprendeu que:

• Existem especificidades no atendimento aos homens realizados por pro-
fissional de enfermagem.

• A consulta de enfermagem exige interação entre paciente e profissional.

1-Pontue sobre o trabalho do enfermeiro junto a ESF na atenção à Saúde do 
homem, busque identificar e relacionar os principais dificultares. 
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Aula 5 - O Processo de Envelhecimento

Introdução:

Nesta aula, discutiremos sobre o envelhecimento e como tem sido encarado 
na sociedade brasileira atual. Destacaremos, sobretudo, temáticas relaciona-
das à área da saúde, trabalho e cuidado.

Além disto, abordaremos sobre questões relevantes a compreensão do trata-
mento que deve ser oferecido à pessoa idoso nos serviços de saúde, em espe-
cial, aos que se prestam ao Sistema Único de Saúde.

Dados do Censo demográfico (2010) do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) demonstram que o Brasil tem registrado índices que cons-
tatam que a população brasileira está envelhecendo. Com a diminuição dos 
índices de natalidade, consequentemente, o número de pessoas adultas tem se 
elevado, progressivamente o de idosos também.

A este respeito, Küchemann (2012, p. 165) cita que “em 2011, a população 
idosa era de 20,5 milhões, o equivalente a 10,8% da população total. Proje-
ções indicam que, em 2020, a população idosa brasileira será de 30,9 milhões, 
representando 14% da população total”.

Percebemos que são dados que assustam quanto à necessidade que se cons-
tata de mudanças quanto a políticas públicas que busque contemplar ajustes 
quanto às necessidades que são apresentadas quanto a assistência à saúde e 
social ao idoso.

Conforme explica Fernandes et al (2011), o importante é buscar meios para 
que os idosos tenham condições dignas para alcançar não apenas sobrevida, 
mas que tenham uma ‘boa velhice’. Têm sido destacadas ações que busquem 
como prioridade prolongar a juventude e retardar a morte. “A velhice não se 
caracteriza apenas por declínio e perdas, mas abriga muitas oportunidades de 
mudanças positivas e de um funcionamento produtivo” (FERNANDES et al, 
2011, p. 544).

Os direitos fundamentais do idoso, o Estatuto do Idoso de acordo com a Lei 
no 10.741, de 1º de outubro de 2003, em seu artigo 2º estabelece que:

O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pes-
soa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta 
Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física 
e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e 
social, em condições de liberdade e dignidade.
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Percebemos que, a partir da promulgação do Estatuto do Idoso, alguns aspec-
tos garantem a constituição dos direitos garantidos ao idoso no exercício da 
cidadania, qualidade de vida e saúde. 

Estes direitos garantem que sejam preservados os direitos referentes à inser-
ção com relação à perspectiva de saúde e aspectos sociais. Abordamos isto, 
a respeito dos relacionamentos vividos com amigos, familiares e parceiros.

 

Figura 13: Processo de Envelhecimento
Fonte: http://www.neurosafari.com/?p=656, acesso em 22 de dezembro de 2014.

5.1 Problemas pertinentes do envelhecimento

Com a chegada da terceira idade, o indivíduo tem que dar conta de suas li-
mitações e perdas que são demarcadas nesta fase da velhice. Para as pessoas 
idosas alguns aspectos são apresentados com mudanças significativas. Estes 
aspectos podem ser evidenciados em: físicos (quedas, fraturas), cognitivos 
(memória), saúde (depressão, hipertensão),

Conforme Eizirik (1980) apud Eizirik et al (2001, p. 172), “algumas das per-
das mais frequentes nessa faixa etária são a da saúde física, a diminuição 
das capacidades, a perda da companhia (sentimento de solidão) e a perda do 
conjugue”.

São perdas que limitam as condições de vida do indivíduo e os condicionam 
a um estilo de vida diferente do que estão acostumados. A perda da saúde 
implica antes de tudo em qualidade de vida.

Além disto, Eizirik (1980) apud Eizirik et al (2001, p. 172) cita que “a perda 
do trabalho, o declínio do padrão de vida e a diminuição das responsabilida-
des também são sentidos por alguns pacientes como importantes”.

Percebemos que, dentre estas dificuldades apresentadas como perdas na ve-
lhice, o que é significativo é o efeito cumulativo como estas perdas se mani-
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festam. São muitas mudanças que surgem num mesmo período da vida que 
implicam em perdas com relação à saúde e perspectiva social.

Figura 14: Idoso com depressão
Fonte: http://mensagens.culturamix.com/frases/poema-idoso, acesso em 15 de dezembro de 2014. 

Sentimentos de invalidez e solidão estão presentes na velhice, já que tantas 
mudanças, e em tantos aspectos estão presentes nesta fase. Na relação esta-
belecida entre profissionais de saúde e paciente, são muito importante que 
sejam considerados tais aspectos de forma que privilegie uma escuta atenta e 
cuidadosa do idoso atendido. 

Saber como o idoso vivencia a velhice numa análise evolutiva e como percebe 
suas limitações e perdas é algo significativo para que o profissional de saúde 
possa compreender o idoso e, desta forma, favorecer a adesão ao tratamento.

Alguns aspectos são sinalizados na velhice como de declínio, por exemplo, o 
cognitivo, o físico, o social e relacionado à personalidade. 

O primeiro que discorreremos é o cognitivo. Muitos pesquisadores abordam 
que o processo de envelhecimento quase sempre parte de um declínio em 
relação aos aspectos cognitivos, sobretudo em atividades relativas à aprendi-
zagem, atenção e memória.

No entanto, ao contrário do que muitos pensavam “o dano é menos severo, 
aparece mais tarde e se produz em uma proporção muito menor da população 
do que se pensou a princípio” (VEGA et al, 2004, p. 389).

Discute-se que provavelmente que a maior parte dos processos de declínio 
cognitivo que ocorrem com a idade possam ser atribuídos a questões do pró-
prio envelhecimento e pelo acúmulo de informações, ou pela combinação de 
ambas. O mais importante é que, na maioria dos casos, o declínio cognitivo 
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não representa uma limitação importante no estilo de vida de pessoas idosas.

Para uma melhor compreensão sobre o declínio cognitivo, é importante saber 
como os processos sensório-perceptivos e de execução se processam na ve-
lhice. Os processos sensoriais se subdividem em relação à visão, ao ouvido, 
ao olfato, o paladar e o tato.

Na velhice, os aspectos relativos à visão são marcados por doenças como 
glaucoma, cataratas e degeneração macular senil, além de declínio para dife-
renciar cores como o verde, azul e violeta (VEGA, 2004). 

Com relação ao ouvido, os problemas da audição são tanto derivados a fatores 
ambientais quanto dos efeitos próprios do envelhecimento.  Os problemas 
relativos à audição são mais desapercebidos do que no caso da visão. No 
entanto, “são mudanças progressivas, irreversíveis e prejudiciais para o pro-
cesso de adaptação e para a interação adequada com o ambiente” (VEGA, 
2004, p. 390).

A diminuição da audição e da visão reflete diretamente no contato do idoso 
com o meio social. Isto se deve ao fato de que interferem na comunicação e 
na interação social.

A eficiência de aspectos relativos ao olfato, paladar e tato também são di-
minuídos com o avanço da idade. No entanto, geralmente estão associados 
a doenças como Alzheimer e Parkinson, além de não serem tão expressivos 
quanto à audição e visão.

BOX 10

DOENÇA DE ALZHEIMER

A doença de Alzheimer provoca progressiva e inexorável deterioração das 
funções cerebrais, como perda de memória, da linguagem, da razão e da ha-
bilidade de cuidar de si próprio.Cerca de 10% das pessoas com mais de 65 
anos e 25% com mais de 85 anos podem apresentar algum sintoma dessa 
enfermidade e são inúmeros os casos que evoluem para demência. Feito o 
diagnóstico, o tempo médio de sobrevida varia de 8 a 10 anos.

Causas

Não se conhece a causa específica da doença de Alzheimer. Parece haver 
certa predisposição genética para seu aparecimento. Nesses casos, ela pode 
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desenvolver-se precocemente, por volta dos 50 anos.Pesquisadores levantam 
a hipótese de que algum vírus e a deficiência de certas enzimas e proteínas es-
tejam envolvidos na etiologia da doença. Outros especulam que a exposição 
ao alumínio e seu depósito no cérebro possam contribuir para a instalação do 
quadro, mas não foi estabelecida nenhuma relação segura de causa e efeito a 
respeito disso.

Sintomas

* Estágio I (forma inicial) – alterações na memória, personalidade e habilida-
des espaciais e visuais.

* Estágio II (forma moderada) – dificuldade para falar, realizar tarefas sim-
ples e coordenar movimentos; agitação e insônia.

* Estágio III (forma grave) – resistência à execução de tarefas diárias, incon-
tinência urinária e fecal, dificuldade para comer, deficiência motora progres-
siva.

* Estágio IV (terminal) – restrição ao leito, mutismo, dor à deglutição, infec-
ções intercorrentes.

