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Apresentação 

 

Este é o décimo terceiro Manual Pedagógico e correspondente 

à disciplina Cuidados de Enfermagem ao Homem Adolescente, Adulto 

e Idoso, com carga horária de 40 horas/aula do ciclo intermediário do 

Curso Técnico de Enfermagem Integrado ao Ensino Médio.  

Para atingir os objetivos de aprendizagem são propostas, neste 

manual, atividades embasadas em uma metodologia 

problematizadora e dialógica.  Tais atividades estão voltadas a 

desenvolver nos alunos uma visão crítica dos temas abordados, 

contribuindo assim, para a formação de profissionais capazes de 

prestar uma assistência integral à saúde das pessoas submetidas aos 

cuidados de enfermagem, livre da interferência de mitos, tabus e 

preconceitos muito comuns nas relações de gênero, mesmo as 

estabelecidas no ato de cuidar.  

A metodologia utilizada valoriza a experiência dos sujeitos 

envolvidos no processo ensino-aprendizagem, onde educador e 

educando mantêm uma relação de responsabilidade mútua, cabendo 

ao professor a tarefa de facilitar as discussões e mediar conflitos, para 

tanto deve lançar mão de sua experiência profissional acumulada e de 

textos de apoio apresentados ao final deste manual. 

Sem afastar-se dos temas propostos e da metodologia 

problematizadora e dialética o professor também pode se utilizar de 

outros meios de ensino sempre que julgar necessário como internet, 

filmes, livros, etc. 
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Objetivos de Aprendizagem 

 

 

Ao final da disciplina os alunos devem ser capazes de... 

 

 
1. Discutir a política de saúde do homem;  
 
2. Descrever a anátomo-fisiologia do sistema reprodutor masculino;  
 
3. Considerar mitos e tabus, machismo e feminismo que se relacionam 
com a sexualidade masculina nas diferentes fases da vida no contexto 
contemporâneo;  
 
4. Identificar sinais e sintomas que indiquem disfunções eréteis a partir 
da puberdade até a andropausa;  
 
5. Descrever os fatores de risco envolvendo os cânceres de próstata e 
estratégias de prevenção;  
 
6. Identificar os aspectos fisiológicos, psicológicos, sociais e patológicos 
do envelhecimento do homem.  
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Conteúdo Programático 

 

 
1. Sexualidade e machismo X feminismo;  
 
2. Política de Saúde do Homem; 
 
3. Fundamentos de anatomia e fisiologia do sistema reprodutor 
masculino;  
 
4. Fisiopatologia do sistema reprodutor masculino (câncer, DST´s, 
disfunções eréteis);  
 
5. Aspectos fisiológicos, psicológicos, sociais e patológicos do 
envelhecimento do homem.  
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Atividades Pedagógicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Educar e educar-se,  
na prática da liberdade,  

é tarefa daqueles que pouco sabem –  
por isto sabem que sabem algo  

e podem assim chegar a saber mais –  
em diálogo com aqueles que,  

quase sempre, pensam que nada sabem, 
 para que estes,  

transformando seu pensar que nada sabem 
 em saber que pouco sabem,  

possam igualmente saber mais". 
(Paulo Freire) 
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Atividades Sócio-afetivas 

1. MASCULINO E FEMININO E AS QUESTÕES DE GÊNERO 

 

 

Mulheres de Atenas 
Chico Buarque / Augusto Boal 

 
Mirem-se no exemplo 
Daquelas mulheres de Atenas 
Vivem pros seus maridos 
Orgulho e raça de Atenas 
Quando amadas, se perfumam 
Se banham com leite, se arrumam 
Suas melenas 
Quando fustigadas não choram 
Se ajoelham, pedem imploram 
Mais duras penas; cadenas 
Mirem-se no exemplo 
Daquelas mulheres de Atenas 
Sofrem pros seus maridos 
Poder e força de Atenas 
Quando eles embarcam soldados 
Elas tecem longos bordados 
Mil quarentenas 
E quando eles voltam, sedentos 
Querem arrancar, violentos 
Carícias plenas, obscenas 
Mirem-se no exemplo 
Daquelas mulheres de Atenas 
Despem-se pros maridos 
Bravos guerreiros de Atenas  
Quando eles se entopem de vinho 
Costumam buscar um carinho 
De outras falenas 
Mas no fim da noite, aos pedaços 
Quase sempre voltam pros braços 
De suas pequenas, Helenas 

Mirem-se no exemplo 
Daquelas mulheres de Atenas: 
Geram pros seus maridos, 
Os novos filhos de Atenas. 
Elas não têm gosto ou vontade, 
Nem defeito, nem qualidade; 
Têm medo apenas. 
Não tem sonhos, só tem presságios. 
O seu homem, mares, naufrágios... 
Lindas sirenas, morenas. 
Mirem-se no exemplo 
Daquelas mulheres de Atenas 
Temem por seus maridos 
Heróis e amantes de Atenas 
As jovens viúvas marcadas 
E as gestantes abandonadas 
Não fazem cenas 
Vestem-se de negro, se encolhem 
Se conformam e se recolhem 
Às suas novenas 
Serenas 
Mirem-se no exemplo 
Daquelas mulheres de Atenas 
Secam por seus maridos 
Orgulho e raça de Atenas 
 

 
 
 
 
 

http://letras.mus.br/chico-buarque/
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METÁFORA SENTIDO SEMÂNTICO 
Se banham com leite Não vêem o sol nem a cara da rua 
Tecem longos bordados Preservam-se 
Mil quarentenas Anos de espera por seus maridos 
Aos pedaços Cansados, fatigados 
Carícias plenas Fazer sexo 
Falenas Prostitutas 
Voltam pros braços Procuram 
Helena Beleza de Mulher 
Não têm sonhos Vida vazia 
Não têm vontade Não amam 
Jovens viúvas marcadas Aprisionadas 
Não fazem cenas Subserviência sem murmurar 
Vestem-se de negros Viúvas 
Secam Morrem 
Despem-se pros maridos Fazem sexo 
Temem por seus maridos Inseguras 

Onde lê-se “mirem-se...” sugere-se que se 
faça o contrário, o próprio Chico 
Buarque, em entrevista à TV Cultura ao 
ser indagado sobre o pensamento das 
feministas da época disse: “Elas não 
entenderam muito bem. Eu disse: mirem-
se no exemplo daquelas mulheres que 
vocês vão ver o que vai dar. A coisa é 
exatamente ao contrário”. 

 

 

 

Sugestão de Leitura: 

 SAAD, Ambrozina Amalia Coragem. A difícil relação homem-mulher: as 
vicissitudes do convívio com as diferenças. In: Anais XX Congresso Brasileiro de 
Psicanálise, Brasília, DF, 13 de novembro de 2005 disponível em: 
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2
&ved=0CFQQFjAB&url=http%3A%2F%2Ffebrapsi.org.br%2Fpublicacoes%2
Fartigos%2Fxx_cbp_ambrozina.doc&ei=ChoPUO2VLajWmAX82oH4BA&us
g=AFQjCNHwX05ogRzr68Y-rs5yrps5xzLEQg. 

 

 CRUZ, Lílian Rodrigues da; GABRIEL, Glória Cristina Ferreira. O feminino e o 
masculino nas letras de Chico Buarque de Hollanda. Rev. Travessias: Pesquisa 
em educação, cultura linguagem e arte. Vol. 02, No. 01, 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CFQQFjAB&url=http%3A%2F%2Ffebrapsi.org.br%2Fpublicacoes%2Fartigos%2Fxx_cbp_ambrozina.doc&ei=ChoPUO2VLajWmAX82oH4BA&usg=AFQjCNHwX05ogRzr68Y-rs5yrps5xzLEQg
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CFQQFjAB&url=http%3A%2F%2Ffebrapsi.org.br%2Fpublicacoes%2Fartigos%2Fxx_cbp_ambrozina.doc&ei=ChoPUO2VLajWmAX82oH4BA&usg=AFQjCNHwX05ogRzr68Y-rs5yrps5xzLEQg
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CFQQFjAB&url=http%3A%2F%2Ffebrapsi.org.br%2Fpublicacoes%2Fartigos%2Fxx_cbp_ambrozina.doc&ei=ChoPUO2VLajWmAX82oH4BA&usg=AFQjCNHwX05ogRzr68Y-rs5yrps5xzLEQg
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CFQQFjAB&url=http%3A%2F%2Ffebrapsi.org.br%2Fpublicacoes%2Fartigos%2Fxx_cbp_ambrozina.doc&ei=ChoPUO2VLajWmAX82oH4BA&usg=AFQjCNHwX05ogRzr68Y-rs5yrps5xzLEQg
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2. MITOS E TABUS NA SEXUALIDADE - “A CAIXA DOS TABUS” 

 

 O Assunto é Sexualidade! 

 

Sabemos que quando o assunto é sexualidade, fica quase 

inevitável o envolvimento do tema em uma névoa de mitos e tabus. Então, 

como trabalhar a sexualidade de forma adequada, derrubando-os?  

Primeiramente, devemos admitir que eles existem e, depois, 

falando abertamente sobre eles. Devemos, necessariamente, perceber 

como cada mito e cada tabu foram inventados e tomar consciência de 

que eles são construídos no processo de socialização, portanto, estão 

intimamente ligados à cultura. 

Para o profissional de saúde é necessário ter clareza acerca 

desses tabus, pois eles geralmente influenciam na maneira como as 

pessoas se relacionam e cuidam de sua saúde. 

  

 

SUGESTÕES DE PERGUNTAS REFERENTES À SEXUALIDADE HUMANA: 

 

1.  O desejo sexual automaticamente diminui com a idade?  

      O desejo acompanha o indivíduo do início da vida até a morte. 

2.  Mulher tem menos desejo do que o homem?  

O que acontece é que as mulheres ao longo do tempo e nas mais 

diversas culturas, têm sido bastante reprimidas. 

3. Excesso de masturbação pode levar o homem a ter problema de 

disfunção erétil e a mulher a anorgasmia (não ter prazer)? 

A masturbação é um comportamento absolutamente normal e 

pode estar presente em qualquer idade. 

4. É errado ter fantasias sexuais?  
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As fantasias sexuais são desejos reprimidos, que podem e devem vir 

a tona na hora do sexo. Devem ser realizadas, mas respeitando a 

vontade do parceiro. 

5. Homem que faz vasectomia ou a mulher que faz laqueadura deixa 

de ter desejo? 

O desejo tem um forte componente psicológico, estes 

procedimentos não interferem fisicamente na intensidade do desejo, 

mas podem exercer influência psicológica. 

6. Entre um casal, o homem deve sempre tomar a iniciativa da relação 

sexual? 

As mulheres, assim como os homens, têm desejos e fantasias sexuais, 

é saudável para a vida sexual feminina expressá-los com 

naturalidade, inclusive tomando a iniciativa em suas relações. 

7. O homem pode expressar seus sentimentos? 

O homem como ser humano tem sentimentos, tem o direito de 

expressar o que sente, expressa-los não vão torna-lo menos homem. 

8. O homem é o encarregado de dirigir e orquestrar o sexo, sendo ele o 

único responsável pelo orgasmo da mulher? 

Uma relação sexual saudável é aquela em que as partes buscam 

satisfazerem-se mutuamente, cada um buscando sentir prazer mas 

também propiciando que o outro o tenha em plenitude. 

9. O tamanho do pênis é importante para o prazer sexual da mulher? 

O tamanho do pênis, ao contrário do que se pensa, nada tem a ver 

com virilidade. As terminações nervosas que proporcionam prazer na 

vagina estão logo na entrada desta. 

10. Sexo significa somente penetração vaginal? 

O ato sexual é bem mais amplo, podendo ser praticado de varias 

formas. 

11.  Quantidade de vezes que se pratica sexo é mais importante do que 

a qualidade? 

A relação sexual sadia deve proporcionar satisfação física e 

emocional, neste caso a qualidade é determinante, contudo cada 
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indivíduo tem um padrão de satisfação que pode ser reconhecida 

pelo parceiro. 

12.  A mulher sempre sangra na sua primeira relação sexual? 

Nem sempre, já que os corpos femininos se diferem. Existem hímens 

finos que o rompimento nem é percebido e outros mais espessos que 

podem ser percebidos na hora da penetração, além de acontecer 

o sangramento. 

13. - Durante o período de gestação a mulher não pode ter relações 

sexuais?  

Gravidez não é doença e o bebê está protegido no útero onde o 

pênis não o alcança. 

14. - Mulher ao retirar o útero deixa de ter orgasmo?  

Com a retirada do útero as respostas sexuais continuam existindo. 

 

Sugestão de Leitura: 

 Z.A.A.S. FONSECA; F.J. DIAS; G.B.OLIVEIRA; J.O. MOREIRA. Avaliação dos mitos e tabus 

sexuais entre jovens de 18 a 29 anos no estado do Rio Grande do Norte. Revista de 

Ciências Médicas e Biológicas. Salvador, v.10, n.2, p.153-156, mai./ago. 2011. 

Disponível em: 

http://www.portalseer.ufba.br/index.php/cmbio/article/viewFile/5041/4168 

 
 Principais Mitos e Tabus Sobre a Sexualidade. 

http://www.saudesexual.med.br/mitos.html 

 

 Site Brasil Escola: Sexualidade. http://www.brasilescola.com/sexualidade/ 
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3. PRESERVATIVO MASCULINO: CRENÇAS E MITOS MASCULINOS 

 
 
Figura demonstrativa do uso adequado do preservativo masculino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sugestão de Leitura: 

MADUREIRA, V. S. F; TRETINI, M. Da utilização do preservativo masculino à prevenção de 
DST/AIDS. Ciência e Saúde Coletiva. Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde 
Coletiva. Rio de Janeiro, 2008. Disponível em: 

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/630/63013612.pdf  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/630/63013612.pdf
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Atividades Cognitivas 

1. O CUIDADO E AS QUESTÕES DE GÊNERO 

 

 

 

Texto para leitura: Anexo 01. 

 Homens também cuidam! Diálogos sobre direitos, saúde sexual e reprodutiva e relações 
de cuidado. Fundo da População das Nações Unidas (UNFPA) e Instituto PAPAI. Recife: 

UNFPA; Instituto PAPAI, 2007. Disponível em: 
http://www.unfpa.org.br/Arquivos/homenstambemcuidam.pdf 

 

 

 

 

DIREITO À SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA 
O direito à saúde sexual e reprodutiva é parte do direito humano à saúde. 

Sua promoção e efetivação pressupõem o respeito aos demais direitos, incluindo: 

Direito à liberdade e autonomia, para homens e mulheres, sobre seus corpos, como dimensão fundamental da 
saúde, em todas as fases da vida; 

Direito de homens e mulheres a expressar e desfrutar da sua sexualidade sem risco de IST (infecções sexualmente 
transmissíveis), gestações não planejadas, coerção, violência e discriminação; 

Direito ao respeito mútuo nas relações afetivas e sexuais; 

Direito de acesso à informação correta e adequada às diferentes realidades e necessidades; 

Direito de acesso aos meios para o exercício prazeroso, saudável e seguro da reprodução, livre de discriminação, 
coerção ou violência; 

Direito de homens e mulheres a decidir, em conjunto, de forma livre e responsável sobre o número, o espaçamento 
e o momento de ter filhos. 

 

Prevenir é melhor que remediar! 
O direito à saúde sexual e reprodutiva inclui também as estratégias que homens e 
mulheres podem usar para prevenir infecções sexualmente transmissíveis (IST) e a 
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aids. O envolvimento dos homens nesse processo é também muito importante, 
especialmente considerando que o uso correto e consistente do preservativo 
(camisinha) é ainda a forma mais segura para prevenir IST/HIV/Aids. 

______________________________________________________________________’ 

HOMENS E MULHERES NÃO SÃO “SEXOS OPOSTOS”  
Os homens e as mulheres são diferentes. Mas as mulheres também são diferentes umas 
das outras e os homens não são todos iguais. Assim, essa idéia de que homem e mulher 
são “sexos opostos” não pode ser tomada ao pé da letra. 

Infelizmente, em sociedades conservadoras, homens (e mulheres) são educados, desde 
muito cedo, para responder a modelos predeterminados (e mutuamente excludentes) do 
que é ser homem e do que é ser mulher. Embora os modelos variem ao longo do tempo e 
de cultura para cultura, os processos de socialização tendem a orientar-se pelo olhar da diferença - “ser homem é 
diferente de ser mulher” - e pela perspectiva da desigualdade - “ser homem é melhor que ser mulher”. 

Para construirmos uma sociedade mais justa, é preciso romper com padrões culturais machistas e preconceituosos 
que estão fortemente presentes na linguagem comum e nas práticas cotidianas e que influenciam as relações 
pessoais, o funcionamento e a organização das instituições (família, escola, serviços de saúde, meios de 
comunicação etc.). 

 

AS MULHERES SÃO EDUCADAS PARA CUIDAR MAIS DOS OUTROS E MENOS DE SI 

Em nossa sociedade, o ato de cuidar de crianças, pessoas idosas, com deficiência ou 
algum problema de saúde é visto como “coisa de mulher”. Essas regras sociais têm gerado 
muitos obstáculos para a vida das mulheres, principalmente aquelas que buscam espaço no 
mercado de trabalho e que, por vezes, não podem assumir um determinado emprego 
porque precisam tomar conta dos(as) filhos(as), de outros familiares ou amigos. 
 
A maneira como os homens se comportam tem uma relação direta com sua formação e isto 
é parte de uma construção social. É importante saber que os homens não são naturalmente 

“incompetentes para cuidar”. Para mudar esse cenário, é preciso reconhecer que podemos construir outras 
histórias, expondo os garotos desde bem cedo, ainda na infância, a outros valores e modelos de masculinidade. 
 
Há várias mudanças em curso. Seja entre os amigos, dentro de casa, com sua família biológica ou afetiva, ou em 
instituições como berçários, creches, escolas de educação infantil e ensino fundamental, já é possível encontrar 
homens compartilhando responsabilidades pelo cuidado. Também vemos mulheres envolvidas, cada vez mais, em 
trabalhos que antes eram considerados exclusivamente masculinos. Isto é um sinal de transformação social. 

_____________________________________________________________________________________________ 

É PRECISO REVER A EDUCAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DOS MENINOS 

Muitas vezes, não percebemos que o cuidado é, também, uma habilidade que se aprende ao longo da vida. Quando 
um menino resolve incluir, entre suas brincadeiras, peças ou jogos relacionados com o lar, geralmente passa a ser 
tratado pelos pais (pai e mãe) de modo mais agressivo ou ganha de presente armas ou jogos de guerra, sob o 
argumento de que “isso é para ele aprender a ser homem”. É preciso reverter esse 
quadro. 
 
Esse processo de socialização do homem pode promover estilos de vida violentos e 
autodestrutivos. Os homens têm ocupado, ao longo dos anos, o primeiro lugar em 
várias estatísticas indesejadas: são maioria entre as vítimas de homicídio, mortes por 
acidentes de trânsito, uso indevido de drogas, sejam elas as bebidas alcoólicas ou 
outras, e os que mais tentam o suicídio. Além disso, são os grandes protagonistas de 
atos violentos contra mulheres e/ou crianças, em âmbito público ou doméstico. 
 
É fundamental que os meninos tenham a oportunidade de viver outras experiências, especialmente as que 
envolvam formas de cuidado, de si e dos outros. O prazer e as responsabilidades por educar meninos e meninas 
para a igualdade devem ser compartilhados entre mulheres e homens, jovens, adolescentes e adultos, de todas as 
classes sociais, residentes na zona urbana ou rural. Essa ação em parceria pode fazer toda a diferença. 
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______________________________________________________________________ 

CUIDAR TAMBÉM FAZ BEM À SAÚDE DE QUEM CUIDA 

No cuidado dos filhos e filhas, a exigência da cultura machista se processa em duas direções: 
exige-se da mulher um ótimo desempenho no plano afetivo - “amor de mãe” ou “instinto 
maternal” - e, do homem, cobra-se principalmente a responsabilidade financeira - “não deve 
deixar faltar nada em casa”. Aos homens não cabe apenas a garantia de sustento da família. 
Homens também cuidam! 
 

Ainda que o casal esteja separado, pai e mãe podem negociar a divisão de atribuições e responsabilidades. 
Homens que desempenham tarefas de cuidado para com as crianças relatam uma grande satisfação em seu 
cotidiano, seja na relação conjugal, familiar ou de amizade. 
 
É muito importante, nesse sentido, considerar que meninos interagindo com homens jovens e adultos em situação 
de cuidado (pais, irmãos, primos, tios, avós e amigos da família), provavelmente perceberão com maior naturalidade 
a possibilidade de desempenhar essa tarefa no futuro. Em outras palavras, a maior participação dos homens no 
cuidado das crianças pode fazer toda diferença no processo de educação de filhos e filhas. Além disso, cuidar 
também faz bem à saúde de quem cuida. 

 

GRAVIDEZ É ASSUNTO DE HOMEM TAMBÉM 

A maternidade usualmente se define pelas marcas e mudanças no corpo feminino pouco 
tempo depois da concepção e se estende à criação e educação de filhos e filhas, enquanto a 
paternidade parece só existir no momento em que o bebê nasce ou, mais tarde, quando já 
está crescido. Mas é preciso repensar este conceito: nem sempre isso é verdade. 
 
A espera de um filho ou filha é um acontecimento único, vivido intensamente tanto pelo 
homem (pai) quanto pela mulher (mãe). Muitos pais, na idade adulta, na adolescência ou na 
juventude, desejam participar ou participam ativamente em todos os momentos da gravidez, desde o projeto de 
concepção, até a progressão da gestação e o desenvolvimento do bebê. Afinal, trata-se de um compromisso a longo 
prazo. 
 
Vivenciar a gravidez em parceria, compartilhar as dúvidas, enfrentar os medos, as angústias e as inquietações, com 
tranqüilidade e esperança, são cuidados que o pai pode prestar a si e a sua companheira. Esta experiência pode ser 
mais prazerosa quando o casal planeja, em comum acordo, o momento de ter filhos e o espaçamento entre uma 
gestação e outra. 

______________________________________________________________________ 

PAI NÃO É VISITA 

No Brasil, há uma Lei (11.108/2005) que dá à mulher o direito de ter um acompanhante durante o pré-parto, parto e 
pós-parto. Esta lei se aplica à rede pública de saúde e aos hospitais conveniados ao Sistema Único de Saúde 
(SUS). 

