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Prefácio 
Braulio Henrique Magnani Branco 

Rose Mari Bennemann 
Rute Grossi-Milani 

 
As ações e intervenções promotoras da saúde visam atuar na mudança dos 

determinantes da saúde e devem considerar em seu planejamento não só os fatores que 
estão sob o controle direto das pessoas, mas também os que afetam a qualidade de vida e 
que estão fora de sua influência, como as condições sociais, econômicas e ambientais 
(CARTA DE OTTAWA, 1986). Portanto, necessitamos de profissionais qualificados para 
atuar como promotores da saúde, com uma visão integral do ser humano, desenvolvendo 
habilidades para o planejamento, a execução e a avaliação de programas interdisciplinares. 
Pois, diante da nossa realidade atual, é urgente a criação de intervenções que agreguem 
contribuições de diferentes disciplinas sob uma perspectiva sistêmica, visto que são 
inúmeros os desafios que afetam a saúde da população.  

As ideias apresentadas neste livro pautam-se na compreensão da promoção da 
saúde de forma indissociável da melhoria da qualidade de vida, em que a capacitação da 
comunidade representa fator chave nesse processo (CARTA DE OTTAWA, 1986). Desse 
modo, partimos de uma concepção da saúde, além do plano puramente biológico associado 
à ausência de doença, e que reconhece o sujeito também nas suas dimensões psicológica, 
social, histórica, espiritual e ambiental.  

Impulsionados pelo interesse em atender demandas de profissionais promotores de 
saúde de diferentes áreas do conhecimento e pelas inquietações dos doutorandos do 
Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde da Universidade Cesumar, buscamos 
enfocar temas que permitem a reflexão acerca de problemáticas da atualidade, como o 
sofrimento mental, a obesidade e o envelhecimento populacional. Sempre com a 
preocupação em analisar as evidências de eficácia e efetividade das investigações.  

Iniciamos com o tema promoção da saúde mental à família da criança com 
deficiência, com vistas a discutir sobre as angústias enfrentadas pelos pais, a 
ressignificação do filho imaginário para o filho real, e apresentamos alguns programas 
educacionais que promovem a saúde dessas famílias, ajudando a alcançar maior resiliência.  

A seguir percorremos os benefícios e os desafios do trabalho interdisciplinar com 
enfoque no combate à obesidade de crianças e adolescentes. Dessa forma, apresentamos 
conceitos sobre obesidade, suas causas, consequências e políticas públicas que somam 
como alicerce para desenvolver ações de prevenção e promoção da saúde capazes de 
auxiliar na diminuição de casos. Destacamos os métodos de intervenção interdisciplinar e 
multiprofissional tendo como foco a mudança de hábitos alimentares, a diminuição de peso 
e o incentivo à atividade física na infância e adolescência. 

Ainda sobre a adolescência, trazemos à luz os cuidados necessários em relação aos 
comportamentos sexuais de risco, dando maior visibilidade à gravidez e às infecções 
sexualmente transmissíveis, com o intuito de incentivar intervenções de promoção da 
saúde sexual e reprodutiva. Apesar das evidências científicas de que a educação integral 
em sexualidade, juntamente com o acesso facilitado a contraceptivos sejam efetivos na 
prevenção da gravidez indesejada e infecções sexualmente transmissíveis, discutimos o 
quanto este assunto se mostra carregado de barreiras, o que dificulta a implementação das 
intervenções. 
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Voltando-nos para a vida adulta, apresentamos a importância dos alimentos e 
nutrientes ao desenvolvimento humano e a necessidade das mudanças de hábitos 
alimentares nos padrões brasileiros. Ressaltamos o papel das políticas públicas e das ações 
intersetoriais no combate à obesidade e ao excesso de peso. Além disso, discutimos as 
evidências científicas no manejo da obesidade por meio de programas interdisciplinares e 
nutricionais.  

E, por fim, dedicamos uma seção para os programas de intervenção no 
envelhecimento. Enfocamos algumas temáticas específicas como a sarcopenia, o estímulo à 
prática de atividade física, o envelhecimento saudável e bem-sucedido, a mobilidade do 
idoso, as cidades sustentáveis, o planejamento para o deslocamento seguro, a socialização 
e participação social e o sofrimento mental no idoso. Considerando os aspectos elencados, 
ressaltamos o valor da atividade física, da alimentação saudável, da saúde mental e da 
promoção da mobilidade segura, como instrumentos para a promoção da saúde integral do 
idoso.  

Desejamos uma boa leitura e almejamos que as produções apresentadas neste livro 
possibilitem mantê-los atualizados e contribuam para o desenvolvimento científico na área 
da promoção da saúde, assim como, para a propagação de estratégias que visem melhorar 
os aspectos biopsicossociais da população. Para concluir, agradecemos a todos os autores 
que dedicaram seu tempo e esforço a fim de proporcionar a riqueza de conteúdos que 
fazem parte desta obra.   
 
Referências 
Ottawa charter for health promotion. Health Promotion International, 1986. 
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Capítulo 1 - Promoção da saúde mental à família da criança 
com deficiência 

 
José Alípio Garcia Gouvêa 

Leonardo Pestillo de Oliveira 
Rute Grossi-Milani 

 
Introdução 
 

As famílias que cuidam da criança com deficiência, principalmente as mães, possuem 
a responsabilidade do cuidado diário, pois conhecem mais a realidade e as necessidades do 
filho, como alimentação, transporte, higiene pessoal, escolarização, entre outras. Tais 
situações, sem dúvida, afetam diretamente a qualidade de vida da mãe (BOURKE‑TAYLOR; 
JANE; PEAT, 2018).  

Quando a mãe recebe o diagnóstico da deficiência do filho, vivencia um processo de 
enfrentamento que envolve a aceitação da deficiência e a compreensão sobre a condição 
da criança e dos recursos terapêuticos disponíveis e necessários, o que pode acarretar 
ansiedade (PALAMIN et al., 2014) e problemas relacionados à saúde mental, à física e à 
social (BOREK et al., 2018). O cuidador está propenso a desenvolver sentimentos e 
emoções que podem evoluir para casos de depressão, de ansiedade e de estresse, 
afetando a qualidade do sono, o autocuidado e a qualidade de vida (CARLSON; MILLER, 
2017; LEE et al., 2018). 

Esse processo pode trazer implicações psicoafetivas, alterando o comportamento da 
mãe ou de quem a substitui, o que pode comprometer o vínculo familiar, bem como 
desencadear distúrbios psicológicos, como depressão e transtornos de ansiedade (MÄDER 
et al., 2013). Segundo Lee, Matthews e Park (2019), as mães de crianças com Paralisia 
Cerebral (PC), por exemplo, na maioria das vezes, cuidam sozinhas de seu filho, o que 
afeta a sua saúde, a sua qualidade de vida e o ambiente social da família. 

De acordo com Magaña et al. (2015), as famílias da criança com deficiência são as 
mais acometidas por problemas físicos e psicológicos, afetando o bem-estar e o 
funcionamento da família. As novas necessidades e as preocupações futuras, como o 
cuidado contínuo, a educação e os altos custos do tratamento, aumentam a sensação de 
estresse nos responsáveis. Quando o pai auxilia nas tarefas de casa e no cuidado do filho 
com deficiência, a família e, principalmente, a mãe apresentam uma melhora nos padrões 
de qualidade de vida e de bem-estar (BRAND; ZAIDMAN-ZAIT; MOST, 2018). Posto isso, o 
objetivo central deste capítulo é apresentar as intervenções e os programas voltados à 
promoção da saúde mental a familiares da criança com deficiência. 
 
A família perante a deficiência do filho 
 

A família, segundo Minuchin (1985), é organizada por meio das crenças, dos valores 
e das práticas desenvolvidas e estruturadas pela sociedade para melhor adaptação de seus 
membros. O processo de adaptação, muitas vezes, é desafiador, pois ocorrem mudanças 
nos padrões social, familiar e pessoal, havendo uma reorganização do ciclo da vida.  

Dias (2011) comenta que as famílias são estruturas dinâmicas, que convivem por um 
determinado tempo e são compostas por membros unidos por laços sanguíneos ou por 
afetividade ou por interesse. O autor complementa que, quando pensamos em família, 
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remetemo-nos ao lugar de onde nascemos, crescemos e, provavelmente, morreremos, pois 
adquirimos hábitos de interação e de socialização. No entanto, a família, se possuir 
dificuldade para adaptar-se, pode desenvolver problemas de relacionamento de fácil 
detecção, os quais geram alterações nas funções do dia a dia.  

Alarcão e Gaspar (2007) comentam que a família, geralmente, é um ótimo lugar, 
propiciando a interação e o desenvolvimento das pessoas. Ela proporciona um crescimento 
saudável dos familiares, sendo sua função educar e proteger os mais novos.  

Na formação de uma nova família, durante o processo da gravidez, é comum que os 
pais projetem o futuro de seu filho imaginário, dotado de onipotência e sendo capaz de 
realizar todos os seus desejos. Eles acabam idealizando o sexo, o seu desempenho escolar 
e a sua carreira profissional. No entanto, ao se depararem com o filho real, as famílias 
precisam rearranjar-se (TAVARES, 2016; MARQUES et al., 2018). 

Quando o bebê nasce, é comum que aconteçam modificações na estrutura familiar. 
Uma criança com deficiência tende a aumentar a responsabilidade dos pais, pois muda a 
rotina familiar, as necessidades e os deveres sociais e econômicos. Além disso, esse 
nascimento, muitas vezes, pode ocasionar situações de estresse, tratamentos médicos, 
aumento nas despesas com alimentação, sentimentos de desânimo e de tristeza, 
problemas nos transportes, conflitos conjugais e problemas de rejeição e de atenção ao 
filho (DUARTE, 2010).  

Alves (2012) discute sobre a morte simbólica, a qual acontece quando há rupturas 
na vida, gerando o processo de luto. Isso pode ocorrer, por exemplo, em situações de 
separação de um casal, de aquisição de doenças, de mutilações, de doença mental e de 
nascimento de um filho com deficiência; esta gera nas famílias profunda tristeza, medo do 
futuro, frustrações e vergonha. PALAMIN et al. (2014) comentam sobre os sintomas que 
mães manifestam quando descobrem a deficiência auditiva do seu filho: muitas ficam 
chocadas e deprimidas; sentem amor e ódio, alegria e sofrimento, aceitação e rejeição, 
euforia e depressão. 

Dessa maneira, as famílias das crianças com deficiência devem ser melhor assistidas, 
uma vez que são mais suscetíveis a desenvolver transtorno mental. Na próxima etapa, 
descrevemos sobre os agravos da saúde mental, como a ansiedade, a depressão e o 
estresse nessas famílias.  
 
Agravos da saúde mental de familiares da criança com deficiência  
 

Mediante as constatações sobre a família da criança com deficiência, ponderamos 
que a ansiedade atrapalha a organização familiar, gerando instabilidade emocional, cuja 
motivação é a falta de compreensão dos pais sobre como serão os métodos de tratamento 
do filho (PALAMIN et al., 2014). Além disso, constatam-se a piora da qualidade do sono 
(BOREK et al., 2018) e a falta de vida social das famílias, em especial das mães (CARLSON; 
MILLER, 2017). 

Já o estresse atrapalha os cuidadores primários – principalmente as mães – a 
participarem da sociedade. Devido aos cuidados em tempo integral, as mães acabam 
renunciando às suas vidas social e profissional e ainda sofrem preconceitos (CARLSON; 
MILLER, 2017; LEE et al., 2018; SILVA; DAMAZIO; SANTANA, 2018). Além disso, ao 
comportamento problemático do filho, as mães também sofrem sintomas de estresse (LEE; 
MATTHEWS; PARK, 2019). 

Outro agravo à saúde mental é a depressão. Muito recorrente nas famílias das 
crianças com deficiência, dificulta os comportamentos saudáveis, como a prática de 
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exercícios físicos, o autocuidado, além de causar a falta ou o excesso alimentar (MAGAÑA 
et al., 2015). Também afeta a mãe em relação ao cuidado do filho, a qual ainda corre o 
risco de perder a profissão, de piora da situação financeira, não consegue participar de 
eventos sociais nem dormir adequadamente (TERZI; TAN, 2016). Nesse contexto, é válido 
ressaltar que a mãe pode desenvolver depressão após o diagnóstico do filho em qualquer 
fase do ciclo da vida (CARLSON; MILLER, 2017). 

Dessa maneira, a resiliência é um fator primordial para a construção de programas 
educacionais de saúde mental para famílias de crianças com deficiência. Gomes (2006) 
afirma que essas famílias vivem em condição de vulnerabilidade; por isso, o reforço familiar 
por meio da resiliência ajuda a desenvolver as competências do indivíduo ou do grupo, a 
fim de melhorar as sensações psicológicas saudáveis e de provocar o êxito social. 
Gomes (2006) complementa que a valorização das capacidades do indivíduo, como ser, 
estar, ter e querer, estabelece relação de auxílio às famílias, reduzindo o impacto negativo 
dos sintomas mental, físico e social, além de promover a autoestima, a autoeficácia, 
oportunizando novas formas de crescimento pessoal. 

Essa etapa do capítulo demonstrou as necessidades e os agravos na saúde mental, 
bem como a importância da resiliência nas famílias de crianças com deficiência, tendo a 
mãe como principal cuidadora em tempo integral. Na seção seguinte, são apresentados 
alguns programas de intervenção em promoção da saúde mental às famílias de crianças 
com deficiência. 
 