Diagnóstico

Não há um teste diagnóstico definitivo para a doença de Alzheimer. A do-
ença só pode ser realmente diagnosticada na autopsia. Médicos baseiam o 
diagnóstico no levantamento minucioso do histórico pessoal e familiar, em 
testes psicológicos e por exclusão de outros tipos de doenças mentais. Mesmo 
assim, estima-se que o diagnóstico possa estar equivocado em 10% dos casos.

Tratamento

Até o momento, a doença permanece sem cura. O objetivo do tratamento é 
minorar os sintomas. Atualmente, estão sendo desenvolvidos medicamentos 
que, embora em fase experimental, sugerem a possibilidade de controlar a 
doença.

Recomendações

Cuidar de doentes de Alzheimer é desgastante. Procurar ajuda com familiares 
e/ou profissionais pode ser uma medida absolutamente necessária.

Algumas medidas podem facilitar a vida dos doentes e de quem cuida deles:

* Fazer o portador de Alzheimer usar uma pulseira, colar ou outro adereço 
qualquer com dados de identificação (nome, endereço, telefone, etc.) e as 
palavras “Memória Prejudicada”, porque um dos primeiros sintomas é o pa-
ciente perder a noção do lugar onde se encontra.

Saude do homem e do idoso.indd   52Saude do homem e do idoso.indd   52 12/05/2015   17:23:1912/05/2015   17:23:19



53

e-Tec Brasil

* Estabelecer uma rotina diária e ajudar o doente a cumpri-la. Espalhar lem-
bretes pela casa (apague a luz, feche a torneira, desligue a TV, etc.) pode 
ajudá-lo bastante;

* Simplificar a rotina do dia-a-dia de tal maneira que o paciente possa conti-
nuar envolvido com ela.

* Encorajar a pessoa a vestir-se, comer, ir ao banheiro, tomar banho por sua 
própria conta. Quando não consegue mais tomar banho sozinha, por exemplo, 
pode ainda atender a orientações simples como: “Tire os sapatos. Tire a cami-
sa, as calças. Agora entre no chuveiro”.

* Limitar suas opções de escolha. Em vez de oferecer vários sabores de sor-
vete, ofereça apenas dois tipos.

* Certificar-se de que o doente está recebendo uma dieta balanceada e prati-
cando atividades físicas de acordo com suas possibilidades.

* Eliminar o álcool e o cigarro, pois agravam o desgaste mental.

* Estimular o convívio familiar e social do doente.

* Reorganizar a casa afastando objetos e situações que possam representar 
perigo. Tenha o mesmo cuidado com o paciente de Alzheimer que você tem 
com crianças.

* Conscientizar-se da evolução progressiva da doença. Habilidades perdidas 
jamais serão recuperadas.

* Providenciar ajuda profissional e/ou familiar e/ou de amigos, quando o tra-
balho com o paciente estiver sobrecarregando quem cuida dele.

Fonte: Dráuzio Varella, Disponível em: http://drauziovarella.com.br/envelhecimento/alzheimer-2/

5.2 Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Idoso

A partir da lógica do mundo capitalista, predomina a idealização do lucro, 
do sucesso e da produção. Nesta conjuntura, a pessoa idosa é tida como ser 
improdutivo e inútil. Como então pensar a inserção do idoso nesta sociedade 
capitalista na perspectiva social, econômica?

Estudiosos das ciências sociais vão discutir que deveríamos então pensar em 
uma nova cidadania pautada nos movimentos sociais que visam à transforma-
ção social. Movimentos sociais como o de mulheres, negros, homossexuais, 
ecologistas que lutaram por direitos humanos, são princípios que embasam 
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também as mudanças com relação à percepção da pessoa idosa em nossa 
sociedade atual.

Vemos que, “os temas velhice e envelhecimento não eram prioritários para 
as ciências sociais, mas a partir da década de sessenta começaram a se tornar 
mais visíveis e nos anos oitenta e noventa, foram tomando relativa importân-
cia teórica” (LIMA, 2000, p. 19).

É neste contexto que, no Brasil, é promulgada a Lei nº 8.842, de 4 de janeiro 
de 1960, que determina a implantação da Política Nacional do Idoso. Esta lei 
demonstra a preocupação com a pessoa idosa e reafirma os direitos humanos 
garantidos a todos como direitos universais.

Antes de tudo é preciso deixar claro que estas mudanças que se consolidam 
pela promulgação da Política Nacional do Idoso contribuem para fugir do 
modelo que estigmatiza a pessoa idosa como ser vulnerável, inútil e em de-
clínio biológico.

Entendemos que tais mudanças ideológicas são de extrema relevância para 
aqueles que atuam na área da saúde no sentido de pautar a prática de inter-
venções juntos a este público. Como percebemos a pessoa idosa diz como 
dedicaremos nossa atenção a estes.

Figura 15: Profissionais de saúde atendendo um idoso
Fonte:http://pt.dreamstime.com/fotos-de-stock-royalty-free-paciente-masculino-idoso-no-hospital-ima-
ge23095868, acesso em 20 de dezembro de 2014.

Mais tarde, em 19 de outubro de 2006, é criada a Portaria nº 2.528 que aprova 
a Política Nacional de Atenção Saúde da Pessoa Idosa. Tal perspectiva visa à 
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implantação de promoção de saúde pautada mais na autonomia e independên-
cia do que pela ausência ou cura de doença orgânica.

São diretrizes da Política Nacional de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa 
(BRASIL, 2006, p.7):

a) promoção do envelhecimento ativo e saudável;

b) atenção integral, integrada à saúde da pessoa idosa;

c) estímulo às ações intersetoriais, visando à integralidade da 
atenção;

d) provimento de recursos capazes de assegurar qualidade da 
atenção à saúde da pessoa idosa;

e) estímulo à participação e fortalecimento do controle social;

f) formação e educação permanente dos profissionais de saúde 
do SUS na área de saúde da pessoa idosa;

g) divulgação e informação sobre a Política Nacional de Saúde 
da Pessoa Idosa para profissionais de saúde, gestores e usuários 
do SUS;

h) promoção de cooperação nacional e internacional das experi-
ências na atenção à saúde da pessoa idosa; e

i) apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas.

Percebemos, então, que as diretrizes acima expostas explicitam que o idoso 
não é mais tido “como passivo, mas como agente das ações a eles direciona-
das, numa abordagem baseada em direitos, que valorize os aspectos da vida 
em comunidade, identificando o potencial para o bem-estar físico, social e 
mental ao longo do curso da vida” (BRASIL, 2006, p.7).

Desta forma, a atenção integral e integrada a saúde da pessoa idosa deverá ter 
sua estrutura em “linha de cuidados, com foco no usuário, baseado nos seus 
direitos, necessidades, preferências e habilidades; estabelecimento de fluxos 
bidirecionais funcionantes, aumentando e facilitando o acesso a todos os ní-
veis de atenção” (BRASIL, 2006, p.8).

Como vemos, os profissionais de saúde devem ter um olhar atento para o ido-
so atendendo as suas preferências e necessidades. Pode parecer desnecessário 
reforçar sobre a conduta que deve ter o profissional de saúde diante da pessoa 
idoso. No entanto, estudamos ainda, nesta aula, que o idoso percebido como 
ser independente e autônomo, apesar das limitações próprias do envelheci-
mento, é algo relativamente recente.

Portanto, é enfático ressaltar sobre a mudança de paradigma que insere a pes-
soa idosa como um ser que deve ser ouvido também com relação aos aspectos 
referentes a sua saúde.
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Desta forma, aluno, você pode perceber que enquanto profissional Agente 
Comunitário de Saúde, deverá ter um olhar empático e atento ao que o idoso 
os quais por ventura venha atender na Unidade Básica de Saúde (UBS).

Condutas simples que privilegiem uma escuta respeitosa, isenta de preconcei-
tos e estigmas adequaram a esta perspectiva. Considerar como o idoso vive e 
suas preferências também deve ser norteador da prática dos profissionais de 
saúde, consequentemente do Agente Comunitário de Saúde.

Glaucoma: aumento da pressão do líquido intra-ocular, que se não for trata 
precocemente, pode até provocar cegueira (VEGA, 2004, p.390).

Cataratas: devido à opacidade do cristalino, produzem uma agudeza visual 
diminuída e também pode levar à cegueira (VEGA, 2004, p.390).

Degeneração macular senil: como consequência da deterioração da porção 
central da retina, afeta a visão central, mas não a periférica (VEGA, 2004, 
p.390).

Resumo

Nesta Aula 5, você aprendeu:

• Como se processa o envelhecimento.

• Quais são os principais fatores e problemas relacionados à velhice.