É importante que, em a mulher escolhendo um homem como seu acompanhante (seja ele o pai biológico da criança, 
o tio, amigo, namorado ou avô), que seja respeitado o direito dele estar com ela em todas as etapas incluindo a 
consulta pós-parto. É importante que também esteja presente para receber orientações sobre como cuidar do 
recém-nascido e promover a saúde sexual e reprodutiva de ambos.  

Embora a lei 11.108/2005 confira este direito à mulher, as maternidades têm resistência em admitir que esse 
acompanhante seja um homem, ainda que se trate do pai da criança. É indispensável que sejam promovidas 
mudanças de atitudes e práticas (pessoais e institucionais) e que, no campo das políticas públicas, sejam 
construídas melhores oportunidades para o envolvimento dos pais, sejam eles homens 
adolescentes, jovens ou adultos. 

Desde que seja uma escolha da mãe, a participação do pai no parto é uma questão de direito. 
Mesmo que estejam separados, os pais podem conversar sobre o desejo e sobre as 
possibilidades de compartilhar esse momento. A decisão do casal deve ser respeitada pelos 
serviços e profissionais de saúde. Pai não é visita! 
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_____________________________________________________________________________ 

OUTROS PONTOS DE VISTA SOBRE O “CUIDAR”  
Precisamos estar continuamente atentos e atentas para não reforçar preconceitos e estereótipos 
por meio dos nossos atos e palavras. Ao definirmos “cuidado” com base no referencial feminino, 
muitas vezes dizemos que os homens não cuidam ou não sabem cuidar.  

Práticas cotidianas como levar as crianças à escola, acompanhá-las durante as refeições ou 
mesmo contar uma estória antes delas dormirem, se desempenhadas por uma mulher, no senso 

comum podem ser entendidas como cuidado (ou devoção) ao contrário, se 
desempenhadas por um homem, podem ser vistas como dever, obrigação. 

Assim, é importante que o(a) educador(a), o(a) profissional de saúde e a 
sociedade em geral, estejam, antes de tudo, preparados para ouvir e 
entender como os homens percebem o cuidado e qual o lugar dessa 
dimensão em suas vidas. 

 

 

 

2. FUNDAMENTOS DE ANATOMIA E FISIOLOGIA DO SISTEMA REPRODUTOR 
MASCULINO  
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FONTE: http://www.viaki.net/wp-content/uploads/2012/05/estude-o-sistema-

reprodutor-masculino.jpg 

 

A genitália masculina é constituída externamente pelo pênis 

(que contém a uretra), a bolsa escrotal, os cordões espermáticos e os 

canais deferentes; e internamente pela próstata e vesículas seminais. 

O pênis é formado por três colunas de tecido erétil vascular 

reunidas por tecido fibroso, capazes de sofrer considerável aumento ao se 

encher de sangue durante a ereção. Em sua extremidade, há um 

alargamento cônico que constitui a glande, dotada de numerosas e 

diminutas glândulas responsáveis pela produção de esmegma (substância 

que serve para lubrificar a uretra distal). O prepúcio é formado pela pele 

que, recobrindo o pênis, dobra-se sobre si mesma. 

O escroto é uma bolsa frouxa e enrugada, dividida em dois 

compartimentos que contêm os testículos, os epidídimos e a parte mais 

proximal dos cordões espermáticos. Sua função não é apenas a simples 

sustentação dos testículos, pois exerce importante papel na regulação da 

temperatura local em relação ao ambiente. Sendo formada de tecido 

elástico e musculatura lisa, contrai-se quando exposta ao frio (para 

http://www.viaki.net/wp-content/uploads/2012/05/estude-o-sistema-reprodutor-masculino.jpg
http://www.viaki.net/wp-content/uploads/2012/05/estude-o-sistema-reprodutor-masculino.jpg
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aproximar os testículos do corpo) e relaxa-se no calor. Assim, mantém uma 

temperatura constante no seu interior, fator fundamental para que os 

testículos secretem os espermatozóides. 

Os testículos são responsáveis por secretar substâncias que 

atuam no impulso sexual e nas características masculinas, além de produzir 

espermatozóides, as células responsáveis pela reprodução. Sua atividade 

inicia-se por volta dos dez ou onze anos, época em que o corpo começa a 

apresentar modificações - a produção de espermatozóides, porém, só 

ocorre após a puberdade. 

As vias espermáticas, que conduzem os espermatozóides, são 

compostas pelo epidídimo, ducto deferente, ducto ejaculatório e uretra. O 

epididímo tem sua gênese nos próprios testículos e terminam na uretra. 

Nele, ocorre a maturação final dos espermatozoides e em sua parte 

terminal os espermatozóides são armazenados até o momento da 

ejaculação. O ducto deferente é a continuação do epidídimo, que 

conecta-se com o ducto ejaculador. 

O ducto ejaculador surge da confluência entre os canais 

deferentes e os canais excretores das vesículas seminais, glândulas 

secretoras de um líquido especial, rico em frutose, capaz de ativar os 

movimentos dos espermatozóides e protegê-los contra a acidez do meio 

vaginal. 

Outra glândula acessória da reprodução é a próstata, situada 

sob a bexiga, diante do reto (o que permite sua palpação pelo toque 

retal), atrás da sínfise pubiana e abaixo das vesículas seminais. Localizada 

em torno da uretra, libera a urina ou o esperma de acordo com o estímulo 

- sendo muitas vezes a responsável pela dificuldade em urinar, nos idosos. 

Fabrica um líquido de aspecto leitoso que dá ao esperma a cor e odor 

característicos. 

 

Texto retirado de: 

 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 
Saúde. Departamento de Gestão da Educação na Saúde. Projeto de Profissionalização 
dos Trabalhadores da Área de Enfermagem. Profissionalização de auxiliares de 
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3. FISIOPATOLOGIA DO SISTEMA REPRODUTOR MASCULINO  

 

CIRCUITO DE CONHECIMENTOS: Os principais problemas do sistema 

reprodutor masculino. 
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Grupo 01: Câncer de Próstata. 
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Fatores de risco e medidas de prevenção do 
câncer de próstata: subsídios para a enfermagem 

Adriane Pinto de MedeirosII, Maria de Fátima Batalha de MenezesII, 

Anamaria Alves Napoleão I 

Universidade Federal de São Carlos. Departamento de Enfermagem. São 

Carlos, SPII Instituto Nacional do Câncer. Hospital do Câncer. Rio de Janeiro, 

RJ 
  

INTRODUÇÃO 

 

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), órgão do Ministério 

da Saúde responsável pela prevenção e controle do câncer no Brasil, as estimativas 

para o ano de 2010 e válidas também para o ano de 2011, apontam que ocorrerão 489.270 

casos novos de câncer. Os tipos mais incidentes, à exceção do câncer de pele do tipo 

não melanoma, serão os cânceres de pulmão e de próstata no sexo masculino(1). 

Em 2010, eram esperados 236.240 casos novos de câncer para o sexo 

masculino e estima-se que os tumores mais incidentes para o sexo masculino serão 

devidos ao câncer de pele não melanoma (53 mil casos novos), seguido pelos tumores de 

próstata (52 mil)(1). 

O câncer de próstata é o sexto tipo de câncer mais comum no mundo e o 

mais prevalente em homens, representando cerca de 10% do total de câncer. Mais do que 

qualquer outro tipo de câncer, este é considerado o câncer da terceira idade, uma vez 

que cerca de três quartos dos casos no mundo ocorrem a partir dos 65 anos(2). 

No Brasil, o câncer de próstata é o mais incidente entre os homens, na 

Região Centro-Oeste (48/100.000). Exceto os tumores de pele não melanoma, esse tipo 

de câncer é o mais frequente nas regiões Sul (69/100.000), Sudeste (62/100.000), 

Nordeste (44/100.000) e Norte (24/100.000)(2).  

A mortalidade por câncer de próstata é relativamente baixa, o que 

reflete, em parte, seu bom prognóstico quando diagnosticado e tratado oportunamente. 
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A sobrevida média mundial estimada em cinco anos é de 58%. Nos países desenvolvidos, 

essa sobrevida passa para 76% e nos países em desenvolvimento 45%(2).  

Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), o câncer de próstata é 

o segundo maior causador de mortes no Brasil e estima-se que 400 mil pessoas com mais 

de 45 anos tenham a doença e que a maioria não tenha conhecimento disso. Anualmente, 

são diagnosticados 35 mil casos, com oito mil óbitos(3). 

No que diz respeito à saúde dos homens em geral, é importante considerar 

que, a cada três mortes de pessoas adultas, duas são de homens. Eles vivem, em média, 

sete anos menos do que as mulheres e têm mais doenças do coração, câncer, diabetes, 

colesterol e pressão arterial mais elevadas(4). Nesse sentido, é fundamental que os 

profissionais da saúde estejam atentos aos problemas gerais e específicos que podem 

acometer essa população, suas demandas de cuidados e acompanhem as políticas 

nacionais favorecedoras de sua atuação profissional. 

Em relação às ações que sinalizam para a preocupação relativa à saúde do 

homem no Brasil, conta-se com a Lei 10.289, de 20 de setembro de 2001 que dispõe 

sobre a Instituição do Programa Nacional de Controle do Câncer de Próstata. Nela são 

estabelecidas, entre outras, as seguintes ações: I – campanha institucional nos meios 

de comunicação, com mensagens sobre o que é o câncer de próstata e suas formas de 

prevenção; II – parcerias com as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, 

colocando-se à disposição da população masculina, acima de quarenta anos, exames para 

a prevenção ao câncer de próstata; III – parcerias com universidades, sociedades 

civis organizadas e sindicatos, organizando-se debates e palestras sobre a doença e 

as formas de combate e prevenção a ela; IV – outros atos de procedimentos lícitos e 

úteis para a consecução dos objetivos desta instituição - a qual posteriormente 

necessitou sofrer alterações no Parágrafo II do Art. 4º para adequar-se a critérios 

técnico-científicos(5-6). 

Mais recentemente, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do 

Homem, lançada em 2009 pelo Ministério da Saúde (MS), tem por objetivo facilitar e 

ampliar o acesso da população masculina aos serviços de saúde, em resposta à 

observação de que os agravos do sexo masculino são um problema de saúde pública(4).  

O Brasil será o primeiro país da América Latina e o segundo do continente 

americano a implementar uma política nacional de atenção integral à saúde do Homem (o 

primeiro foi o Canadá). A política encontra-se no contexto do Programa Mais Saúde: 

Direito de Todos , lançado em 2007 pelo Ministério da Saúde, que visa promover um 

novo padrão de desenvolvimento focado no crescimento, bem-estar e melhoria das 

condições de vida do cidadão brasileiro(4). 

A partir dos princípios e diretrizes da Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde do Homem, será possível orientar as ações e serviços de saúde para a 

população masculina, com integralidade e equidade, primando pela humanização da 

atenção, uma vez que apresenta como princípios a humanização e a qualidade, visando a 

promoção, reconhecimento e respeito à ética e aos direitos do homem, obedecendo às 

suas peculiaridades sócio-culturais(7). 

Diante dos dados em relação à morbimortalidade masculina e mais 

especificamente relativos ao câncer de próstata, entende-se que essa iniciativa do MS 

brasileiro constitui um marco em relação à saúde do homem e certamente resultará em 

avanços significativos nesse sentido, com uma perspectiva de melhor qualificação dos 

profissionais da saúde para atuarem nessa área e, consequentemente, no sentido de 

despertá-los para questões voltadas especificamente à promoção da saúde do homem. 

Diante do exposto, o propósito do presente artigo é apresentar uma 

reflexão sobre os fatores de risco e as medidas de prevenção de câncer de próstata, 

com vistas a contribuir com profissionais da saúde em geral e mais especificamente 

para oferecer subsídios aos enfermeiros na abordagem dos homens durante a consulta de 

enfermagem. 
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FATORES DE RISCO E MEDIDAS DE PREVENÇÃO DO 

CÂNCER DE PRÓSTATA 

 

Para o levantamento das medidas de prevenção e fatores de risco 

existentes foram consultadas, no período de abril a junho de 2009, as bases de dados 

Scientifc Eletronic Library Online – SCIELO (www.scielo.br), Literatura da América 

Latina e Caribe – LILACS e Biblioteca Cochrane no sítio da Biblioteca Virtual em 

Saúde - BIREME (www.bireme.br). Também foram consultados os sítios do Instituto do 

Câncer INCA (www.inca.gov.br), Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) 

(www.sbu.org.br), Society of Urologic Nurses and Associates (SUNA) (www.suna.org), 

European Association of Urology (EAU) (www.uroweb.org), além de documentos do 

Ministério da Saúde.  

Em relação às medidas de prevenção do câncer de próstata, ainda não 

existem meios comprovadamente conhecidos para se prevenir este tipo de câncer(8-9), da 

mesma forma como suas causas ainda permanecem desconhecidas(9-10). Entretanto, ensaios 

clínicos estão sendo desenvolvidos com o objetivo de investigar melhor esse tópico(9). 

Fatores que determinam o risco de desenvolvimento do câncerde próstata 

também não são bem conhecidos, apesar de alguns terem sido identificados(11). Dentre 

eles destacam-se a idade avançada(5,10-13), origem étnica – maior incidência em 

negros(9,10,13) e origem hereditária(9-10,11-13). 

Neste contexto, considera-se mais especificamente que pai ou irmão com 

história de câncer de próstata(5,8,10) antes dos 60 anos de idade(5,8,12) pode aumentar o 

risco de desenvolver a doença de 3 a 10 vezes em relação à população em geral(5,12). 

Marcadores exógenos são citados na literatura como agentes 

potencializadores ou minimizadores na determinação do risco do câncer de próstata. 

Dentre os que possivelmente atuam na diminuição do risco destacam-se uma dieta rica 

em frutas,verduras, legumes(5,11,14), vegetais ricos em carotenóides (por ex.: tomate e 

cenoura)(2,5,11,14), grãos, cereais integrais e pobre em gordura, principalmente as de 

origem animal(5). 

Alguns componentes naturalmente encontrados nos alimentos possivelmente 

também possuem um efeito protetor como as vitaminas A(5), D(2,5,11,14), E(2,5,11-14), o 

selênio(2,5,11-14) licopeno(2,11,13), Ômega 3(2), vitamina C(11,13-14). São ainda citados os fito-

estrógenos, isoflavonóides, flavonóides, e lignanas(11). Já os fatores nutricionais 

citados como passíveis de influenciar potencialmente o desenvolvimento da doença 

incluem o total de energia consumida (refletida através do índice de massa 

corporal)(5,13-14), dieta rica em gordura animal(2,5,11-12,14), carne vermelha, cálcio(2,5,11,14,), 

gorduras e leite(5).  

Outros fatores como o tabagismo e o etilismo, vasectomia, além do fator 

de crescimento insulin-like , também são citados como passíveis de influenciar 

potencialmente o desenvolvimento do câncer de próstata(5). Algumas características 

específicas tais como a alta prevalência, longa latência, dependência endócrina, 

disponibilidade de marcadores de soro (PSA) e lesões precursoras histológicas (a 

neoplasia intra-epitelial prostática - PIN - é precursora do câncer de próstata 

invasivo)(11,14-16), fazem do câncer de próstata um candidato ideal para medidas exógenas 

preventivas(11,14). 

Nesse sentido, mais estudos estão em andamento tentando esclarecer o 

papel dos fatores de risco e seu potencial para o sucesso na prevenção contra o 

câncer de próstata(14). Sabe-se que os fatores hereditários são importantes na 

determinação do risco de desenvolver clinicamente esse tipo de câncer, enquanto que 

os fatores exógenos podem ter um impacto importante nesse risco(11). 

Sobre a relação entre hábitos nutricionais e fatores de risco, evidências 

estão sendo acumuladas, mas autores referem que ainda há um longo caminho a ser 
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trilhado(15). Entre medidas farmacológicas de prevenção do câncer de próstata, consta 

na literatura estudo sobre o efeito da finasterida, droga inibidora da 5 alpha-

redutase, em que foi constatado seu potencial redutor no risco de câncer de próstata. 

Porém, sabe-se que novos estudos buscando aperfeiçoamento desses resultados estão 

sendo conduzidos(14,17). 

Outro dado importante é o de que a incidência da doença assume diferentes 

valores de acordo com a região/área geográfica estudada, uma vez que fatores exógenos 

afetam o risco da progressão da doença latente para sua forma clínica (p. ex. a 

doença possui alta incidência nos EUA e norte da Europa e baixa incidência no 

Sudoeste da Ásia)(11). 

No que diz respeito à idade para início do rastreamento do câncer de 

próstata, observa-se pequena variação em documentos consultados, uma vez que tanto 

foi identificada a recomendação de que seja realizado a partir dos 45 anos por homens 

que não apresentam histórico familiar de câncer de próstata(3), quanto a de que homens 

com idade igual ou maior que 50 anos devem dar início à realização dos exames 

preventivos, sendo recomendado ainda que, para homens com histórico familiar de 

câncer de próstata e afro-americanos, o rastreamento deve ter inicio aos 40 anos de 

idade(9). 

Em relação à dosagem de PSA e toque retal, na literatura nacional, tanto 

foram identificadas recomendações de não se excluir a dosagem de PSA e o exame do 

toque digital como medidas de detecção precoce contra o câncer de próstata(3), quanto 

foram identificados documentos que apontam que não há evidências sobre o sucesso na 

redução da mortalidade com o rastreamento de pacientes pela dosagem de marcadores 

como o PSA e que muitos homens podem estar sendo conduzidos a cirurgias 

desnecessárias(2). 

Apesar de algumas divergências terem sido identificadas e da afirmação de 

que em geral sabe-se pouco sobre a maioria dos fatores estudados em relação ao câncer 

da próstata(7,9), entende-se que os profissionais devem buscar constantemente as 

melhores evidências disponibilizadas nos resultados de estudos e em documentos 

disponibilizados pelos órgãos oficiais que tratam dessas questões; contribuir para a 

formulação de protocolos com base nesses estudos ou documentos e seguir condutas com 

base nas melhores evidências e em discussões e decisões interdisciplinares em seus 

locais de trabalho. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Há elementos que possibilitam aos enfermeiros e demais profissionais da 

saúde uma abordagem em relação aos fatores de risco e fatores exógenos relativos ao 

câncer de próstata junto aos homens.  

Mais especificamente na área da enfermagem, a recente legislação que 

dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e a implementação do 

Processo de Enfermagem estabelece como função privativa do enfermeiro a Consulta de 

Enfermagem e resolve que o Processo de Enfermagem deve ser realizado, de modo 

deliberado e sistemático, em todos os ambientes, públicos ou privados, em que ocorre 

o cuidado profissional de Enfermagem(18). 

Dessa maneira, o enfermeiro não deve perder a oportunidade de abordar os 

homens, aproveitando as situações cotidianas da assistência de enfermagem, na 

perspectiva da promoção da saúde e detecção precoce de agravos, no sentido de 

orientá-los sobre os fatores de risco e medidas de prevenção relativas ao câncer de 

próstata, além de identificar a presença ou não desses fatores e buscar sinais e 

sintomas que possam indicar alterações relacionadas. 

Com essa iniciativa, espaços de fomento à promoção da saúde do homem 

podem ser promovidos, inclusive nas situações do cuidado hospitalar, o que é 
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pertinente na medida em que os homens, diferentemente das mulheres, procuram os 

serviços, na maioria das vezes, para atendimentos de emergência e não de forma 

deliberada e programada para manutenção da saúde(19). 

Diante do exposto, sugere-se que os profissionais, nos diferentes espaços 

de cuidado, acompanhem os resultados de estudos que apresentem melhores níveis de 

evidência em termos de prevenção do câncer de próstata e fatores de risco, o que 

também poderá oferecer subsídios para a elaboração e atualização de protocolos e 

condutas a serem seguidos. 

Considera-se necessário também que novas pesquisas sejam conduzidas na 

área da promoção da saúde e prevenção do câncer, bem como que ocorram mudanças na 

educação formal da população e no ensino específico dos profissionais da área da 

saúde, uma vez que estes podem proporcionar uma maior adesão aos programas de 

promoção da saúde e prevenção do câncer pelos indivíduos(20).  
 

 

Grupo 02: Disfunção Erétil.  

 AFIF-ABDO, João. Diagnóstico e tratamento da disfunção erétil. Medicina sexual (on-

line), 2007. Disponível em: http://files.bvs.br/upload/S/1413-
9979/2007/v12n4/a0017.pdf. 

 

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA DISFUNÇÃO ERÉTIL 

 

 Disfunção sexual é a incapacidade de participar do ato sexual com 

satisfação.1 As disfunções sexuais masculinas podem ocorrer em qualquer fase 

do ciclo de resposta sexual, ou seja: desejo, excitação, orgasmo/ejaculação e 

resolução. As principais delas são: 

• relacionadas à fase de desejo/excitação: desejo sexual hipoativo, impulso 

sexual excessivo e disfunção erétil; 

• relacionadas à fase de ejaculação/orgasmo: ejaculação precoce, ejaculação 

retardada, ejaculação retrógrada, anaejaculação e anorgasmia; 

• dispareunia, distúrbio que se caracteriza pela presença de dor à relação 

sexual, que pode ocorrer em todas as fases do ciclo. 

Disfunção erétil é a dificuldade em obter e/ou manter uma ereção 

adequada para um intercurso sexual satisfatório.2 A disfunção erétil é a mais 

freqüente das disfunções sexuais masculinas. Estima-se 30 milhões de homens 

com essa disfunção nos Estados Unidos,3 cerca de 11 milhões no Brasil4 e 150 

milhões no mundo.5 Estima-se ainda que, em 2025, essa população seja de 322 

milhões de homens.6 Estudos populacionais realizados nos Estados Unidos e no 

Brasil apontam, respectivamente, 52%5 e 45,1%4 de homens com disfunção erétil. 

O tratamento da disfunção erétil deve se iniciar pelo reconhecimento da 

causa e obedecer a critérios, evitando-se procedimentos invasivos e cirurgias 

antes de tratar ou minimizar as questões clínicas e os fatores de risco para 

tal disfunção. 