Programas de intervenção em promoção da saúde mental às famílias da criança 
com deficiência 
 

Nesta etapa, são discutidos os programas de intervenção em promoção da saúde 
mental que atendem famílias de crianças com deficiência. Para tanto, foram pesquisados 
por meio da frase “Saúde Mental à família da criança com deficiência” e da sua 
correspondente em inglês “Mental health to the family of the disabled child”. A busca foi 
realizada entre os meses de março e de abril de 2020 nas bases de dados indexados: 
United States National Libray of Medicine (PubMed); Scientific Electronic Library Online 
(Scielo); Biblioteca Virtual da Saúde (BVS). Os programas selecionados estão expostos no 
quadro a seguir. 
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Os estudos selecionados seguem três eixos principais: o primeiro é a 
educação na mudança do comportamento da família e o comportamento saudável 
(estudos 1 e 3); o segundo diz respeito à diminuição dos parâmetros de transtornos 
mentais e ao aumento da saúde mental/emocional, da física e da social dos 
familiares (estudos 2, 3 e 4); por fim, o terceiro se volta para a eficácia de 
programas que atuam com famílias de filhos com deficiência (estudos 3, 4, 5 e 6). 
Os objetivos das intervenções nos mostram a preocupação em desvendar as 
necessidades das famílias, estruturando programas de palestras, de seminários e de 
oficinas sobre saúde geral, de maneira a qualificar os pais em comportamentos de 
saúde para que possam, inclusive, disseminar o conhecimento adquirido para a 
comunidade ao seu redor. 

Com base no exposto, os programas selecionados estão alinhados à definição 
do termo promoção da saúde citado na Carta de Ottawa de 1986 (BRASIL, 2002) 
que trata da capacitação da comunidade, atuando na melhoria da qualidade de vida 
e da saúde para buscar o bem-estar físico, mental e social, tanto individual quanto 
do grupo, modificando o meio social de forma a satisfazer as necessidades das 
pessoas.  

Outro ponto importante dos programas estudados é o fato de envolverem a 
promoção da saúde mental das famílias cujo filho apresenta diferentes deficiências, 
como a deficiência intelectual, a deficiência física, o transtorno do espectro autista. 
Também vale mencionar que tais programas contam com a participação de vários 
profissionais da saúde, por exemplo, psicólogos, médicos, enfermeiros, terapeutas 
ocupacionais, fisioterapeutas, além de profissionais do serviço social, que atuam de 
maneira interdisciplinar.  

No contexto brasileiro, a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) é 
um marco para as políticas públicas em defesa da vida e indica a necessidade da 
consolidação das práticas individual e coletiva da população de maneira 
multidisciplinar, gerando ações entre diversos profissionais em determinados 
territórios, observando que a promoção da saúde deve ajudar o sujeito a considerar 
a sua autonomia e a sua singularidade, organizando e criando possibilidades de 
ações nos contextos social, econômico, político e cultural (BRASIL, 2002; 2018).  

Na conferência de Jacarta em 1997, o ponto forte foi a discussão sobre a 
saúde mental e a participação de empresas privadas em ações públicas (BRASIL, 
2002), observando o aumento das pesquisas relacionadas ao tema, assim como o 
interesse do setor privado em consolidar os programas de promoção da saúde em 
conjunto com o poder público. 

Os resultados dos programas educacionais apresentaram sugestões de 
programa aos governos e às empresas privadas e do terceiro setor, utilizando teorias 
para fundamentar o experimento, como a Teoria da Autoeficácia e a Teoria da 
Aprendizagem Social. 

A Teoria da Autoeficácia de Albert Bandura (1977), de acordo com Barros e 
Santos (2010), vem trazendo contribuições aos estudos acerca do comportamento 
humano; tem como foco a crença do indivíduo na sua capacidade de realizar, com 
eficiência, as atividades diárias, sem afetar suas escolhas e seu desempenho 
profissional. Lima; Souza (2019) comentam que o objetivo da Teoria da Autoeficácia 
é organizar as crenças dos indivíduos, capacitando-os para alcançar as suas metas. 
Isso possibilita que os pais de crianças com deficiência desenvolvam habilidades 
para prover cuidados aos filhos de forma bem-sucedida, atingindo o comportamento 
positivo, levando resiliência em atividades complexas. 
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A Teoria da Aprendizagem Social estabelece as metas, o ensaio de 
comportamento, o reforço e as atividades de casa, dando ênfase às habilidades de 
comunicação e às formas de lidar com o estresse (DIAS, 2019). As terapias são 
aplicadas em grupos de famílias com diagnóstico semelhante e possuem efeitos 
positivos tanto para as crianças quanto para os seus familiares (YILDIRIM; AŞILAR; 
KARAKURT, 2012). 

Foram utilizados 22 questionários nos artigos para analisar o tema saúde 
mental, os quais estavam divididos nas seguintes subáreas: transtorno mental (seis 
estudos), enfatizando a ansiedade, a depressão e o estresse, sendo que dois artigos 
utilizaram o mesmo questionário; família (seis estudos) com temas sobre o ambiente 
familiar, o empoderamento, as atitudes e as competências e as dificuldades 
encontradas pelos pais; comportamento dos familiares e das crianças (três estudos), 
considerando os hábitos e o desenvolvimento do comportamento familiar; saúde e 
bem-estar (dois estudos), analisando as dimensões da saúde física, mental, social e 
do bem-estar; a qualidade de vida das famílias (dois estudos), priorizando as 
dimensões da saúde mental, física e social; autoeficácia dos pais ou dos cuidadores 
(dois estudos) em reter conhecimentos de autocuidado em relação às doenças 
crônicas do responsável pela criança; atividade física (um estudo) de modo a 
observar se os pais praticavam caminhadas frequentemente. 

Como, neste texto, discutimos a promoção da saúde mental à família da 
criança com deficiência, observamos que a maioria dos artigos discute a melhora do 
transtorno mental por meio de interversões de programas de educação, de mudança 
de comportamento e de vida saudável.  

Yildirim, Aşilar e Karakut (2012), em seu artigo, observaram a eficácia do 
programa educacional psicossocial das famílias de filho com deficiência intelectual. O 
estudo ‒ controlado e randomizado ‒ foi realizado em dois centros de reabilitação 
com 75 mães divididas em grupos: controle e intervenção. Para a sua realização, as 
mães receberam um manual sobre as atividades. 

O programa educacional psicossocial, o qual utilizou métodos derivados da 
Teoria da Aprendizagem Social nas quatro sessões realizadas, teve como resultado a 
redução do risco de depressão e o aumento da compreensão do funcionamento 
saudável do comportamento das famílias. Ligado à área da Promoção da Saúde, o 
programa deslumbra o aumento da conscientização dos profissionais de saúde e a 
necessidade de orientação às famílias cujos filhos têm deficiência intelectual, bem 
como discute a importância de a mãe dividir a sua responsabilidade com outros 
membros da família. 

Já no estudo de May et al. (2012), foram observados os efeitos do programa 
Signpost com uma sub-amostra de atendimento às famílias de crianças de 3 a 16 
anos de idade com deficiência intelectual e com comportamento problemático. As 
famílias foram atendidas por 18 meses, por meio de quatro modalidades de 
atendimento: presencial com trabalho em grupo; presencial com atendimento 
individual; por telefone; pela aprendizagem autodirigida (iniciativa da pessoa). 

May et al. (2012) dividiram os participantes em dois grupos: grupo de mães 
com os pais e grupo de mães sem os pais das crianças com deficiência. Foi possível 
demostrar que os melhores resultados foram do grupo das mães com os pais, pois 
houve a diminuição dos sintomas de ansiedade e de depressão e do estresse devido 
à importância do papel do pai na estrutura da família, já que a presença dele 
melhora o comportamento problemático do filho. Os resultados da pesquisa não 
focaram o funcionamento conjugal nem a relação da ajuda mútua dos pais quanto 
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às necessidades da criança, mas sugeriram que a efetividade da participação do pai 
no programa ajudou a mãe de maneira expressiva nos cuidados com a criança.  

No artigo de Magaña et al. (2015), os pesquisadores treinaram mães da 
comunidade de crianças com deficiência intelectual no intuído de elas se tornarem 
duplicadoras dos conhecimentos sobre o comportamento saudável em famílias cujo 
filho apresente a mesma deficiência. O estudo, baseado na Teoria da Autoeficácia, 
por meio de seminários e de oficinas, discutiu temas, como autocuidado, assistência 
médica, atividade de bem-estar, nutrição, exercício, compreensão da depressão, 
apoio social e crescimento pessoal. Esse programa tem como foco reduzir os gastos 
da família com tratamento de saúde devido à melhora da qualidade de vida.  

O estudo de Magaña et al. (2015) teve como objetivo testar a eficácia do 
programa de educação em saúde de mães latinas com filhos mais velhos com 
deficiência intelectual. Mediante os dados, ressaltamos que a saúde das mães que 
foram atendidas semanalmente melhorou mais quando comparada à do grupo de 
mães que apenas recebeu o manual explicativo. Assim, os participantes do grupo 
intervenção tiveram escores maiores na autoeficácia relacionada à saúde; sentiram-
se mais confiantes em comportamentos saudáveis de autocuidado, de exercícios e 
de nutrição, diminuindo os sintomas de depressão, de modo que sentiram menos 
carga na função de cuidadoras. 

Magaña et al. (2015) demonstram a importância das promotoras de saúde, 
visto que os exemplos eram pertinentes às realidades das mães. Colocam como viés 
da pesquisa os resultados do comportamento saudável e dos sintomas depressivos, 
pois as promotoras poderiam instigar as respostas. Mesmo com a interferência, a 
avaliação do programa foi positiva e mostrou-se eficaz, pois sofreram aumento da 
autoeficácia e do comportamento saudável das mães.   

No artigo de Derguy et al. (2017), o programa de educação terapêutica 
(ETAP) para famílias de crianças com transtorno do espectro autista foi dividido em 
sete temas, sendo distribuídos em uma sessão a cada quinze dias. As temáticas 
selecionadas formam estas: autismo; comunicação familiar; compreensão do 
comportamento da criança; convivência social entre família e amigos; recursos 
assistenciais do governo; a participação dos pais. 

Derguy et al. (2017) avaliaram os participantes em situações pré e pós-testes 
e, após 3 meses, reavaliaram os sujeitos para observarem a retenção dos conteúdos 
que foram divididos em grupos: controle e intervenção. Os resultados da pesquisa 
mostraram que o grupo intervenção apresentou melhora na percepção da qualidade 
de vida, na ansiedade e nos sintomas depressivos. Desse modo, esse programa 
atende a expectativa de ser um projeto contundente nas questões de promoção da 
saúde mental. 

Derguy et al. (2017) demonstraram que o programa ETAP teve resultado 
expressivo, abrangendo temas inovadores, promovendo suporte aos pais na 
participação ativa e integrando-os no ambiente social. Em pesquisas futuras, porém, 
precisa ser melhor avaliado.   

Bourke-Taylor, Jane e Peat (2018) expuseram os resultados de um programa 
macro e duradouro chamado Mães saudáveis, Famílias Saudáveis (MSFS) cujo 
objetivo é observar a eficiência nos conteúdos sobre educação em saúde e na 
reformulação do estilo de vida das famílias de filho com deficiência. Esse programa 
durou oito sessões, caracterizando-se como uma pesquisa quali-quantititativa, que 
também ofereceu seis oficinas administradas por um terapeuta ocupacional e por 
um médico da saúde da mulher.  
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O programa MSFS caracterizou-se como interdisciplinar, pois, à convite dos 
pesquisadores, houve um fisioterapeuta que palestrou sobre a atividade física e um 
psicólogo que discutiu sobre o gerenciamento do estresse. Tais palestras 
conscientizaram os pais em relação à prática de atividade física; como consequência, 
houve a melhora da qualidade de vida, do bem-estar, além de as famílias se 
sentirem empoderadas devido à aquisição de novos conhecimentos. Todos os 
integrantes da família compreenderam a importância de atuarem em conjunto nos 
cuidados com a criança; logo, a socialização foi melhorada e os padrões de 
ansiedade e de estresse tanto dos pais quanto da criança diminuíram.  

Bourke-Taylor, Jane e Peat (2018) ponderam que, em pesquisas futuras, é 
importante que a coleta de dados seja feita pessoalmente ou por telefone, para que 
aumente o número de participantes, já que há perda amostral. Além disso, os 
autores ressaltam a necessidade de se fazer associações entre a responsabilidade de 
cuidar e os fatores estressantes, de se pesquisar o papel do pai como apoiador e 
como condutor de comportamentos saudáveis. O programa se mostrou eficaz na 
educação dos pais e, após o seu término, firmou parceria com entidade privada que 
trabalha com famílias de crianças especiais, treinando mães como líderes para as 
oficinas. 

Borek et al. (2018) tiveram como objetivos desenvolver uma intervenção em 
promoção da saúde e do bem-estar dos pais de filho com deficiência e testar a 
viabilidade e a aceitabilidade do programa. Os pesquisadores, inicialmente, 
estruturaram o programa em conjunto com os pais de filho com deficiência. Por 
meio da estruturação dos temas da intervenção, criou-se o programa Cuidadores de 
Pais Saudáveis (CPS), que passou por cinco etapas de elaboração.  

Após o desenvolvimento do programa, os pesquisadores aplicaram um 
projeto-piloto com poucos pais para avaliarem a eficácia do programa, seguindo um 
manual estruturado anteriormente. Com avaliações no pré, no pós-teste e de 
retenção dos conteúdos após dois meses, foram sete pais participantes. Apesar da 
baixa quantidade de indivíduos, o programa apresentou resultados significativos em 
relação à saúde, à diminuição da depressão e ao aumento do bem-estar, além da 
promoção da qualidade de vida de todos os familiares.  

O programa CPS aparenta ser promissor na área da promoção da saúde para 
os pais de crianças com deficiência, promovendo adaptações dos pais na saúde, na 
qualidade de vida e no bem-estar, melhorando o convívio familiar. 