• A importância da Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Idoso

1-Aponte os aspectos mais importantes apresentados pela Política Nacional 
de Atenção Integral à Saúde do Idoso e quais as implicações desta legislação 
para o atendimento do idoso nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Aula 6 - Visitas Domiciliares e as Casas de Repouso

Introdução

Neste tópico, observaremos os procedimentos de visitas domiciliares a ido-
sos, bem como a institucionalização de uma pessoa através do seu abrigo em 
casas de repouso. Buscaremos incidir nosso olhar sobre questões que per-
meiam essa etapa peculiar da vida humana e, no aplicar de nosso ofício, exe-
cutar nossas funções respaldadas pela legislação vigente.

De início, vale ressaltar que a família, bem como a comunidade como um 
todo não se isenta da responsabilidade pelo cuidado com o idoso, apesar da 
regulamentação das casas abrigo. Deve deixar explícito que tal como cita o 
Artigo 3º do Estatuto do Idoso é deve da família, bem como da sociedade 
como um todo no que se refere à preservação e a garantia dos princípios bási-
cos contemplados como direitos da pessoa idosa. Vejamos: 

Art. 3º: É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder 
Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito 
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao 
trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência 
familiar e comunitária.

O conhecimento sobre esta cláusula da legislação responsabiliza a família e 
deixa claro que a institucionalização somente é uma opção quando a perma-
nência do idoso no seio familiar não é possível.

6.1 Visitas Domiciliares

As visitas domiciliares envolvem um conjunto de procedimentos e observa-
ções que visam avaliar a qualidade de vida e vivência de um idoso no lócus 
tido por ele e por seus familiares como lar. Este procedimento, de visita ao 
lar, constitui o principal instrumento de trabalho dos agentes comunitários na 
Estratégia Saúde da Família.

Encontramos no Art. 3 da Lei 11.350, de 5 de Outubro de 2006, que o “Agen-
te Comunitário de Saúde tem como atribuição o  exercício de atividades de 
prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou 
comunitárias, individuais ou coletivas (...)”, ratificando em seu parágrafo 
quinto “a realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento 
de situações de risco à família”.

Portanto, é preciso acentuar a importância de um olhar atento e dedicado às 
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peculiaridades da vida idosa, bem como os diversos elementos sociais e psi-
cológicos que compõem a sua rotina.

Ao realizar visitas domiciliares, o Agente de Saúde deve ter um olhar além 
dos aspectos meramente físicos e aparentes. Dados sobre como vive o idoso e 
demais moradores da residência em pauta são de suma importância para com-
preender como são estabelecidos os contatos, as relações de cuidado, trocas 
afetivas bem como questões mais objetivas.

 

Figura 16: Ilustração de Cristiano C. Neto de visita domiciliar realizada pelo Agente Comu-
nitário de Saúde.
Fonte: http://christianocneto.blogspot.com.br/2010/07/apostila-agentes-comunitarios-de-saude.html, acesso em 
13/12/2014.

O Agente Comunitário de Saúde deve fazer um planejamento da visita domi-
ciliar, para isto, pode facilitar criando um roteiro de quesitos que deve obser-
var durante a realização da visita. Veja alguns itens que devem ser observados 
pelo Agente Comunitário de Saúde:

• Como e com qual qualidade o idoso acessa sua residência? Como é a 
estrutura urbana oferecida? Em que estado estão ruas, calçadas e até a 
clareza na localização de seu logradouro?

• Após acessar a sua casa, o que é possível dizer da estrutura desta? Qual a 
qualidade de sua edificação? Possui redes de água e esgoto?

• Ainda se pode incidir um olhar mais detalhado ao observar, por exemplo, 
se os pisos da casa e do banheiro oferecem segurança. Se os moveis e seus 
posicionamentos estão adequados à mobilidade sem riscos.
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• É possível dizer sobre a qualidade dos alimentos ofertados e também de 
seu armazenamento?

• Como são as relações de convivências experimentadas no espaço da casa 
e também no espaço da vizinhança? 

• Qual é a ocupação social desse indivíduo no lar? É dependente dos filhos, 
netos sobrinhos, etc? São responsáveis e cuidadores de crianças? E ainda, 
como recebe e se posiciona perante essa incumbência? 

• Como são seus cuidados com medicação? Faz o correto uso? Quem e com 
que qualidade essa medicação é ministrada?

• Há espaços claros de lazer na vida desse idoso? Quanto isso, pela ausên-
cia ou presença, influencia em sua rotina?

Enfim, são esses alguns dos muitos questionamentos que fazem parte da 
rotina de trabalho de um agente comunitário de saúde. À medida que este 
profissional estabelece um bom vínculo com os entrevistados, maior será a 
probabilidade de alcançar respostas mais fidedignas e com a qualidade dessas 
respostas, ou seja, permita-se uma compreensão mais próxima do realmente 
o idoso vivencia no lar.

Cabe ao agente comunitário de saúde, no espaço de sua visita domiciliar, 
assim como em outras intervenções, em optar pela clareza de seu discurso, 
buscando ser simples em suas orientações. O Agente de Saúde que realiza a 
visita em âmbito domiciliar deve ter em vista que encontrará pessoas de di-
versos níveis de escolaridade e de compreensão. 

Neste mesmo sentido, não devem existir imposições, nem constrangimento 
e sempre haver consentimento e permissão do atendido. Devemos ter clareza 
de que estamos nos inserindo em uma realidade mais íntima das pessoas. 
Portanto, este deve ser um momento em que a entrada seja concedida e com-
preendida. Abordamos isto buscando que fiquem bem claros os objetivos da 
visita domiciliar realizada em âmbito da saúde. 

Conforme Garcia (2006, p.15), “a atuação dos agentes comunitários de saúde 
possibilita o acolhimento dos idosos, traduzindo suas necessidades e criando 
“laços” entre as equipes e as famílias, num território comum”. Estas ações 
são fundamentais para a construção do vínculo das famílias com os serviços 
de saúde.

Pense em como pode ser constrangedora uma visita domiciliar que pareça 
invasiva ao olhar dos moradores? Pois é, você estará na casa das pessoas, em 
seu espaço mais íntimo. Logo, a visita domiciliar deve ser focada em objeti-
vos precisos, e isto deve ficar claro desde o primeiro contato.

Saude do homem e do idoso.indd   59Saude do homem e do idoso.indd   59 12/05/2015   17:23:1912/05/2015   17:23:19



60

Saúde do Homem e do Idoso

Seja cortês, educado e, antes de tudo, profissional. Suas atitudes devem ser 
pautadas em uma conduta ética, que respeite o espaço e as pessoas em ques-
tão. Quando isto fica claro, os dados colhidos junto à família costumam ser 
mais precisos, pois elas sabem que podem confiar no profissional que realiza 
a visita.

Por outro lado, a visita domiciliar não é uma visita comum, que realizamos 
para amigos ou parentes. Ela é um recurso técnico que permite compreender 
como as pessoas vivem, com quem vivem e como cuidam da saúde, a partir 
das relações cotidianas. 

6.2  Casas de Repouso

A casa de repouso é toda a instituição de longa permanência para idosos, go-
vernamental ou não governamental, destinada à moradia coletiva de pessoas 
com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar. 

O exponencial envelhecimento da população brasileira esteve acompanhado 
por um contexto de grandes mudanças no cenário econômico e social em nos-
so país. A mudança das rotinas familiares, a mudança de núcleos de cuidado e 
até mesmo sua ausência, fez com que o “papel cuidador” de idosos, anterior-
mente conduzido por familiares, no espaço do lar, recaísse sobre instituições 
dedicadas a tais questões.

O Estatuto do Idoso, através da Lei Nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, es-
clarece que: “Art. 37.O idoso tem direito a moradia digna, no seio da família 
natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o 
desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada”.

Além disto, nos parágrafos 1º, 2º e 3º, desta lei e artigo 37, explica que:

§ 1º A assistência integral na modalidade de entidade de lon-
ga permanência será prestada quando verificada inexistência de 
grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos finan-
ceiros próprios ou da família.

§ 2o Toda instituição dedicada ao atendimento ao idoso fica 
obrigada a manter identificação externa visível, sob pena de in-
terdição, além de atender toda a legislação pertinente.

§ 3o As instituições que abrigarem idosos são obrigadas a man-
ter padrões de habitação compatíveis com as necessidades deles, 
bem como provê-los com alimentação regular e higiene indis-
pensáveis às normas sanitárias e com estas condizentes, sob as 
penas da lei.

Compreendemos, portanto que as casas de repousos devem atender a alguns 
critérios para se enquadrarem neste modelo e ter a concessão do direito de 
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funcionamento, concedido pelas instituições normativas.

Segundo a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC/ANVISA nº 283, de 26 
de setembro de 2005, são condições gerais para o pleno funcionamento de 
uma instituição de amparo e permanência do idoso:

BOX 11

Condições Gerais de funcionamento de uma instituição de amparo e per-
manência do idoso

• Observar toda a legislação vigente e suas referencias ao que tange sua 
prática institucional.

• Propiciar o exercício dos direitos humanos (civis, políticos, econômicos, 
sociais, culturais e individuais) de seus residentes.