Os fatores de risco para a disfunção erétil, os quais consequentemente 

culminam nas suas causas, são: 

http://files.bvs.br/upload/S/1413-9979/2007/v12n4/a0017.pdf
http://files.bvs.br/upload/S/1413-9979/2007/v12n4/a0017.pdf
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• maus hábitos de vida: sedentarismo, obesidade, tabagismo, alcoolismo, uso 

de drogas ilícitas, estresse; 

• fatores sociopsicológicos, de personalidade, conflitos de relacionamento, 

dificuldades econômicas e questões culturais; 

• doenças físicas, especialmente:  

• neurológicas: trauma raquimedular, acidente vascular cerebral, paraplegias, 

polineuropatias (viral, diabética, etílica), esclerose múltipla, entre 

outras;  

 • vasculares: aterosclerose, microangiopatias (diabética, etílica, 

vasculites), síndrome de Leriche; 

• medicamentosas: hipotensores, diuréticos, drogas psicotrópicas 

(antidepressivos, ansiolíticos, neurolépticos), digoxina, antiácidos 

(cimetidina, ranitidina), antimicóticos, drogas antiandrogênicas 

(flutamida, ciproterona, finasterida, dutasterida); 

• hormonais: hipogonadismo, diabetes, hipotireoidismo; 

• iatrogenias: urológicas (cistectomias, prostatovesiculectomias radicais, 

linfadenectomias, orquiectomia), vasculares (simpatectomias, correção de 

aneurisma de aorta abdominal), proctológicas (amputação de reto). 

 

TRATAMENTO 

 

Para as disfunções sexuais masculinas, os tratamentos adequados variam 

da psicoterapia ao tratamento cirúrgico, não sendo incomum a necessidade de 

associação de dois ou mais procedimentos, dependendo de cada caso.7 Alguns 

procedimentos são fundamentais para o êxito do tratamento, que deve objetivar 

mais que a remissão da sintomatologia: 

• orientar, informar e educar o paciente portador da disfunção; 

• tratar ou pelo menos minimizar a causa da disfunção; 

• comprometer, sempre que possível, a parceira no processo terapêutico. 

 

Tratamento de primeira linha 

Diante do paciente com disfunção erétil, é preciso inicialmente orientar 

e auxiliar na correção dos fatores que contribuem para essa disfunção, ou 

seja: modificar o estilo de vida, indicar psicoterapia quando houver 

componente psíquico associado e, finalmente, tratar ou minimizar as doenças 

físicas, quando presentes. 

A terapia oral para a dificuldade de ereção teve grande avanço com o 

advento dos inibidores da fosfodiesterase tipo 5 (IPDE-5), quais sejam: 

citrato de sildenafila, tadalafila e cloridrato de vardenafila. Este arsenal 

terapêutico encontra-se no mercado brasileiro nas dosagens indicadas na 

Tabela 1. 
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As três drogas têm o mesmo mecanismo de ação e são igualmente 

eficientes, cada qual com características(rapidez de ação no caso da 

vardenafila, rigidez de ereção com a sildenafila e tempo mais prolongado de 

ação com a tadalafila) que permitem ao médico e ao paciente a escolha do 

medicamento mais conveniente para cada caso. 

O incremento no tratamento oral da disfunção erétil prossegue. A 

lodenafila, desenvolvida no Brasil,8 brevemente estará disponível no mercado. 

Outros medicamentos estão em fase avançada de estudo: avanafil nos Estados 

Unidos,9 udenafil na Coréia10 e, no Canadá, o PT-141 – bremelanotide (agonista 

de receptores de melanocortina, por via intranasal).11 

Cerca de 10% a 15% de homens com disfunção erétil têm níveis séricos de 

testosterona abaixo da normalidade e, nestes casos, a sua reposição (Tabela 

2) se faz necessária para a recuperação da ereção.  

Tratamento de segunda linha 

Quando o tratamento de primeira linha falha, parte-se para uma segunda 

etapa de procedimentos, quais sejam: vacuoterapia e ereção fármaco-induzida. 

Comercializado há algum tempo no Brasil, na forma de supositório uretral 

contendo prostaglandina, o Muse®12 deixou de ser utilizado em nosso meio devido 

aos seus parcos resultados. 

A vacuoterapia, muito usada em alguns países, consiste na produção de 

vácuo em um cilindro onde o pênis é introduzido, permitindo sua ereção.13 Após 

a obtenção dessa ereção, é colocado um anel elástico na base do pênis, anel 

esse que funciona como um torniquete, impedindo o retorno venoso do pênis, 

mantendo-o em ereção durante a prática sexual (Figura 1). No Brasil, o 

aparelho de vácuo vem sendo utilizado com o objetivo de obter aumento 

peniano, embora não haja comprovação científica nem indicação para tal 

finalidade. 

A ereção fármaco-induzida é feita por meio da injeção 

intracavernosa de drogas como: prostaglandinas, papaverina, 
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fentolamina, clorpromazina.13 Estas drogas podem ser injetadas 

isoladamente ou combinadas duas a duas ( bimix ) ouem três 

( trimix ), desde que manipuladas pelo urologista, pois não existem 

produtos comerciais com essas associações (Figura 2). No Brasil está 

disponível o alprostadil, que contém apenas prostaglandinas, nas 

dosagens de 5, 10 e 20 mcg. A ereção fármaco-induzida exige que o 

paciente auto-aplique o medicamento, o que pode gerar algumas 

complicações como equimoses, hematomas, dores, infecções e fibroses 

penianas.  

 

Tratamento de terceira linha 

 
Em última instância, se nenhum dos procedimentos acima descritos for 

eficiente, após detalhada e criteriosa avaliação, cabe ao urologista a 

indicação do implante de prótese peniana, uma vez que a cirurgia de 

revascularização do pênis, muito utilizada no passado, foi praticamente 

abandonada, devido aos resultados insatisfatórios.7 

As principais indicações para implante de prótese peniana são os casos 

de disfunção erétil orgânica grave, quando outros tratamentos menos invasivos 

falham. Entre essas situações encontram-se: diabetes com microangiopatia 

avançada; pós-radioterapia; cirurgias pélvica ou perineal radicais; uso 

crônico de drogas que interfiram negativamente na ereção; alguns casos de 

doença de Peyronie. 
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Dentre as próteses disponíveis há as maleáveis ou semi-rígidas e as 

infláveis de dois ou três volumes, conforme o tipo de reservatório de líquido 

que possuem (Figura 3). 

Conclusão 

 
Apesar da disponibilidade de tratamento, grande parcela dos portadores 

de disfunção erétil não se apresenta espontaneamente ao médico, por 

constrangimento.  

Cabe ao profissional de saúde a iniciativa de investigar a função sexual 

de seu paciente e tratar os casos de disfunção. Esse tratamento consiste não 

só na remissão da sintomatologia disfuncional, mas no controle e possível 

exclusão da causa, geralmente uma doença silenciosa ou manifesta para a qual 

o homem não investe o devido cuidado. 
 
 

Grupo 03: DSTs.  

 SÃO PAULO. Secretaria Municipal de Saúde. Programa Municipal de DST/AIDS. Projeto 
Homens. ????. Disponível em: 

http://www10.prefeitura.sp.gov.br/dstaids/novo_site/images/fotos/ProjH
omens.pdf 

 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa Nacional de 
DST e Aids. Manual de Bolso das Doenças Sexualmente Transmissíveis. Brasília: Ministério 

da Saúde. 2006. 

 SBU. Sociedade Brasileira de Urologia. DST. Disponível em: 

http://www.sbu.org.br/publico/?doencas-urologicas&p=353  

 

DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (DST) 
 

Introdução 
 

Nos últimos anos, principalmente após o início da epidemia de aids, as DST 
readquiriram importância como problemas de saúde pública. Entretanto, alguns fatos 
negativos têm sido percebidos no contexto da atenção às DST em nosso país: 

 são escassos os dados epidemiológicos relativos às DST; 
 apenas a aids, a sífilis congênita e a sífilis na gestação são de notificação 

compulsória; 

http://www10.prefeitura.sp.gov.br/dstaids/novo_site/images/fotos/ProjHomens.pdf
http://www10.prefeitura.sp.gov.br/dstaids/novo_site/images/fotos/ProjHomens.pdf
http://www.sbu.org.br/publico/?doencas-urologicas&p=353
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 os portadores de DST continuam sendo discriminados nos vários níveis do 
sistema de saúde; 

 populações prioritárias como adolescentes, profissionais do sexo, homo e 
bissexuais, travestis entre outros, têm pouca acessibilidade aos serviços; 

 o atendimento é muitas vezes inadequado, resultando em segregação e 
exposição a situações de constrangimento. Tal fato se dá, por exemplo, quando 
usuários têm que expor suas queixas em locais sem privacidade (recepções) 
ou a funcionários despreparados. Essas situações contribuem para afastá-los 
dos serviços de saúde; 

 a irregularidade na disponibilização de medicamentos específicos contribui 
para que desacreditem os indivíduos com DST, dos serviços de saúde; 

 pouquíssimas unidades são capazes de oferecer resultados de testes 
conclusivos, no momento da consulta. 

A conseqüência mais evidente dessa situação de baixa resolutividade dos 
serviços é a busca de atendimento em locais nos quais não seja necessário se expor, 
nem esperar em longas filas, ou seja: as farmácias comerciais. 
 
As DST como prioridade 

Pela sua magnitude, transcendência, vulnerabilidade e factibilidade de 
controle, as DST devem ser priorizadas enquanto agravos em saúde pública.  

A assistência às DST deve ser realizada de forma integrada pelo Programa de 
Saúde da Família, Unidades Básicas de Saúde (UBS) e serviços de referência 
regionalizados. O primeiro, pela suas características, pode facilitar o acesso ao 
cuidado e a busca de parceiros sexuais, enquanto as UBS e os últimos devem exercer 
um papel fundamental no tratamento adequado e seguimento clínico. 

Deve haver participação e controle de ações pelas organizações da 
sociedade civil no acesso aos serviços, no cumprimento da pactuação para aquisição 
de medicamentos, na disponibilização de insumos laboratoriais, na disponibilidade de 
preservativos e outros insumos. 

As DST, além das internações e procedimentos necessários para tratamento 
de suas complicações, causam, também, grande impacto social que se traduz em 
custos indiretos para a economia do País. 
 
Princípios para adequada atenção às DST 

Os princípios básicos para atenção às DST, como em qualquer processo de 
controle de epidemias, são os seguintes: 

 interromper a cadeia de transmissão: atuando objetivamente nos “elos” que 
formam essa corrente, ou seja, detectando precocemente os casos, tratando os 
infectados, e seus parceiros, adequada e oportunamente. 

 prevenir novas ocorrências: por meio de aconselhamento específico, durante 
o qual as orientações sejam discutidas conjuntamente, favorecendo a 
compreensão e o seguimento das prescrições, contribuindo, assim, de forma 
mais efetiva, para a adoção de práticas sexuais mais seguras. 

 
O manejo adequado de casos de DST 

 TRIAGEM: neste modelo considera-se extremamente desejável a existência de 
um serviço de triagem confidencial que seja realizada por profissionais de 
saúde devidamente preparados para essa finalidade. 

 ESPERA: o tempo de espera deverá ser o menor possível, devendo ser 
aproveitado para realização de ações de educação em saúde individual e 
coletiva, esta última por meio de vídeos educativos, dinâmicas de grupo, 
abordagens de questões de cidadania, entre outras. 
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 CONSULTA CLÍNICA: é o momento de avaliação pela anamnese e exame 
clínico, quando se aplica a abordagem sindrômica isolada ou associada à 
coleta de exames laboratoriais. A anamnese deve incluir a avaliação das 
vulnerabilidades (individual, social e institucional). Nessa etapa, também se 
recomenda a vacinação contra hepatite B para todos os portadores de DST 
com menos de 30 anos, exceto em zonas endêmicas, onde só está indicada 
para os indivíduos suscetíveis identificados por sorologia. 

 ACONSELHAMENTO: deve estar presente em todo o atendimento. Além de 
ouvir as preocupações do cliente, o profissional de saúde deve facilitar a 
reflexão e a superação de dificuldades, prover informação, apoio emocional e 
auxíliar nas decisões para a adoção de medidas preventivas. É necessário que 
o profissional tenha habilidade e sensibilidade para abordar de forma não 
preconceituosa questões da intimidade, sobretudo a respeito da sexualidade e 
do uso de drogas, de forma a identificar as práticas do usuário que o expõem a 
risco. O aconselhamento, a avaliação de situações de risco e a educação para 
saúde das pessoas com DST e seus parceiros são atividades nas quais vários 
profissionais podem atuar, além de médicos(as) e enfermeiros(as). 

 COMUNICAÇÃO AOS PARCEIROS SEXUAIS: Serão considerados parceiros, 
para fins de comunicação ou convocação, os indivíduos com quem o paciente 
relacionou-se sexualmente nos últimos 30 dias. O uso de cartões para 
comunicação aos parceiros sexuais é desejável. De acordo com as 
possibilidades de cada serviço, outras atividades poderão ser desenvolvidas. É 
fundamental que os parceiros de gestantes com sífilis que não atenderem ao 
chamado para tratamento sejam objeto de busca ativa. 

 
Exame físico 

Observar pele, particularmente a palma das mãos, plantas dos pés; mucosas 
orofaríngea e dos genitais e palpar os gânglios de todos os segmentos corporais 
(cabeça, tronco e membros). Quaisquer lesões (ulceradas ou não, em baixo ou alto 
relevo, hiperêmica, hipercrômica, circular, irregular, circinada etc.), no abdômen, dorso, 
couro cabeludo, e principalmente, na região perineal, deverão ser anotadas e 
correlacionadas com a história em questão. 

Doenças como sífilis podem ter, além da região genital, outros locais de 
infecção. A gonorréia pode apresentar formas diferentes da enfermidade abrangendo 
regiões não-genitais (ex.: faringite, osteoartrite, conjuntivite, peri-hepatite etc.). O 
eritema multiforme e a cefaléia, podem acompanhar o linfogranuloma venéreo. 

Assim como essas observações, muitas outras poderiam ser feitas, já que as 
DST não devem ser procuradas por sinais isolados, mas sim por um conjunto de 
informações e de dados clínicos que possam sugerir o diagnóstico. 
 
Exame genital masculino 

Para uma melhor inspeção, tanto da região inguinal quanto dos órgãos 
genitais externos, o paciente deverá estar em pé, com as pernas afastadas, e o clínico 
sentado. Para a região ano-retal, o paciente deverá curvar-se para a frente, afastando 
as nádegas com suas próprias mãos ou, melhor ainda, deitado em decúbito lateral 
com leve anteflexão do tronco e da coxa não encostada na maca. 

Observar e palpar cadeias ganglionares e quaisquer outras tumorações, 
ulcerações, fístulas, fissuras etc. Notar possíveis desvios do eixo peniano, aberturas 
anômalas da uretra, assimetria testicular, processo inflamatório da bolsa escrotal. 
Sempre que possível, efetuar o toque retal à procura de tumorações e saliências, além 
de alterações da próstata. 
 
Abordagem sindrômica de DST 

As principais características da abordagem sindrômica são: 
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 classificar os principais agentes etiológicos, segundo as síndromes clínicas por 
eles causados; 

 utilizar fluxogramas que ajudam o profissional a identificar as causas de uma 
determinada síndrome; 

 indicar o tratamento para os agentes etiológicos mais freqüentes na síndrome; 
 incluir a atenção dos parceiros, o aconselhamento e a educação sobre redução 

de risco, a adesão ao tratamento e o fornecimento e orientação para utilização 
adequada de preservativos; 

 incluir a oferta da sorologia para sífilis, hepatites e para o HIV. 
 
Identificação das síndromes 

Embora as DST sejam causadas por muitos microorganismos diferentes, 
estes apenas determinam um número limitado de síndromes. Uma síndrome é 
constituída por um grupo de sintomas referidos pelo paciente e sinais que podem ser 
observados durante o exame. A tabela seguinte explica os sinais e sintomas das 
principais síndromes de DST e suas etiologias mais comuns. 

 
O principal objetivo da abordagem sindrômica é facilitar a identificação de 

uma ou mais dessas síndromes para então manejá-las de forma adequada.  
Como as síndromes são relativamente fáceis de serem identificadas, foi 

possível elaborar um “fluxograma” para cada uma delas. Cada fluxograma nos conduz 
á decisões e ações que precisamos tomar, levando à condição ou condições que 
devam ser tratadas. Uma vez treinado, o profissional de saúde poderá usar os 
fluxogramas com facilidade, tornando possível a assistência aos portadores de DST 
em qualquer serviço de saúde, onde ele então terá acesso a orientação, educação, 
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aconselhamento, oferecimento de testes para sífilis, hepatites e para o HIV e o 
tratamento já na sua primeira consulta. 
 
O que é um fluxograma? 

Fluxograma é uma árvore de decisões e ações. Ele orienta o profissional por 
meio de quadros de decisões e indicando as ações que precisam ser tomadas. Cada 
decisão ou ação tem como referência uma ou mais rotas que levam a outro quadro, 
com outra decisão ou ação. 

Ao conhecer os sintomas de um paciente, o profissional de saúde consulta o 
fluxograma correspondente à queixa e trabalha por meio de decisões e ações 
sugeridas pelo instrumento. 

 

A seguir, conheça as principais Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST). 

Gonorreia 

Infecção da uretra, causada por uma bactéria conhecida por gonococo. Apresenta-se 
inicialmente com dor e ardência uretrais durante a micção, depois aparecendo uma 
secreção espessa e mal cheirosa, com aspecto de pus, em geral três a cinco dias 
após contato sexual com parceira contaminada. Se não diagnosticada e tratada 
adequadamente poderá evoluir para complicações importantes, desde inflamação 
crônica da próstata até infertilidade. Sua incidência permanece alta e, como muitas 
das pessoas acometidas utilizam o expediente da “automedicação” ou do auxílio do 
balconista de farmácia para “medicá-las”, há sempre uma subestimativa da incidência 
de gonorreia pelos órgãos de saúde competentes. 

Uretrite Chlamidiana 

Infecção da uretra causada por uma bactéria chamada Chlamydia tracomatis. Via de 
regra os sintomas aparecem cerca de sete a dez dias após o contato sexual, como 
uma secreção esbranquiçada, inodora e um tanto fluida, quase sempre sem sintomas 
de ardência ou prurido uretrais. Pode também permanecer com sintomas muito 
discretos, apenas, o que contribui na maioria das vezes para a postergação do 
tratamento pertinente, culminando com complicações indesejáveis, como, por 
exemplo, infertilidade. 

Sífilis 

Doença perigosa, pois, se não tratada adequadamente no início, poderá agir no 
organismo de maneira sorrateira, causando sérios problemas de ordem cardiovascular 
e podendo contribuir, em última instância, para a loucura e até a morte. A manifestação 
clínica inicial quase sempre se faz no local da penetração da bactéria, ou seja, no 
genital, representada por uma ferida de bordas endurecidas e sem dor (por isso 
também chamada de “cancro duro”), associada ao aumento de tamanho de gânglios 
na região das virilhas. Caso não seja tratada nesse momento inicial, a doença poderá 
“aparentemente” desaparecer, ressurgindo meses após com as complicações 
anteriormente referidas. Continua suscitando crescente preocupação dos órgãos de 
saúde competentes, sobretudo pelo aumento recente da incidência de sífilis congênita. 

 

Cancro Mole 

Transmitida exclusivamente por contato sexual, essa doença pode estar relacionada à 
falta de higiene íntima. Cerca de dois a três dias após contato com parceira 
contaminada, surgem pequenas feridas no pênis, com odor característico, dolorosas e 
sangrando com muita facilidade. Tendem a se multiplicar na medida em que o tempo 
passa, se não recebem tratamento ideal. É chamada de “a mais venérea de todas as 
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doenças sexualmente transmissíveis”, pois, no próprio órgão, podem se espraiar pelo 
contato de áreas sãs com áreas contaminadas. 

Donovanose 

Doença cada vez menos frequente, costuma ainda ter representatividade significativa 
no semi-árido nordestino, sobretudo no estado de Pernambuco. Questiona-se até a 
sua transmissibilidade sexual. Inicia-se normalmente como feridas nas áreas genital e 
peri-genital, que pode se apresentar de várias formas, quase sempre indolores ou 
pouco incomodativas, contribuindo, desse modo, para a sua longa permanência sem 
tratamento. Assim, tendem a se desenvolver lenta e progressivamente, mas, se não 
tratadas, podem levar a distúrbios locais extremamente desagradáveis. 

Herpes 

Causada pelo vírus do herpes simples, a doença quase invariavelmente se apresenta 
em dois locais distintos do organismo, de acordo com o subtipo viral: na região oro-
labial e na região genital. O aspecto inicial da doença é o de pequenas bolhas que 
surgem sobre uma superfície avermelhada das mucosas e que espontaneamente se 
rompem, formando pequenas feridas, que podem juntar-se e quase sempre com 
ardência local. Quando não infectadas tendem a desaparecer entre quatro e dez dias, 
não significando que o paciente esteja curado. De acordo com o estado imunológico 
da pessoa acometida pelo vírus, pode haver ressurgimentos da doença, fato muito 
desagradável e frustrante, tanto para o paciente quanto para o médico, haja vista a 
inexistência de vacina específica para o combate a esse tipo de vírus. 

Linfogranuloma Venéreo 

Conhecida vulgarmente como “mula”, faz parte do grupo de doenças cuja transmissão 
se faz exclusivamente por contato sexual. Quase nunca conseguimos identificar o 
local em que a bactéria penetra no genital. Os efeitos deletérios dessa penetração são 
evidentes na região das virilhas, onde cerca de duas semanas após costumam surgir 
gânglios aumentados de tamanho, dolorosos, com tendência à formação de 
abscessos. A febre é um sinal importante e costuma acompanhar o paciente nas fases 
mais tardias da doença. Caso o tratamento não se faça de maneira oportuna, podem 
advir algumas complicações importantes, como por exemplo, estreitamento do reto, 
mormente nas mulheres. 

Molusco Contagioso 

Apesar de se manifestar em qualquer parte do corpo e acometer mais frequentemente 
as crianças, o molusco contagioso por vezes é transmitido por contato de pele e 
mucosas durante o intercurso sexual. Aparece como pequenas elevações (referidas 
como “carocinhos”) que podem ser confundidas com verrugas, mas que tem como 
característica principal uma ligeira depressão no topo da elevação. São causadas por 
um vírus, não raramente desaparecem espontaneamente e o tratamento deve ser feito 
especificamente pelo médico. 