Os programas de promoção da saúde apresentados trouxeram resultados 
consistentes para as famílias de crianças com deficiência, pois modificaram os 
comportamentos negativos dos pais e das crianças (YILDIRIM; AŞILAR; KARAKURT, 
2012; MAGAÑA et al., 2015); apresentaram diversos assuntos, como o apoio familiar 
(YILDIRIM; AŞILAR; KARAKURT, 2012); ajudaram os participantes a lidar com a 
ansiedade, a depressão e o estresse (MAY et al., 2014); ensinaram sobre 
comportamento saudável (MAGAÑA et al., 2015); os pais passaram a conhecer a 
necessidade da criança (DERGUY et al., 2017), bem como a importância da prática 
de exercícios físicos (BOURKE-TAYLOR; JANE; PEAT, 2018); houve melhora na 
qualidade de vida e no bem-estar (BOREK et al., 2018), entre outros. 

Dessa maneira, observamos que os programas poderão ser implementados no 
território brasileiro, utilizando os critérios da PNPS, a fim de ajudar famílias de 
crianças com deficiência a terem condições de se integrarem na sociedade, 
mudando a sua trajetória de vida, sendo pessoas ativas na comunidade.  
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Considerações finais 
 

Os programas demostraram sua eficácia, pois conseguiram modificar 
comportamentos problemáticos de pais e de filhos; valorizaram a presença dos pais 
no cotidiano do filho; implementaram hábitos saudáveis, como atividade física, 
nutrição, socialização na vida dos participantes; aumentaram a resiliência das 
famílias; houve também a diminuição dos sintomas de depressão, de ansiedade e de 
estresse. Tudo isso beneficiou a qualidade de vida e o bem-estar do participante e 
de todos que vivem ao seu redor. 

As intervenções caracterizaram-se como programas educacionais voltados 
para a promoção da saúde, contando com diversos profissionais da saúde. Além 
disso, demonstraram cuidados metodológicos com questionários validados, com 
divisão de grupos (por exemplo, controle e intervenção), com avaliação pré e pós-
teste. Vale ressaltar que alguns programas reavaliaram os participantes após meses 
do término da intervenção, observando a retenção dos conteúdos.  

Notamos que os programas estudados são voltados à Promoção da Saúde e 
podem ser duplicados no Brasil, com o auxílio de profissionais da saúde, de 
governantes e de empresas privadas, contando com a sociedade organizada. Assim, 
de fato, será possível criar um programa que promova a proteção e a promoção da 
saúde mental às famílias da criança com deficiência. 
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Capítulo 2 - A interdisciplinaridade como elemento da 
promoção da saúde em programas de intervenção em 

crianças com obesidade 
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Introdução 
 

A obesidade é uma doença crônica multifatorial, sendo reconhecida como um 
problema de saúde pública no Brasil e no mundo (MARTINS, 2018). O Ministério da 
Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde afirmam que 12,9% das crianças 
brasileiras entre 5 e 9 anos de idade seriam classificadas como obesas (BRASIL, 
2019). O aumento da prevalência da obesidade em crianças vem preocupando 
profissionais de saúde e pesquisadores em virtude dos danos e agravos causados 
para a saúde, relacionados a fatores biológicos, psicológicos e socioeconômicos 
(HENRIQUES et al., 2018).  

Para o adequado enfrentamento da obesidade infantil, a promoção da 
alimentação saudável aliada à prática de atividade física é fundamental durante a 
infância (ESCARSO; ABREU, 2012). A promoção de hábitos saudáveis deve ser 
realizada não só com a criança, mas também com toda família, visto que os hábitos 
alimentares da família e eventuais práticas não saudáveis dos cuidadores são os 
principais fatores de risco para o desenvolvimento da obesidade infantil (WILHELM; 
LIMA; SCHIRMER, 2007). 

Ressalta-se que a família se apresenta como principal elemento de construção 
para o bom desenvolvimento integral da criança, pois as funções básicas estão 
relacionadas com o cuidado e a educação (BRONFENBRENNER; MORRIS, 2006). 
Dessa forma, intervenções em promoção da saúde com crianças e familiares são 
substanciais para garantir o bem-estar de todos. Intervir não somente nas causas e 
consequências que geram a obesidade infantil, mas também na mudança do estilo 
de vida pode ser considerada como componente-chave a fim de combater a 
obesidade durante os ciclos da vida (BRASIL, 2019). Ao se considerar a população 
infantil, observa-se sua vulnerabilidade psicológica, socioeconômica e cultural, pois 
as crianças são dependentes do ambiente onde vivem, na maioria dos casos 
constituído pela família, na qual as crianças são reflexos desse ambiente 
(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2000). Quando desfavorável, o ambiente 
acaba gerando condições que levam ao surgimento de distúrbios alimentares, que 
uma vez instalados, poderão permanecer por anos e décadas caso não aconteçam 
mudanças no estilo de vida. 

O saber interdisciplinar vem crescendo em estudos e intervenções da saúde, 
visto que a interdisciplinaridade constitui uma forma de estruturar e organizar maior 
quantidade de conhecimento entre as áreas de conhecimento, facilitando a 
compreensão das múltiplas causas que afetam determinada realidade social, além 
de propiciar planos de intervenção mais efetivos, capazes de diminuir os casos de 
obesidade e, assim, promover a saúde da criança (SARAIVA; SLONCZEWSKI; 
CLISNEI, 2017). O objetivo do presente capítulo é discutir intervenções 
interdisciplinares em promoção da saúde no combate à obesidade infantil.  
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Obesidade infantil e o impacto na saúde da criança  
 
  A obesidade infantil é considerada uma doença crônica de amplitude mundial, 
capaz de gerar diversas consequências à saúde da criança. É ocasionada não apenas 
pelo sujeito e suas escolhas, mas também por diversos processos biopsicossociais 
(políticos, econômicos e socioculturais) (MELCA; FORTES, 2014). É uma doença 
crônica que traz consequências em todo o organismo, independente da faixa etária 
ou outras características individuais (TEIXEIRA-PAIVA et al., 2018). Os riscos dessa 
síndrome são semelhantes entre crianças e adultos, bem como suas respectivas 
causas (FISBERG et al., 2016). 

O aumento das prevalências de obesidade infantil no Brasil pode ser 
observado nas últimas cinco décadas. Uma das causas é a alteração no processo 
alimentar e nutricional vivenciado pela maioria das famílias durante esse período. 
Essas alterações contribuíram significativamente para um aumento da obesidade 
entre adultos e crianças (ARANHA; OLIVEIRA, 2020). Segundo a expectativa da 
Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2025 haverá 2,3 bilhões de adultos 
obesos. No Brasil, a mais recente pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde aponta 
que houve um aumento de obesos de 67,8% entre 2006 e 2018. Em relação às 
crianças, a pesquisa aponta que 12,9% da população entre 5 a 9 anos encontram-se 
com obesidade. 

Apesar da mesma característica e consequências idênticas, a obesidade na 
infância é preocupante por antecipar comorbidades associadas. Diabetes, 
dislipidemias, hipertensão arterial sistêmica são cada vez mais comuns em crianças 
com excesso de peso ou obesidade (SIMÃO et al., 2013). Nesse sentido, o excesso 
de peso transforma-se em um problema de saúde pública. Elaborar e aplicar ações 
de intervenções em crianças são necessários para a mudança no comportamento 
sedentário e consumo inadequado, pois o impacto na saúde dos indivíduos adultos 
será minimizado (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019). 

Além das doenças já citadas que surgem por meio da obesidade, outro fator 
preocupante é a relação social. Simões e Meneses (2007) ressaltam que a exclusão 
social de crianças obesas acontece em ambientes escolares e desencadeiam um 
processo de autoconceito negativo que influencia sua formação integral. 

O impacto da exclusão social sofrido pela criança pode afetar diretamente sua 
autoestima, agindo negativamente na formação do autoconceito, percepção do 
indivíduo sobre suas características, atributos e limitações, elementos essenciais 
para o desenvolvimento da criança. Quando o autoconceito formado na infância se 
estabelece, resiste a mudanças. A prática do convívio social com amigos, familiares e 
professores desempenha um papel importante na formação desse autoconceito 
(GALLAHUE; OZMUN; GOODWAY, 2013). A obesidade na infância pode desencadear 
a formação negativa do autoconceito e prejudicar a saúde física e mental, bem como 
desencadear possíveis intervenções para alteração no comportamento (LEMES; 
BATISTA, 2017). 

Como se observa, a obesidade infantil pode trazer prejuízos em aspectos 
essenciais do desenvolvimento, seja físico ou psicossocial. Por essa razão, 
organizações mundiais e nacionais elaboraram planos de intervenção para tratar 
desse problema. Como exemplo de mobilização, pode-se citar a Organização Pan-
Americana de Saúde (OPAS) (2014) como o “Plano de ação para prevenção de 
obesidade em crianças e adolescentes”. No Brasil, existe o Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE) (DOS SANTOS; MENEZES, 2019). Tais programas 
estimulam ações na promoção de alimentação saudável e um estilo de vida ativo 
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como enfrentamento à obesidade (FRANCISCATO et al., 2019). Os hábitos 
alimentares saudáveis certamente são um elemento importante no combate à 
obesidade infantil quando a causa é especificamente o comportamento inadequado 
da criança; a alimentação saudável, aliada ao estilo de vida ativo, são condições 
positivas para iniciar um tratamento para a obesidade. 

Serra et al. (2018) sinalizam que a escola é um ambiente adequado para 
detectar fatores de obesidade infantil e para intervir na educação em saúde das 
crianças. Monitorar a saúde dos alunos é necessário, pois nesse período da vida as 
crianças passam por diversas transformações físicas, emocionais e sociais, 
incorporando hábitos que podem perpetuar por toda a vida adulta.  

Hábitos para um estilo de vida saudável podem ser estimulados na infância 
com o intuito de inibir ou minimizar o exagero da utilização da tecnologia em 
detrimento de atividades práticas, orientadas ou não. Percebe-se que a concorrência 
da TV, vídeo game, celulares e computadores com a prática de atividades físicas 
contribui para a inatividade (LUCENA et al., 2015) e colabora para um 
comportamento sedentário, acarretando Doenças Crônicas Não Transmissíveis 
(COSTILL; WILMORE, 2013). A atividade física organizada, dentro de um programa 
adequado para a idade e capacidade de realização da criança, traz benefícios 
substanciais para o combate da obesidade (JANSSEN; LEBLANC, 2010). A atividade 
física altera de maneira favorável o metabolismo de lipídios e carboidratos, 
apresenta um relevante papel na sensibilidade à insulina e causa impacto sobre a 
distribuição de tecido adiposo, minimizando os possíveis riscos causados pelo 
excesso de peso (CARVALHO; MAREGA, 2012). 

A OMS orienta que crianças e jovens (5 a 17 anos de idade) realizem 
atividade física ou exercícios físicos. Essa recomendação objetiva a melhora da 
aptidão física cardiorrespiratória e força muscular, bem como a saúde óssea e 
mental. As atividades, jogos, recreação e deslocamentos devem ser realizados no 
contexto familiar, escola ou programas esportivos. Na prática, o acúmulo de 60 
minutos de atividade física relacionados à força e exercícios aeróbios com 
intensidade moderada ou vigorosa contribuem para um estilo de vida ativo, 
fortalecendo ossos, músculos e aumentando a massa magra (OMS, 2011). 

Por conseguinte, o estímulo à vida ativa em crianças deve-se a aspectos como 
idade, nível de desenvolvimento motor e cognitivo, saúde física e capacidade de 
realização, assim como à motivação para a participação nas atividades (WILLIAMS et 
al., 2002). O brincar, mesmo na fase dos movimentos reflexos, representa um 
benefício ao desenvolvimento e à atividade física (DE OLIVEIRA, 2000). Nessa 
direção, crianças de 0 a 12 meses de idade devem ser estimuladas com brinquedos 
de diversas cores, sons e formas, desde que sejam seguros para cada idade. 
Atividades locomotoras como engatinhar e rastejar, manipulativas como empurrar e 
puxar são recomendadas para bebês (CANADIAN PAEDIATRIC SOCIETY, 2018). 

Da mesma forma, as recomendações para as idades subsequentes seguem 
uma linha em que a diversão é um elemento preponderante para que as crianças 
realizem atividades físicas. As atividades sugeridas para as idades entre 1 a 3 anos 
de idade orientam a vivência motora com diversidade de movimentos, sejam de 
equilíbrio, locomotor ou manipulativo (GALLAHUE; DONELLY, 2008; SCP, 2018). 
Além das atividades, para as idades entre 3 a 5 anos observa-se também a 
progressão do tempo e de intensidade do exercício. Um acréscimo de 60 minutos, 
com uma parte de exercícios moderados ou vigorosos como caminhar, nadar, correr, 
dentro da capacidade de realização da criança, traz benefícios além do combate à 
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obesidade, como, por exemplo, a melhora do sistema imunológico (SANSEVERINO et 
al. 2020). 

Para a faixa etária dos 5 aos 12 anos, é recomendável a prática de atividade 
física de intensidade moderada e vigorosa por pelo menos 60 minutos por dia. A 
compreensão sobre o desenvolvimento da criança se faz necessária para a 
elaboração de exercícios físicos sistematizados. A participação em esportes, 
individuais ou coletivos, colaboram para o desenvolvimento das habilidades 
fundamentais e suas combinações, bem como o aprimoramento das capacidades 
físicas (CONSTANZA et al., 2007; SCP, 2018). As recomendações sobre atividade 
regular para crianças são pertinentes quando o assunto é enfrentamento à 
obesidade infantil. Programas de atividade física voltados a crianças e adolescentes, 
educação física e escolar e espaços recreativos são elementos primordiais para o 
estímulo à prática habitual de atividade física (CARVALHO; MAREGA, 2012). 
 
Políticas públicas em promoção da saúde da criança no Brasil 
 

No contexto brasileiro, desde a promulgação da Constituição da República 
Federativa do Brasil, em 1988, as diretrizes para todos os cidadãos indicam a 
indispensabilidade da saúde de todos, cuidado e proteção da criança e do 
adolescente. Diversas são as políticas públicas no Brasil que defendem o direito à 
saúde e o cuidado da criança. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (Lei nº 
8.069, 1990) tornou uma das políticas públicas mais significativas nas necessidades 
infantis, sendo um dever do estado, da família e de todos no cuidado e na proteção 
da criança e do adolescente (BRASIL, 1990).  