• Observar os direitos e garantias dos idosos, inclusive o respeito à liberda-
de de credo e a liberdade de ir e vir, desde que não exista restrição deter-
minada no Plano de Atenção à Saúde.

• Preservar a identidade e a privacidade do idoso, assegurando um ambien-
te de respeito e dignidade.

• Promover ambiência acolhedora.

• Promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de 
dependência.

• Promover integração dos idosos, nas atividades desenvolvidas pela comu-
nidade local.

• Favorecer o desenvolvimento de atividades conjuntas com pessoas de ou-
tras gerações.

• Incentivar e promover a participação da família e da comunidade na aten-
ção ao idoso residente.

• Desenvolver atividades que estimulem a autonomia dos idosos.

• Promover condições de lazer para os idosos tais como: atividades físicas, 
recreativas e culturais.
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• Desenvolver atividades e rotinas para prevenir e coibir qualquer tipo de 
violência e discriminação contra pessoas nela residentes.

• A categorização da instituição deve obedecer à normalização do Ministé-
rio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, Coordenador da Polí-
tica Nacional do Idoso.

Fonte: Resolução da Diretoria Colegiada – RDC/ANVISA nº 283, de 26 de setembro de 2005.

Vimos que o modelo estabelecido para essas instituições asilar deve apre-
sentar conformidade nos aspectos estruturais e humanos que evidenciem sua 
capacidade de oferta de tal serviço. Além disto, deve obter alvará sanitário e 
possuir um quadro de funcionários adequados à legislação. Estes são alguns 
dos mais diversos fatores imprescindíveis e necessários ao seu pleno funcio-
namento.

Figura 17: Trabalho realizado por profissional de saúde em Casa de Repouso de Idoso
Fonte: http://www.cuiket.com.br/empresa/apoio-casa-de-repouso-ltda_171821.html. Acesso 02 de Dezembro de 
2014.

O cuidado com o idoso institucionalizado também deve ser estendido à sua 
família, pois se entende que esse processo é muitas vezes difícil. É importante 
reconhecer e entender como os laços familiares se davam até então, qual a 
trajetórias de vida de um idoso até a sua institucionalização. Por fim, deve-se 
envolver a família em todas as etapas que compõem o processo de abrigo.

Abordamos isto, compreendendo que, mesmo que a família necessite abrigar 
o idoso em uma casa de repouso, estes não devem ser desresponsabilizados 
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pelo cuidado com o idoso. Os laços familiares devem ser mantidos mesmo 
que a pessoa encontre-se residente na instituição.

 Em alguns casos o que é evidenciado é que os familiares transferem a respon-
sabilidade dos cuidados pelo idoso para a instituição. E, consequentemente, 
acabam se afastando totalmente, não realizando nem mesmo visitas regulares.

Sabemos que mediante o afeto transmitido ao idoso, eles se sentem cuidados 
e amados. Quando falamos de cuidado, não estamos nos remetendo apenas às 
questões de saúde, higiene e questões básicas.

Assista ao Filme “Cocoon” que narra a história de idosos que vivem em uma 
casa de repouso e são visitas por seres de outra galáxia. Estes seres possuem 
os segredos que possibilitam aos idosos sentirem-se rejuvenescidos e capaz 
de realizar atividades que já não podiam mais em decorrência da idade.

Resumo

Nesta Aula 6, você aprendeu:

• O que é uma visita domiciliar e como deve ser realizada.

• Que deve ter uma conduta ética ao realizar visitas domiciliares.

• O que é uma casa de repouso e como deve ser estruturada.

1-Durante uma visita a determinada Casa de Repouso, o Agente de Saúde 
identificou que os idosos, que se enquadram na faixa etária de 60 a 78 anos, 
apresentavam certa desvalorização de suas potencialidades. Identificou ainda 
que estes aspectos estavam relacionados a sentimentos de angústia, impotên-
cia e tristeza. Diante deste breve relato, apresente, levante hipóteses para as 
queixas apresentadas pelos idosos. Em seguida, trace uma proposta de uma 
atividade que possa ajudar os idosos a se sentirem melhor quanto aos aspectos 
emocionais.
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Aula 7 - Atividades na Vida Diária

Introdução:

Até aqui aprendemos muito sobre o desenvolvimento humano inclusive a fase 
da velhice. Foi possível perceber o quanto se tem avançado a respeito desta 
faixa etária e o quanto os profissionais de saúde podem contribuir para sair do 
estigmada figura do idoso tido somente como debilitado e frágil.

Nesta aula, vamos estudar sobre outra perspectiva muito importante no que se 
refere à velhice. Veremos como atividades cotidianas como vestir-se, tomar 
banho e comer sozinho são hábitos que garantem a autonomia e independência.

Apesar de parecerem situações muito simples, a perda desta autonomia pode 
gerar situações constrangedoras para o idoso. Estas são denominadas Ativi-
dades de Vida Diária (AVD)

7.1 A Família no Estágio Tardio da Vida

Nesta etapa da velhice, é quando a família passa por um novo ciclo de vida e, 
portanto, sofre mudanças com situações que são comuns como a aposentado-
ria, a viuvez, doenças que requerem o apoio familiar.

Segundo Walsh (1995, p.270), “as claras transições e tarefas do estágio tardio 
da vida apresentam um potencial de perda e disfunção, mas também de trans-
formação e crescimento”.

Mudanças nos papéis desempenhados enquanto papeis, por exemplo, é comu-
mente abalado no momento em que os filhos casam ou saem definitivamente de 
casa. O casal tem que se adaptar com a ressignificação dos papéis e reaproxima-
ção dos pares que estiveram até então unidos em torno do cuidado dos filhos.

Figura 18: Família e idoso
Fonte: http://br.123rf.com/photo_14431255_rindo-fam%C3%ADlia,-pais-idosos-e-seu-filho-adulto,-usando-um-
tablet-pc..html. Acesso 24 de Novembro de 2014.

Saude do homem e do idoso.indd   64Saude do homem e do idoso.indd   64 12/05/2015   17:23:1912/05/2015   17:23:19



65

e-Tec Brasil

O companheirismo e cuidados mútuos são muito valorizados nesta etapa da 
vida em que um dependerá efetivamente mais um do outro. Abordamos sobre 
este cuidado tanto com relação a aspectos afetivos quanto de saúde.

Outro fator que costuma mexer com a estrutura familiar diz respeito à aposen-
tadoria. “Para o indivíduo que aposenta, especialmente no caso dos homens 
em nossa sociedade, existe uma perda de papéis profissionais, produtividade 
e relacionamentos significativos que foram centrais por toda a vida adulta” 
(WALSH, 1995, p. 271).

Portanto, percebemos que, a partir da aposentadoria, são necessários reajus-
tes no cumprimento de tarefas e desempenho de papeis na estrutura familiar. 
Aquele que tinha sua identidade constituída em torno de sua profissão tem 
agora que se adaptar em passar um tempo a mais dentro de casa. Consequen-
temente, abala as condições dos outros membros familiares.

7.2 O idoso dá conta de se cuidar sozinho?

Desde o nascimento o ser humano vai alcançando independência e autonomia 
para realização atividades que dizem respeito ao auto-cuidado como vestir-se 
sozinho, tomar banho e alimentar-se. Com o passar dos anos, a criança vai 
ficar cada vez mais independência.  

No entanto, com a chegada da velhice, algumas condições básicas são afeta-
das, como a locomoção, por exemplo. Com isto, progressivamente o idoso vai 
ficando mais debilitado. Esta condição faz com que a pessoa idosa fique mais 
dependente de alguém para lhe auxiliar em questões relacionadas às Ativida-
des de Vida Diária (AVD).

De acordo com a Política Nacional de Atenção Integral à Pessoa Idosa, a 
deficiência nas AVD é uma incapacidade funcional para “tomar banho, vestir-
se, usar o banheiro, transferir-se da cama para a cadeira, ser continente e ali-
mentar-se com a própria mão – e qual a proporção de idosos independentes” 
(BRASIL, 2006, p.9).

Nesta mesma perspectiva, é considerado independente o idoso “que é capaz 
de realizar sem dificuldades e sem ajuda todas as atividades de vida diária 
citadas acima” (BRASIL, 2006, p.9).

Por outro lado, são considerados idosos com potencial para desenvolver algu-
ma fragilidade aqueles que apresentem dificuldade nas atividades instrumen-
tais de vida diária (AIVD). Estas são: preparar refeições, controlar a própria 
medicação, fazer compras, controlar o próprio dinheiro, usar o telefone, fazer 
pequenas tarefas e reparos domésticos e sair de casa sozinho utilizando uma 
condução coletiva (BRASIL, 2006, p.9-10).
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Portanto, reforçamos que este último subgrupo merece atenção específica dos 
profissionais de saúde que acompanham a população idosa. Desta forma, de-
verão ser acompanhados com maior frequência tanto através de visitas domi-
ciliares como de atendimento periódico.