Verrugas Genitais - HPV 

Popularmente conhecidas como “crista de galo”, as verrugas que acometem o genital 
são causadas por um vírus conhecido como HPV e são as DST mais frequentes 
atualmente. A importância maior para o homem, independentemente da presença de 
lesões de aspecto repugnante, é a relação direta entre HPV e câncer de colo do útero 
e vagina, nas respectivas parceiras sexuais. Por isso, todo homem portador desse tipo 
de problema deve ser muito bem avaliado, adequadamente tratado e orientado quanto 
aos cuidados inerentes à parceira. O tempo de aparecimento das verrugas após a 
transmissão ainda não foi matematicamente especificado, porém é muito variável na 
dependência da defesa imunológica do portador do vírus, podendo chegar até a oito 
meses. 
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Candidíase Peniana 

Geralmente surgidas 24 a 48 horas após uma relação sexual, as inflamações que 
acometem a glande (extremidade ou “cabeça” do pênis) e a mucosa do prepúcio (pele 
que recobre a glande) se apresentam como pontilhados avermelhados que coçam 
bastante e são causados, na maioria das vezes, por fungos, cujo mais frequente é o 
candida albicans. As pessoas diabéticas e as possuem o prepúcio alongado são as 
mais acometidas. Não é uma doença obrigatoriamente transmitida pelo sexo e, na 
eventualidade de repetições frequentes, torna-se muitas vezes necessário o 
tratamento cirúrgico visando à remoção da área de mucosa que se acha limitada na 
sua capacidade de defesa local. 

 

4. O PROCESSO DE ENVELHECIMENTO MASCULINO  

 

 

 

 

TEXTOS: 

GRUPO 01. Sexualidade na terceira idade: 

SOUSA. Jailson L. Sexualidade na terceira idade: Uma discussão da Aids, 
envelhecimento e medicamentos para disfunção erétil DST – J. Bras. Doenças Sex. 
Transm. 2008; 20(1): 59-64.    

SEXUALIDADE NA TERCEIRA NA TERCEIRA IDADE: 

UMA DISCUSSÃO DA AIDS, ENVELHECIMENTO E MEDICAMENTOS 

PARA DISFUNÇÃO ERÉTIL 

 

INTRODUÇÃO 

Muitos investimentos têm sido feitos para melhorar a qualidade de vida 

dos idosos, onde essa população começa a viver a vida em sua plenitude, com 

aumento das relações sociais e, porque não, sexuais, já que a libido não acaba 

com o aumento da idade. Com isso, riscos antes característicos de faixas etárias 

mais jovens estão cada vez mais acometendo pessoas a partir dos 60 anos. 

Atualmente, têm-se percebido mudanças no curso da epidemia de aids, e 

uma delas é o aumento do número de casos entre idosos. Apesar disso, as 

informações quanto à doença mostra que 

esses cidadãos ainda estão invisíveis no que diz respeito às políticas públicas 

de prevenção. Embora não seja a faixa etária mais acometida pela aids, os idosos 

são mais atingidos, em todo o país, até mesmo que adolescentes, considerados 

como um dos grupos prioridade pelos gestores: de 1980 a junho de 2006, 9.918 

casos de aids foram notificados em idosos, contra 9.222 notificações entre 

adolescentes1. 

Com a estimativa do aumento expressivo no número de idosos, surge um 

grande desafio para o Brasil, o estabelecimento de políticas públicas e 

estratégias que possam garantir a qualidade de vida dessas pessoas. Portanto, 

questões como a aids e o envelhecimento devem ser aprofundadas de modo a 
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fornecer subsídios tanto para os cuidados com os portadores do HIV e da aids, 

quanto no desenvolvimento de ações e programas de prevenção2. 

Dessa forma, estudos que se proponham a descrever prováveis fatores 

relacionados com a incidência do HIV e da AIDS nesse grupo etário, justificam-se 

por vários motivos. Primeiro, pela necessidade de se discutir a difusão 

indiscriminada dos medicamentos para a disfunção erétil em uma parcela da 

população cada vez mais crescente e que não teve o hábito de lidar com métodos 

preventivos em décadas passadas e que não se sente vulnerável as DST. Segundo, 

no que pese esses dados, a literatura científica relativa a riscos para o HIV, 

esteve predominantemente preocupada com as características de risco em outros 

grupos da população, como os adultos jovens, os adolescentes e as crianças. E 

por último, pela possibilidade de direcionamento de campanhas preventivas, 

focadas para este grupo populacional específico, até então excluídos das 

discussões de vulnerabilidade ao HIV e aids. 

 

 

 

 

 

DISCUSSÃO 

Envelhecimento populacional 

O envelhecimento populacional é um dos maiores trunfos da humanidade e 

também um dos nossos grandes desafios. Ao entrarmos no século XXI, o 

envelhecimento global causou um aumento das demandas sociais e econômicas em 

todo o mundo3. 

Esse processo de envelhecimento representa um marco na história das 

relações sociais, exigindo novas posturas do poder público e da sociedade como 

um todo, no sentido de tornar mais humanas as condições de vida daqueles que 

atingem a terceira idade4. 

O fenômeno de envelhecimento da população mundial é o resultado do 

processo de transição demográfica, que é conceituado como a passagem de níveis 

elevados de mortalidade e fecundidade para níveis extremamente baixos desses 

dois componentes, ou como um processo de modernização global com base em 

determinado padrão demográfico tradicional , até sua conversão em um padrão 

demográfico moderno 5. 

Apesar de a ênfase ser dada ao declínio da mortalidade, a teoria de 

transição demográfica é, sobretudo, uma teoria da natalidade, considerada uma 

variável dependente do declínio da mortalidade. Além disso, o declínio da 

fecundidade e as variáveis econômicas influenciaram-se mutuamente no processo de 

transição demográfica6. 

Na maior parte do mundo desenvolvido, o envelhecimento foi um processo 

gradual acompanhado de crescimento socioeconômico constante durante muitas 

gerações. Já nos países em desenvolvimento, este processo de envelhecimento está 

sendo reduzido em duas ou três décadas. 

Assim, enquanto os países desenvolvidos tornaram-se ricos antes de 

envelhecerem, os países em desenvolvimento estão envelhecendo antes de obterem 

um aumento substancial em sua riqueza7. 

Em todos os países, especialmente nos desenvolvidos, a população mais 

velha está envelhecendo também. A proporção de pessoas com 60 anos ou mais está 

crescendo mais rapidamente que a de qualquer outra faixa etária. Em 2025, 
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existirá um total de aproximadamente 1,2 bilhão de pessoas com mais de 60 anos. 

Até 2050 haverá dois bilhões, sendo 80% nos países em desenvolvimento7.  

O Brasil poderá situar-se entre as seis maiores populações de idosos no 

mundo, no ano de 2020, com 33 milhões de pessoas com mais de 60 anos, o que 

representará 14% da população total nacional8. A situação no Brasil faz eco com o 

panorama mundial, caracterizando-se, entretanto, por algumas particularidades. 

Contrariamente aos países desenvolvidos, onde o aumento da esperança de vida 

resultou da melhoria considerável das condições de vida das populações, no 

Brasil, muitos indivíduos estão hoje vivendo por mais tempo sem, 

necessariamente, dispor de melhores condições socioeconômicas ou sanitárias9. 

O processo de envelhecimento apresenta variações que são constituídas 

culturalmente nos diferentes grupos sociais de acordo com a visão de mundo 

compartilhada em práticas, crenças e valores. A visão clínico-biológica não 

contempla essa perspectiva, ao diferenciar as fases da vida em infância, 

juventude, fase adulta e velhice, seguindo uma ordenação linear cronológica de 

transformações do corpo. Nesta seqüência ocorre uma progressiva deteriorização 

das funções vitais, em que o envelhecimento é caracterizado por um período de 

falência gradativa dos órgãos, agregado a características como tristeza, 

abandono, desrespeito, exclusão dos meios de produção, carências afetivas e 

materiais10. 

Dessa forma, o envelhecimento natural foi erroneamente caracterizado 

como um estado patológico, o que estimulou muito mais a tentativa de combatê-lo 

que de entendê-lo5. Nas últimas três décadas tem-se assistido a uma maior 

preocupação na realização de estudos sobre o idoso, o envelhecimento e a 

velhice. A importância se justifica pelo crescente aumento desta população no 

mundo, representando novas demandas por serviços, benefícios e atenções que se 

constituem em desafios para os governantes e as sociedades. 
 
Sexualidade na maturidade 

Sabe-se que a sexualidade na maturidade é um tema emergente e que tem 

despertado, mais recentemente, um grande interesse científico. Vale salientar, 

mais uma vez, que a idade não dessexualiza o indivíduo, o que existe na verdade 

são apenas modificações quantitativas da resposta sexual, ou seja, a vida sexual 

transforma-se constantemente ao longo de toda a evolução individual, porém só 

desaparece com a morte11. 

Até recentemente, ainda se acreditava que por volta dos 50 anos o 

declínio da função sexual era inevitável face à menopausa feminina e à 

instalação progressiva das disfunções da ereção masculina. Além disso, a 

atividade sexual perdia fatalmente seu objetivo de procriação e, portanto, sua 

justificativa social. A concepção pioneira de Freud (1905-1969) afirmando o 

prazer como objetivo da sexualidade humana liberou-a da obrigação de resultado 

pela reprodução. A tese de Freud veio a ser confirmada com a recente emergência 

do conceito de saúde sexual e com a dissociação progressiva do conceito de 

reprodução, o que coloca em evidência a autonomização da vida sexual e sua 

importância para a realização e o bem-estar dos indivíduos durante toda a vida12. 

Para compreender a problemática da sexualidade nos idosos é preciso 

levar em conta os cinco fatores básicos que afetam o comportamento e a resposta 

sexual em qualquer idade13: 

• Saúde física: a doença pode reduzir ou impedir o interesse pela sexualidade em 

qualquer idade. Segundo um outro estudo14, raramente o equipamento sexual se 
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deteriora no envelhecimento normal, impedindo os adultos maduros de permanecerem 

sexualmente ativos enquanto tiverem saúde. 

• Preconceitos sociais: a psicogerontologia tem assinalado que a experiência 

subjetiva do envelhecimento é amplamente influenciada pela ideologia cultural. A 

crença na progressiva e generalizada incompetência, assim como na impotência 

sexual dos idosos, faz parte intrínseca destes estereótipos. Acuados entre as 

múltiplas exigências adaptativas que as alterações do envelhecimento comportam, 

os indivíduos enfrentam dificuldades para preservar a identidade pessoal e a 

integridade de alguns papéis e funções, sobretudo aqueles relativos à 

sexualidade, que a sociedade atentamente vigia e sanciona. 

• Auto-estima: na sociedade contemporânea, os valores culturais orientados para 

a juventude tendem a depreciar os indivíduos idosos em termos de sua aptidão e 

atração sexual, particularmente as mulheres15. Além disso, toda manifestação de 

sensualidade é rapidamente suspeita de deslizar insidiosamente para a dissolução 

da demência senil. Tendo interiorizado estes valores culturais, o indivíduo 

envelhecido pode não ter consciência de reprimir a sexualidade, ou simplesmente 

se sentir compelido a suprimi-la deliberadamente, gerando conflitos que atacam 

sua auto-estima16. 

• Conhecimentos sobre a sexualidade: estudos14 explicam que muitos homens deixam 

de ter relações e tornam-se impotentes porque, não compreendendo as mudanças 

fisiológicas ligadas ao processo do envelhecimento, interpretam-nas como sendo 

sintomas de impotência. Com sua auto-estima baixa, ficam receosos de não 

conseguirem uma ereção e acabam evitando ter relações para não serem 

confrontados com a frustração. 

• Status conjugal: a regularidade das relações sexuais da faixa etária de 50 

anos ou mais está muito ligada à oportunidade representada pela situação 

conjugal. De um ponto de vista demográfico, a proporção de mulheres é 

predominantemente maior nesta população pela esperança de vida mais elevada. 

Esta diferença tende a acentuar-se à medida que a idade avança. A primeira 

conseqüência deste dado objetivo é a limitação das oportunidades de relações 

sexuais, particularmente para as mulheres. 

Os idosos são vistos como anjos da guarda com um corpo diáfano , 

liberados de todo traço de sensualidade. Está fábula deve ser preservada a todo 

custo; se preciso for, sob o controle dos filhos que se tornam, por sua vez, 

guardiões da supressão. 

Ocorre, assim, uma inversão dos papéis que ocupavam na adolescência. Os 

idosos são então compelidos a ocultar cuidadosamente todo e qualquer interesse 

sexual sob pena de serem socialmente desconsiderados e afetivamente rejeitados 

pela própria família13. 

Junto a essa revolução, na qual as pessoas com mais de 60  anos passam a 

ver a vida em sua plenitude de existência e não apenas esperando a morte chegar, 

veio também a redescoberta da 

extensão do interesse sexual. Esse interesse encontrava-se subestimado por se 

associar ao início do declínio da atividade coital, nas relações sexuais. Porém, 

a sexualidade como interação física 

íntima tem comportamento vitalício e desenvolturas evolutivas que vão desde o 

nascimento até a morte, evidenciando o desejo sexual que permanece intacto e a 

persistência da vontade de intimidade 

e afetividade, tão reprimida na velhice17. 
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Em relação à aids, devido à problemática do envelhecimento passar por 

uma questão cultural e de exclusão, há um grande desafio no enfrentamento da 

doença nesta faixa etária. O preconceito e a dificuldade para se estabelecerem 

medidas preventivas, especialmente no que se refere ao uso de preservativos, 

ainda são mais graves que nos outros segmentos populacionais. O problema 

principal está focalizado no tabu social relacionado ao sexo nessa idade, onde 

se imagina uma dessexualização. 

 Provavelmente por esta razão são elaboradas poucas campanhas para esse 

público. 

Estudos revelam que o desejo sexual permanece mesmo em pessoas mais idosas, 

dessa forma, instituir ações de prevenção a DST e aids nesse público torna-se 

indispensável17. 

Há uma falta de identificação do idoso com as campanhas de orientação e 

prevenção da aids, que tem sempre como foco o jovem. Então, o idoso não se 

considera como um doente em 

potencial. Espera-se que junto com a dilatação da esperança de vida e do 

progresso científico e técnico que o homem tem sido capaz de pôr em marcha, haja 

uma evolução social e cultural e uma 

mudança das mentalidades capazes de integrar a sexualidade das pessoas idosas 

harmoniosamente em tais avanços. 
 
Medicamentos para disfunção erétil 

Com o aumento da erotização da sociedade é natural esperar também os 

problemas relacionados com a esfera sexual18. Disfunção erétil, anteriormente 

chamada de impotência sexual, é a incapacidade persistente de obter e manter uma 

ereção suficiente para um desempenho sexual satisfatório18, 19, 20. 

Não é raro que a disfunção erétil seja confundida com a diminuição da 

libido, com os distúrbios da ejaculação e até mesmo com a esterilidade 

masculina. Os mecanismos responsáveis pelo funcionamento de cada uma das funções 

mencionadas são completamente diferentes e separados uns dos outros19,20. 

Embora a disfunção erétil não apresente riscos à vida do indivíduo, pode 

provocar uma série de transtornos, como a diminuição da auto-estima, aumento da 

ansiedade, comprometimento do 

relacionamento social e depressão, entre outros. Tais transtornos podem acabar 

causando repercussões no estado geral de saúde do paciente18. 

Para chegarmos ao estágio atual de discussão do problema, a jornada foi 

longa e progressiva no decorrer do processo histórico. No início do século XX, 

os transtornos relacionados à atividade sexual eram, simplesmente, ignorados. 

Até a década de 1940, a disfunção erétil era considerada como uma evolução 

natural para o homem ao envelhecer. Nessa época destacam-se as pesquisas de 

Alfred Kinsey sobre o comportamento sexual, que resultou no conhecido Relatório 

Kinsey, que chocou e revolucionou a conservadora sociedade americana. Na década 

de 1950, os estudos de William Master e Virgínia Johnson, sobre a fisiologia da 

resposta sexual humana, deram aos profissionais de saúde maiores subsídios sobre 

a sexualidade. Apesar disso, a quase totalidade 

dos casos ainda era considerada como tendo sua origem na esfera emocional. No 

campo do tratamento, a década de 1970 pode ser considerada como a época das 

próteses penianas. Nos anos 1980, cresceu o uso das injeções intracavernosas. A 

década de 1990 caracterizou-se pelo desenvolvimento das pesquisas de 

medicamentos de uso oral18. 
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Uma pesquisa18 classifica a disfunção erétil em três categorias: primária, 

secundária e circunstancial ou situacional. A primária se dá quando o indivíduo 

nunca conseguiu ter uma ereção 

ou apresenta o problema desde o início de sua iniciação sexual. 

Para os indivíduos onde o problema surge em uma determinada época da 

vida, sendo que antes apresentava ereções consideradas normais, consideramos a 

disfunção como secundária. Já a disfunção circunstancial ou situacional, é 

aquela em que o indivíduo consegue uma ereção com uma(um) determinada(o) 

parceira(o) ou em determinada condição, enquanto que com outra pessoa ou em 

outra situação a ereção não é possível. 

A disfunção erétil pode ter sua origem em causas psicológicas 

(psicogênicas) ou físicas (orgânicas), ainda que não seja incomum a ocorrência 

de origem mista. Quando desencadeada por fatores psicológicos, pode levar, 

eventualmente, a uma disfunção erétil física e/ou vice-versa21. 

Alguns urologistas acreditam que, de um modo geral, as causas da 

disfunção erétil são 70% dos casos ocasionados por problemas psicológicos e os 

30% restantes, seriam decorrentes de 

problemas orgânicos22. 

Dentre as causas físicas apontadas pela literatura para a disfunção 

erétil, podemos citar hipertensão arterial, doença isquêmica do coração, doença 

vascular periférica, idade avançada, diabetes mellitus, álcool e tabagismo, 

efeitos colaterais de drogas e medicamentos, malformações genéticas ou 

congênitas do órgão reprodutor masculino, bem como trauma ou cirurgia envolvendo 

o sistema nervoso ou o suprimento sangüíneo do pênis19,23. 

Com relação ao dimensionamento da população atingida, sabe-se que há uma 

importante subestimativa das estatísticas, pois apenas uma ínfima parcela dos 

portadores de disfunção erétil 

procuram tratamento. Essa não-procura pode envolver desde aspectos culturais à 

escassez de serviços especializados públicos ou privados, bem como a própria 

categoria médica apresenta suas 

dificuldades em lidar com o assunto. Médicos generalistas e de outras 

especialidades não foram treinados para lidar com o problema das disfunções 

sexuais, portanto, não estão acostumados a 

investigar as questões ligadas à esfera da sexualidade18, 24. 

Milhões de homens no mundo são acometidos pela disfunção erétil e as 

estatísticas mostram uma incidência de até 5% nos homens de 40 anos e até 25% 

nos de 65 anos. De modo geral, quase todos aqueles que são sexualmente ativos já 

experimentaram um episódio de disfunção erétil pelo menos uma vez na vida25. 

Alguns estudos demonstram18-21 que a disfunção erétil ocorre com mais 

freqüência à medida que o indivíduo envelhece, porém não é uma conseqüência 

obrigatória do processo de envelhecimento. O envelhecimento levará naturalmente 

a algumas alterações na resposta aos estímulos sexuais. O fato pode ser bem 

compreendido quando entendemos que as doenças que favorecem o aparecimento das 

disfunções sexuais ocorrem com maior incidência em pessoas de idade mais 

avançada25. 

Os tratamentos para a disfunção erétil são tão variados quanto as suas 

causas. Os procedimentos médicos mais utilizados para o tratamento são a 

psicoterapia, as próteses penianas, as cirurgias e os medicamentos, que podem 

ser por via oral ou por injeções locais no pênis18, 25. 
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A vida sexual na terceira idade foi impulsionada, em 1998, com a 

introdução no mercado de medicamentos para a disfunção erétil. Os inibidores de 

fosfodiesterase 5 melhoram a ereção em 

70 a 85% dos casos25. 

Apesar de vários tipos de medicamentos comercializados, dentre os 

principais, como citrato de sildenafil, vardenafila e tadalafila, a grande 

maioria desses medicamentos apresenta o 

mesmo mecanismo de ação, inibindo a enzima fosfodiesterase 5, provocando o 

relaxamento do sistema vascular de esvaziamento dos corpos cavernosos do pênis26. 

O princípio ativo dessas drogas são inibidores competitivos e seletivos 

da fosfodiesterase 5, a qual está presente nas células musculares lisas do corpo 

cavernoso e dos vasos sanguíneos e 

nas plaquetas circulantes. A ação da enzima fosfodiesterase 5 é inativar a GMPc 

(monofosfato cíclico da guanosina), interrompendo o mecanismo da ereção. Em 

modelos animais, evidenciouse 

que durante a estimulação sexual ocorre a ativação da GMPc, por aumento dos 

níveis de óxido nítrico no pênis, resultando na ereção peniana. Dessa forma, os 

medicamentos intensificam a ereção peniana, interrompendo a ação da 

fosfodiesterase de inibir a GMP cíclica. Assim, se não houver estímulo sexual 

(excitação), não haverá também ereção, isto é, as drogas para a disfunção erétil 

não aumentam o desejo (libido), apenas aumentam a resposta da ereção 

(manutenção) durante a excitação do homem26. 

Apesar da larga comercialização dessa nova categoria de medicamentos, 

ainda são escassos os estudos que se propõem a verificar seu impacto na vida 

sexual e na saúde dos usuários, pois se constata que essas drogas estão 

provocando uma verdadeira revolução na vida não só de homens mais jovens, mas 

principalmente em casais idosos, já que é uma parcela da população que 

conviveu muito pouco com métodos preventivos na adolescência ou na fase adulta e 

que não se enxergam mais como potenciais infectados por HIV/aids e outras DST. 

 

Aids e envelhecimento 

Em duas décadas e meia de epidemia, a aids já acarretou a morte de cerca 

de 25 milhões de pessoas em todo o mundo. Atualmente, o Unaids estima em cerca 

de 40,3 milhões o número de pessoas infectadas pelo HIV no planeta, sendo cerca 

de 64% dos casos concentrados na região da África subsaariana27. 

No Brasil, foram notificados 371.827 casos de HIV/aids entre 1980 e 

junho de 2005. Hoje, estima-se que 600 mil brasileiros vivam com HIV/aids. 

Desses, dois terços nem sequer sabem que estão infectados, enquanto 161 mil 

soropositivos notificados estão em tratamento com medicamentos anti-retrovirais 

fornecidos gratuitamente pelo SUS28. 

Enquanto a aids é freqüentemente percebida como uma doença de pessoas na 

idade reprodutiva, indivíduos acima dos 60 anos de idade têm sua representação 

no total da epidemia da aids, em provável crescimento, a partir da estimativa de 

que pessoas com essa faixa etária têm, no mínimo, o sexo desprotegido como um 

fator de risco para contrair o HIV 29. 