O Sistema Único de Saúde (SUS) é a principal instituição governamental que 
cria ações no combate à obesidade. Em 1999, a Política Nacional de Alimentação e 
Nutrição (BRASIL, 2008), desenvolvida pelo Ministério da Saúde, definiu caminhos a 
serem percorridos capazes de orientar a organizar ações de prevenção e tratamento 
da obesidade no SUS, sendo revisada em 2012. Em 2006, no Brasil, foi desenvolvido 
o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), que tem como 
objetivo planejar ações com a finalidade de educar a população sobre a produção e 
o consumo de alimentos, direcionado a diminuir ou até combater a obesidade no 
país (HENRIQUES et al., 2018). Em 2006, também foi criada a Política Nacional de 
Promoção da Saúde (PNaPS) no Brasil, revisada em 2014. Parte desse documento 
considera a necessidade de promover alimentação adequada e saudável e as 
práticas corporais e de atividade física para o desenvolvimento da saúde de todos 
(BRASIL, 2014). 

Foi instituída pela Portaria nº 483, de 1º de abril de 2014, a Rede de Atenção 
à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas, tendo como finalidade atender, de 
forma integral, usuários com doenças crônicas, organizando ações de promoção, 
proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, 
redução de danos e manutenção da saúde de adultos crianças e adolescentes 
(HENRIQUES et al., 2018). Em 2013, foram lançadas as portarias 424 e 425; a 
primeira redefine diretrizes para a organização da prevenção e do tratamento do 
sobrepeso e obesidade, sendo prioridade da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas 
com Doenças Crônicas (BRASIL, 2013a). A segunda apresenta um regulamento 
técnico, normas e critérios para atuação do Serviço de Assistência de Alta 
Complexidade ao Indivíduo com Obesidade (BRASIL, 2013b). O Ministério da Saúde, 
em 2018, instituiu a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança 
através da Portaria 1.130, cujo objetivo é alinhar programas e recursos para 
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consolidar e ampliar conquistas como a redução da mortalidade infantil e materna, 
assim como a queda da desnutrição (BRASIL, 2018). 

Nesse processo de desenvolvimento de políticas públicas com enfoque na 
saúde, algumas intervenções vêm sendo desenvolvidas pelo governo para o 
combate e tratamento da obesidade no Brasil, como o Programa Saúde na Escola, o 
Programa Nacional de Alimentação Escolar, a Regulamentação dos Alimentos 
Comercializados nas Cantinas Escolares, o Projeto Escola Saudável, a Promoção da 
Alimentação Saudável nas Escolas, os Dez Passos para a Promoção da Alimentação 
Saudável nas Escolas e a Regulamentação de Propaganda e Publicidade de 
Alimentos (SERRA et al., 2018).  

Nesse ponto de vista, a escola tem se tornado um espaço importante para 
elaboração de ações educacionais e interdisciplinares voltadas para a promoção da 
saúde, não só da criança, mas também de familiares, professores e funcionários 
(RECH et al., 2016). Assim, a adoção de hábitos saudáveis nas crianças e nos 
adolescentes torna-se necessária com o propósito de promover o incentivo de todos 
os meios (políticos, educacionais e sociais). Diante disso, entende-se que por mais 
que haja programas de intervenção ao combate da obesidade infantil, as respectivas 
propostas ainda não atendem as necessidades totais da saúde de famílias, e 
principalmente de crianças e adolescentes, visto que a maioria das intervenções 
estão centralizadas apenas na mudança de hábitos alimentares, pouco incentivando 
a promoção da saúde também por meio da atividade física (RECH et al., 2016). 

Como assinalado, diversas são as políticas públicas de apoio à saúde da 
criança. Essas políticas dão o alicerce para a criação e o desenvolvimento de 
intervenções de prevenção e promoção da saúde capazes de auxiliar na diminuição 
de casos de crianças com obesidade no Brasil.  
 
Intervenções interdisciplinares em promoção da saúde 
 

As causas e consequências da obesidade infantil foram amplamente discutidas 
neste capítulo, sendo expostas as circunstâncias relacionadas à crescente 
prevalência dessa DCNT no mundo, que passa por uma reflexão da evolução 
tecnológica e educacional (FERRARI et al., 2015). A tecnologia, cada vez com mais 
opções, se mal utilizada, tende a deixar a criança menos ativa, reforçando o tempo 
sedentário (SCHAAN et al., 2019); consequentemente, as brincadeiras, jogos 
motores e outras práticas corporais são substituídas por atividades de baixo gasto 
energético. É comum a criança passar horas jogando videogame, navegando na 
internet ou assistindo a televisão ao invés de praticar atividades físicas como jogar 
futebol, correr e andar de bicicleta. As instituições de ensino, com cobranças mais 
rígidas, substituem espaços livres de atividades por um ambiente mais acadêmico, 
direcionado à aprendizagem cognitiva (CHAPUT; TREMBLAY, 2018).  

A solução do problema de inatividade física pode ser modificada via ações de 
promoção da saúde para a criança. Políticas públicas de intervenção são o caminho 
para o combate da obesidade infantil e, por consequência, minimizar as 
comorbidades e psicossociais atreladas a essa doença (BHADORIA et al., 2015). A 
OMS, em 2011, recomendou 60 minutos de atividades físicas diárias com estímulo à 
força e condicionamento cardiorrespiratório de moderada a elevada intensidade. Tais 
atividades podem ser desenvolvidas por meio de práticas esportivas, jogos, 
recreação e outras planejadas. A prática de atividade física     interfere no estilo de 
vida dos participantes (FILGUEIRAS; SAWAYA, 2018). Estudos com intervenções 
interdisciplinares podem desencadear respostas positivas sobre o combate à 



Intervenções em Promoção da Saúde, por Braulio Henrique Magnani Branco, Rose Mari Bennemann e Rute Grossi Milani 

 

 [ 29 ] 

obesidade infantil e suas consequências. Apresentam-se e se discutem algumas 
abordagens para o enfrentamento realizado contra a obesidade infantil, destacando 
seus objetivos, procedimentos e os principais resultados.  

Na busca por pesquisas com intervenções interdisciplinares para o combate à 
obesidade, foram observados incipientes evidências com preposições de ações entre 
áreas ou até mesmo subáreas em conjunto (WOLF et al., 2019). Situação 
preocupante, pois sabe-se que intervenções interdisciplinares são consideradas 
como prática efetiva em mudança de estilo de vida e consequentemente ao combate 
à obesidade infantil. A integração entre acompanhamento e educação nutricional, 
orientação psicológica e atividade física proporciona ganhos consideráveis à saúde 
do indivíduo (FREITAS et al., 2012). 

No estudo intitulado ‘Impacto do Programa de educação nutricional    
Nutriamigos®’, Franciscato et al. (2019) objetivaram avaliar o nível de conhecimento 
sobre alimentação saudável em crianças escolares. Esse programa consistiu em 
apresentar alimentos de forma lúdica, com brincadeiras, jogos e atividades com 
desenhos, ou seja, atividades que motivassem a participação das crianças. A 
pesquisa caracterizou-se como ensaio clínico longitudinal, com comparações dos 
resultados antes e após as intervenções realizadas. A amostra foi composta por 
alunos de duas escolas, uma da rede pública (n = 242) e outra da rede privada (n = 
99) de uma cidade do interior do estado de São Paulo, entre 6 a 10 anos de idade. 
Os pesquisadores aplicaram dois questionários sobre o conhecimento dos alunos 
em: (1) funções dos nutrientes; (2) fontes de alimentos e (3) hábitos alimentares. 
Os instrumentos foram elaborados pelos próprios pesquisadores. Os questionários 
quantitativos eram compostos por imagens e perguntas com múltiplas escolhas. A 
opção pelas duas formas de questionário (imagem e questões) foi justificada pelo 
fato de alguns participantes terem dificuldades de leitura. Para a intervenção, foram 
utilizadas diversas estratégias, tais como vídeos com desenhos animados, aulas com 
jogos, construção de cartazes e pinturas.  

Todas as estratégias tiveram como base os alimentos e suas respectivas 
funções, com figuras ou personagens em destaque. Esse conteúdo foi ministrado em 
12 aulas, sendo uma aula por semana   previamente planejadas. As aulas foram 
elaboradas por nutricionistas. A conclusão da pesquisa foi positiva quanto à 
expectativa dos autores, pois ambos os grupos demonstraram resultado significante 
quanto ao conhecimento sobre alimentação e nutrição após a aplicação do segundo 
questionário, apresentando pequenas diferenças não significativa entre escola 
privada e escola pública.  
Alguns fatores podem ser preponderantes para a análise desse resultado: a vivência 
das aulas como formadora de conhecimento específico e a capacitação de 
professores para os temas propostos. Como limitação, destaca-se que o estudo 
poderia incluir a antropometria e acompanhar os alunos por maior tempo a fim de 
investigar as respostas dos conhecimentos adquiridos. 

Em outro estudo, denominado ‘A dança no tratamento da obesidade infantil: 
uma proposta de protocolo’, foi testada uma proposta para a elaboração de um 
protocolo de dança como recurso de treinamento em parâmetros de saúde de 
crianças com sobrepeso ou obesidade (MONTEIRO; ALMEIDA; BUENO JÚNIOR, 
2020). Foi realizado com 30 crianças com idades de 7 a 10 anos com excesso de 
peso ou obesidade. As crianças foram submetidas a um treinamento com danças 
afro-brasileiras 3 vezes na semana, com duração de 60 minutos, durante 13 
semanas. A frequência cardíaca máxima foi monitorada ao longo das intervenções. 
Nos momentos pré e pós-intervenção, foram mensurados: (1) Índice de Massa 
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Corporal (IMC), (2) circunferência da cintura (CC), (3) relação entre cintura/estatura 
(RCE), (4) pressão arterial sistólica (PAS), (5) pressão arterial diastólica (PAD) e (5) 
perfil lipídico. Os resultados foram positivos para a redução do IMC, bem como para 
a RCE. Entretanto, para as demais variáveis não foram observadas diferenças 
significativas. O presente estudo aponta que a prática de exercício físico pode 
contribuir positivamente para o tratamento da obesidade via estratégias alternativas 
ou não usuais. 

Contudo, ressalta-se que políticas públicas devem ser aplicadas via ações 
concretas para a população. Para tanto, há a necessidade de investimento e mão de 
obra capacitada. 
O terceiro estudo é composto por atividades relacionadas à alimentação saudável e 
prática de atividade física. A proposta dos autores é caracterizada como ensaio 
educacional randomizado controlado. Como objetivo, foi avaliado o impacto de uma 
intervenção educacional para professores no que tange ao aumento do nível de 
atividade física, bem como para o gasto energético das crianças e no 
comportamento do professor durante as aulas de educação física em escolas 
públicas do estado de São Paulo. Participaram 8 escolas da rede pública, e 3 escolas 
receberam o treinamento e 5 escolas colaboraram como controle. Um total de 179 
crianças do 1º e 2º ano do ensino fundamental das séries iniciais foram sujeitos do 
estudo. 

Os professores das escolas participantes receberam uma capacitação para 
aplicação de estratégias nas aulas de educação física. Os alunos selecionados 
serviram como amostra no intuito de elucidar o resultado da pesquisa. Foram 
filmadas e analisadas 78 aulas de educação física. Como resultado, não foi 
identificado aumento no gasto energético; conquanto houve aumento significativo 
no nível de atividade física e aumento do tempo em pé. Além disso, as crianças 
tiveram aumento do tempo “ativo” nas aulas de educação física de 
aproximadamente 6 minutos. O tempo pode ser considerado curto na sessão, porém 
importante em sua totalidade. Nesse sentido, o tempo de atividade do aluno na 
educação física escolar colabora com a promoção da saúde da criança. 

Os estudos apresentados neste tópico evidenciaram que existem diversas 
estratégias e métodos de intervenção. Desde que sejam organizados e aplicados 
adequadamente, pesquisas com proposta de estilo de vida ativo, com alimentação 
saudável e equilibrada se mostram positivas para o combate à obesidade infantil. 
Dessa forma, estimula-se a continuidade dessas ações e adequação dos protocolos 
propostos para as regiões do Brasil.  
Observa-se que as intervenções apropriadas ao problema da “obesidade” 
conseguem resultados positivos. E além dos programas e planos de ações 
destinados a essa situação, existem pesquisas que colaboram com métodos e 
protocolos que servem como exemplos de trabalho contra a obesidade. Nesse 
sentido, discorrem-se a seguir acerca de pesquisas científicas com intervenções 
relacionadas à atividade física e/ou alimentação saudável, com enfoque no 
tratamento da obesidade. 

Do mesmo modo, com o objetivo de analisar a interferência da esteatose 
hepática no efeito do treinamento físico sobre a composição corporal de crianças e 
adolescentes obesos, Saraiva et al. (2017) propuseram um estudo com amostra 
heterogênea, composto por crianças de 5 a 10 anos de idade (n = 13) e 
adolescentes entre 11 a 16 anos de idade (n = 27), com recrutamento a partir de 
diferentes mídias. Para avaliação inicial, foram utilizadas as seguintes medidas: 
densitometria por dupla emissão de raios-X (DXA) para mensurar a composição 



Intervenções em Promoção da Saúde, por Braulio Henrique Magnani Branco, Rose Mari Bennemann e Rute Grossi Milani 

 

 [ 31 ] 

corporal total e por segmento, antropometria para o cálculo do IMC, e o ultrassom 
do fígado como forma de diagnosticar a esteatose hepática. A intervenção teve a 
duração de 20 semanas, com 3 sessões por semana e duração de uma hora por 
sessão. As atividades de intervenção foram organizadas entre caminhadas, corridas 
e atividades de competição. Todas as atividades apresentavam caráter lúdico, com 
predominância aeróbia. Para as crianças, o controle da intensidade foi realizado com 
cardiofrequencímetros utilizados pelos participantes que foram escolhidos 
aleatoriamente, antes das atividades. A intervenção foi orientada e realizada por 
profissionais de educação física. 