Observe na figura seguinte que autonomia e independência são traçadas 
como fundamento da hierarquia das Atividades de Vida Diárias. O idoso que 
dá conta de desempenhar certas tarefas de forma autônoma é demarcado no 
topo da pirâmide. Já aqueles que se encontram com maior dificuldade é situ-
ado na base piramidal.

Figura 19: Atividade de Vida Diária
Fonte: http://cmicampinas.blogspot.com.br/2012/05/envelhecimento-e-dependencia.html. Acesso 24 de Novembro 
de 2014.

O incentivo à independência requer investimento de tempo e paciência. Pode 
levar mais tempo em ajudar e orientar o idoso a desempenhar estas tarefas 
do que fazer por ele. No entanto, temos que levar em conta que permitir e 
incentivar que o idoso faça sozinho as AVD favorecem a autoestima e auto-
valorização. 

Vejamos no box seguinte algumas dicas citadas por Telma Rocha:
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BOX 12

Dicas para o cuidador

Vestir-se e despir-se

1. Deve-se estimular o ato de vestir-se sozinho, dando instruções com pala-
vras fáceis de serem entendidas. 

2. Dê a ele a oportunidade de optar pelo tipo de vestuário e as cores que mais 
o agradam. Apenas supervisione, pois pode ser que haja necessidade de auxi-
liá-lo na combinação das cores. 

3. Tenha calma e paciência, não o apresse enquanto ele executa sua rotina 
de vestir-se ou despir-se. Proporcione a ele tempo suficiente par executar a 
tarefa. Lembre-se que, mesmo gastando um tempo maior para realizar a ativi-
dade, a manutenção da independência é fundamental. 

Alimentar-se

1. Lembre-se que sempre que possível o idoso deve ser responsável pela es-
colha do alimento e do horário das refeições de acordo com seus hábitos e 
rotinas.

2. Sempre que possível levar o idoso à mesa para que ele se alimente com 
toda a família.

3. Cuidado ao servir a comida ao idoso. Certifique-se que a temperatura está 
adequada (nem muito quente, nem muito fria) e que a quantidade será sufi-
ciente.

4. Se o idoso estiver com tremores ou déficits motores que dificultem a rea-
lização da atividade, adaptações podem ser providenciadas como, por exem-
plo, engrossador do cabo do talher, ventosas no prato e copo adaptado.

Banho e higiene pessoal

1. A rotina do banho é essencial. Mudanças de horário e da maneira de como 
conduzir o banho devem ser evitadas. 

2. O cuidador deve, na medida do possível, deixar que o idoso realize a tarefa 
de banhar-se. A melhor maneira de o cuidador agir é na condição de incenti-
vador, auxiliar e protetor.

3. Ao iniciar o banho, dependendo do grau de autonomia do idoso, deve-se 
pedir que vá se despindo.
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4. Sempre respeitar a intimidade do idoso, mantendo-o em local adequado e 
vestido enquanto se prepara o banho.

5. Garantir a acessibilidade do idoso a todo o material necessário durante o 
banho.

Fonte: Rocha, Telma Toledo. Atividades de Vida Diária (AVD). Disponível em:
www.ciape.org.br/matdidatico/telma/aula_terapia_ocupacional_cu.doc, acesso em 22 de dezembro de 2014.

Percebemos que as AVD devem ser incentivadas progressivamente, garantin-
do que o idoso participe da execução das tarefas cotidianas respeitando suas 
limitações impostas pela idade.

Resumo

Nesta Aula 7, você aprendeu:

• Como o idoso e a família se adaptam ao ciclo de vida da velhice.

• Que fatores como a aposentadoria e a viuvez são sinalizados como de 
ajuste nesta etapa da vida.

• AVD ficam mais difíceis de serem desempenhadas na velhice, mas devem 
ser incentivadas.

1-Liste alguns itens que você deve avaliar num atendimento a um idoso a fim 
de investigar sobre as Atividades de Vida Diária. Posteriormente pense em 
como você abordaria estas questões junto à família do idoso. 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Aula 8 - Lazer 

Introdução

Nesta aula, vamos discutir sobre o lazer na velhice. Este é um tema que pode 
ficar a margem das discussões. No entanto, é garantida pelo Estatuto do Idoso 
e, por conta, disto tem sido valorizada por alguns municípios que tem incen-
tivado hábitos de lazer para as pessoas idosas.

Sobre a Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741 
/ 2003, estabelece no Art. 20 que “O idoso tem direito a educação, cultura, 
esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua 
peculiar condição de idade”.

Percebemos que é garantido por lei o direito do idoso ao usufruto de ativi-
dades que favoreçam o lazer. Além disto, é estabelecido que essas devem ser 
adequadas às condições de saúde e limitações próprias da idade em que se 
encontram as pessoas idosas.

Figura 20: Idoso praticando atividade física
Fonte: http://www.tribunadoagreste.com.br/noticias/?vCod=3068, acesso em 20 de dezembro de 2014
.

Na mesma lei, no Art. 21, diz que “O Poder Público criará oportunidades de 
acesso do idoso à educação, adequando currículos, metodologias e material 
didático aos programas educacionais a ele destinados” (BRASIL, 2003). 

Nesta mesma perspectiva, o direito a educação é estabelecido através da obri-
gação do Poder Público de incentivar a inserção do idoso mediante adequação 
dos mecanismos de educação adequados às limitações, interesses e dificulda-
des coerentes com a idade em que se encontram.
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Acrescenta no parágrafo 1o: que “Os cursos especiais para idosos incluirão 
conteúdo relativo às técnicas de comunicação, computação e demais avanços 
tecnológicos, para sua integração à vida moderna” (BRASIL, 2003). 

Percebemos que há uma preocupação com a inclusão do idoso no que se re-
fere ao uso da tecnologia com o objetivo de facilitar a comunicação através 
do uso de meios tecnológicos usuais na atualidade, como as redes sociais 
presentes na mídia.

Ainda no Estatuto do Idoso, no artigo 21, parágrafo 2o é estabelecido como 
direito que “Os idosos participarão das comemorações de caráter cívico ou 
cultural, para transmissão de conhecimentos e vivências às demais gerações, 
no sentido da preservação da memória e da identidade culturais” (BRASIL, 
2003).

Neste item, há uma preocupação em incentivar a participação das pessoas 
idosas em eventos públicos que lhes garantam representatividade perante os 
demais participantes. É uma atitude que traz benefícios tanto para o idoso 
que participa quanto para os demais que podem resgatar e preservar aspectos 
culturais.

8.1 Amigos e outras relações interpessoais

Como já discutimos, ao longo deste caderno didático, a população brasileira 
e mundial está envelhecendo. Vivemos em uma realidade onde a maioria da 
população é adulta e tende a velhice. Deste modo, o foco dos estudos sobre 
desenvolvimento humano tem se direcionado com ênfase para este público.

Além disso, com as melhores condições de vida, acesso à saúde, higiene e 
infraestrutura a duração da velhice tem uma tendência de ser mais duradoura. 
Portanto, obriga o indivíduo a preservar seu ciclo de socialização e adaptação 
nos contextos familiares e de amizades.

O principal núcleo social que estabelece a rede social das pessoas se cons-
titui através da família. Como cita Bueno et al (2004, p. 422): “A família é 
um grupo humano que permanece unido pela coesão e pela exclusividade na 
pertinência”.

O desempenho de papeis sociais expressados dentro do seio familiar é sig-
nificativo para a constituição destas relações estabelecida. Um dos papéis 
desempenhados pelo idoso diz respeito ao papel de avós. Destacamos que, em 
maior ou menor grau, ser avó ou avô é um evidente sinal de envelhecimento. 
Portanto, pode ser uma experiência vivenciada de forma tranquila ou não. 

Destacamos que o mais relevante para o estabelecimento das relações fami-
liares é qual o significado que a relação com os netos terá para o idoso. Para 
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Bueno (2004, p. 429), “os netos têm diversos significados para os avós, in-
cluindo o de vê-los como uma fonte de continuidade e de renovação bioló-
gica, a oportunidade para exercer novos papeis sociais e emocionais e uma 
fonte potencial de orgulho e sucesso vicário”.

Figura 21: Idoso e amigos
Fonte: http://noticiahoje.net/noticias/acao-social-para-a-melhor-idade, acesso 24 de Novembro de 2014.

Até aqui destacamos a importância da família como manutenção das redes 
sociais, no entanto sinalizamos que outras relações sociais são tanto quanto 
relevantes para a socialização e desenvolvimento social das pessoas idosas. 
Conforme cita Bueno (2004, p.435), “as relações sociais fora do contexto 
familiar podem chegar a ser tão importantes para a pessoa mais velha como 
as próprias relações familiares, a tal ponto, que em alguns casos e aspectos, 
podem substituí-las”.

Vimos que o contato com outras pessoas garante a preservação da saúde psí-
quica, por isto deve ser incentivado, sobretudo na velhice. Além disto, “as 
relações sociais estimulam a mente e o pensamento, tendo múltiplos efeitos 
benéficos sobre a saúde e bem-estar” (BUENO, 2004, p. 435).