A aids acomete indivíduos de todas as idades, mas só muito recentemente 

tem sido dada ênfase às características da epidemia em pessoas com idades mais 

avançadas, pelo aumento da proporção de indivíduos mais velhos infectados com o 

HIV e o subsequente aumento do número de casos de aids nesse segmento 

populacional30,31. 
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Em um estudo29 verificou-se que cerca de 10% dos americanos com 60 anos ou 

mais tinham pelo menos um fator de risco para adquirir o HIV, e que proporções 

muito pequenas, nessa 

faixa etária, com comportamento de risco para adquirir doenças sexualmente 

transmissíveis (DST), usavam preservativos durante o ato sexual. No que pese 

esses dados, a literatura científica relativa 

a riscos para o HIV, esteve predominantemente preocupada com as características 

de risco em outros grupos da população, como os adultos jovens, os adolescentes 

e as crianças. 

A proporção de pessoas com aids que têm mais de 60 anos, na década de 

1990, era de aproximadamente 11% do número total de casos no Canadá, de 10,9% na 

Austrália, e de 10% nos 

Estados Unidos da América. Mas, nesses mesmos países, em comunidades com grandes 

populações de pessoas mais velhas, estes valores podem subir para 15%29,31-34. 

Em praticamente todas as regiões do mundo o grupo etário mais acometido 

pela aids situa-se entre 25 e 44 anos; no entanto, o número de casos em 

indivíduos com 60 anos ou mais vem apresentando um crescimento tanto em número 

absoluto quanto proporcional nos últimos anos, inclusive no Brasil35. 

No Brasil, a incidência da aids na faixa etária de 60 a 69 anos subiu de 

6,84 casos/100.00 habitantes em 1990, para 18,74 casos/100.000 habitantes em 

1998 36. O crescimento da aids em idosos é relacionado pelo Ministério da Saúde 

ao envelhecimento populacional e à melhora da qualidade de vida dessa população, 

prolongando, conseqüentemente, a vida social e sexual26. 

Estudos realizados em São Paulo36,37, constataram um crescente aumento no 

número de casos de aids em idosos, com alto índice de mortalidade, decorrente, 

muitas vezes, de não se cogitar, 

precocemente, sobre esse diagnóstico na avaliação inicial dos pacientes. Em um 

estudo da tendência da aids em pessoas com 50 anos ou mais (adultos maduros e 

idosos) no Brasil, foi detectado crescimento da incidência de aids de 3,13 em 

1990 para 11,73 em 2003, para cada 100.000 habitantes, representando incremento 

de 375%. Esse crescimento foi acompanhado por todas as macrorregiões: 6.336% no 

Norte, 720% no Sul, 522% no Centro-Oeste, 405% no Nordeste, e 300% na região 

Sudeste. Outro aspecto importante da epidemia nesse grupo etário é que 84% dos 

casos de aids acumulados em todo o período estudado estão concentrados no 

Sudeste e no Sul, mostrando pouca participação das regiões Centro-Oeste, Norte e 

Nordeste, demonstrando semelhanças com o início da epidemia em todas as faixas 

etárias, quando a magnitude da aids era característica dos grandes centros 

urbanos39. 

Ao se considerar a transmissão do HIV entre a população idosa, destacam-

se importantes fatores biológicos que corroboram com a expansão da epidemia 

nesse segmento, dentre os quais a diminuição da função imune com a progressão da 

idade, mudanças vaginais pós-menopausa e a maior possibilidade de contrair 

outras doenças de transmissão sexual pela maior vulnerabilidade biológica e 

social desse grupo etário. As mudanças de ereção do pênis podem causar situações 

difíceis no uso do preservativo e, nas mulheres, as mudanças que acontecem na 

vagina, por causa da idade, podem fazê-las mais vulneráveis à infecção do HIV30. 

Os estudos da literatura30,39 apontam para uma provável influência 

retardada dos vários fatores listados acima, dentre eles os medicamentos para a 

disfunção erétil, como uma possível explicação para descrever a tendência de 

aids em idosos. 
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Retardada porque, infelizmente, a não disposição de dados de infecção 

pelo HIV em idosos, já que a infecção não é objeto de notificação compulsória no 

Brasil, salvo os casos em gestantes e crianças expostas ao risco de transmissão 

vertical, dificulta a análise precisa da magnitude desses fatores na epidemia de 

aids, já que é bem claro na literatura que a enfermidade aids pode apresentar 

períodos de latência longos. Assim, a própria infecção pelo HIV, com certeza, 

seria mais sensível para a influência imediata desses tais fatores. Contudo, 

estudos que trabalham com a infecção pelo HIV se fazem a partir de estimativas e 

não de dados de notificação. 

Em relação aos medicamentos para a disfunção erétil mais 

especificamente, os 6 anos analisados para o período posterior à introdução dos 

medicamentos para a disfunção erétil no país 

(1998), provavelmente são insuficientes para uma descrição mais fiel da sua 

possível influência na epidemia de aids em pessoas com 50 anos ou mais, embora a 

literatura aponte esses medicamentos 

como uma possível variável relacionada ao aumento de aids nessa faixa etária, 

necessitando de estudos futuros com metodologia apropriada que investiguem essa 

associação30,39. 

Em se tratando de mortalidade da aids, as pessoas mais velhas que 

adquirem a doença têm taxas maiores que os mais jovens40, e assim como elas 

possuem uma sobrevida menor, têm também um período mais curto entre o início da 

infecção pelo HIV e o diagnóstico da aids31,41.  

Estudos42 têm demonstrado que o curso da doença parece ser mais rápido com o 

aumento da idade e como causa de esse tempo ser mais rápido, o fato de a 

contagem de células TCD4” cair para níveis mais baixos, mais rapidamente e, com 

isso, passar a existir um grande risco de progressão para a aids. Vários fatores 

são determinantes para a maior ou menor progressão da doença, entre os quais, o 

diagnóstico tardio, a conveniência da terapia anti-retroviral, os fatores 

socioeconômicos, o déficit de função dos órgãos, a função imune, o estado 

nutricional e o estado mental33,43. 

 
 

GRUPO 02. Aspectos demográficos e epidemiológicos do envelhecimento 

masculino: 

LOURENÇO, Roberto A.; LINS, Raquel G. Saúde do homem: aspectos demográficos e 
epidemiológicos do envelhecimento masculino. Rev. do Hosp. Univers. Pedro Ernesto, 

UERJ.  Ano 9, Suplemento 2010. 

 

 

Saúde do homem: aspectos demográficos e epidemiológicos do 

envelhecimento masculino. 
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A dinâmica das transformações demográficas e epidemiológicas observadas na 

população brasileira, nos últimos 50 anos, foi marcada por características 

observáveis, também, nos países de maior desenvolvimento econômico. No entanto, 

certos aspectos específicos da nossa realidade social marcaram este período de uma 

maneira inequivocamente brasileira .  

Se até meados do século XX, a estrutura demográfica do Brasil apresentava 

características típicas dos países em desenvolvimento, com predomínio de indivíduos 

de faixas etárias da base da pirâmide populacional, o segundo lustro deste século viu 

surgir as condições necessárias para que a população envelhecesse, alterando 

profundamente a constituição do tecido social e o aspecto gráfico da pirâmide que o 

representa.1  

A transição demográfica e epidemiológica típica dos países que se 

industrializaram no alvorecer do século passado fez surgir precocemente nestes países 

uma população de faixa etária bastante avançada, portadora de um conjunto de 

morbidades típicas – as doenças degenerativas e neoplásicas. O desenvolvimento 

urbano, o controle do ambiente e a alta produtividade destas sociedades, assim como o 

desenvolvimento de medicações eficientes, reduziram significativamente o aparecimento 

de doenças infecciosas, parasitárias e carenciais. 

No Brasil, assim como em alguns outros países de industrialização tardia, a 

transição epidemiológica assumiu características especiais, associando ao perfil de 

morbidade típico dos países desenvolvidos, a permanência de nosologias resultantes, 

sobretudo, da miséria social e econômica que aflige diferencialmente parcelas 

significativas da sua população.  

A feminização, isto é, o predomínio de mulheres, é uma característica comum 

do envelhecimento populacional de nações de diferentes estágios de desenvolvimento. 

Este aspecto tem sido apontado por vários autores, tendo merecido a atenção de 

estudiosos e planejadores de saúde, que dedicaram parte substancial dos seus esforços 

para entender o fenômeno e desenvolver programas dedicados a responder às demandas 

substanciais produzidas por esta parcela da população.  

Uma consequência da feminização do envelhecimento foi o esquecimento da 

população masculina como portadora de condições especiais de saúde, que necessitavam 

de intervenções específicas. A individualização do processo saúde-doença foi a 

consequência imediata desta abordagem, segregando o processo de adoecimento masculino 

do plano coletivo de causações.  
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O objetivo deste artigo é descrever o perfil demográfico e epidemiológico da 

população brasileira masculina com 60 ou mais anos de idade, além de discutir algumas 

das implicações em termos de saúde pública destas características especiais. O método 

empregado foi uma revisão não sistemática de literatura entre os principais 

periódicos da área, documentos produzidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, além das referências bibliográficas dos artigos consultados. 

 

Desenvolvimento  

A Transição Demográfica e Epidemiológica  

Em 1971, Abdel Omran publicou um ensaio cujo impacto fez lembrar o causado 

pelo trabalho de Malthus, alguns séculos antes. No centro dos argumentos de Omran, um 

modelo teórico buscava explicar as mudanças no perfil de saúde das populações. Tal 

modelo ficou conhecido por propor padrões distintos de mudança – a transição 

epidemiológica.

2  

Segundo Omran, do ponto de vista conceitual, a teoria da transição 

epidemiológica é focada nas alterações complexas de padrões de saúde e doença, e nas 

interações entre estes padrões e seus determinantes demográficos, econômicos e 

sociológicos. (op. cit.).  

A análise de dados de mortalidade e fertilidade de vários países levou-o a 

propor três modelos de transição: o modelo clássico de transição epidemiológica, 

representado pela Inglaterra e Suécia; o modelo acelerado, representado pelo Japão; e 

o modelo tardio, representado pelo Chile e Sri Lanka. Para o autor, a maior parte dos 

países da África, Ásia e América Latina se ajustam ao modelo tardio, embora para 

muitos fosse necessário desenvolver submodelos mais adequados às realidades 

específicas.  

Embora estes modelos tenham sido bastante criticados pelo engessamento que 

eles representam de realidades tão distintas, eles permanecem sendo bastante úteis 

para a tentativa de apreensão da complexidade embutida no fenômeno saúde/doença.  

No Brasil, a velocidade de redução da mortalidade ao longo da primeira 

metade do século XX, assim como a redução da fertilidade aos níveis de reposição 

populacional, a partir da década de 1960, coloca o país dentro do modelo tardio de 

transição epidemiológica, embora com características únicas de convivência entre um 

perfil de morbidade típico dos países do modelo clássico – nas palavras de Omran, 

doenças degenerativas e doenças produzidas pelo homem – e a permanência, aparecimento 

ou recrudescência de doenças do período pré-transicional.  
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Tal processo não se sucedeu de maneira uniforme; a frequência de doenças em 

homens e mulheres aconteceu de maneira diferenciada, assim como a mortalidade geral e 

específica também têm se manifestado de maneira distinta em ambos os sexos.  

 

Envelhecimento Populacional  

O envelhecimento populacional está relacionado à mudança na estrutura etária 

da população, e ao aumento do peso relativo, no cálculo de indicadores, das pessoas 

acima de determinada idade.3  

De acordo com os dados do Censo Populacional do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, realizado em 2000, os idosos de 60 anos ou mais já 

correspondiam a 8,6% da população total, tendo estimativas de projeções de 

crescimento para as próximas décadas, conforme tabela abaixo. (Tab. 1)  
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A queda nos níveis de fecundidade – número de crianças nascidas vivas por 

mulher em idade fértil – ocasionou um estreitamento da base da pirâmide populacional, 

com reduções no número de crianças e adolescentes no total da população. Por outro 

lado, o aumento da expectativa de vida em idades mais avançadas é representado pelo 

alargamento do topo da pirâmide, tendo uma proporção maior de mulheres dentro do 

grupo idoso (Graf. 1).4  

No Brasil, em 2003, a população de 60 anos ou mais era de cerca de 17 

milhões de pessoas, em torno de 10% da população total do País.5  

Em 2006, os idosos alcançavam, aproximadamente, 19 milhões de pessoas, 

evidenciando o acelerado processo de envelhecimento da sociedade brasileira. No 

entanto, diferenças de gênero são importantes para descrever as pessoas idosas e, 

da mesma forma como tem ocorrido em todo o mundo, o número de mulheres idosas, no 

Brasil, é maior do que o de homens: as informações da PNAD mostraram que, em 2003, 

essa proporção era de 55,9% e 44,1%, respectivamente.  (op. cit.).  

Embora entre 1999 e 2003 a expectativa de vida a partir dos 60 anos tenha 

aumentado em todas as faixas de idade, tanto para homens quanto para mulheres, a 

expectativa de vida das mulheres tem sido maior que a dos homens explicando, em 

parte, a maior proporção de mulheres idosas na população.  

Como recentemente apontado em documento do IBGE, ... no País como um todo, 

a expectativa de vida das pessoas de 60 anos era de 19,3 anos para os homens e de 

22,4 anos para as mulheres. Entre os idosos de 80 anos ou mais, a expectativa de vida 

das mulheres excede, também, a dos homens: 9,8 anos e 8,9 anos, respectivamente  

(op. cit.).  
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No entanto, a maior sobrevivência das mulheres em relação aos homens, que 

ocorre em todo o mundo, longe de significar uma vantagem associada ao gênero, pode 

ser vista como um reflexo da deterioração extrema da saúde entre homens. Tem-se ainda 

que mulheres idosas suportam uma maior carga de doença e de declínio funcional do que 

os homens.7 (op. cit.).  

 

Morbidade Masculina  

No Brasil, a transição epidemiológica levou a alterações relevantes no 

quadro de morbi-mortalidade, fazendo com que as doenças infecto-contagiosas, que 

representavam 40% das mortes registradas no País em 1950, sejam responsáveis, hoje, 

por menos de 10%. Em relação às doenças cardiovasculares, em 1950, eram causa de 12% 

das mortes e, atualmente, representam mais de 40%. Em menos de 40 anos, o Brasil 

passou de um perfil de mortalidade típico de uma população jovem para um desenho 

caracterizado por enfermidades complexas e mais onerosas, próprias das faixas etárias 

mais avançadas.

8  

Com o processo de envelhecimento da população brasileira, este novo perfil 

epidemiológico, com predomínio de doenças crônico-degenerativas, se desenvolve, e se 

reflete nas diferenças de gênero. Em 2003, na Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios5, observou-se um maior percentual de mulheres com doenças crônicas (35,2%) 

em relação aos homens (27,2%). Entre os idosos, o estudo mostrou que 75,5% do grupo 

relatavam ter doenças crônicas, sendo 69,3% entre os homens e 80,2% entre as 

mulheres.9  

O diabetes mellitus, por exemplo, tem maiores chances de acometer mulheres 

do que homens. Em pesquisa realizada com uma amostra de 3.692 idosos com 60 anos e 

mais, residentes em Minas Gerais, os resultados demonstraram que, entre os 

diabéticos, 65,8% eram do sexo feminino e entre os não diabéticos, 53,9%.

10  

Em estudo realizado no Sul do Brasil sobre causas de internações evitáveis, 

os percentuais foram superiores entre as mulheres quando comparados com homens (em 

relação ao total de internações hospitalares), no qual a insuficiência cardíaca foi a 

principal causa entre os homens em oito anos entre o total de períodos estudados.

11  

Internações causadas por violência são um diferencial na saúde masculina, 

pois casos de trauma são mais frequentes em homens que em mulheres, por estarem 

associados à agressão física e aos acidentes de veículos.

12  

Em relação aos serviços de saúde, os homens os procuram menos, em virtude do 

pressuposto de que no gênero masculino há uma desvalorização com o autocuidado e de 



CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 

DISCIPLINA 13 

 

Enfermagem - Cuidados de Enfermagem ao Homem Adolescente, Adulto e Idoso                      48 

 

que há uma precariedade nos serviços de saúde, sobretudo na atenção primária. As 

alternativas verificadas na utilização de serviços de saúde pelos homens são a 

farmácia e os exames rotineiros exigidos pelas empresas empregadoras.13  

Em estudo realizado sobre consultas entre homens e mulheres, 86,2% das 

mulheres tiveram consultas, e entre homens 59,3%, mesmo excluídas as consultas aos 

ginecologistas. (op. cit.).  

Nos dados da PNAD (2008), quando investigado os dados sobre consultas 

médicas nos 12 meses anteriores à data da entrevista, entre as mulheres, 76,1% 

consultaram médicos e entre os homens, 58,8% o fizeram. Vale destacar as diferenças 

entre a busca por serviços de saúde, conforme gráfico abaixo, no qual a busca de 

serviço de saúde para vacinação ou prevenção foi proporcionalmente maior para 

mulheres (24,0%) do que para homens (19,0%) e para tratar de acidentes ou lesões foi 

maior para os homens (8,9%), do que para as mulheres (4,1%)  (Gráf. 2).  
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A prevalência de tabagismo nos estados brasileiros e no Distrito Federal, 

utilizando-se o inquérito VIGITEL, foi maior entre homens do que entre mulheres em 

todos os municípios pesquisados: ... a frequência de fumantes foi de 16,1%, sendo 

maior no sexo masculino (20,5%) do que no sexo feminino (12,4%) 14. Em outro estudo 

sobre prevalência de tabagismo, realizado nos municípios com mais de 200 mil 

habitantes, 17,4% da população brasileira residente nos 107 maiores municípios do 

país eram tabagistas ativos (20,3% dos homens e 14,8% das mulheres) 15. Já em estudo 

realizado no município de Lages (SC), não houve diferença estatística entre o 

tabagismo em homens e mulheres; a inserção da mulher no mercado de trabalho e 

mudanças nos hábitos de vida podem explicar o aumento no sexo feminino.16  

Em revisão de literatura sobre a prevenção do câncer de próstata, alertam 

que a maioria das informações existentes não considera as especificidades do homem, 

ou seja, a questão do gênero masculino.

17  

Outro fator importante na questão da saúde masculina são as doenças 

sexualmente transmitidas. Em homens heterossexuais, por conta dos valores de gênero 

presentes na sociedade, tais como sentir-se forte ou incapaz de recusar uma mulher 

por ter o desejo incontrolável , estão sujeitos a serem mais vulneráveis à con-

taminação por HIV.

18  

 

Mortalidade Masculina  
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A mortalidade entre homens é maior quando comparado com as mulheres, 

considerados os fatores de risco ao qual estão expostos. Esta diferença é mantida com 

o avançar da idade.

19  

Os fatores que condicionam esta situação de mortalidade maior entre os 

homens perpassam pela questão de gênero, sobretudo quando o papel social do cuidar 

foi (e ainda o é) exclusivo da mulher.  

Em estudo realizado em São Paulo sobre a mortalidade cardiovascular nos 

períodos de 1996 a 1998 e 2003 a 2005, a mesma foi maior na população masculina, em 

todos os agravos, faixas etárias e períodos. Os coeficientes aumentam 

progressivamente com a idade.20  

As neoplasias são a segunda causa de mortalidade no Brasil desde 2000. No 

período de 2002 a 2004, a taxa de mortalidade por câncer foi de 76,39 por 100 mil 

habitantes, sendo maior no gênero masculino (83,80 por 100 mil habitantes) em relação 

ao gênero feminino (69,19 por 100 mil habitantes). Entre os homens, o câncer de 

traqueia, brônquios e pulmões foi o que apresentou maior mortalidade, com taxa de 

12,83 óbitos por 100 mil homens. As maiores taxas foram encontradas nas regiões Sul e 

Sudeste, havendo diferenças entre as taxas extremas na ordem de 4,2 vezes. A segunda 

maior taxa de mortalidade por neoplasias em homens brasileiros foi por câncer de 

próstata, com 10,31 mortes por 100 mil homens . Diferenças na mortalidade por 

neoplasias associadas ao tabaco (como pulmão, boca, faringe, bexiga, laringe e 

esôfago), de 2 a 8 vezes maiores entre os homens, explicam parcialmente essa 

desigualdade.  

21  

Nos óbitos por causas externas, quando analisados por faixas etárias, se 

acentuam as diferenças entre homens e mulheres. Nos homicídios, que apontaram o dobro 

de óbitos entre jovens do sexo masculino com 15 a 39 anos no período 1980 e 2000

22, 

no qual, na região Sudeste a sobremortalidade masculina chega a ser quase cinco vezes 

mais elevada que a feminina nas idades compreendidas entre os 20 e 25 anos.23  

 

Conclusões  

A preocupação com o envelhecimento da população perpassa pela questão de 

gênero e de saúde. Homens e mulheres vivenciam momentos diferentes em suas 

trajetórias de vida, que são evidenciadas também quando idosos. As contradições 

dessas experiências necessitam de um maior aprofundamento para que, ante o aumento da 

expectativa de vida e da representatividade desse grupo etário, sejam somados 
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cuidados com a saúde, por meio de políticas e de planejamento de ações mais 

específicas, tanto para homens quanto para mulheres. 

 

 

GRUPO 03. Alterações fisiológicas do envelhecimento: 

RIBEIRO, Liliane da Consolação Campos; ALVES, Pâmela Braga; MEIRA, Elda Patrícia de. 
Percepção dos idosos sobre as alterações fisiológicas do envelhecimento. Cienc. Cuid. 
Saude, 2009 Abr/Jun; 8(2):220-227. 

 
PERCEPÇÃO DOS IDOSOS SOBRE AS ALTERAÇÕES 

FISIOLÓGICAS DO ENVELHECIMENTO 

INTRODUÇÃO 
 

O envelhecimento populacional, realidade vivida pelos países desenvolvidos há algum 
tempo, e mais recentemente pelos países em desenvolvimento, é representado por números 
expressivos(1-2). De acordo com dados fornecidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 
até o ano de 2025 o Brasil deverá possuir a sexta maior população idosa do mundo, com 
aproximadamente 32 milhões de pessoas em idade superior a 60 anos(3), o que significará quase 
13% da população brasileira(4). 

O crescimento do número de idosos, em nosso país, resulta das transformações 
ocorridas no século XX, por sua vez devidas às transições epidemiológicas e demográficas 
relacionadas ao aumento da urbanização, ao decréscimo da fecundidade e da mortalidade 
(principalmente infantil) e às alterações no padrão de saúde/doença, que se refletiram no 
aumento da expectativa de vida(5). 

Essa verdadeira explosão demográfica da população de gerontes tem alertado os 
estudiosos sobre a necessidade de se conhecer o envelhecimento. 