Os resultados do estudo foram positivos para a diminuição da prevalência de 
esteatose hepática de 14% para 10,7%. Entretanto, não foram detectadas 
diferenças significativas para o IMC após o período de intervenção para as duas 
faixas etárias. Sugere-se, portanto, a continuidade das atividades para uma 
modificação do estilo de vida do indivíduo. Embora apontem melhoras na 
composição corporal, os resultados não foram estatisticamente significativos. 
Crianças com EH obtiveram redução na composição corporal, porém menores que 
crianças não portadoras de EH. Salienta-se que a EH é uma das comorbidades da 
obesidade, antes diagnosticada predominantemente em adultos, que passa agora a 
ser um problema na infância. Em crianças, essa patologia está associada à 
resistência de insulina. Em crianças e adultos, há uma tendência da relação entre EH 
e os fatores de risco cardiovasculares (KOOT, 2015). Os hábitos de vida sedentários 
e a alimentação inadequada na infância são causas possíveis da EH. No entanto, 
diagnóstico precoce e mudança no estilo de vida são elementos preponderantes para 
a reversão dessa doença (ÁFRICA et al., 2016). 

A pesquisa de Rabelo et al. (2018) objetivou descrever experiências de 
implantação de um programa de controle de obesidade em crianças e adolescentes, 
com uma abordagem interdisciplinar, diferente da proposta do estudo anterior. A 
pesquisa, realizada no Distrito Federal/DF, baseou-se no Programa de Obesidade 
Embora (PROBEM), que faz parte de uma ação de Unidades Básicas de Saúde (UBS) 
com destinação original para adultos nesse mesmo município. A amostra foi 
composta por indivíduos de 6 a 12 anos, indicados por profissionais da UBS e por 
meio de inscrição espontânea.  O atendimento foi realizado por grupos, e as 
avaliações realizadas por médicos, enfermeiros, profissionais de educação física, 
psicólogos e nutricionistas. Todos os profissionais participaram da coleta de dados, 
organizada em circuito com o propósito de atender os participantes e as famílias.  

A organização das avaliações consumadas foram: aferição da pressão arterial, 
medida do peso corporal, estatura e circunferências por enfermeiros; avaliação 
biopsicossocial, pedido e análise de exames bioquímicos e prescrição de 
medicamentos, quando necessário por médicos; avaliação de consumo alimentar 
individual e familiar, prescrição de plano alimentar adaptado para cada família, com 
receitas saudáveis e orientações nutricionais individualizadas por nutricionistas; 
sugestão de modalidades de atividade física, de acordo com a preferência individual 
e incentivo a práticas lúdicas, por profissionais de educação física; entrevista 
semiestruturada com as famílias e construção do genograma pela equipe de 
psicologia. Durante a intervenção, cada profissional foi responsável por uma 
atividade de sua referida especialidade, e as atividades foram pontuais, de acordo 
com a necessidade de cada participante. O programa durou entre 8 a 10 meses.  

Os autores, na apresentação dos resultados, revelaram que foi utilizada uma 
abordagem interdisciplinar com o intuito de ampliar a visão sobre o problema 
obesidade. O estudo apontou resultados positivos em áreas sensíveis da 
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investigação, e os principais achados foram: redução de medidas antropométricas; 
exames bioquímicos; (3) aumento da na autoestima; (4) melhoria da qualidade do 
sono; (5) melhoria do convívio social; (6) redução dos níveis de ansiedade; (7) 
redução de episódios de agressividade; (8) diminuição da compulsão alimentar e (9) 
aumento do nível de atividade física. Os resultados foram expressivos quanto ao 
tratamento da obesidade infantil, todavia para uma análise mais apurada, o estudo 
poderia trazer esses resultados mais detalhados, pois é um caso de sucesso. O 
alcance foi substancial, e se tratando de programa governamental, a continuidade 
seria um benefício à saúde pública. 

Na perspectiva filantrópica, Checcetto, Pena e Pellanda (2017) avaliaram o 
impacto de workshops lúdicos sob o conhecimento, autocuidado e peso corporal de 
crianças de baixa renda. O programa foi realizado durante os horários 
extraescolares, com a participação de 79 crianças (7 a 11 anos), divididas em dois 
grupos, sendo 40 crianças no grupo de intervenção e 39 crianças no grupo de 
controle. A pesquisa é caracterizada como um ensaio clínico randomizado. As ações 
interventivas foram realizadas por um enfermeiro, os testes e avaliações pré e pós-
intervenção concentrados em parâmetros antropométricas e preenchimento de dois 
questionários: Dia Típico de Atividades Físicas e de Alimentação (DAFA), que 
consiste na coleta de dados sobre os hábitos de atividade física e de consumo 
alimentar, de um dia habitual em uma semana considerada como normal, ou 
habitual. O DAFA é um questionário   validado por Barros et al. (2007), específico 
para as crianças de sete a dez anos de idade. O outro questionário utilizado foi o 
CardioKids, um instrumento dividido em duas dimensões: hábitos saudáveis (estilo 
de vida) e fatores de risco cardiovasculares. O instrumento foi validado para crianças 
de 7 a 11 anos.  

Para a intervenção foram elaborados oito workshops, com duração de 30 a 60 
minutos, ao longo de 8 semanas. As atividades envolviam conhecimento sobre 
alimentação saudável, atividades lúdicas como desenhos, colagens, jogos 
pedagógicos e atividades físicas. Os resultados apresentados indicaram diferenças 
significativas para a dimensão do conhecimento: o conhecimento sobre alimentação 
saudável, com o grupo intervenção apresentando melhores pontuações (pré-teste 
4,2; pós-teste 5,6; imediatamente pós-teste 5,2). Contudo, não foram observados 
resultados significativos para a redução de IMC em ambos os grupos, embora o nível 
de atividade física tenha sido mais elevado após o período de intervenção. As 
expectativas de melhorias não foram observadas em grande parte dos resultados. 
Enfatiza-se que o tempo da intervenção utilizado no presente estudo pode ter 
contribuído para a inobservância de diferenças após o período de intervenções.  

As intervenções com resultados significativos ou não demonstram que 
organização e continuidade podem ser a chave para o tratamento da obesidade. O 
cuidado dos multiprofissionais com intervenções interdisciplinares pode ser essencial 
para um resultado positivo. Ao se considerar os aspectos elencados, o foco das 
intervenções não deve ser somente a melhora circunstancial momentânea, mas 
objetivos reais e concretos na modificação do estilo de vida da criança a fim de não 
transportar os problemas da obesidade para a vida adulta. Outro fator importante é 
a participação da família no apoio à criança e na mudança de hábitos, caso 
necessário. Finalmente, políticas públicas de promoção da saúde aplicadas 
adequadamente em indivíduos com necessidades prioritárias como o combate à 
obesidade são evidentemente a chave para a produção de um estilo de vida ativo e 
uma qualidade de vida positiva no que se refere à saúde da criança. 
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Considerações finais 
 

A obesidade infantil é uma doença crônica, considerada um problema de 
saúde pública no mundo, gerando diversas consequências à saúde e à qualidade de 
vida de crianças, muitas vezes influenciadas pelos hábitos familiares. Diversas são as 
políticas públicas criadas e que hoje dão alicerce para desenvolver ações de 
prevenção e promoção da saúde capazes de auxiliar na diminuição de casos de 
crianças com obesidade.  Por meio da revisão da literatura científica é possível 
identificar diversas intervenções em promoção da saúde de caráter interdisciplinar 
capazes de gerar vários benefícios à saúde da criança e ao enfrentamento da 
obesidade infantil como a mudança de hábitos alimentares, a diminuição de peso e o 
incentivo à atividade física. Os estudos ora apresentados evidenciam que o resultado 
positivo ocorre com planejamento, organização e sistematização de projetos com 
engajamento multiprofissional. 

Outro fator evidente é que a atividade física demonstrou variedades de 
atividades dentro das intervenções, ora recreação, ora jogos pré-desportivos, ou 
sequência de exercícios coordenativos. Enquanto na nutrição, dentro das 
estratégias, observou-se uma prevalência de garantir o conhecimento de uma 
alimentação adequada para a idade. Diante disso, a interdisciplinaridade tem se 
tornado essencial para a construção e desenvolvimento de intervenções mais 
efetivas no combate à obesidade infantil na promoção e na educação em saúde de 
crianças e suas famílias. 
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Capítulo 3 - Efeitos de programas de intervenções 
interdisciplinares na saúde de adolescentes com 

obesidade 
 

Isabelle Zanquetta Carvalho 
Braulio Henrique Magnani Branco 

 
Introdução  
 
 A obesidade está associada ao aumento da ingestão calórica e à diminuição 
do gasto energético (BLÜHER, 2019). A literatura indica que, até 2015, mais de 100 
milhões de crianças e de adolescentes em todo o mundo foram classificados como 
obesos em países desenvolvidos e em desenvolvimento (LEE; YOON, 2018). Por 
apresentar enorme impacto na saúde das populações devido a sua evolução para 
doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs), como diabetes mellitus tipo 2, 
hipertensão arterial sistêmica, doenças cardiovasculares e em diversos sistemas 
orgânicos, a obesidade é considerada como um dos maiores problemas de saúde 
pública mundial (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2019).  

Por outro lado, estudos científicos realizados com adolescentes mostraram 
que programas interdisciplinares com enfoque na recuperação das condições de 
saúde em adolescentes com excesso de peso ou com obesidade podem apresentar 
respostas benéficas, pois geram um impacto positivo na redução da massa corporal 
e do risco cardiometabólico, incentivam a adoção de um estilo de vida ativo e 
saudável, promovem a educação alimentar e melhoram os parâmetros 
biopsicossociais nessa faixa etária vulnerável (BIANCHINI et al., 2017). No entanto, 
estratégias e dinâmicas para melhorar a saúde ainda são incipientes e necessitam de 
envolvimento da comunidade e de investimentos governamentais (NARDO JUNIOR 
et al., 2016). Dessa maneira, o objetivo do presente capítulo é discutir intervenções 
interdisciplinares com enfoque no combate à obesidade em adolescentes. 