8.2 Grupos de convivência de idosos

Uma realidade comumente vista é a inserção de pessoas idosas em grupos de 
convivências. Estes grupos normalmente se unem como meio principal de so-
cialização, mas realizam viagens, cursos, confecção de artesanatos e eventos 
festivos.
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Figura 22: Grupo de idosos
Fonte: http://www.centralsuldejornais.com.br/IndexNoticia.asp?idNoticia=51784, acesso 24 de Novembro de 2014.

No caso específico das grupoterapias com idosos, estas visam benefícios de 
natureza biosicossocial. Como vimos, no início desta aula 8, para o idoso 
assim como para qualquer ser humano, a grupalidade é de suma importância 
como forma de manter o contato com outras pessoas, estabelecer a comunica-
ção, interação e reconhecimento de seus pares.

Segundo Zimerman (1997, p. 333), os grupos com pessoas idosas podem ser 
de quatro tipos: a) integração; b) sócio-terápico; c) com familiares; d) de ca-
pacitação com equipe de atendimento.

Os grupos de integração tem como finalidade reintegrar cada participante na 
respectiva família. Esse objetivo é alcançado através de “estímulo à realização 
de tarefas coletivas e do assinalamento tanto das angústias e das falsas crenças 
que cercam a velhice como também do desempenho dos seus papeis e dos 
problemas dos mal-entendidos da comunicação” (ZIMERMAN, 1997, p.334).

Os grupos socioterápicos têm como finalidade incentivar um resgate prazero-
so de atividades sociais, em ambientes exteriores as paredes da casa onde vi-
vem. É uma estratégia de abrir os horizontes do idoso para outros ambientes, 
como museus, praças, exposições, restaurantes, dentre outros (ZIMERMAN, 
1997, p.334-335).

No modelo proposto pelos grupos socioterápicos, enquadram-se os grupos 
conhecidos como Terceira Idade que incentivam atividades como viagens en-
tre pessoas idosas. Veja no Box 13 a Regulamentação sobre a concessão de 
Bilhete gratuito para idosos em viagens realizadas entre estados e municípios.

Os grupos com familiares, como o próprio nome sugere, tem a finalidade de 
processar algumas modificações na forma de comunicação e relacionamento 
entre o idoso e sua família, além de coletar dados a respeito de aspectos físicos, 
psíquicos e sociais do presente e passado (ZIMERMAN, 1997, p.335-338).
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Já os grupos de capacitação com equipe de atendimento têm como foco as 
pessoas que cuidam do idoso tanto os técnicos quanto os auxiliares. Com 
estes é necessário deixar claro a definição e delimitação de papeis, objetivos 
e funções que cada um desempenha no cuidado com a pessoa idosa (ZIMER-
MAN, 1997, p. 338-340).

Percebemos que a gama de grupos com idosos tem antes de tudo a possibili-
dade de abrir para um novo espaço que favoreça as relações sociais e resgate 
dos canais de comunicação. Consequentemente, alcança-se a elaboração do 
processo de envelhecimento e envolvimento das pessoas que estão direta-
mente implicadas no cuidado do idoso e seus familiares.

BOX 13

Regulamentação sobre a concessão de “Bilhete de Viagem do Idoso”

De acordo com o Estatuto do Idoso, a Lei nº 10.741/2003, o Decreto nº 
5.934/2006 e a

Resolução ANTT nº 1.692/2006 as empresas prestadoras de serviço regular 
de transporte rodoviário interestadual de passageiros devem reservar aos ido-
sos, que preencham os requisitos de idade e renda, dois assentos gratuitos, 
em cada ônibus e, quando esses assentos já estiverem preenchidos, conceder 
o desconto mínimo de 50% no valor da passagem para ocupação dos demais 
assentos.

1.Quais idosos têm direito a gratuidade e ao desconto de 50% nas viagens 
interestaduais? 

Todos com idade mínima de 60 anos e que tenha renda igual ou inferior a dois 
salários mínimos. 

2. O “Bilhete de Viagem do Idoso” pode ser solicitado em qualquer cida-
de?

Não. Só poderá ser solicitado nas cidades que sejam locais de embarque de 
passageiros da linha em que o idoso deseja viajar (ponto de seção).

3. Como o idoso deve solicitar a sua gratuidade? 

O “Bilhete de Viagem do Idoso” deve ser solicitado nos pontos de venda 
próprios da transportadora com antecedência de, pelo menos, três horas em 
relação ao horário departida do ponto inicial da linha. Na ocasião, o idoso 
poderá solicitar, também, a emissão do bilhete de viagem de retorno.
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4. Os pontos de venda de passagem terceirizados pela transportadora 
estão obrigados a fornecer o “Bilhete de Viagem do Idoso”? 

Sim. Os guichês terceirizados estão obrigados a fornecer o bilhete, nas loca-
lidades onde existam pontos de seção, ou seja, cidades onde estejam locali-
zados os pontos de embarque de passageiros da linha em que deseja viajar, 
desde que não haja guichê próprio da transportadora. 

5. Com qual antecedência o idoso pode adquirir seu bilhete com 50% de 
desconto? Para adquirir o desconto de 50%,o idoso deverá obedecer aos 
seguintes prazos:

Para viagens com distância de até 500 km: no máximo, seis horas de antece-
dência, em relação ao horário de partida do ponto inicial da linha.

Para viagens com distância acima de500 km: no máximo, doze horas de ante-
cedência, em relação ao horário de partida do ponto inicial da linha.

6. Como será o embarque?

No dia marcado para a viagem, o idoso deverá comparecer ao terminal de 
embarque até trinta minutos antes da hora marcada para o início da viagem, 
sob pena de perda do benefício. 

7. Como o idoso pode comprovar sua idade?

A prova de idade do idoso se fará mediante apresentação do original de qual-
quer documento pessoal, com fé pública, que contenha foto. 

8. Como deverá ser a comprovação da renda?

A comprovação de renda será feita mediante apresentação de um dos seguin-
tes documentos: Carteira de Trabalho e Previdência Social com anotações 
atualizadas; Contracheque de pagamento ou documento expedido pelo em-
pregador; Carnê de contribuição para o Instituto Nacional de Seguro Social - 
INSS; Extrato de pagamento de benefício ou declaração fornecida pelo INSS 
ou outro regime de previdência social público ou privado; Documento ou 
carteira emitida pelas Secretarias Estaduais ou Municipais de Assistência So-
cial ou congêneres. 

9. Como deve proceder o idoso que não possui comprovante de renda?  
Deve solicitar a emissão da “Carteira do Idoso”, nas Secretarias Municipais 
de Assistência Social ou congêneres, que estão obrigadas a emitir esse docu-
mento, de acordo com a Instrução Operacional Conjunta nº 02 SENARCS-
NAS/MDS, do Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome. 

10. O idoso tem os mesmos direitos dos demais usuários nas viagens in-
terestaduais?
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_Sim. As empresas prestadoras do serviço deverão assegurar ao idoso benefi-
ciário da

gratuidade ou do desconto mínimo de cinquenta por cento os mesmos direitos 
do usuário previstos na legislação do transporte rodoviário interestadual de 
passageiros.

11. E quanto aos deveres?

Cabe ao idoso as mesmas obrigações dos demais usuários, inclusive quanto 
ao pagamento das taxas de pedágio e de utilização de terminais. 

Fonte: Cartilha do Idoso: Transporte Rodoviário Interestadual. Agencia Nacional de Transportes Terrestres. Dispo-
nível em: http://www.socicam.com.br/cartilhadoidoso.pdf

Resumo

Nesta Aula 8, você aprendeu que:

• O lazer é garantido por lei como direito das pessoas idosas.

• A família é o principal vínculo e meio de manter as relações sociais.

• Os amigos desempenharam significativo meio de socializar.

• Os grupos de convivência são uma excelente oportunidade de estabelecer 
contatos sociais.

1- Quando chega o período da velhice, as pessoas se veem comumente com 
o ciclo social reduzido, devido fatores como a viuvez, aposentadoria, casa-
mento dos filhos, dentre outros. Diante desse tipo de realidade, como pode ser 
incentivada a inclusão do idoso no meio social? Aponte algumas alternativas. 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Aula 9 - Idoso e Fase Terminal

Introdução

A saúde do idoso deve ser avaliada como um todo, englobando todos os as-
pectos da vida. Essa conduta é importante para a realização de avaliação de 
completa e percepção de como o idoso vive na realização de suas atividades 
cotidianas.

Vimos na Aula 7, que as atividades de vida diária (AVD) são relevantes para 
se compreender a funcionalidade global do idoso. Para Moraes (2012, p. 14), 
“a funcionalidade global é o ponto de partida para a avaliação da saúde do 
idoso”.

A respeito da funcionalidade global, o autor acrescenta ainda que esta avalia-
ção “deve ser realizada de forma minuciosa, utilizando-se todos os informan-
tes, familiares ou não, desde que convivam com o paciente e sejam capazes de 
detalhar o seu desempenho em todas as atividades de vida diária” (MORAES, 
2012, p.14).