 
Não há apenas maior interesse em conhecer o envelhecimento, mas há 
também e principalmente, uma enorme necessidade de que seja rápido e 
amplamente compreendido em todas as suas nuances orgânicas, psíquicas e 
sociais, visto que o atendimento ao idoso já se coloca entre os principais 
problemas de saúde pública, não apenas nos países desenvolvidos, mas 
também naqueles em desenvolvimento, como o nosso(6:31). 

 
Sabe-se que um dos efeitos do crescimento da população idosa é o aumento da 

demanda por serviços de saúde e sociais(7). Estudos epidemiológicos têm demonstrado que 
doenças e limitações não são consequências inevitáveis do envelhecimento, elas dependerão do 
acesso que o indivíduo tenha aos serviços preventivos, que o orientam para a redução de fatores 
de risco e levam à adoção de hábitos de vida saudáveis. Dependerão igualmente, da visão de 
mundo da sociedade em que está inserido, bem como das condições socioeconômicas do 
próprio indivíduo(8). 

No Brasil, na tentativa de melhorar as condições de atendimento, foi criado pelo 
Ministério da Saúde, em 1994, o Programa Saúde da Família (PSF), hoje denominado Estratégia 
de Saúde da Família (ESF), visando à reversão do modelo assistencial até então vigente, por 
meio da mudança do foco de atenção baseado no modelo biomédico e hospitalocêntrico. 

Conforme o novo modelo, a família passou a ter um papel fundamental nesse processo 
e o domicílio tornou-se um cenário de assistência, promoção à saúde e prevenção de doenças(9). 
Esta estratégia representa um projeto dinamizador do Sistema Único de Saúde (SUS), porém a 
sua consolidação precisa ser sustentada por um processo que permita o real fortalecimento da 
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atenção básica e possibilite a produção de resultados positivos nos indicadores de saúde e na 
qualidade de vida da população assistida(10). 

O Pacto em Defesa da Vida(11) é uma destas tentativas, por meio de um compromisso 
entre os gestores do SUS em torno das prioridades que apresentam impacto sobre a situação de 
saúde da população brasileira. A saúde do idoso destacasse como uma das prioridades 
pactuadas. Entretanto, pode-se perceber que as inúmeras medidas desenvolvidas pelo Ministério 
da Saúde não estão atendendo à demanda da população idosa, uma vez que frequentemente 
presenciamos, no cenário do setor saúde, negligência, descaso e desatenção com o idoso, muitas 
vezes decorrentes da desinformação e despreparo dos profissionais, os quais não raro 
desconhecem ou negligenciam as mudanças naturais que ocorrem no processo de 
envelhecimento. 

Uma investigação das estratégias utilizadas pelos profissionais das equipes de saúde 
de uma cidade de Minas Gerais para promover melhoria no processo de envelhecimento 
apontou que as principais são os grupos de caminhada e consultas individuais por demanda dos 
idosos para tratamento patológico(12).  

Este resultado levou a autora do estudo a considerar que a atenção primária à saúde do 
idoso tem ocorrido apenas com práticas geriátricas, já que as ações são baseadas em 
procedimentos que visam ao controle do corpo (alimentação, atividade física e vacinação) e 
muitas vezes ignoram as alterações fisiológicas do processo do envelhecimento. Ainda no 
mesmo estudo pôde-se constatar que os idosos não compreendiam o envelhecimento como um 
processo natural de desenvolvimento do homem, de modo que muitas alterações fisiológicas 
foram percebidas e tratadas como doenças, afinal, era a primeira vez que ouviam sobre o 
assunto. 

A partir destas constatações torna-se essencial investir em estudos que forneçam 
subsídios para implementação de políticas de atenção ao idoso. Neste sentido, buscou-se 
compreender a percepção dos idosos cadastrados em equipes de Saúde da Família sobre a 
fisiologia do envelhecimento e orientá-los quanto a estas alterações. 

 
METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo exploratório-descritivo de abordagem qualitativa, inserido 
como parte operacional de uma pesquisa intitulada “Percepção dos idosos sobre a sua 
sexualidade”, desenvolvida de março a junho de 2007, por meio de oito encontros quinzenais. 
Nestes encontros foram trabalhados os seguintes temas: Auto-imagem do idoso; Significado de 
velhice; Percepção das alterações fisiológicas do envelhecimento; Diferença entre sexo e 
sexualidade; Doenças sexualmente transmissíveis e sua prevenção. 

Participaram do estudo 34 idosos, de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 
60 anos, cadastrados em duas equipes de Saúde da Família de um município de Minas Gerais, 
que assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. Foram assegurados o sigilo e o 
anonimato, razão pela qual, no decorrer da apresentação dos resultados, os participantes foram 
identificados pelas letras (H) para homem e (M) para mulher. 

Os dados foram coletados por meio de gravação e filmagem durante o quarto 
encontro, em abril de 2007, que abrangia o tema “Alterações fisiológicas do envelhecimento”. 

No início desse encontro, perguntou-se ao grupo que alterações eles haviam percebido 
com o envelhecimento, e as respostas foram registradas em folhas brancas e afixadas em uma 
parede. Depois de questionados sobre os seus conhecimentos prévios, foi apresentado o filme 
“Maravilhas do Corpo Humano: fisiologias do envelhecimento”, com duração de 40 minutos. O 
filme expressa o processo de envelhecimento de forma clara, criativa e concisa. Posteriormente, 
o tema foi discutido entre os idosos e fez-se um paralelo entre as falas e o filme, para 
esclarecimento das dúvidas. 

A discussão do conteúdo do filme foi gravada e tais informações foram transcritas na 
íntegra, respeitando-se com fidedignidade o vocabulário utilizado pelos participantes, e 
submetidas à análise de conteúdo proposta por Bardin(13). 

 A partir daí foram definidos os seguintes eixos temáticos: alterações cutâneas, 
musculoesqueléticas, neurológicas, do sistema reprodutor e dos órgãos sensoriais. Após a 
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análise de conteúdo foi realizada uma discussão envolvendo a literatura e a interpretação das 
falas dos idosos. 

 O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM sob o número 
034/2005. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Teve-se como resultado que o envelhecimento não deve ser considerado como um 
período de perdas e incapacidades, pois muitos idosos podem ter a sua capacidade funcional 
preservada. O importante é a maneira como os indivíduos percebem e lidam com as situações da 
vida e com as transformações do envelhecimento, a qual determina, em grande parte, a pessoa 
ter uma velhice saudável ou não.  

De acordo com as respostas obtidas e submetidas à Análise de Conteúdo de Bardin(13), 
foram eleitos alguns eixos relacionados às alterações de sistemas fisiológicos, os quis serão 
discutidos a seguir.  
 
Alterações cutâneas 

Em relação às alterações cutâneas decorrentes do envelhecimento, os idosos 
apontaram as modificações relatadas nos depoimentos a seguir: 
 

O cabelo cai. O cabelo do homem vai caindo por causa do hormônio 
masculino, né? (M). 
Nossa! O meu também cai demais (M).  

 
Na velhice, percebe-se uma diminuição geral de pelos no corpo. Estes são mais finos, 

rarefeitos, quebradiços e menos numerosos na cabeça, axilas, púbis e membros (principalmente 
nas pernas). De forma contraditória, há o surgimento de pelos supérfluos e mais grossos nas 
narinas, orelhas e sobrancelhas, principalmente nos homens; nas mulheres eles aumentam no 
mento e no lábio superior, devido ao aumento de hormônios andrógenos e à diminuição dos 
estrógenos(6,14). 

O cabelo pode ser dividido em haste e raiz. A base do pelo fica encravada na 
hipoderme, onde existe o bulbo capaz de produzir seu crescimento. Após certo tempo de 
crescimento do cabelo, as células do bulbo ficam inativas ou morrem, ocasionando a queda dos 
cabelos. 

Depois desse período, novas células começam a funcionar e o cabelo cresce 
novamente. Há uma alternância dos bulbos dos vários milhares (125.000) de cabelos, de modo 
que uns estão inativos, enquanto outros estão em funcionamento(6). 

Devido a vários fatores étnicos, genéticos, sexuais e endócrinos, ocorre diminuição do 
número de bulbos ativos e surge a calvície, que é mais comum nos homens após os 50 anos. Nas 
mulheres é rara e surge também a partir dessa idade(6,14-15).  

Com o envelhecimento, as fibras elásticas se alteram a elastina fica “porosa” e perdem 
a elasticidade. Na pele exposta à luz, estas alterações são mais intensas, e, somadas à 
diminuição da espessura da pele e do subcutâneo, dão origem às rugas(6). Os idosos perceberam 
estas alterações ao relacionarem o que viram no filme e o que já estava presente no seu corpo. 
Entretanto, percebeu-se que não notavam tais alterações ou não as entendiam como processo 
natural do envelhecimento. 
 

[a idosa relata sobre o filme][...] Achei engraçado, a pele da gente é lisa, 
depois a pele da gente fica enrugada (M).  
As rugas vão aparecendo (H). 
[...] É horroroso (M) [idosa fala ao olhar para as suas mãos]  
[...] A minha ficou toda pintadinha, oh! Já fui até no médico por causa disso! 
(M). 

 
Na pele exposta ao sol, principalmente na face e no dorso das mãos, os melanócitos 

podem sofrer alterações no seu funcionamento, o que leva à formação de máculas 
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hiperpigmentadas, melânicas, de bordas irregulares, de cor variável do marrom claro ao escuro, 
de alguns milímetros até alguns centímetros, lisas e achatadas; são os lentigos solares ou 
senis(6,14). 

Deste modo, a pele fica mais exposta a inflamações e escoriações, associadas às 
mudanças fisiológicas da derme e epiderme. É imprescindível um trabalho que busque orientar 
os idosos quanto aos cuidados com a pele, como, por exemplo, não-exposição solar em horários 
críticos, utilização de protetor solar, hidratação e nutrição adequadas, medidas que podem 
minimizar os efeitos patológicos no sistema tegumentar. 

 
Alterações musculoesqueléticas 

 As alterações musculoesqueléticas, diferentemente das alterações cutâneas, geram dor 
e algum grau de dificuldade de locomoção. Percebe-se, pelos relatos, que essas consequências 
geram desconforto e certa curiosidade. 
 

[...] Quando é novo cê fica, cê sai a noite, dança. Hoje eu vou no forró e com 
duas horas, tô morto, minha perna cansada...to custano andá. Uai, mas é por 
quê? (H).  
A minha perna também dói por qualquer coisinha (M).  
[...] Engraçado é que eu achava que tava diminuindo e o povo lá de casa dizia 
que eu tava era doida...[risos] (M). 

 
As articulações sinoviais livremente móveis (ou diartroses), como as articulações dos 

joelhos, dos pulsos, dos cotovelos e dos quadris, são as mais afetadas pelo envelhecimento. A 
cartilagem articular é um tipo especial de tecido conjuntivo que ajuda o movimento da 
articulação. É constituída por camadas de células, os condrócitos, e secreta um líquido 
lubrificante composto por água, fibras colágenas e proteoglicanas, denominado líquido 
sinovial(6,15). 

Com o envelhecimento, ocorrem algumas alterações, como diminuição do líquido 
sinovial e afinamento da cartilagem, e os ligamentos podem ficar mais curtos e menos 
flexíveis(6,15). Estas alterações resultam numa menor amplitude de movimento das articulações 
afetadas.  

Associada às alterações nas articulações, percebe-se também perda da densidade 
óssea, principalmente nas mulheres pós-menopausa, podendo acarretar osteoporose(15). O tecido 
ósseo é um sistema orgânico em constante remodelação, fruto dos processos de formação (pelos 
osteoblastos) e reabsorção (pelos osteoclastos). Nas duas primeiras décadas de vida, predomina 
a formação, pois há um incremento progressivo de massa óssea. O homem atinge a sua maior 
massa óssea na quarta década de vida: é o chamado “pico de massa óssea”. A partir daí a 
atividade dos osteoblastos diminui, ao passo que a atividade dos osteoclastos aumenta. Por 
conseguinte, passa a ocorrer perda progressiva, absoluta, da massa óssea até então presente: é a 
osteopenia fisiológica(17). 

É importante que os profissionais das equipes de Saúde da Família trabalhem estas 
questões com os idosos, não só de forma preventiva, com os grupos de caminhada e de doenças 
específicas, mas também com grupos educativos, enfatizando o envelhecer humano como algo 
natural e fisiológico. 

 
Alterações neurológicas 

O envelhecimento, mesmo na ausência de patologias graves, leva gradualmente a um 
declínio, pequeno mas significativo, da memória, atualmente chamado de comprometimento 
cognitivo leve. Uma das principais causas da deterioração cognitiva com o passar da idade é a 
diminuição neuronal e de neurotransmissores, cujo grau varia nas diferentes partes do cérebro, 
especialmente no córtex dos giros pré-centrais (a área motora voluntária) e dos giros temporais, 
e no córtex do cerebelo. Aparecem também placas senis e emaranhados neurofibrilares. Na 
idade de 75 anos, a perda de neurônios é estimada em cerca de 10%(6,15). 

Nesta pesquisa a questão da memória causou grande interesse e inquietação por parte 
dos idosos: 
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Achei interessante a questão da memória. Como é que a memória é uma 
história, né? A pessoa vai perdendo por motivo de confusão, preocupação, vai 
perdendo a memória. Então tem um lugarzinho certinho lá, pra nós ir 
memorizando aquilo. Achei muito interessante aquela parte da memória (M).  
Num podemos é parar de usar a cabeça! (H). 

 
Embora o esquecimento constitua uma das principais queixas dos idosos, não se pode 

deixar de ressaltar que outras funções cognitivas – como a capacidade para leitura e o 
conhecimento dos significados das palavras – permanecem inalteradas ou pouco comprometidas 
com o envelhecimento. Durante o encontro eles demonstraram buscar alternativas e soluções 
para impedir a perda de memória. 

 
Eu trabalho a minha leitura com palavra cruzada, né? Porque senão, vai 
acabando (M). 
Eu tinha 10 anos quando eu aprendi a tecer tricô. Então, nunca mais eu mexi. 
Aí, quando foi um dia eu falei assim: “gente, eu tenho que ver se eu ainda 
sei”. Aí eu comprei uma lã e fiz, e continuei fazendo. Então, quer dizer que 
minha memória não tá muito ruim (M). 

 
Assim, deve-se estimular o cérebro com atividades que requeiram atenção, 

pensamento lógico e concentração, as quais contribuem para o aumento da densidade sináptica 
cerebral, cuja rede de transmissão é responsável pela dinâmica do cérebro(18). 
 
 
Alterações do sistema reprodutor 

Com o envelhecimento, os órgãos genitais diminuem em peso e se atrofiam; já os 
testículos não diminuem necessariamente com a idade. Entretanto, as células das paredes dos 
túbulos seminíferos, envolvidas na reprodução e nutrição dos gametas masculinos, diminuem 
em tamanho e ficam menos ativas. O número de espermatozóides diminui para a metade, mas a 
fertilidade, frequentemente, perdura até as idades mais avançadas(6). 
 

Os homens têem maior possibilidade de gerar filhos. E a mulher na 
menopausa pára (M). 
[...] Qual é o motivo da mulher perder a vontade de fazer sexo? (H). 
[...] Eu tive o problema da menopausa (M). 

 
Percebe-se, pelo exposto no comentário, que eles têm conhecimento sobre as 

alterações da capacidade reprodutiva de ambos os sexos, porém questionam se é a idade a 
responsável pela perda da libido. 

A menopausa ocorre entre quarenta e cinquenta anos, é de diagnóstico retrospectivo, 
decorrente da falência total da função ovariana (produção de esteroides e ausência de 
ovulação)(6). É definida após um período de doze meses consecutivos sem que ocorra 
menstruação(19). 

A diminuição da libido pode ser atribuída, entre inúmeros outros fatores, à atrofia 
vaginal, perda das rugosidades e redução da secreção vaginal(19). 
 
Alterações dos órgãos sensoriais 

Os órgãos sensoriais ou órgãos dos sentidos constituem as funções que permitem o 
relacionamento do indivíduo com o meio em que vive, seja ele familiar, do trabalho ou outros. 
Através dos sentidos, o corpo percebe diversas situações que o rodeiam, contribuindo para a sua 
integração com o ambiente. Em relação às alterações dos órgãos sensoriais, os idosos apontaram 
várias modificações. 

 
[...]E tem as vistas, né? A gente vai enfraquecendo, né? (M). 
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As vistas vão mudando de cor conforme assim o tom. Então, é bom a gente 
ficar sabendo (M). 

 
Com o envelhecimento, há um acúmulo de lipídeos na extremidade externa da córnea, 

aparecendo como um anel cinzento circundando a íris, denominado arco senil. Não há patologia 
associada ao arco senil. Eles percebem essas alterações, pois a íris perde o pigmento com a 
idade, deixando a maioria dos idosos com uma íris levemente azulada ou acinzentada(15). 
 

[...] as vista é tudo pra nós, tudo na vida, que acabou com o corpo. As vista 
sem ela, cê tá doido. Pensando nela, uma pessoa que nasce normal, de 
repente sofre um acidente, um estupício qualquer aí, ficar cego, cê tá maluco! 
Deve ser ruim demais, né, cê tá doido (H).  
Achava que era só por doença (M). 
 

Nesta afirmativa, os idosos demonstram medo de perder completamente a visão, mas 
não relacionam esse fato ao envelhecimento. No entanto, apesar de pessoas das mais diversas 
idades apresentarem problemas oftalmológicos, sabe-se que com o avançar da idade a pupila 
torna-se menor, o que contribui para a perda da acuidade visual. Aos 60 anos, a pupila apresenta 
apenas dois terços do tamanho da pupila de um adulto jovem. Há diminuição da visão periférica 
e noturna e aumento da sensibilidade à luz forte(15). 
 

O que que vi acontecendo, que vi ficando meio assim, que a gente não 
escuta direito não. Como é que é que faz, né, vai morrer aquelas coisa 
à medida que vai morrendo, que a gente vai perdendo a audição (M) . 

 
Os problemas auditivos aumentam significativamente com a idade. São relatados em 

aproximadamente 55% dos idosos com mais de 65 anos e em 66% das pessoas com mais de 80 
anos, e são mais frequentes nos homens do que nas mulheres. Não obstante, a perda às vezes é 
causada por alterações não relacionadas à idade, tais como exposição a ruídos altos ou um efeito 
adverso da medicação(15-16). 

Entre as alterações sensoriais que acompanham o processo de envelhecimento, a 
deficiência auditiva, ou diminuição da função auditiva, conhecida como presbiacusia, é uma das 
mais incapacitantes(20).  

Em geral, a perda auditiva ocorre de três formas: 1) a condutiva, na qual a orelha 
média apresenta o tímpano mais fino, menos vascularizado, mais rígido e menos elástico, e os 
ossículos apresentam alterações degenerativas das articulações, o que leva à calcificação e 
aumento da rigidez da cadeia tímpano-ossicular; 2) a neurossensorial, em que na orelha interna 
pode ocorrer perda das células ciliadas do órgão de Corti, perda de neurônios, atrofia da estria 
vascular e alterações mecânicas na membrana basilar; e 3) a mista, que é a associação das duas 
formas, e também a mais frequente nos idosos. Essas alterações levam à diminuição da acuidade 
auditiva e mudança na percepção da fala(15-16). 
 

O cheiro também altera, né? (M).  
Eu já tinha consultado várias vezes e ninguém tinha me perguntado 
isso (H).  

 
O olfato permite a detecção de odores e depende da estimulação dos pequenos trechos 

de células olfativas na mucosa nasal que estão conectados ao cérebro pelo nervo olfativo(15). 
Com a idade, há perda neuronal moderada e o consequente declínio generalizado na função 
olfativa. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A transição epidemiológica e demográfica é um evento integrante da sociedade 
brasileira, e paralelamente surgem propostas teóricas de políticas de atenção bem delimitadas e 
traçadas; portanto os gestores dos serviços de saúde e as equipes de Saúde da Família devem 
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colocar em prática as atividades propostas pelo Pacto em Defesa da Vida, discutindo as 
prioridades de atenção à população idosa. 

Frequentemente, as Unidades de Saúde da Família são a porta de entrada para o idoso. 
Por este motivo, deve-se ressaltar que a formação do profissional de saúde para esta área de 
conhecimento é urgente, em virtude da demanda de atenção a essa população nos serviços de 
saúde. 

Esta pesquisa permitiu o conhecimento das percepções que os idosos têm acerca do 
processo de envelhecimento, suas aceitações e negações, bem como confrontá-las com a teoria, 
e contribuiu para evidenciar a necessidade de os profissionais de saúde conhecerem o processo 
de envelhecimento e todas as suas nuanças fisiológicas. Ademais, servirá como base para que 
esses profissionais possam se conscientizar da importância de os idosos se conhecerem melhor e 
encararem o envelhecer não como doença, mas como processo natural.  

Assim, os profissionais de saúde poderão contribuir para um atendimento mais 
holístico, que permita aos idosos enfrentar a velhice de forma mais saudável. O trabalho não 
encerra a compreensão acerca das alterações fisiológicas do envelhecimento, mas deixa algumas 
reflexões e contribui para o desenvolvimento de processos educativos em unidades de Saúde da 
Família relacionados à promoção da saúde do idoso, por meio de uma abordagem do 
envelhecimento como processo natural da vida. 

 
 

 

GRUPO 04. Envelhecimento Ativo: 

WHO. Envelhecimento ativo: uma política de saúde / World Health Organization; 

tradução Suzana Gontijo. – Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2005. 

 
>>Cap 03. Os fatores determinantes do envelhecimento ativo: compreenda as evidências. (pág. 
19 a 32) 
    
 

3. Os fatores determinantes do envelhecimento ativo: compreenda as 

evidências 
 

O envelhecimento ativo depende de uma diversidade de fatores 

determinantes  que envolvem indivíduos, famílias e países. A compreensão 

das evidências que temos sobre esses fatores irá nos auxiliar a elaborar 

políticas e programas que obtenham êxito nessa área. 

A próxima seção resume nosso conhecimento sobre como os amplos 

fatores determinantes da saúde atuam no processo de envelhecimento. Esses 

determinantes aplicam-se à saúde de pessoas de todas as idades, apesar da 

ênfase aqui ser a saúde e a qualidade de vida dos idosos.  

A essa altura, não é possível atribuir uma causa direta a qualquer um 

dos fatores determinantes; entretanto, as evidências substanciais sobre o que 

determina saúde sugerem que todos estes fatores (e a interação entre eles) 

são bons indícios de como indivíduos e as populações envelhecem. Há 

necessidade de mais pesquisas para esclarecer e especificar o papel de cada 

fator determinante, assim como da interação entre eles, no processo de 

envelhecimento ativo.  