 
Intervenções interdisciplinares 

 
A obesidade é uma doença de causas genéticas, metabólicas e que se associa 

a fatores ambientais, como o baixo nível de atividade física e as condições 
nutricionais desbalanceadas, por exemplo, o consumo exacerbado de alimentos 
processados e ultraprocessados. Devido à origem multicausal e à complexidade 
epidemiológica (FISBERG et al., 2016), as medidas preventivas, bem como o seu 
tratamento não se associam apenas a uma conduta isolada, mas sim a cuidados 
interdisciplinares. Segundo Lopera et al. (2016), as intervenções interdisciplinares 
para adolescentes devem envolver atividades recreativas, jogos, esportes, exercícios 
físicos com o próprio peso corporal, atividades da vida diária, jogos aquáticos, aulas 
práticas de nutrição e a inclusão de terapia cognitivo-comportamental em grupo. 
Assim, na perspectiva da indispensabilidade da promoção de ações interdisciplinares, 
nesta seção, são apresentados estudos longitudinais de ações entre diferentes 
profissionais, com enfoque no combate à obesidade em adolescentes.  
 Inicialmente, destaca-se a pesquisa realizada por Lopera et al. (2016), cujo 
objetivo foi comparar programas de esportes aquáticos versus programas em solo, 
via exercícios resistidos e atividades lúdicas em quadra poliesportiva, como parte de 
uma intervenção multidisciplinar sobre aptidão física e qualidade de vida relacionada 
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à saúde em adolescentes com sobrepeso e com obesidade. Participaram do estudo 
151 adolescentes que foram divididos em três grupos de intervenção: exercícios 
aquáticos (n = 28); exercícios resistidos e lúdicos (n = 57); grupo controle (n = 66). 
O estudo teve duração de 16 semanas. Os profissionais de educação física e os 
acadêmicos do curso realizaram palestras semanais, com duração de 1 hora, para 
fornecer informações sobre a relevância da prática de exercícios físicos e os seus 
benefícios, bem com incentivar os adolescentes a se tornarem mais ativos fora do 
ambiente de intervenção. 
 Independentemente do grupo, os adolescentes se exercitavam de maneira 
lúdica e recreativa para aumentar o seu engajamento, conforme recomendado pela 
terapia cognitivo-comportamental. A intensidade dos exercícios físicos progrediu à 
medida que a capacidade dos adolescentes de realizar as atividades propostas 
também progrediu. Os exercícios físicos foram organizados da seguinte forma: em 
solo, os adolescentes tiveram que se exercitar três vezes por semana (segundas, 
quartas e sextas-feiras), durante 60 minutos, das 17h às 18h, sob a supervisão de 
uma equipe de educação física, em uma quadra esportiva. Cada sessão foi composta 
desta maneira: 1) treinamento de resistência (abdominais, flexão e extensão de 
cotovelos, agachamentos e exercícios com bolas); 2) exercícios aeróbicos 
(caminhada e corrida); 3) jogos coletivos (basquete, por exemplo). O tempo 
dedicado ao treinamento resistido, aos exercícios aeróbicos e aos jogos coletivos 
representou 20, 30 e 50% do tempo de cada sessão, respectivamente.  
 Por sua vez, as intervenções aquáticas foram realizadas da seguinte forma: 
os adolescentes tiveram que realizar sessões de 60 minutos na piscina três vezes por 
semana (segundas, quartas e sextas-feiras), das 19h20 min às 20h20 min. Eles 
foram convidados a realizar 1) atividades em imersão na água, sendo a 
caminhada/corrida intervalada (isto é, corrida profunda); 2) treinamento imerso com 
corrida intervalada, utilizando equipamentos (por exemplo, caneleiras e halteres) a 
fim de simular exercícios de resistência; 3) exercícios resistidos com equipamentos 
(representando 30% do tempo total de intervenção), natação (principalmente crawl 
e nado costas) e mergulho para pegar bolas de gude e outros objetos (ou seja, caça 
ao tesouro), por cerca de 30% do tempo total; 4) exercícios recreativos contínuos 
(como pólo aquático) durante o restante da sessão, equivalendo a 40% do tempo 
dela.  
 Foram avaliados três componentes da aptidão física: força/resistência 
abdominal, flexibilidade e aptidão cardiorrespiratória. As intervenções melhoraram a 
aptidão física, independentemente do modo de exercício utilizado. No entanto, o 
grupo que realizou exercícios em solo aumentou mais a força abdominal do que o 
grupo que realizou exercícios aquáticos (69,6 ± 165,8% versus 53,4 ± 83,4%).  
 Nesse estudo, as intervenções da psicologia foram conduzidas por um 
psicólogo especializado em terapia cognitivo-comportamental, bem como por 
estudantes da área. A intervenção consistia em uma hora de sessão por grupo por 
semana. Cada grupo continha de 20 a 30 adolescentes. O objetivo dessas reuniões 
foi discutir os seguintes tópicos: a) estabelecimento de metas; b) auto-observação 
dos próprios comportamentos e consequências (imediatos, a curto e a longo 
prazos); c) identificação de sentimentos e análise emocional; d) discussão da 
imagem corporal; e) autoconhecimento e análise de eventos internos (pensamentos) 
e suas consequências; f) aspectos relacionados à automotivação e ao autocontrole; 
g) relacionamento interpessoal (habilidades sociais). A qualidade de vida dos 
adolescentes foi avaliada por meio do Pediatric Quality of Life Inventory ™ 4.0 
(PedsQL ™). Nenhum dos domínios da qualidade de vida relacionados à saúde foi 
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modificado entre os momentos pré e pós-intervenção no grupo controle. Os 
domínios social (19,7 ± 88,8%),   psicossocial (5,1 ± 15,1%) e total (6,3 ± 
14,8%) foram significativamente aumentados no grupo que realizou exercícios 
físicos não aquáticos, no momento pós-intervenção. O domínio físico foi o único com 
melhora significativa no grupo que realizou exercícios aquáticos (9,2 ± 17,2%), 
quando comparado ao grupo de exercícios em solo (8,9 ± 18,0%). 
 O grupo que realizou exercícios aquáticos apresentou menor desistência. A 
evasão é um grande problema nas intervenções cujo enfoque está na obesidade. Os 
autores acreditam que a atratividade proporcionada pelo ambiente aquático pode 
reduzir as taxas de abandono às intervenções em comparação a uma atividade em 
solo, uma vez que se altera o ambiente usados para realizar suas atividades diárias, 
incluindo exercícios físicos (ou seja, aulas de educação física).  
 Quanto às intervenções nutricionais, estas incluíram reuniões semanais de 1 
hora e foram conduzidas por dois nutricionistas. O objetivo desses encontros foi 
incentivar os adolescentes a reduzir a quantidade de alimentos consumidos, a 
realizar escolhas alimentares mais saudáveis, bem como orientá-los sobre temas 
relacionados a diferentes aspectos nutricionais, como a) pirâmide alimentar; b) 
densidade energética dos alimentos; c) importância dos micro e macronutrientes 
para o comportamento alimentar saudável; d) composição nutricional dos alimentos; 
e) controle do tamanho da porção; f) estratégias para comer fora de casa; g) 
reeducação alimentar versus dieta restritiva; h) preparação de alimentos saudáveis; 
i) fracionamento das refeições. Apesar de as intervenções nutricionais terem sido 
conduzidas, o objetivo central da pesquisa não foi apresentar os efeitos da 
orientação nutricional após o período de intervenção.  
 Ao final da pesquisa, Lopera et al. (2016) observaram que o percentual de 
gordura corporal foi significativamente reduzido nos dois grupos de intervenção, 
sendo que a redução foi percentualmente mais intensa (embora as duas tenham 
sido igualmente significativas) no grupo de exercícios aquáticos (-9,8 ± 7,2%), 
quando comparada à do grupo que realizou exercícios em solo (-6,1 ± 6,2%). Os 
grupos que realizaram as intervenções não alteraram o peso corporal; por outro 
lado, identificou-se o aumento da massa livre de gordura para ambos os grupos de 
intervenção. Nenhuma alteração na composição corporal foi observada no grupo 
controle. 
 Por fim, os autores sugerem que uma intervenção multidisciplinar de 16 
semanas pode promover melhorias na composição corporal, na aptidão física e na 
qualidade de vida relacionada à saúde, independentemente do modo de exercício, 
isto é, exercícios em solo ou aquáticos. Destacam ainda a importância de serem 
relatados parâmetros metabólicos em estudos futuros para identificar os benefícios 
potenciais da intervenção com exercícios aquáticos nos fatores de risco 
cardiometabólicos. 

A pesquisa realizada por Bianchini et al. (2017) avaliou os efeitos de um 
Programa Multidisciplinar de Tratamento da Obesidade (PMTO) nas percepções dos 
pais e/ou dos responsáveis quanto à qualidade de vida relacionada à saúde 
autorreferida em adolescentes com sobrepeso ou com obesidade. Foi avaliada a 
qualidade de vida de 92 adolescentes com idades entre 10 e 18 anos. O PMTO 
durou 16 semanas e o principal objetivo da equipe de intervenção – composta por 
profissionais de educação física, por nutricionistas, por psicólogos e por pediatras – 
foi auxiliar no estabelecimento de mudanças no comportamento alimentar e no 
exercício físico, com base na terapia cognitivo-comportamental. As intervenções 
psicológicas e nutricionais foram realizadas semanalmente, além de uma reunião de 
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uma hora em grupo. Os profissionais de educação física ministravam palestras 
semanais de uma hora e incentivavam os adolescentes a participarem de um 
programa de exercícios programado para 60 minutos por sessão, três vezes por 
semana. O pediatra realizou consultas individuais com cada família (pais e 
adolescentes) para coletar informações que pudessem auxiliar durante as 
intervenções. No início e um mês após o período do estudo, os pais dos 
adolescentes participaram de palestras com os profissionais envolvidos no estudo 
para discutir e para informá-los sobre a importância da família no processo de 
mudança de comportamentos alimentares e a relevância da prática de exercícios no 
controle da obesidade pediátrica. Além disso, nessas sessões, foram apresentados 
os resultados do estudo de cada participante aos seus pais e/ou responsáveis.  

Assim como Lopera et al. (2016), Bianchini et al. (2017) utilizaram o 
questionário PedsQL™ 4.0 para mensurar a qualidade de vida. Nessas duas 
pesquisas, observou-se que os respectivos programas promoveram mudanças 
positivas na qualidade de vida dos adolescentes. 

Na pesquisa de Bianchini et al. (2017), foram observadas, ao final das 
intervenções, melhorias significativas na percepção dos adolescentes nos domínios 
físico, social, psicossocial, bem como no domínio total. Os pais e/ou responsáveis 
pelos adolescentes também responderam ao questionário PedsQL™ 4.0. Além de 
melhorar a qualidade de vida dos adolescentes, o PMTO melhorou as percepções 
dos pais e/ou dos responsáveis sobre a qualidade de vida dos seus filhos. Após as 
intervenções, foram observadas melhorias significativas, com redução do índice de 
massa corporal (IMC), da circunferência da cintura (CC), da gordura corporal, assim 
como aumento da massa magra.  

Mediante o exposto, os autores concluíram que o estudo realizado, com 
duração de 16 semanas, promoveu mudanças positivas nas variáveis 
antropométricas e na qualidade de vida dos adolescentes. Além disso, sugerem que 
estudos futuros sejam realizados, incluindo a avaliação de outras variáveis (por 
exemplo, parâmetros psicológicos e sociais) que possam ajudar a entender melhor 
as mudanças promovidas pelo PMTO na qualidade de vida de adolescentes com 
sobrepeso e com obesidade. 

É importante destacar o estudo realizado por Branco et al. (2018), o qual 
investigou os efeitos de dois tipos de modelo de treino de resistência (TR) em 
conjunto com intervenções interdisciplinares, com o propósito de reduzir a gordura 
corporal e o risco cardiometabólico, bem como de melhorar a aptidão física 
relacionada à saúde em adolescentes obesos. Participaram do programa 18 
adolescentes do sexo masculino, que  foram dividos em dois grupos: grupo de 
musculação e grupo de treinamento funcional. As intervenções ocorreram durante 
12 semanas. A composição corporal, a antropometria, a pressão arterial, o registro 
alimentar de três dias, as variáveis bioquímicas, o Questionário Internacional de 
Atividade Física (IPAQ), a força máxima de preensão manual, a força máxima de 
tração lombar, a força máxima de tração de membros inferiores, a força/resistência 
abdominal, a flexibilidade e o VO2máx foram avaliados antes e após as 12 semanas.  
 As intervenções fisioterapêuticas incluíram cinesioterapia com exercícios de 
fortalecimento, de correção da postura e de propriocepção. Todas as atividades 
foram realizadas três vezes por semana, com aproximadamente 30 minutos de 
duração e instruções individualizadas. O principal objetivo das intervenções 
nutricionais foi instruir os adolescentes sobre vários aspectos nutricionais, como 
pirâmide alimentar, densidade energética dos alimentos e diferenças entre alimentos 
naturais, minimamente processados, processados e ultraprocessados. As 
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intervenções ocorreram por meio de aulas expositivas dialogadas e práticas. Para 
avaliação do consumo calórico, foi utilizado o registro alimentar, o qual foi aplicado 
em dois dias não consecutivos, bem como em um dia de fim de semana. A análise 
comparativa utilizou os valores médios de calorias dos três dias. As reuniões eram 
realizadas duas vezes por semana e duravam, em média, 1 hora.  
 Quanto à terapia cognitivo-comportamental, as intervenções propiciaram 
diversas discussões entre os participantes acerca de controle da ansiedade, de 
desenvolvimento da autoestima, de percepção positiva da autoimagem corporal e, 
acima de tudo, de um processo de mudança comportamental. As atividades foram 
realizadas uma vez por semana e tiveram duração média de uma hora. As 
intervenções de fisioterapia, de nutrição e de terapia cognitivo-comportamental 
foram as mesmas nos dois grupos. 

Em relação à prática de exercícios físicos, desde a primeira até a sexta 
semana, foram realizados exercícios resistidos de intensidade moderada para 
fornecer a fase de adaptação anatômica a adolescentes sedentários que não tinham 
experiência anterior com TR. Da 7.ª à 12.ª semana, foram realizados exercícios 
resistidos de alta intensidade em modo “all-out”, isto é, faça o mais rápido e intenso 
que você puder. As intervenções aconteceram três vezes por semana, alternando os 
treinamentos A e B na forma de um circuito, com a execução de três séries por 
sessão e um intervalo de descanso passivo entre as séries. A única diferença em 
relação aos protocolos de exercício físico foi o método utilizado: um grupo foi 
submetido ao treinamento funcional – atividades que envolviam peso corporal e 
equipamentos, como elásticos e bolas; já o outro grupo executou musculação em 
aparelhos, com barras e com halteres. No entanto, todos os exercícios foram 
equalizados pelos principais grupos musculares envolvidos em cada sessão (sempre 
que possível).  
 Os resultados mostraram que, após o período de intervenção, houve 
redução na gordura corporal absoluta e relativa, bem como nas circunferências da 
cintura e do quadril. A força isométrica máxima, a resistência da força abdominal, a 
flexibilidade e o VO2max tiveram aumentos significativos. Houve redução nos níveis 
de lipoproteínas de baixa densidade (LDL-c) e de triglicerídeos após o período de 
intervenção. Não foram observadas diferenças na glicemia de jejum, nas 
lipoproteínas de alta densidade (HDL-c), na alanina aminotransferase (ALT) e na 
ingestão calórica.  
 Branco et al. (2018), embasados em Kebbe et al. (2017), discutiram que 
três meses de intervenção são suficientes para promover as primeiras mudanças 
comportamentais em adolescentes e enfatizaram que o apoio dos pais é 
fundamental na mudança de hábitos. As intervenções, porém, foram realizadas com 
adolescentes, sem a participação de seus pais, embora estes fossem periodicamente 
informados sobre o processo de tratamento de seus filhos.  
 Verificou-se ainda que ambos os métodos de TR foram eficazes na redução 
da gordura corporal, melhorando os componentes de aptidão física relacionados à 
saúde e diminuindo o risco cardiometabólico. Assim, os autores concluíram que a 
equalização do treinamento executado foi efetiva no controle de variáveis que 
poderiam gerar vieses de informação e de interpretação.  