Nessa perspectiva, pontuaremos sobre um tema que chama atenção por sua 
dimensão e problemática.

9.1 Iatrogênia

Pode parecer estranho aos leigos, mas “o desconhecimento das particularida-
des do processo de envelhecimento pode gerar intervenções capazes de piorar 
a saúde do idoso, conhecidas como Iatrogênia” (MORAES, 2012, p.14).

Mas o que vem a ser isso? O conceito de iatrogênica se traduz pelos “male-
fícios causados pelos profissionais da área de saúde e pelo sistema de saúde 
despreparado para dar uma resposta adequada aos problemas de saúde do 
idoso” (MORAES, 2012, p.14).

Vejamos como é sério esse tema. A negligência de um profissional de saúde 
pode piorar o quadro clínico de saúde em que se encontra uma pessoa idosa. 
O descaso, as faltas de recursos adequados ao tratamento se enquadram aqui.

Para Tavares (2007), a iatrogênica está relacionada a falhas comedidas pelo 
médico ou outros profissionais de saúde envolvendo procedimentos, efeitos 
colaterais de medicamentos prescritos, oriundos de procedimentos cirúrgicos, 
dentre outros. Configurando-se como iatrogênica direta.
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O autor destaca que a iatrogênica indireta é um tipo por vezes ignorado, no 
entanto merece ser abordado. Conforme Tavares (2007), a iatrogênica indireta 
se dá através do contato interpessoal estabelecido entre paciente e profissional.

Diante dessa temática, percebemos que se faz importante pensarmos quais 
os caminhos devem ser trilhados a fim de se buscar prevenir a iatrogênica. 
Inicialmente, cabe focar que os profissionais de saúde devem ter um olhar 
direcionado ao paciente, numa escuta empática, tentando se colocar no lugar 
do outro que se encontra enfermo.

Outro ponto, diz respeito à conduta ética e respeitosa diante do paciente. De-
vemos resgatar o modelo dos profissionais de saúde que priorizavam o caso a 
caso, a boa comunicação com o paciente, a relação olho no olho. 

Conforme Tavares (2013, p. 184), “a escolha de determinada conduta terapêu-
tica deve ser precedida de ampla discussão, numa perspectiva de horizontalida-
de, de modo que todos os benefícios e riscos em questão sejam considerados”.

Cabe ao paciente o direito de participar as decisões que lhe compete a sua 
saúde. O bom profissional de saúde sabe escutar este paciente e lhe explicar 
sobre benefícios e riscos de cada procedimento realizado.

Pode parecer estranho, já que assim o profissional de saúde parece perder o 
status de detentor de saber. Mas, pelo contrário. Aquele que tem domínio do 
conhecimento da área que lhe compete, sabe e pode bem explicar didaticamente 
ao seu paciente. Desse modo, garante-se a constituição do vínculo de confiança.

Destacamos alguns aspectos que contribuem para uma boa relação entre pro-
fissional de saúde e paciente. São elas: “atendimento nos horários corretos, 
escuta ativa dos sofrimentos do pacientes, isto é, não se limitar aos aspectos 
somáticos, disponibilidade para atender o paciente em situações de emergên-
cia, paciência e tolerância” (TAVARES, 2007, p. 184).

Figura 23: Associação Civil Argentina em Defesa do Paciente 
Fonte: http://drgoliamiguel.blogspot.com.br/2009/12/iatrogenia-conceptos.html, acesso 24 de Novembro de 2014.
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BOX 14

Causas da iatrogênia:

• Negligência médica ou procedimentos inadequados.

• Erro médico.

• Erro ao prescrever a receita ou receita difícil de decifrar.

• Interação dos medicamentos receitados.

• Efeitos adversos dos medicamentos receitados.

• Não contemplar os possíveis efeitos negativos do medicamento receitado.

• Uso excessivo de medicamentos que leva a resistência microbiana.

• Tratamentos não seguros.

• Diagnóstico errôneo.

• Diagnóstico psiquiátrico o psicológico errôneo.

• Ironia por parte do médico a tomar em consideração aos efeitos negativos 
que o paciente diz sofrer.

• Infecção nosocomial (infecção hospitalar que aparece durante as primei-
ras 48 horas despois da entrada).

• nfecção intra-hospitalar persistente.

• Tortura aplicada por médicos.

• Experimentação médica não ética.

Fonte: Dr. Jochen Gerstner B. Disponível em: http://drgoliamiguel.blogspot.com.br/2009/12/iatrogenia-conceptos.

html

Consideramos que o paciente que obtém informações sobre o tratamento re-
alizado torna-se ativo com o controle e liberdade sobre seu corpo e vida. Do 
contrário, o paciente fica a mercê da equipe de profissionais de saúde que, por 
estar acostumado com o cenário da doença, acaba por ignorar as experiências 
e valores morais do paciente.
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Segundo Almeida e Aguiar (2011, p.199), “na prática, o que se observa é 
que os pacientes, de modo geral, não têm conhecimento de seus direitos”. 
Portanto, os profissionais de saúde acabam por não se preocuparem também 
em esclarecer sobre estes direitos aos pacientes que estão sob seus cuidados 
de saúde.

Resumo

Nesta Aula 9, você aprendeu que:

• A iatrogênica é um fenômeno ocasionado por negligência dos profissio-
nais de saúde.

• A iatrogênica é uma piora no quadro de saúde.

• Mudanças de atitude dos profissionais de saúde podem evitar a iatrogê-
nica

1-Liste alguns aspectos que você acredita serem importantes para evitar a 
iatrogênica e explique como se dá este efeito. 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Aula 10 - Unidades de Saúde e Cuidados Continuados

Introdução

Você deve ter notado que estudar sobre Saúde do Homem e do Idoso não é 
tão simples como pode parecer a princípio. São muitos termos e temáticas que 
demandam um investimento de leituras e pesquisas. Tenho certeza de que seu 
interesse pelo tema te levará a novos caminhos e abrirá seus horizontes para 
novas pesquisas.

Bem, nesta aula, vamos finalizar este caderno didático discutindo sobre um 
tema bastante complexo. Abordaremos sobre as unidades de saúde que se de-
dicam aos cuidados continuados. Nossa ênfase seja direcionada aos pacientes 
idosos que, nesse caso, tem mais probabilidade de encontrarem nesta situação 
por questões oriundas do envelhecimento.

10.1 Unidades geriátricas de pacientes com doenças agudas e /ou crônicas

Vamos iniciar referindo a uma das questões principais que perpassam o cená-
rio da hospitalização. A questão da autonomia é comumente aborda quando 
se trata de pacientes hospitalizados, pois há uma tendência a serem rotulados 
pela doença e, consequente, tratados sem participação ativa. 

Segundo Almeida e Aguiar (2011, p. 199), “a perda da autonomia é um pro-
blema enfrentado não apenas pelos idosos, mas pela maioria dos pacientes 
hospitalizados”. Portanto, é uma questão que requer atenção por parte dos 
profissionais de saúde inseridos neste contexto para evitar tal conduta.

Entendemos que a perda da autonomia contribui para uma a falta de perspec-
tiva por parte dos pacientes e falta de interesse em investir no tratamento.

Figura 24: Idoso cuidando da esposa internada
Fonte: http://noticias.r7.com/saude/fotos/amor-eterno-52-anos-casado-idoso-dedica-vida-a-sua-mulher-internada
-em-clinica-de-doentes-terminais-13042014?foto=3#!/foto/1, acesso 24 de Novembro de 2014.
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Após 52 anos de casamento, Paulo Obata, 82 anos, não desistiu do amor e todos os dias segue 
ao lado de sua mulher Tercília Obata, 80 anos, apesar de ela estar internada em uma clínica 
voltada para doentes terminais, na zona oeste de São Paulo. Ela está “internada” na clínica 
de cuidados paliativos por ter sido diagnosticada com alzheimer. A doença não foi obstáculo 
para a dedicação de Obata.

No entanto, as unidades geriátricas de pacientes com doenças agudas e /ou 
crônicas são necessárias quando os pacientes encontram-se diante de um qua-
dro clínico que requer um acompanhamento somente contemplado nesse tipo 
de serviço de saúde. 

No caso específico das pessoas idosas, percebemos que esses apresentam al-
gumas susceptibilidades que os levam a condição de pacientes atendidos em 
unidades geriátricas de pacientes com doenças agudas e /ou crônicas. Para 
Almeida e Aguiar (2011, p. 199):

Com relação ao cuidado ao idoso, pode-se dizer que há pecu-
liaridades como suscetibilidade ao desenvolvimento de doenças 
crônicas e desenvolvimento de incapacidades, risco de iatrogê-
nia, presença de déficits sensoriais e cognitivos que não devem 
ser ignoradas. Por isso, ele deve ser considerado em sua singula-
ridade e contexto de vida, com o objetivo de preservar o máximo 
possível a autonomia e independência. 