Também precisamos entender melhor os caminhos que explicam como estes 

amplos fatores determinantes realmente afetam a saúde e o bem estar. Além 

disto, vale a pena avaliar a influência dos fatores determinantes durante o 

curso de vida, de modo a aproveitar as transições e janelas de 
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oportunidade  e estimular a saúde, participação e segurança em seus 

diferentes estágios. Por exemplo, há evidências de que o estímulo e as 

relações afetivas seguras na infância influenciam a capacidade individual de 

aprendizagem e de convívio em sociedade durante todos os estágios posteriores 

da vida.  

O emprego, que é um fator determinante por toda a vida adulta, tem 

grande influência sobre a preparação, sob o aspecto financeiro, do indivíduo 

para a velhice. O acesso a tratamentos de alta qualidade e de longo prazo 

dignos é particularmente importante na idade mais avançada. Freqüentemente, 

assim como quando expostos à poluição, os jovens e os idosos são os grupos 

populacionais mais vulneráveis. 

 

Fatores determinantes 

transversais: cultura e gênero 

A cultura é um fator determinante transversal dentro da estrutura 

para 

compreender o envelhecimento ativo. 

 

A cultura, que abrange todas as pessoas e populações, modela 

nossa forma de envelhecer, pois influencia todos os outros 

fatores determinantes do envelhecimento ativo. 

 

Os valores culturais e as tradições determinam muito como uma 

sociedade encara as pessoas idosas e o processo de envelhecimento. Quando as 

sociedades atribuem sintomas de doença ao processo de envelhecimento, elas 

têm menor probabilidade de oferecer serviços de prevenção, detecção precoce e 

tratamento apropriado.  
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A cultura é um fator chave para que a convivência com as gerações 

mais novas na mesma residência seja ou não o estilo de vida preferido. Por 

exemplo, em muitos países asiáticos, a regra cultural é a valorização de 

famílias ampliadas e a vida em conjunto em lares com várias gerações da mesma 

família. 

Os fatores culturais também influenciam na busca por comportamentos 

mais saudáveis; por exemplo, as atitudes relacionadas ao tabagismo estão 

mudando, gradativamente, em vários países. Há uma enorme diversidade e 

complexidade cultural dentro de países e entre regiões e países do mundo. Por 

exemplo, diferentes etnias trazem uma variedade de valores, atitudes e 

tradições para a cultura dominante de um país. As políticas e programas 

precisam respeitar culturas e tradições e, ao mesmo tempo, desmistificar 

estereótipos ultrapassados e informações errôneas. Além disto, há valores 

universais essenciais que transcendem a cultura, tais como a ética e os 

direitos humanos. 

 

O gênero é uma lente  através da qual considera-se a 

adequação de várias opções políticas e o efeito destas sobre o 

bem estar de homens e mulheres. 

 

Em muitas sociedades, as mulheres jovens e adultas têm status social 

inferior e acesso mais restrito a alimentos nutritivos, educação, trabalho 

significativo e serviços de saúde. O papel tradicional das mulheres como 

responsáveis pelos cuidados com a família também pode contribuir para um 

aumento da pobreza e de problemas de saúde quando ficam mais velhas.  

Algumas mulheres são forçadas a largar o trabalho remunerado para 

assumir os cuidados com a família. Outras nunca têm acesso ao trabalho 

remunerado, já que cuidam de filhos, pais idosos, cônjuges e netos em tempo 

integral. Por outro lado, homens jovens e adultos estão mais sujeitos a 

lesões incapacitantes ou morte devido à violência, aos riscos ocupacionais e 

ao suicídio. 

Também assumem comportamentos de maior risco, como fumar, consumir 

bebidas alcoólicas e drogas e se expor desnecessariamente ao risco de lesões. 

 

 

 

Fatores determinantes relacionados aos sistemas de saúde e 

serviço social 
 

Para promover o envelhecimento ativo, os sistemas de saúde 

necessitam ter uma perspectiva de curso de vida que vise à 

promoção da saúde, prevenção de doenças e acesso eqüitativo a 

cuidado primário e de longo prazo de qualidade. 

 

Os serviços sociais e de saúde precisam ser integrados, coordenados e 

eficazes em termos de custos. Não pode haver discriminação de idade na 

provisão de serviços e os provedores destes devem tratar as pessoas de todas 

as idades com dignidade e respeito. 
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Promoção da saúde e prevenção de doenças 

Promoção da saúde é o processo que permite às pessoas controlar e 

melhorar sua saúde. A prevenção de doenças abrange a prevenção e o tratamento 

de enfermidades especialmente comuns aos indivíduos à medida que envelhecem: 

doenças nãotransmissíveis e lesões. A prevenção pode ser primária  

(abstenção do uso do tabaco); secundária  (triagem para detecção precoce 

de doenças crônicas); ou ainda, terciária  (tratamento clínico adequado).  

Todas as formas contribuem para reduzir o risco de incapacidades. As 

estratégias de prevenção de doenças – que podem também incluir as doenças 

infecciosas – poupam gastos em qualquer idade. Por exemplo, a vacinação de 

idosos contra gripe proporciona uma economia de 30 a 60 dólares em tratamento 

por cada dólar gasto em vacinas (Departamento Norte-Americano de Saúde e 

Serviços Humanos, 1999). 

 

Serviços curativos 

Apesar de grandes esforços na promoção da saúde e prevenção de 

doenças, as pessoas estão sob um risco cada vez maior de desenvolver doenças 

conforme envelhecem. Por isso, o acesso aos serviços curativos é 

indispensável. Como a grande maioria da população idosa de qualquer país vive 

em comunidades, a maior parte dos serviços curativos deve ser oferecida pelo 

setor de cuidados primários. Esse é o setor mais bem equipado para encaminhar 

para atenção secundária e terciária, que oferecem a maior parte da 

assistência em casos agudos e de emergência. 

Em uma instância, a alteração mundial na carga global de doenças em 

direção às doenças crônicas requer uma mudança do modelo ache e conserte  

para um sistema amplo, coordenado e contínuo de cuidados.  

Esta mudança irá demandar uma reorientação dos sistemas de saúde que 

estão atualmente calcados na prática do tratamento de experiências agudas e 

episódicas de doenças. Os modelos de serviço de saúde atuais, baseados nos 

cuidado aos quadros agudos, são inadequados para responder às necessidades de 

populações que estão envelhecendo rapidamente (OMS, 2001). 

À medida que a população envelhece, a demanda por medicamentos que 

retardem e tratem doenças crônicas, aliviem a dor e melhorem a qualidade de 

vida irá continuar a aumentar. Esta situação demanda um esforço renovado para 

garantir o acesso aos medicamentos essenciais e seguros e a utilização 

adequada e custo-eficaz das drogas atuais e novas. A parceria neste esforço 

precisa incluir governos, profissionais da saúde, indústria farmacêutica, 

terapeutas tradicionais, empresas e organizações que representam os idosos. 

 

 

Assistência a longo prazo 

A assistência a longo prazo é definida pela OMS como o sistema de 

atividades empreendidas por cuidadores informais (família, amigos e/ou 

vizinhos) e/ou profissionais (de serviços sociais e de saúde) a uma pessoa 

não plenamente capaz de se cuidar, para que esta tenha a melhor qualidade de 

vida possível, de acordo com suas preferências individuais, com o maior nível 
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possível de independência, autonomia, participação, satisfação pessoal e 

dignidade humana  (OMS, 2000b). 

Portanto, a assistência a longo prazo abrange sistemas de apoio 

informais e formais. Esses podem incluir uma ampla variedade de serviços 

comunitários (saúde pública, cuidados básicos, tratamento domiciliar, 

serviços de reabilitação e tratamento paliativo), assim como tratamento 

institucional em asilos e hospitais para doentes terminais. Os sistemas 

formais referem-se também aos tratamentos que interrompem ou revertem o curso 

da doença e da deficiência. 

 

Serviços de saúde mental 

Os serviços de saúde mental, que desempenham um papel crucial no 

envelhecimento ativo, deveriam ser uma parte integral na assistência a longo 

prazo. Deve-se dar uma atenção especial aos subdiagnósticos de doença mental 

(especialmente depressão) e às taxas de suicídio entre os idosos (OMS, 2001). 

 

Fatores comportamentais Determinantes 

 
A adoção de estilos de vida saudáveis e a participação ativa 

no cuidado da própria saúde são importantes em todos os 

estágios da vida. Um dos mitos do envelhecimento é que é tarde 

demais para se adotar esses estilos nos últimos anos de vida. 

Pelo contrário, o envolvimento em atividades físicas 

adequadas, alimentação saudável, a abstinência do fumo e do 

álcool, e fazer uso de medicamentos sabiamente podem prevenir 

doenças e o declínio funcional, aumentar a longevidade e a 

qualidade de vida do indivíduo. 

 

Tabagismo 

Fumar é o fator de risco de DNTs modificável mais importante para 

jovens e idosos e representa a causa de morte prematura mais evitável. Fumar 

não só aumenta o risco de desenvolver doenças como o câncer de pulmão, mas 

também está negativamente relacionado a fatores que podem levar a importantes 

perdas da capacidade funcional. Por exemplo, fumar acelera a taxa de 

diminuição da densidade óssea, a força muscular e a função respiratória.  

Pesquisas sobre os efeitos do fumo revelaram que este não é apenas um 

fator de risco para um extenso e cada vez maior número de doenças, mas também 

que os efeitos do seu uso são cumulativos e de longa duração. O risco de 

contrair ao menos uma das doenças associadas ao fumo aumenta com a duração e 

a quantidade da exposição. 

Uma mensagem crucial para a juventude seria: se você quer 

envelhecer, não fume. Além disso, se você quer envelhecer e aumentar a chance 

de envelhecer bem, não fume . Os benefícios de parar de fumar têm um alcance 

amplo e se aplicam a todas as faixas etárias. Por exemplo, o risco de sofrer 

derrame diminui após dois anos de abstinência do uso do cigarro e, após cinco 

anos, torna-se igual ao dos indivíduos que nunca fumaram. Para outras 

doenças, como câncer de pulmão e doença pulmonar obstrutiva crônica, parar de 

fumar diminui o risco, mas lentamente. Assim, a exposição ao tabagismo agora 
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não é um bom indicador dos riscos presentes e futuros, e a exposição no 

passado deve ser levada em conta também; os efeitos do fumo são cumulativos e 

de longo prazo (Doll, 1999). 

Fumar pode interferir no efeito de medicamentos essenciais. A 

exposição passiva à fumaça pode ter um efeito negativo na saúde de pessoas 

idosas, especialmente se sofrerem de asma ou outros problemas respiratórios.  

A maioria dos tabagistas inicia o hábito quando jovem e fica 

rapidamente viciada na nicotina presente no tabaco. Assim, os esforços para 

evitar que crianças e jovens comecem a fumar devem ser uma estratégia básica 

no controle do tabagismo. Ao mesmo tempo, é importante reduzir a demanda por 

cigarros entre adultos (através de ações abrangentes, como impostos e 

restrições na propaganda) e ajudar os adultos de todas as idades a parar de 

fumar.  

Alguns estudos demonstraram que o controle do tabagismo é altamente 

custo-eficaz nos países de renda média e baixa. Na China, por exemplo, 

estimativas conservadoras sugerem que um aumento de 10 por cento nos impostos 

sobre cigarros poderia reduzir o consumo em 5% e aumentar a receita em 5%. 

Este aumento de receita seria suficiente para financiar um pacote de serviços 

de saúde essenciais para um terço dos cidadãos mais pobres da China (Banco 

Mundial, 1999). 

 

Atividade física 

A participação em atividades físicas regulares e moderadas pode 

retardar declínios funcionais, além de diminuir o aparecimento de doenças 

crônicas em idosos saudáveis ou doentes crônicos. Por exemplo, uma atividade 

física regular e moderada reduz o risco de morte por problemas cardíacos em 

20 a 25% em pessoas com doença do coração diagnosticada (Merz & Forrester, 

1997). 

Também pode reduzir substancialmente a gravidade de deficiências 

associadas à cardiopatia e outras doenças crônicas (U.S Preventive Services 

Task Force, 1996 – [Força-tarefa Norte-americana para Serviços Preventivos]). 

Uma vida ativa melhora a saúde mental e freqüentemente promove contatos 

sociais. A atividade pode ajudar pessoas idosas a ficarem independentes o 

máximo possível, pelo período de tempo mais longo. Além disso, pode reduzir o 

risco de quedas. Portanto, há importantes benefícios econômicos quando os 

idosos são fisicamente ativos. Os custos médicos são significativamente 

menores para as pessoas idosas ativas (OMS, 1998). 

Apesar de todos esses benefícios, uma grande proporção de idosos leva 

uma vida sedentária na maioria dos países. As populações com baixa renda, 

minorias étnicas e pessoas idosas com deficiências são freqüentemente 

inativas. As políticas e programas deveriam estimular pessoas inativas a se 

tornarem mais ativas à medida que envelhecem, e garantir oportunidade para 

tal. É especialmente importante propiciar áreas seguras para caminhadas e 

apoiar atividades comunitárias culturalmente apropriadas que incentivem a 

atividade física e que sejam organizadas e 

lideradas pelos próprios idosos.  

O conselho de profissionais, que orienta o idoso para a participação 

gradativa nestas atividades e os programas de reabilitação física que ajudam 
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as pessoas idosas a se recuperarem de problemas de mobilidade são eficientes 

e eficazes em termos de custo.  

Nos países menos desenvolvidos, pode ocorrer o problema contrário. 

Ali, os indivíduos freqüentemente executam trabalho físico árduo e tarefas 

que podem acelerar deficiências, causar lesões, e agravar doenças existentes, 

especialmente à medida que se aproximam da 3ª idade. Essas tarefas podem 

incluir muita responsabilidade como cuidadores de parentes doentes e 

terminais. As iniciativas de promoção da saúde nessas áreas devem buscar 

oferecer ajuda desde as tarefas repetitivas e cansativas, até os movimentos 

físicos inseguros no trabalho que possam diminuir a dor e as lesões. Os 

idosos que praticam regularmente atividades físicas vigorosas precisam de 

oportunidades para o descanso e a recreação. 

 

 

Alimentação saudável 

Os problemas de alimentação em todas as idades incluem tanto a 

desnutrição (mais freqüente, mas não exclusivamente, nos países menos 

desenvolvidos) como o consumo excessivo de calorias. Nos idosos, a 

desnutrição pode ser causada pelo acesso limitado a alimentos, dificuldades 

sócio-econômicas, falta de informação e conhecimento sobre nutrição, escolhas 

erradas de alimentos (alimentos ricos em gordura, por exemplo), doenças e uso 

de medicamentos, perda de dentes, isolamento social, deficiências cognitivas 

ou físicas que inibem a capacidade de comprar comida e prepará-la, situações 

de emergência e falta de atividade física. 

O consumo excessivo de calorias aumenta muito o risco de obesidade, 

doenças crônicas e deficiências durante o processo de envelhecimento. 

 

Dietas ricas em gordura (saturada) e sal, pobres em frutas e 

legumes/verduras e que suprem uma quantidade insuficiente de 

fibras e vitaminas, combinadas ao sedentarismo, são os maiores 

fatores de risco de problemas crônicos, como diabete, doença 

cardiovascular, pressão alta, obesidade, artrite e alguns 

tipos de câncer. 

 

O cálcio e a vitamina D em quantidade insuficiente estão associados à 

perda na densidade óssea durante a velhice, e conseqüentemente, a aumento de 

fraturas que causam dor, têm custo elevado e debilitam, em especial nas 

mulheres idosas. Em populações com uma alta incidência de fraturas, pode-se 

reduzir os riscos através do consumo adequado de cálcio e vitamina D. 

 

Saúde oral 

Saúde oral precária – principalmente cáries, doenças periodontais, 

perda de dentes e câncer bucal – causam outros problemas orgânicos de saúde. 

Esses problemas tornam-se um ônus financeiro para indivíduos e sociedade, e 

podem reduzir a autoconfiança e a qualidade de vida. Alguns estudos 

demonstraram que uma saúde oral precária está associada à desnutrição e, 

portanto, ao maior risco de desenvolver várias doenças não transmissíveis.  
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A promoção da saúde oral e programas de prevenção de cárie criados 

para estimularas pessoas a manterem seus dentes naturais precisam começar 

ainda cedo e continuar ao longo da vida. Devido à dor e pior qualidade de 

vida associadas aos problemas de saúde oral são necessários serviços básicos 

de tratamento dental e também serviços especializados como os de prótese. 

 

Álcool 

Enquanto os idosos tendem a beber menos do que os jovens, as mudanças 

de metabolismo que acompanham o processo de envelhecimento aumentam a 

suscetibilidade dos mais velhos a doenças relacionadas ao álcool, como 

desnutrição e doenças do pâncreas, estômago e fígado. 

As pessoas idosas apresentam maior risco de lesões e quedas devido ao 

consumo de álcool, assim como riscos potenciais associados à mistura do 

álcool com medicamentos. De acordo com uma recente revisão da literatura pela 

OMS, há evidências de que o álcool usado em pequenas quantidades (até uma 

dose por dia) pode oferecer alguma forma de proteção contra derrame e doença 

coronariana em indivíduos com 45 anos ou mais. Entretanto, em termos de 

mortalidade geral, os efeitos adversos da bebida prevalecem sobre qualquer 

proteção contra doença coronariana, até mesmo em populações de alto risco ( 

Jernigam e cols.,2000). 

 

 

Medicamentos 

Como as pessoas idosas freqüentemente têm problemas crônicos, 

necessitam utilizar mais medicamentos – tradicionais, adquiridos sem receita 

médica e receitados – que pessoas mais jovens. Na maioria dos países, os 

idosos de baixa renda têm pouco ou nenhum acesso a subsídios para 

medicamentos. Assim, muitos deixam de comprar ou gastam uma grande parte do 

rendimento já escasso em remédios. 

Em contrapartida, os medicamentos são às vezes prescritos em demasia 

aos idosos (especialmente às mulheres) que possuem seguros ou meios de pagar 

pelos remédios Reações adversas e quedas associadas ao uso de medicamentos 

(especialmente para dormir e tranqüilizantes) são razões fortes de sofrimento 

pessoal e internações hospitalares caras e evitáveis (Gurwitz & Avon, 1991). 

 

Iatrogenia 

Problemas de saúde induzidos por diagnósticos ou tratamentos e 

causados pelo uso de remédios são comuns na 3ª idade, devido à interação 

medicamentosa, dosagens inadequadas e maior frequência de reações 

imprevisíveis através de mecanismos desconhecidos. Com o advento de muitas 

terapias novas, há uma maior necessidade de se estabelecer sistemas para 

prevenir reações medicamentosas adversas e informar tanto profissionais da 

saúde quanto o público idoso sobre os riscos e benefícios das terapias 

modernas. 

 

Adesão 
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O acesso a medicamentos necessários é insuficiente por si só, a não 

ser que seja grande a adesão a tratamentos de longo prazo para doenças 

crônicas relacionadas ao envelhecimento. A adesão inclui a adoção e 

manutenção de vários tipos de comportamentos (por exemplo, dieta saudável, 

atividade física, abstinência do fumo), assim como o consumo de medicamentos 

de acordo com a orientação de um profissional da saúde. Estima-se que, em 

países desenvolvidos, a adesão a terapias de longo prazo seja apenas 50%, em 

média.  

Em países em desenvolvimento, astaxas são ainda menores, o que 

compromete gravemente a eficiência dos tratamentos e traz implicações 

importantes na qualidade de vida e na economia para a saúde pública. 

Só se conseguirá atingir os resultados sobre a saúde da população 

previstos por dados sobre a eficácia de tratamentos, se as informações sobre 

adesão forem fornecidas a todos os profissionais e planejadores da saúde. Sem 

um sistema que enfoque as influências sobre adesão, os avanços na tecnologia 

biomédica não irão utilizar seu potencial para reduzir a carga das doenças 

crônicas (Dipollina & Sabate, 2002). 

 

Fatores determinantes relacionados a aspectos pessoais 

 

Biologia e Genética 

 

A biologia e a genética têm uma grande influência sobre o processo de 

envelhecimento. O envelhecimento representa um conjunto de processos 

geneticamente determinados, e pode ser definido como uma deterioração 

funcional progressiva e generalizada, resultando em uma perda de resposta 

adaptativa às situações de estresse e um aumento no risco de doenças 

relacionadas à velhice (Kirkwood, 1996).  

Em outras palavras, a razão principal dos idosos ficarem doentes com 

mais freqüência do que os jovens é que devido à vida mais longa, foram 

expostos por mais tempo a fatores externos, comportamentais e ambientais que 

causam doenças do que os indivíduos mais novos (Gray, 1996). 

 

Os genes podem estar envolvidos na etiologia de doenças; 

entretanto a causa de muitas é mais ambiental e externa do que 

genética e interna. 

 

Destacam-se também as evidências de que, em populações humanas, a 

longevidade tende a ocorrer em famílias. Porém, considerando-se todas as 

evidências, há um consenso geral de que a trajetória de saúde e doença de um 

indivíduo por toda a vida é o resultado de uma combinação genética, 

ambiental, de estilo de vida, nutrição, e em grande parte, de sorte 

(Kirkwood, 1996). 

Portanto, a influência da genética no desenvolvimento de problemas 

crônicos, como diabete, doença cardíaca, mal de Alzheimer e certos tipos de 

câncer, varia bastante entre os indivíduos. Para muitos indivíduos, 

comportamentos como não fumar, capacidade de enfrentar problemas e uma rede 

de amigos e parentes próximos 
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pode modificar efetivamente a influência da hereditariedade no declínio 

funcional e no 

aparecimento da doença. 

 

Fatores psicológicos 

Os fatores psicológicos, que incluem a inteligência e capacidade 

cognitiva (por exemplo, a capacidade de resolver problemas e de se adaptar a 

mudanças e perdas), são indícios fortes de envelhecimento ativo e longevidade 

(Smits e cols., 1999).  

Durante o processo de envelhecimento normal, algumas capacidades 

cognitivas (inclusive a rapidez de aprendizagem e memória) diminuem, 

naturalmente, com a idade. Entretanto, essas perdas podem ser compensadas por 

ganhos em sabedoria, conhecimento e experiência.  

Freqüentemente, o declínio no funcionamento cognitivo é provocado 

pelo desuso (falta de prática), doenças (como depressão), fatores 

comportamentais (como consumo de álcool e medicamentos), fatores psicológicos 

(por exemplo, falta de motivação, de confiança e baixas expectativas), e 

fatores sociais (como asolidão e o isolamento), mais do que o envelhecimento 

em si. 