 Outra pesquisa, realizada por Branco et al. (2019), apresentou como 
objetivo investigar os efeitos da ordem dos exercícios físicos sobre a composição 
corporal, a aptidão física e o risco cardiometabólico em adolescentes do sexo 
feminino que participavam de um programa interdisciplinar com foco no tratamento 
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da obesidade. Para tanto, foram recrutadas 44 adolescentes com 13 a 17 anos de 
idade. 
 Esse estudo adotou um design experimental, longitudinal, de grupos 
paralelos e de medidas repetidas. No primeiro dia das avaliações, as adolescentes 
foram submetidas a uma consulta médica envolvendo (a) anamnese, (b) aferição da 
pressão arterial em repouso, (c) ausculta pulmonar e cardíaca e (d) preenchimento 
do IPAQ. No segundo dia, foram realizadas (a) coletas de sangue, (b) avaliação da 
composição corporal, (c) antropometria e (d) explicação de como preencher os 
registros alimentares. No terceiro dia, foram realizados testes físicos na seguinte 
ordem: (a) teste de força isométrica máxima de preensão manual, (b) teste de força 
isométrica máxima de tração lombar, (c) teste de força isométrica máxima de tração 
de membros inferiores e (d) teste de Leger e Lambert para mensuração da aptidão 
aeróbia. Os três dias de avaliação foram separados por um intervalo de 48 horas.  
 As adolescentes foram alocadas aleatoriamente em um dos dois grupos 
experimentais, sendo G1 o grupo de treinamento aeróbio mais treinamento resistido 
e G2 o grupo de treinamento resistido mais treinamento aeróbio. A única distinção 
entre os grupos foi a ordem de realização das atividades: o G1 realizou os exercícios 
aeróbicos e, na sequência, os exercícios de resistência, enquanto o G2 realizou as 
atividades na ordem inversa. Os exercícios físicos foram realizados três vezes por 
semana, divididos nos treinamentos A e B. O cronograma de treinamento foi dividido 
em dois mesociclos; cada um durou seis semanas.  
 As intervenções nutricionais utilizaram a reeducação alimentar como 
instrumento e tiveram como objetivo orientar os adolescentes em aspectos 
nutricionais, tais como: (a) introdução à alimentação saudável, (b) alimentos 
minimamente processados, processados e ultraprocessados, (c) como interpretar 
rótulos de alimentos, (d) distúrbios alimentares, (e) os perigos das “dietas da moda” 
e (f) ingestão de alimentos saudáveis e qualidade de vida. As aulas foram realizadas 
por meio de atividades teóricas e práticas, durante aproximadamente uma hora e 
ocorreram duas vezes por semana.  
 As intervenções psicológicas apresentaram estes temas principais: 
estratégias cognitivas e comportamentais para melhorar a qualidade do consumo de 
alimentos entre os adolescentes, incluindo automonitoramento, controle da 
ansiedade, sentimentos negativos e saúde e estratégias para melhorar a avaliação 
da própria imagem. A intervenção psicológica foi dividida em quatro grandes grupos 
de indivíduos, e uma metodologia cognitivo-comportamental em um ambiente de 
grupo foi realizada uma vez por semana, durante as 12 semanas de intervenção. 
 Os resultados mostraram reduções na gordura corporal absoluta e relativa e 
na circunferência da cintura, bem como aumentos na massa musculoesquelética e 
na taxa metabólica basal, após o período de intervenção multiprofissional. Não 
foram, porém, observadas diferenças significativas em relação ao peso corpóreo, ao 
IMC, à circunferência do pescoço e à circunferência do braço. A soma da força 
isométrica máxima de preensão manual das mãos direita e esquerda, as forças 
isométricas máximas de tração lombar e da parte inferior do corpo, assim como o 
VO2máx apresentaram aumentos significativos após o período de intervenção. 
Finalmente, em relação aos perfis glicêmico e lipídico, foram observados reduções 
de insulina, de resistência à insulina (HOMA-IR), de triglicerídeos, de colesterol total 
e de LDL-c e aumento no HDL-c nos dois grupos experimentais. Com base nos 
resultados obtidos, é possível afirmar que os dois modelos de treinamento com foco 
no tratamento da obesidade impactaram positivamente na composição corporal e 
nas variáveis antropométricas. Além disso, independentemente da ordem em que o 
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exercício foi realizado, a aptidão física relacionada à saúde apresentou melhorias 
significativas nos testes de força isométrica máxima e de aptidão cardiopulmonar. 

A pesquisa de Ferreira et al. (2019) investigou os efeitos de uma terapia 
interdisciplinar combinada com suporte on-line nos marcadores inflamatórios e 
verificou possíveis correlações entre índices alimentares inflamatórios dietéticos (E-
DII) em marcadores inflamatórios em adolescentes obesos. Participaram da 
pesquisa 45 adolescentes com 14 a 19 anos de idade. Foram avaliados os seguintes 
dados antropométricos e de composição corporal: peso corporal; índice de massa 
corporal; circunferências da cintura, abdominal, do quadril e do pescoço; gordura 
corporal absoluta e relativa; massa livre de gordura; taxa metabólica basal (TBM). 
Os exames bioquímicos avaliados foram adiponectina, leptina, insulina plasmática, 
colesterol total, frações de colesterol e de triglicerídeos, HOMA-IR e sensibilidade à 
insulina (QUICKI). 

A composição corporal, os dados antropométricos e os exames bioquímicos 
foram avaliados no início e após as intervenções. A terapia interdisciplinar de 
intervenção durou 20 semanas e incluiu aconselhamentos clínico (endocrinologistas), 
nutricional e psicológico, além de treinamento físico. Os adolescentes foram 
avaliados por um endocrinologista no início e após as intervenções para avaliar os 
parâmetros clínicos e de saúde, incluindo seu histórico familiar. A terapia psicológica 
foi realizada uma vez ao mês, na qual o psicólogo discutia temas importantes em 
grupos, como obesidade, bulimia, anorexia, autoestima e ansiedade. 

O nível de atividade física realizado pelos adolescentes foi monitorado na 
avaliação inicial e a cada cinco semanas pelo IPAQ – versão curta. Foi aplicado um 
método autoguiado, no qual os adolescentes optaram por exercícios relacionados ao 
prazer pessoal. Em todas as reuniões presenciais, um profissional orientou os 
adolescentes a fazerem exercícios, pelo menos, três vezes por semana com duração 
de uma hora/sessão. Toda semana, aplicativos móveis eram usados para monitorar 
o exercício físico. 

As intervenções nutricionais foram realizadas semanalmente por meio de 
sessões individuais combinadas a suporte on-line (isto é, educação em saúde 
baseada na Web), nos quais temas diferentes sobre nutrição foram discutidos. 
Foram prescritas dietas hipocalóricas de acordo com a idade e com o sexo, 
reduzindo a ingestão de calorias para 300 a 500 kcal/dia. A ingestão diária de 
energia foi avaliada por meio do recordatório de 24 horas no início e no fim das 
intervenções. O programa DietSmart R foi utilizado para analisar o consumo 
alimentar e calcular os escores do Índice Inflamatório Dietético (DII ®) ajustado por 
1.000 kcal (E-IID). Valores mais baixos indicam dieta anti-inflamatória e valores mais 
altos representam dieta pró-inflamatória. Os nutrientes utilizados para calcular o 
escore E-DII foram os seguintes: carboidratos, proteínas, gorduras totais, fibras, 
colesterol, gordura saturada, gordura monoinsaturada – ômega 9 –, gorduras poli-
insaturadas – ômega 3 e ômega 6 –, vitaminas (A, B1, B3, B6, B9, B12, C, D, E), 
ferro, magnésio, zinco e selênio. A amostra foi dividida de acordo com o aumento ou 
a diminuição dos escores do E-DII nos momentos pré e pós-intervenções. 

Após as intervenções, o IMC, o peso corporal, a gordura corporal, as 
circunferências do abdômen, da cintura, do pescoço e do quadril diminuíram 
significativamente. A média de lipoproteínas de alta densidade (HDL-c) aumentou 
após as intervenções. Houve melhora dos parâmetros inflamatórios e dos 
cardiometabólicos, principalmente na amostra com aumento dos escores do E-DII. 
Os adolescentes tiveram diminuição significativa no consumo de energia após a 
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intervenção, bem como reduções em carboidratos, em lipídios e em ingestão de 
sódio. A carga glicêmica da dieta também diminuiu. 

Os autores consideraram que o E-DII foi relevante, no ponto de vista clínico, 
por melhorar os parâmetros bioquímicos e os inflamatórios (leptina e adiponectina), 
bem como por ajudar a atenuar os riscos cardiovasculares. Os dados indicam que os 
adolescentes que seguiram as orientações nutricionais apresentaram escores E-DII 
mais baixos (dietas anti-inflamatórias) e melhorias na antropometria e nos 
parâmetros inflamatórios em comparação aos adolescentes que continuaram 
consumindo dietas pró-inflamatórias. 

Vale destacar que a pesquisa realizada por Ferreira et al. (2019) foi a que 
apresentou maior tempo de intervenções (20 semanas). Também foi o único 
programa no qual, além do trabalho de reeducação alimentar, foram prescritas 
dietas hipocalóricas. Nas demais pesquisas, as intervenções nutricionais eram 
realizadas por meio de palestras e de práticas em grupos, sem prescrição de dietas.  

Por fim, o estudo realizado por Costa et al. (2019) apresentou como objetivo 
central analisar os efeitos de 12 semanas de intervenções interdisciplinares em 
parâmetros comportamentais e alimentares de adolescentes com excesso de peso 
ou com obesidade. Foram selecionados 40 adolescentes, no entanto, apenas 17 
concluíram as 12 semanas de intervenções interdisciplinares. Os autores utilizaram 
questionário sobre a imagem corporal (Body Shape Questionnaire – BSQ), teste de 
atitudes alimentares (EAT), escala de autoestima de Rosenberg (EAR) e escala 
Hamilton de ansiedade (EHA), nos momentos pré e pós-intervenções.  

As intervenções foram realizadas em grupo, por profissionais de educação 
física (exercício físico três vezes por semana, durante 60 minutos, por sessão), por 
fisioterapeutas (foco na correção postural e no core, três vezes por semanal, com 
sessões de 30 minutos de duração), por nutricionistas (reeducação alimentar, duas 
vezes por semana, durante 45 minutos) e por psicólogos (teoria cognitivo-
comportamental, durante 60 minutos, uma vez por semana). Durante todas as 
intervenções, foram abordados pontos alusivos à promoção da saúde nas esferas 
biopsicossociais.  

Os autores concluíram que 12 semanas de intervenções interdisciplinares são 
incipientes para propiciar grandes diferenças nas variáveis de melhora da imagem 
corporal em relação à percepção do estado físico, à ansiedade, bem como 
diminuição do medo; no entanto, não suscitou alterações para autoestima e para 
atitudes alimentares. Os autores destacaram a necessidade de novos estudos com 
períodos de intervenção mais prolongados e/ou com maior número de 
sessões/semana e ainda mencionaram a importância da participação dos pais.  

Na sequência, no Quadro 1, apresenta-se uma síntese das atividades 
realizadas nos diferentes estudos científicos. 
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Quadro 1 - Síntese das atividades realizadas por profissionais de educação física, 
por fisioterapeutas, por médicos, por nutricionistas e por psicólogos. 

Profissional de 
educação física 

Fisioterapeuta Médico Nutricionista Psicólogo 

Exercícios 
aeróbios. 

 
Exercícios 

resistidos. 

 
Exercícios lúdicos. 

 
Prática esportiva. 

 
Atividades 

aquáticas. 

Exercícios para o 

fortalecimento do 
core. 

 
Exercícios de 

propriocepção. 
 

Cinesioterapia. 

 
Execícios 

posturais. 

Histórico de 

doenças 
precedentes. 

 
Solicitação de 

exames 

sanguíneos: 
glicose em jejum, 

insulina, HOMA-
IR, perfil lipídico, 

transaminases 
hepáticas, 

adiponectina e 

leptina. 

Reeducação 

alimentar  
objetivando o 

comportamento 

alimentar saudável, 
por meio de  

 
atividades teóricas e 

práticas em grupos;  
 

atividades individuais 

combinadas a 
suporte on-line;  
 
prescrição 

de dietas 

hipocalóricas. 

Utilização da terapia 

cognitivo-
comportamental 

dentro dos seguintes 

eixos: 
 

processo de 
mudança 

comportamental; 

 
autoconhecimento e 

análise emocional; 
 

automotivação e 
autocontrole;  

 

relacionamento 
interpessoal 

(habilidades sociais). 
 

Fonte: Elaborado pelos autores com base em Lopera et al. (2016), em Bianchini et 
al. (2017), em Branco et al. (2018), em Branco et al. (2019), em Ferreira et al. 
(2019) e em Costa et al. (2019). 
  

 Diante do exposto, constata-se que as intervenções interdisciplinares e 
multiprofissionais com enfoque na mudança do estilo de vida, principalmente nos 
hábitos alimentares e na prática de exercícios físicos, promoveram importantes 
resultados na qualidade de vida dos adolescentes, podendo ser consideradas 
estratégias eficazes no combate à epidemia da obesidade na adolescência. 
 

Considerações finais 
  
 Por meio dos artigos estudados neste capítulo, verifica-se que o 
atendimento multiprofissional e interdisciplinar contribuiu para resultados positivos 
na saúde dos adolescentes, demonstrando melhoras nos aspectos psicológico, 
nutricional e social, na composição corporal e nos parâmetros bioquímicos. De tal 
modo, programas de reeducação alimentar e mudanças comportamentais revelam-
se como solução promissora na prevenção e no tratamento da obesidade. Além 
disso, é importante enfatizar que a participação da família também é imprescindível 
nesse processo para melhorar, de maneira mais expressiva, a saúde e a qualidade 
de vida do adolescente.  
 Nesse sentido, é importante que estudos futuros investiguem os efeitos da 
terapia cognitivo-comportamental, da reeducação alimentar e do exercício físico no 
combate à obesidade em pais e em filhos. 
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Capítulo 4 - Cuidando de adolescentes: 
comportamentos sexuais de risco e estratégias de 

intervenção 
 

Fabiane Dolphine Fuentes Penachiotti 
Rute Grossi-Milani  

 
Introdução 
 

A saúde do adolescente tornou-se tema de grande interesse nos últimos anos, 
porém a crescente preocupação não está sendo transformada em ações efetivas de 
promoção da saúde para esta parcela da população (OPAS, 2018). Os adolescentes, 
indivíduos com idade entre 10 e 19 anos, correspondem a aproximadamente 20% 
da população, portanto as ações tomadas durante a adolescência terão implicações 
diretas e profundas no desenvolvimento social e econômico futuro (WHO, 2014). 
Eles representam agentes potenciais de mudança social, para contribuir com o 
progresso social. O aumento de interesse pela saúde do adolescente vem ao 
encontro de uma melhor compreensão do seu processo de desenvolvimento, o que, 
por sua vez, tem implicações diretas sobre as intervenções direcionadas a essa 
população (WHO, 2014). 