Diante dessa realidade presente nas unidades geriátricas de pacientes com 
doenças agudas e /ou crônicas, o que cabe aos profissionais de saúde contem-
plar? Quais devem as prioridades?

Antes de qualquer coisa, é preciso entender sobre que tipo de cuidado esta-
mos abordando, para em seguida definirmos quais serão as prioridades con-
templadas. Conforme Almeida e Aguiar (2011, p. 202), “reconhece-se que o 
cuidado é multidimensional, identificando suas dimensões ou concepções”.

A relação estabelecida entre profissionais de saúde e pacientes é pautada em 
princípios éticos e contempla vários aspectos. O cuidado tanto está implicado 
em uma relação afetiva quanto como intervenção terapêutica, neste sentido 
requer destrezas e competências claras e explicitas.

Retomando as questões relativas ao idoso, podemos perceber que envolve 
questões éticas. Vejamos que: “no cuidado ao idoso, os profissionais de saú-
de, em especial os da enfermagem que atua mais próxima ao paciente, podem 
deparar-se com situações dilemáticas que envolvem julgamentos éticos para 
a tomada de decisão” (ALMEIDA & AGUIAR, 2011, p.202).

Uma das questões enfrentadas pelos profissionais de saúde atuando em Uni-
dades geriátricas de pacientes com doenças agudas e /ou crônicas é com rela-
ção à admissão em Unidades de terapia intensiva. 
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Esse tipo de serviço é conceituado por Almeida e Aguiar (2011, p. 211) como: 
“As unidades de terapia intensiva (UTI) são complexas, destinadas ao atendi-
mento de pacientes críticos, que demandam espaço físico específico, recursos 
humanos especializados e aparato tecnológico avançado, representando ele-
vados custos para as instituições de saúde”.

Nesse sentido, e por falta de infraestrutura, quantidade de leitos suficientes 
e outros fatores, a realidade brasileira atual impõe aos profissionais de saúde 
que tenham que estabelecer critérios para a alocação de recursos e seleção de 
paciente que terão prioridade nas UTI.

Almeida e Aguiar (2011, p. 211) acreditam que “os critérios de admissão 
devem ser pautados na objetividade científica, como gravidade, emergência, 
tempo de terapêutica eprognóstico, de modo a garantir-se a equidadeno tra-
tamento”.

Mas, estabelecer esses critérios não deixa a situação tão simples. Estamos 
lidando com vidas e esta é uma dedicação que pode ter sérias complicações, 
como exemplo a iatrogênica.

Diante da complexidade aqui exposta, vimos que o favorecimento do trata-
mento realizado junto às pessoas idosas em unidades de cuidados continuados 
deve ser pautado na relação de diálogo: “A relação entre a equipe e o paciente 
precisa ser permeada pelo diálogo. Quando o paciente é ouvido, recebe in-
formações sobre o seu estado de saúde e tratamento instituído, e pode opinar 
sobre o mesmo – estabelece-se uma relação de respeito e confiança”(ALMEI-
DA & AGUIAR, 2011,p. 211).

10.2 O cuidador de idosos

Vamos discutir sobre um tema que não poderia deixar de ser abordado neste 
caderno didático. Trataremos sobre o cuidador de idosos.

Essa é uma profissão que tem ganhado maior visibilidade e preceitos legais 
nos últimos tempos. Acreditamos que isso se deve a questões relacionadas 
ao envelhecimento da população que, consequentemente, tem demando mais 
cuidado.

As famílias têm recorrido ao profissional cuidador de idosos por este ser a 
pessoa habilitada para realizar procedimentos relacionados ao cuidado da 
saúde do idoso, bem como de auxilio e orientações quanto às atividades de 
vida diária.

O cuidador de idoso é a pessoa determinada para o cuidado exclusivo ao ido-
so. Não deve ser confundido os papeis desempenhados por este profissional a 
fim de não prejudicar a qualidade do serviço prestado.
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A profissão de cuidador de idosos é regulamentada pela Classificação Brasi-
leira de Ocupações (CBO) pelo código 5162-10. Enquadra-se também acom-
panhante de idosos, cuidador de pessoas idosas e dependentes, cuidador de 
idosos domiciliar, cuidador institucional.

Figura 25: O cuidador auxiliando nas AVD
Fonte: http://www.cpt.com.br/artigos/cuidador-de-idosos-como-dar-o-banho-diario-e-cuidados-especiais-para-o-
momento, acesso 24 de Novembro de 2014.

Vejamos, a partir do Box seguinte, algumas tarefas que são pertinentes ao 
cuidador de pessoas idosas:

BOX 15

Algumas tarefas do cuidador

• Atuar como elo entre a pessoa cuidada, a família e a equipe de saúde.

• Escutar, estar atento e ser solidário com a pessoa cuidada.

• Ajudar nos cuidados de higiene.

• Estimular e ajudar na alimentação.

• Ajudar na locomoção e atividades físicas, tais como: andar, tomar sol e 
exercíciosfísicos.
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• Estimular atividades de lazer e ocupacionais.

• Realizar mudanças de posição na cama e na cadeira, e massagens de con-
forto.

• Administrar as medicações, conforme a prescrição e orientação da equipe 
desaúde.

• Comunicar à equipe de saúde sobre mudanças no estado de saúde da pes-
soacuidada.

• Outras situações que se fizerem necessárias para a melhoria da qualidade 
de vida e recuperação da saúde dessa pessoa.

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educa-
ção na Saúde. Guia prático do cuidador / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Secretaria de Gestão 
do Trabalho e da Educação na Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2008, p. 8.

Podemos perceber que o cuidado contemplado por essa profissão abrange 
tanto como elo entre os familiares como a necessidade de apoio em AVD e 
proporcionar melhoria nas condições de saúde.

Portanto, o cuidador deve estar apto para os simples cuidados cotidianos, 
como também deve estar preparado para questões mais emblemáticas como 
recorrer a pedido de socorro caso o idoso apresente alguma complicações em 
decorrência a seu estado de saúde e até mesmo em caso de óbito.

10.3 A violência contra o idoso

Outro tema que não poderia ficar de fora das discussões propostas, neste ca-
derno didático, é a violência contra o idoso. Muito se tem falado sobre este 
tipo de ato, mas não cessa a necessidade de buscarmos alternativas que pos-
sam evitar hostilidades dessa natureza.

Alguns autores reportam a esse tipo de ato como maus tratos contra pessoas 
idosos ou violência contra idoso.

Paschoal (2007) alerta que a violência contra idosos contempla uma gama de 
tipos e não só a violência física como é mais lembrada. A violência patrimo-
nial, psicológica, institucional, econômica e social também são exemplos que 
podem estar presentes nesta triste realidade.

Enquanto profissional de saúde, Paschoal (2007, p. 15) diz que temos significa-
tiva responsabilidade na prevenção, diagnóstico, bem como no tratamento que 
deve ser oferecido à pessoa idosa.  Portanto, temos uma noção de quão comple-
xa é a atuação diante dessa realidade que exige compromisso e postura ética.
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Para tanto, devemos buscar contemplar práticas adequadas para esta faixa 
etária mediante condutas adequadas pautadas no respeito, dignidade e com 
acessibilidade, garantido a preservação dos direitos. 

Além disso, devemos favorecer “condições necessárias para garantia do di-
reito à saúde e condições importantes para que também não sejamos nós os 
perpetradores de violência contra essas pessoas, que merecem respeito e de-
dicação” (PASCHOAL, 2007, p.15).

Figura 26: Violência contra idoso
Fonte: http://www.reginabarata.com/2014/10/comeca-semana-do-idoso-desafio-as.html, acesso 24 de Novembro de 
2014.Notamos que a violência contra pessoas idosas é uma temática que nos exige muita responsabilidade e senso 
crítico. Vimos no decorrer das discussões propostas neste caderno que o idoso é concebido pela sociedade leiga 
como ser inútil e incapaz. No entanto, se tratado desta forma por um profissional de saúde, caracteriza-se como um 
ato de violência institucional.

Muito bem, espero que as discussões e temáticas aqui iniciadas possam lhe 
ser útil para favorecer a sua prática enquanto Agente Comunitário de Saúde, 
adotando uma postura ética e com compromisso diante dos homens e da pes-
soa idosa.

Resumo

Na aula 10, você aprendeu que:

• As unidades geriátricas de atendimento continuado prestam atendimento 
aos idosos que demandam acompanhamento desta natureza.

• Questões éticas perpassam a realidade dos profissionais que atuam neste 
tipo de serviço de saúde.
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• O cuidador de idosos exercem uma prática que favorece tanto os familia-
res como o idoso.

• A violência contra idosos é um tema que requer atenção.

1-Diante do tema violência contra idosos, qual o seu posicionamento sobre 
alternativas que possam evitar esta problemática? Como Agente Comunitário 
de Saúde qual seria sua (s) atitude (s) se suspeitasse ou identificasse a violên-
cia contra uma pessoa idosa em uma visita domiciliar?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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