Outros fatores psicológicos que são adquiridos ao longo do curso da 

vida têm uma grande influência no modo como as pessoas envelhecem. A auto-

eficiência (a crença na capacidade de exercer controle sobre sua própria 

vida) está relacionada às escolhas pessoais de comportamento durante o 

processo de envelhecimento e à preparação para a aposentadoria. 

Saber superar adversidades determina o nível de adaptação a mudanças 

(como a aposentadoria) e a crises do processo de envelhecimento (a privação e 

o surgimento de doenças). Homens e mulheres que se preparam para a velhice e 

se adaptam a mudanças fazem um melhor ajuste em sua vida depois dos 60 anos. 

A maioria das pessoas fica bem humorada à medida que envelhece e, em geral, 

os idosos não diferem muito dos jovens no que se refere à capacidade de 

solucionar problemas. 

 

Fatores determinantes relacionados ao ambiente físico 

 
Ambientes físicos adequados à idade podem representar a diferença 

entre a independência e a dependência para todos os indivíduos, mas 

especialmente para aqueles em processo de envelhecimento. 

Por exemplo, pessoas idosas que moram em ambientes ou áreas de risco 

com múltiplas barreiras físicas saem, provavelmente, com menos freqüência, e, 

por isto, estão mais propensas ao isolamento, depressão, menor preparo físico 

e mais problemas de mobilidade. 

Deve-se dar uma atenção especial aos idosos que moram em áreas rurais 

(cerca de 60% no mundo todo), onde os tipos de doença podem ser diferentes em 

função das condições do ambiente e da falta de serviço de ajuda disponível. A 

urbanização e a migração dos jovens em busca de emprego pode deixar os idosos 

isolados em áreas rurais com poucos meios de se manter, e pouco ou nenhum 

acesso a serviços sociais e de saúde. 
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Serviços de transporte público acessíveis e baratos são necessários 

em áreas rurais e urbanas, de modo que pessoas de todas as idades possam 

participar integralmente na vida da família e da comunidade. Isso é 

especialmente importante para os idosos com problemas de mobilidade. 

Os perigos no ambiente físico podem causar lesões incapacitantes e 

dolorosas nos idosos, e as mais freqüentes são decorrentes de quedas, 

incêndios e batidas de automóveis. 

 

Moradia segura 

 

Moradia e vizinhança seguras e apropriadas são essenciais para o bem 

estar do jovem e do idoso. Para este, a localização, incluindo a proximidade 

de membros da família, serviços e transporte pode significar a diferença 

entre uma interação social positiva e o isolamento. Os padrões de construção 

devem levar em conta as necessidades de saúde e de segurança das pessoas 

idosas, como os obstáculos nas residências que aumentam o risco de quedas 

precisam ser corrigidos ou removidos. 

Em todo o mundo há uma tendência maior de que os idosos vivam 

sozinhos – especialmente mulheres livres mais velhas, a maioria viúvas e 

pobres, atémesmo em países desenvolvidos. Outros podem ser forçados a viver 

em lugares que não são os de sua escolha, como com parentes, e em lares já 

cheios. Em muitos países em desenvolvimento, a proporção de idosos vivendo em 

cortiços e favelas está aumentando rapidamente, pois muitos que se mudaram 

para as cidades há tempos tornaram-se moradores de favelas, enquanto outras 

pessoas idosas migram para as cidades a fim de se unir a membros mais jovens 

da família que mudaram antes. 

As pessoas idosas que vivem nesses lugares correm um risco maior de 

isolamento social e saúde precária. Em tempos de crises e conflitos, os 

idosos desalojados são particularmente vulneráveis e, em geral, não conseguem 

caminhar até os campos de refugiados. Mesmo quando conseguem, pode ser 

difícil obter abrigo e comida, especialmente as mulheres idosas e aqueles com 

deficiências, com baixo nível social e que enfrentam inúmeras outras 

barreiras. 

 

Quedas 

A queda de pessoas idosas é uma causa crescente de lesões, custos de 

tratamento e morte. Os obstáculos dos ambientes que aumentam os riscos de 

queda incluem pouca iluminação, pisos irregulares ou escorregadios e a falta 

de corrimão para apoio. Estas quedas ocorrem freqüentemente no ambiente da 

casa e podem ser evitadas. 

As conseqüências das lesões sofridas em uma idade mais avançada são 

mais graves do que entre pessoas mais jovens. Para lesões da mesma gravidade, 

os idosos experimentam mais incapacidade, período de internação mais longo, 

extensos períodos de reabilitação, maior risco de dependência posterior e de 

morte. 
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Pode-se prevenir a grande maioria das lesões; entretanto, a 

percepção tradicional de que sejam acidentes , resultou em 

uma negligência histórica nessa área da saúde pública. 

 

 

Água limpa, ar puro e alimentos seguros 

Água limpa, ar limpo e acesso à alimentação segura são 

particularmente importantes para a maioria dos grupos populacionais 

vulneráveis, ou seja, crianças, idosos e aqueles com doença crônica e sistema 

imunológico comprometido. 

 

Fatores determinantes relacionados ao ambiente social 

 
Apoio social, oportunidades de educação e aprendizagem permanente, 

paz, e proteção contra a violência e maus-tratos são fatores essenciais do 

ambiente social que estimulam a saúde, participação e segurança, à medida que 

as pessoas envelhecem. Solidão, isolamento social, analfabetismo e falta de 

educação, maustratos e exposição a situações de conflito aumentam muito os 

riscos de deficiências e morte precoce. 

 

Apoio social 

O apoio social inadequado está associado não apenas a um aumento em 

mortalidade, morbidade e problemas psicológicos, mas também a uma diminuição 

na saúde e bemestar em geral. O rompimento de laços pessoais, solidão e 

interações conflituosassão as maiores fontes de estresse, enquanto relações 

sociais animadoras e próximas são fontes vitais de força emocional (Gironda & 

Lubben, no prelo).  

No Japão, por exemplo, as pessoas idosas que informaram uma falta de 

que aqueles que tinham um apoio social maior (Sugiswawa e cols., 1994). 

As pessoas idosas apresentam maior probabilidade de perder parentes e 

amigos, de ser mais vulneráveis à solidão, isolamento social e de ter um 

menor grupo social . O isolamento social e a solidão na velhice estão 

ligados a um declínio de saúde tanto física como mental. Em muitas 

sociedades, homens têm menos chance do que as mulheres de obter redes de 

apoio social. Entretanto, em algumas culturas, as mulheres idosas que ficam 

viúvas são istematicamente excluídas da sociedade ou até rejeitadas por sua 

comunidade. 

As autoridades, organizações não governamentais, indústrias privadas 

e os profissionais de serviço social e de saúde podem ajudar a promover redes 

de contatos sociais para as pessoas idosas a partir de sociedades de apoio 

tradicionais e grupos comunitários liderados pelos idosos, trabalho 

voluntário, ajuda da vizinhança, monitoramento e visitas em parceria, 

cuidadores familiares, programas que promovam a interação entre as gerações, 

e serviços comunitários. 

 

Violência e maus-tratos contra o idoso 
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Os idosos frágeis ou que vivam sozinhos podem se sentir 

particularmentevulneráveis a crimes como furto ou agressão. Uma forma 

bastante comum de violência (especialmente contra mulheres) é o abuso do 

idoso, cometido por membros da família ou acompanhantes formais bem 

conhecidos da vítima. Os maus tratos contra idosos ocorrem em famílias de 

todos os níveis econômicos. Sua escalada aumenta com mais freqüência em 

sociedades que experimentam problemas econômicos e desorganização social 

quando a taxa de crime e exploração tende a crescer. 

De acordo com a Rede Internacional para a Prevenção do Abuso 

ao Idoso, este abuso é um ato único ou repetido, ou a falta 

de uma ação apropriada, que ocorre no âmbito de qualquer 

relacionamento onde haja uma expectativa de confiança, que 

cause dano ou angústia a uma pessoa mais velha . 

(Action on Elder Abuse - 1995 [Ação para o Abuso de Idosos]) 

Os maus tratos contra idosos incluem tanto o abuso físico, sexual, 

psicológico e financeiro, quanto a negligência. Os próprios idosos percebem o 

abuso como os seguintes fatores sociais: negligência (exclusão social e 

abandono), violação (dos direitos humanos, legais e médicos) e privação (de 

escolhas, decisões, status, dinheiro e respeito) (OMS/ INPEA 2002).  

O abuso ao idoso é uma violação dos direitos humanos e uma causa 

relevante de lesões, doenças, perda de produtividade, isolamento e desespero. 

Em geral, em todas as culturas, é pouco denunciado. 

Combater e reduzir os maus tratos contra idosos demanda uma abordagem 

multisetorial, multidisciplinar, que envolve oficiais de justiça, 

funcionários do poder executivo, trabalhadores do serviço social e de saúde, 

líderes trabalhistas, líderes espirituais, instituições religiosas, 

organismos de defesa e os própriosidosos. Também são necessários esforços 

sustentados para aumentar a consciência pública sobre estes problemas e para 

mudar valores que perpetuem desigualdades entre gêneros e atitudes 

preconceituosas. 

 

Educação e alfabetização 

 

Os baixos níveis de instrução e o analfabetismo estão associados a 

maiores riscos de deficiência e morte durante o processo de envelhecimento, 

assim como os altos índices de desemprego. A educação em idade mais jovem, 

combinada com oportunidades de aprendizado permanente, pode ajudar as pessoas 

a desenvolverem as habilidades e a confiança que precisam para se adaptar e 

permanecer independentes à medida que envelhecem. 

Alguns estudos demonstraram que problemas de emprego entre 

trabalhadores mais velhos são, em geral, causados por sua pouca 

alfabetização, e não pelo envelhecimento em si. Se quisermos que os 

indivíduos mantenham-se envolvidos em atividades físicas relevantes e 

produtivas enquanto envelhecem, há a necessidade de um treinamento contínuo 

no ambiente de trabalho e de oportunidades de aprendizado permanente na 

comunidade (OCDE, 1998). 

Como os mais jovens, os cidadãos mais velhos necessitam de 

treinamento em novas tecnologias, especialmente na agricultura e comunicação 
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eletrônica. O aprendizado individual, mais prática e ajustes físicos (como o 

uso de caracteres impressos maiores) podem compensar a diminuição na acuidade 

visual, na audição e na memória de curto prazo. Os idosos podem e devem 

permanecer criativos e flexíveis. 

O aprendizado entre gerações preenche a lacuna entre as diferenças de 

idade, melhora a transmissão de valores culturais e promove o valor de todas 

as idades. Alguns estudos demonstraram que jovens que aprendem com idosos 

possuem atitudes mais positivas e realistas quanto à geração mais velha. 

Infelizmente, ainda há disparidades marcantes nas taxas de 

alfabetização entre homens e mulheres. Em 1995, nos países menos 

desenvolvidos, 31% das mulheres adultas eram analfabetas, em comparação a 20% 

dos homens adultos (OMS, 1998a). 

 

Fatores econômicos determinantes 

Três aspectos do ambiente econômico têm um efeito particularmente 

relevante sobre o envelhecimento ativo: a renda, o trabalho, e a proteção 

social. 

 

Renda 

As políticas de envelhecimento ativo precisam se cruzar com projetos 

mais amplos para reduzir a pobreza em todas as idades. Os pobres de todas as 

idades apresentam um risco maior de doenças e deficiências e os idosos estão 

particularmente vulneráveis. Muitos idosos, especialmente as mulheres, vivem 

sozinhos ou em áreas rurais sem renda certa ou suficiente. Estes fatores 

afetam seriamente seu acesso a alimentos nutritivos, moradia adequada e 

cuidados de saúde. 

Na verdade, alguns estudos demonstraram que idosos com baixa renda 

têm uma chance de cerca de 30% de apresentar altos níveis funcionais se 

comparados àqueles que possuem uma renda alta (Guralnick e Kaplan, 1989). 

Os mais vulneráveis são homens e mulheres idosos que não possuem 

bens, pouca ou nenhuma poupança, nenhuma pensão ou pagamento de seguro 

social, ou que façam parte de famílias com renda baixa ou incerta. Os que não 

possuem filhos ou parentes freqüentemente enfrentam um futuro incerto e 

correm um risco maior de falta de moradia, abandono e pobreza. 

 

Proteção social 

Em todo o mundo, as famílias providenciam a maior parte do auxílio 

para idosos que precisam de ajuda. 

Contudo, à medida que as sociedades se desenvolvem e a tradição de 

convivência entre as gerações no mesmo ambiente começa a mudar, os países são 

cada vez mais chamados a desenvolverem mecanismos que dêem proteção social a 

idosos incapazes de ganhar a vida e que estejam sozinhos e vulneráveis. Nos 

países em desenvolvimento, os idosos que precisam de assistência tendem a 

confiar na ajuda da família, em transferências de serviços informais e em 

economias pessoais. 

Há pouquíssimos programas de serviço social nesses locais e, em 

alguns casos, redistribui-se a renda para minorias da população menos 
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carentes. Entretanto, em países como a África do Sul e a Namíbia, que possuem 

uma pensão nacional para a velhice, esses benefícios são a maior fonte de 

renda de muitas famílias pobres, assim como de adultos mais velhos que vivem 

nessas famílias. O dinheiro oriundo dessas pequenas pensões é usado para 

comprar alimentos para o lar, enviar as crianças para a escola, investir em 

tecnologias agrícolas e garantir a sobrevivência de muitas famílias pobres da 

cidade. 

Nos países desenvolvidos, as medidas de seguridade social podem 

incluir pensão para a velhice, aposentadoria por motivos ocupacionais, 

incentivos para a poupança voluntária, fundos compulsórios de poupança e 

programas de seguro para deficiências, doenças, tratamentos a longo prazo e 

desemprego. Recentemente, as reformas políticas favoreceram uma abordagem com 

vários fundamentos, que mistura apoio estatal e privado na segurança para a 

velhice e encoraja o trabalho por mais tempo e a aposentadoria gradual. 

 

Trabalho 

Em todo o mundo, se mais pessoas pudessem ter, o quanto antes em sua 

vida, oportunidades de trabalho digno (com remuneração adequada, em ambientes 

apropriados, e protegidos contra riscos), iriam chegar à velhice ainda 

capazes de participar da forca de trabalho. Assim, toda a sociedade se 

beneficiaria. Em todas as partes do mundo, há um aumento do reconhecimento da 

necessidade de se apoiar a contribuição ativa e produtiva que idosos podem 

dar e fazem no trabalho formal, informal, nas atividades não-remuneradas em 

casa e em ocupações voluntárias. 

Nos países desenvolvidos, o ganho potencial do incentivo para as 

pessoas mais velhas trabalharem mais tempo não está sendo bem entendido. Mas 

quando o índice de desemprego está alto, há freqüentemente uma tendência a 

reduzir o número de trabalhadores mais velhos como meio de se criar empregos 

para os jovens. 

Contudo, a experiência mostrou que a aposentadoria antecipada usada 

para dar espaço a novos empregos para os desempregados não foi uma solução 

eficaz (OCDE, 1998). 
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Nos países menos desenvolvidos, os idosos tendem a se manter 

economicamente ativos na velhice pela necessidade (Figura 9). No entanto, 

industrialização, adoção de novas tecnologias e mobilidade do mercado de 

trabalho estão ameaçando muito do trabalho tradicional dos idosos, 

especialmente nas áreas rurais. Os projetos de desenvolvimento precisam 

garantir que idosos sejam qualificados para esquemas de crédito e plena 

participação nas oportunidades de geração de renda. 

 

O enfoque apenas no mercado de trabalho formal tende a ignorar 

a valorosa contribuição que os idosos dão ao setor informal 

(por exemplo, menor escala, atividades autônomas e serviço 

doméstico) 

e ao trabalho não-remunerado em casa. 

 

Tanto nos países em desenvolvimento quanto nos desenvolvidos, os 

idosos algumas vezes responsabilizam-se pela administração do lar e pelo 

cuidado com crianças, de forma que os adultos jovens possam trabalhar fora de 

casa. 

Em todos os países, os idosos qualificados e experientes atuam como 

voluntários em escolas, comunidades, instituições religiosas, negócios e 

organizações políticas e de saúde. O trabalho voluntário beneficia os idosos 

ao aumentar os contatos sociais e o bem-estar psicológico e, ao mesmo tempo, 

oferece uma relevante contribuição para as comunidades e nações. 
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5. ATENÇÃO À SAÚDE DO HOMEM  

 

 

 

 

 

 

O CASO DO SR. RAIMUNDO. 

 

Raimundo tem 55 anos de idade, convive com Marta há 15 anos 

e é pai de quatro filhos. É um trabalhador da construção civil, pedreiro de 

uma empreiteira. Sai de casa às seis horas da manhã e só retorna às 

dezoito horas. Há aproximadamente um mês vem apresentando 

problemas urinários, começando a ficar muito preocupado, pois o 

problema têm se agravado nos últimos dias. No início era apenas 

dificuldade para urinar e agora já apresenta dor. Queixa-se também de 

dores nas pernas. Procurou atendimento durante o final de semana em 

uma unidade hospitalar próxima de seu bairro, mas foi informado que seu 

problema não era urgência e que deveria buscar atendimento em um 

Centro de Saúde da Família (CSF). Na segunda-feira faltou trabalho para 

realizar a consulta no CSF, aguardou na fila por quase duas horas e 

finalmente foi recebido pela atendente: 

- Bom dia qual o problema do senhor? 

- Estou sentindo umas dores nas pernas e problemas de urina. 

- Qual o seu nome? 

- É Raimundo Sousa, eu... 

Sem esperar muito que Raimundo continuasse a atendente 

comenta: - Sr. Raimundo hoje está muito lotado aqui, temos muitas 

crianças com febre e alguns idosos que precisam de atendimento, o que o 

senhor pode fazer é voltar na quinta-feira à tarde quando o médico faz 

atendimento de demanda geral. 
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- Eita, assim fica ruim! Eu já perdi trabalho hoje, meu patrão não 

vai gostar que eu falte mais um dia. Que horas começam as consultas à 

tarde moça? 

- Começam 14:00 horas mas tem que chegar pelo menos 12:00 

horas, pois o atendimento é por ordem de chegada.  

- Num dá pra agendar não? Esse horário é muito ruim! 

- Não senhor, aqui só agendamos as consultas dos programas 

que são as puericulturas, pré-natal, diabético e hipertensos...  

Inconformado Raimundo sai do CSF e vai correndo para não 

perder o próximo ônibus para o trabalho, no caminho vai pensando como 

fará para resolver seu problema: 

- Arre égua! O que é que faço agora? Se ao menos o dinheiro 

desse eu ia pagar uma consulta particular à noite. Já sei vou é falar com o 

Toinho da Farmácia pra ele me dizer um remédio bom, lá eu posso pelo 

menos comprar fiado. 

Na mesma noite Raimundo procura a farmácia e compra uma 

medicação, sente um alívio rápido das dores urinárias e fica mais tranquilo. 

A dificuldade urinária, porém, persiste e Raimundo fica ainda por mais 

algumas semanas apresentando os sintomas. 

 Em uma madrugada, após todo o dia sem urinar, Raimundo é 

levados às pressas por seus familiares ao mesmo hospital o qual havia 

procurado anteriormente, com fortes dores abdominais.  

Depois de ouvir várias críticas dos profissionais daquela unidade 

de saúde que diziam não entender como uma pessoa é tão descuidada 

ao ponto de deixar um problema se agravar dessa forma, Raimundo é 

submetido a exames e tem o diagnóstico médico de CA de próstata. 
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Avaliação da Disciplina 

 

A avaliação individual do aluno deve se dar de forma dinâmica 

com a observação de seu envolvimento nas atividades em sala, sua 

expressão de opiniões e posicionamento frente a temas polêmicos e 

integração com os demais colegas nos trabalhos em equipe e o produto. 

A cada atividade realizada em sala deverá ser atribuída uma 

nota de equipe, onde o professor deve avaliar se o conteúdo apresentado 

pelos alunos e os comentários realizados pela equipe estão alinhados com 

o que é apresentado nos textos sugeridos ou ainda com a opinião 

propagada por especialistas não citados neste manual. 
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Hino do Estado do Ceará

Poesia de Thomaz Lopes
Música de Alberto Nepomuceno
Terra do sol, do amor, terra da luz!
Soa o clarim que tua glória conta!
Terra, o teu nome a fama aos céus remonta
Em clarão que seduz!
Nome que brilha esplêndido luzeiro
Nos fulvos braços de ouro do cruzeiro!

Mudem-se em flor as pedras dos caminhos!
Chuvas de prata rolem das estrelas...
E despertando, deslumbrada, ao vê-las
Ressoa a voz dos ninhos...
Há de florar nas rosas e nos cravos
Rubros o sangue ardente dos escravos.
Seja teu verbo a voz do coração,
Verbo de paz e amor do Sul ao Norte!
Ruja teu peito em luta contra a morte,
Acordando a amplidão.
Peito que deu alívio a quem sofria
E foi o sol iluminando o dia!

Tua jangada afoita enfune o pano!
Vento feliz conduza a vela ousada!
Que importa que no seu barco seja um nada
Na vastidão do oceano,
Se à proa vão heróis e marinheiros
E vão no peito corações guerreiros?

Se, nós te amamos, em aventuras e mágoas!
Porque esse chão que embebe a água dos rios
Há de florar em meses, nos estios
E bosques, pelas águas!
Selvas e rios, serras e florestas
Brotem no solo em rumorosas festas!
Abra-se ao vento o teu pendão natal
Sobre as revoltas águas dos teus mares!
E desfraldado diga aos céus e aos mares
A vitória imortal!
Que foi de sangue, em guerras leais e francas,
E foi na paz da cor das hóstias brancas!

Hino Nacional

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heróico o brado retumbante,
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da pátria nesse instante.

Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte,
Em teu seio, ó liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte!

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
De amor e de esperança à terra desce,
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resplandece.

Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada,Brasil!

Deitado eternamente em berço esplêndido,
Ao som do mar e à luz do céu profundo,
Fulguras, ó Brasil, florão da América,
Iluminado ao sol do Novo Mundo!

Do que a terra, mais garrida,
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;
"Nossos bosques têm mais vida",
"Nossa vida" no teu seio "mais amores."

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado,
E diga o verde-louro dessa flâmula
- "Paz no futuro e glória no passado."

Mas, se ergues da justiça a clava forte,
Verás que um filho teu não foge à luta,
Nem teme, quem te adora, a própria morte.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada, Brasil!