A adolescência é o período de transição da infância para a fase adulta, em 
que ocorrem inúmeras mudanças no desenvolvimento, bem como experiências 
fundamentais de aprendizagem. Essa transição começa com a puberdade, um 
processo biológico que promove a maturação sexual, começando geralmente aos 10 
anos nas meninas e aos 12 anos nos meninos (DAHL et al., 2018). É um período de 
alterações hormonais, as quais afetam o cérebro, modificando os processos 
cognitivos, emocionais e motivacionais (DAHL et al., 2018). Levando em 
consideração essas particularidades e a importância de se adquirir conhecimento, 
habilidades e competências para uma vida saudável, são necessárias estratégias 
específicas que possam ser aceitas e efetivas na eliminação ou na redução de 
comportamentos de risco dos adolescentes (OPAS, 2018). 

A garantia dos Direitos Sexuais e Reprodutivos para os adolescentes já é 
reconhecida em leis nacionais e em documentos internacionais, indicando a 
importância da aceitação da individualidade e da autonomia desse segmento 
populacional, a fim de que este seja responsável pela sua própria saúde (BRASIL, 
2016). O acesso à informação de qualidade e às oportunidades para o exercício 
desses direitos individuais, sem discriminação, coerção ou violência, baseia-se em 
decisões livres e responsáveis acerca da vida sexual e da vida reprodutiva (BRASIL, 
2016). Muitos problemas relacionados à saúde sexual e reprodutiva de adolescentes 
são evitáveis, sendo assim, são necessárias a promoção da saúde e a prevenção de 
doenças e de situações que vulnerabilizam este grupo, como infecções sexualmente 
transmissíveis (ISTs), HIV/AIDS e gravidez. 

A saúde sexual e reprodutiva insere-se nos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), principalmente no ODS 3, que é assegurar uma vida saudável e 
promover o bem-estar para todos e todas, em todas as idades por meio do acesso 
universal, e no ODS 5, que é alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as 
mulheres e todas as meninas. Ambos visam assegurar o acesso universal à saúde 
sexual e aos direitos reprodutivos, o acesso ao planejamento familiar, à informação 
e à educação, bem como a integração da saúde reprodutiva em estratégias e em 
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programas nacionais (ONU, 2015). Assim, a saúde sexual e reprodutiva na 
adolescência pode ser beneficiada com o planejamento de intervenções que 
colaborem para o cumprimento desses objetivos.  

Segundo a Comissão Guttmacher-Lancet (STARRS et al., 2018), a saúde 
sexual e reprodutiva é um estado de bem-estar físico, emocional, mental e social em 
relação a todos os aspectos da sexualidade e da reprodução, logo, é necessária uma 
abordagem positiva da sexualidade e da reprodução, reconhecendo o papel 
desempenhado por relações sexuais agradáveis e pela confiança e pela comunicação 
na promoção da autoestima e do bem-estar geral. Segundo os autores, só é possível 
alcançar a saúde sexual e reprodutiva quando são concretizados os direitos humanos 
de todos os indivíduos quanto a tomar decisões e a ter acesso aos serviços. 

Diante do exposto, este capítulo, primeiramente, evidencia informações que 
contextualizam a gravidez e as ISTs na adolescência como problemas de saúde 
pública; em seguida, são apresentados e discutidos alguns ensaios clínicos com 
estratégias de intervenção em nível internacional que abordam essas questões. 
Posteriormente, são elencadas algumas estratégias que têm sido apontadas como 
primordiais para melhorar a saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes. 
 
Comportamentos sexuais de risco e vulnerabilidades    
                                                                                                                                                                                                                
 Nesta seção, são apresentados alguns dados e informações sobre os fatores 
determinantes e as consequências dos comportamentos sexuais de risco. Existem 
inúmeras razões pelas quais se justificam ações de promoção da saúde sexual e 
reprodutiva para os adolescentes. Assim, faz-se necessário entender os 
comportamentos sexuais, a idade em que as relações sexuais se iniciam e os fatores 
que influenciam a iniciação sexual precoce, bem como as relações sexuais sem 
preservativos e sem contraceptivos. 
 Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015) mostram 
que 37,5% dos estudantes de 13 a 17 anos já tiveram sua primeira relação sexual; 
destes, 64,4% usaram preservativo na primeira relação, 63,3% usaram preservativo 
na última relação e 65,1% relataram ter usado algum método para evitar gravidez 
e/ou ISTs na última relação. Neste cenário composto por iniciação sexual precoce e 
por relações sexuais desprotegidas, os adolescentes estão vulneráveis à gravidez, às 
ISTs e, consequentemente, à maternidade precoce ou ao aborto inseguro.  

No Brasil, dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc), 
mostram que, em 2018, houve 21.172 nascimentos de crianças de mães com idade 
entre 10 e 14 anos e 434.956 nascimentos de crianças cujas mães tinham de 15 a 
19 anos de idade (BRASIL, 2018). Em análise de tendência temporal, verificou-se 
que, entre 2006 e 2015, houve uma redução na proporção de nascidos vivos entre 
mães adolescentes no Brasil (BURATTO et al., 2019). No entanto, a taxa de 
fecundidade entre adolescentes de 15 a 19 anos no Brasil é muito alta, com valores 
que compreendem 62 a cada mil bebês nascidos vivos, acima da média mundial que 
é de 44 e ainda mais alta quando comparada à média das regiões mais 
desenvolvidas, que é de 14 a cada mil (UNFPA, 2019). 

O comportamento sexual e as escolhas de fertilidade dos adolescentes são 
afetados por diferentes mecanismos. Os recursos escassos aliados às más relações 
dentro da família e às menores expectativas em relação ao futuro podem limitar as 
oportunidades e as decisões dos adolescentes (AZEVEDO et al., 2012). O direito e a 
liberdade de escolher são influenciados por forças sociais, institucionais, políticas, 
geográficas e econômicas (UNFPA, 2019). Ainda que os adolescentes queiram 
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proteger-se e prevenir a gravidez, eles podem encontrar muitas barreiras ao 
buscarem informações, serviços e métodos contraceptivos (UNFPA, 2013). Além 
disso, mesmo quando estes estão disponíveis, o contexto das relações de gênero 
afeta as decisões sobre o uso dos métodos de proteção, principalmente o uso de 
preservativo (HEILBORN; CABRAL, 2011). 

A gravidez na adolescência está intimamente ligada à pobreza, à exclusão 
social, à violência sexual e à de gênero e a uniões precoces, ou seja, a contextos em 
que as meninas não conseguem exercer completamente seus direitos humanos ou 
em que o seu acesso à saúde, à educação e a serviços é limitado (UNFPA, 2013). 
Como um ciclo, em que não há consenso se as meninas engravidam porque 
abandonam a escola ou abandonam a escola porque engravidam, o que se sabe é 
que deixar a escola afeta diretamente o futuro dessas adolescentes, que terão 
menos oportunidades de educação, de emprego e de renda. Dessa forma, a 
gravidez durante a adolescência compromete as próximas gerações e contribui para 
a perpetuação da pobreza, da exclusão e da marginalização, dado que coloca os 
filhos em elevado risco de pobreza e de problemas de saúde (PAHO; UNFPA; 
UNICEF, 2017). 

No Brasil, a gravidez na adolescência concentra-se entre mulheres com menor 
escolaridade, cujas famílias têm menor capital cultural e financeiro, além de se 
configurar como uma aspiração social para muitas mulheres jovens sem perspectivas 
acadêmicas e profissionais (HEILBORN; CABRAL, 2011). Um grande inquérito 
nacional sobre parto e nascimento verificou que 19% das mulheres do estudo eram 
adolescentes: elas eram mais pobres, com nível de escolaridade inferior ao previsto 
para a idade e apenas 11,8% tinham trabalho remunerado; a maioria se classificou 
como preta ou parda e vivia com o companheiro; 18,6% já tinham um parto 
anterior; apesar disso, aproximadamente 66% relataram não querer a gravidez e 
3,4% declararam ter tentado interrompê-la (ENSP-FIOCRUZ, 2012). Esses dados 
evidenciam que a gravidez na adolescência é uma situação indesejada para a 
maioria das adolescentes e está relacionada a muitas vulnerabilidades. 

A gravidez e o parto na adolescência podem afetar a vida de uma menina de 
muitas formas, trazendo consequências negativas à saúde física, à mental e ao bem-
estar social, assim como afetam sua escolaridade, sua produtividade e sua renda 
(UNFPA, 2013). Em relação à saúde, existe o risco de morte materna, de doenças e 
de incapacidades, incluindo fístula obstétrica e complicações de aborto inseguro; o 
impacto educacional refere-se à interrupção da educação com consequente perda de 
oportunidades para o desenvolvimento do indivíduo; por sua vez, o impacto 
econômico está intimamente ligado ao educacional, com menores oportunidades de 
emprego e de renda, com custos adicionais para o setor de saúde, além da perda de 
capital humano (UNFPA, 2013).  

Crianças nascidas de mães adolescentes têm maior risco de morte e mais 
problemas relacionados à saúde: risco elevado de mortalidade infantil, de baixo peso 
e de prematuridade (FALL et al., 2015; RESTREPO-MÉNDEZ et al., 2011), menor 
crescimento e desenvolvimento aos 2 anos de idade (estatura e peso corporal) e 
maior concentração de glicose em jejum na vida adulta, quando comparada à de 
crianças nascidas de mães com idade entre 20 e 24 anos (FALL et al., 2015). Filhos 
de mães adolescentes estão em desvantagem no nascimento e durante a infância, 
além de estarem associados à menor escolaridade e ao menor desenvolvimento 
profissional (FALL et al., 2015). Há evidências suficientes para considerar a 
maternidade na adolescência como um evento caro e arriscado para a mãe e para a 
criança e de alto custo para a sociedade (AZEVEDO et al., 2012). 
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Em todo o mundo, a cada ano, registram-se 340 milhões de novas ISTs, 
sendo as maiores taxas delas encontradas entre jovens de 15 a 24 anos de idade 
(UNFPA, 2013). As ISTs representam um alto custo para as pessoas, para as famílias 
e para os sistemas de saúde. Quando não tratadas, algumas ISTs aumentam o risco 
de transmissão do HIV durante o contato sexual desprotegido e levam a 
complicações, como doença inflamatória pélvica (DIP), infertilidade, gravidez 
ectópica, aborto espontâneo, morte fetal e infecções congênitas (WHO, 2018c). Em 
2018, estima-se que 37,9 milhões de pessoas no mundo viviam com HIV, destas, 
900.000 no Brasil (WHO, 2018a). Estimativas de 2016 mostram que, 
aproximadamente, um milhão de pessoas no mundo tenham morrido em 
decorrência do HIV/AIDS; cem mil pessoas por consequência de outras ISTs; 
280.000 mulheres devido ao câncer de colo uterino (WHO, 2018b). 

Estima-se que, entre 2010 e 2014, ocorreram 55,7 milhões de abortos por 
ano em todo o mundo, sendo que aproximadamente 25,1 milhões foram feitos de 
forma insegura e destes, 24,3 milhões em países em desenvolvimento. Estima-se 
anualmente um total de 4,5 milhões de abortos na América do Sul, dentre os quais 
75%, aproximadamente, são realizados com pouca ou nenhuma segurança 
(GANATRA et al., 2017).  

Muitos progressos foram observados desde a Conferência Internacional sobre 
População e Desenvolvimento (CIPD) em 1994, a qual colocou a saúde sexual e 
reprodutiva dos adolescentes como prioridade, com apelo para incluí-la nas agendas 
globais de saúde e de desenvolvimento (CHANDRA-MOULI et al., 2019). Diante do 
exposto, porém, fica evidente a necessidade de intervenções para a promoção da 
saúde e dos direitos sexuais e reprodutivos dos adolescentes, em especial das 
meninas. 
Nesse sentido, a próxima seção é dedicada à descrição e à análise de algumas 
intervenções. 
 
Estratégias de intervenção e apontamentos para a promoção da saúde 
sexual e reprodutiva dos adolescentes 
 

Na busca por evidências, o intuito desta seção é descrever e analisar 
intervenções realizadas por meio de ensaios clínicos, cujo objetivo foi reduzir a 
gravidez e/ou as ISTs na adolescência. Dez artigos publicados nos últimos cinco 
anos foram selecionados, sendo três deles referentes ao mesmo programa 
interventivo, Power Through Choices (PTC), analisando variáveis ou momentos 
diferentes. Em vista disso, no Quadro 1, são apresentadas pesquisas de intervenção 
e os seus principais desfechos.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Intervenções em Promoção da Saúde, por Braulio Henrique Magnani Branco, Rose Mari Bennemann e Rute Grossi Milani 

 

 [ 53 ] 

 



Intervenções em Promoção da Saúde, por Braulio Henrique Magnani Branco, Rose Mari Bennemann e Rute Grossi Milani 

 

 [ 54 ] 

 



Intervenções em Promoção da Saúde, por Braulio Henrique Magnani Branco, Rose Mari Bennemann e Rute Grossi Milani 
 

 

 [ 55 ] 

A seguir, são descritas e discutidas algumas características das pesquisas elencadas 
no Quadro 1. Todas as intervenções foram programas de educação sexual, divergindo, 
porém, quanto ao conteúdo, à abordagem, ao número de participantes, ao período, ao 
local da intervenção etc. Apenas um trabalho incluiu o acesso aos serviços e aos métodos 
contraceptivos e apenas um trabalho avaliou os resultados da intervenção por meio de 
registros de nascimento, de aborto e de internações hospitalares. 

Peskin et al. (2015) conduziram uma pesquisa com 1374 adolescentes, com média 
de 14 anos, no Texas, para verificar a efetividade do IYG-Tech, uma adaptação do 
programa It’s Your Game. Keep It Real! (IYG), uma intervenção em saúde sexual, baseada 
em computador e em sala de aula, desenvolvida para estudantes do ensino médio. A nova 
versão, IYG-tech, totalmente baseada em computador, abordou estes tópicos: 
características de amizades e de relacionamentos saudáveis e não saudáveis; anatomia e 
reprodução; consequências sociais, emocionais e físicas do sexo; habilidades de 
comunicação; comunicação e segurança na internet; consequências da gravidez na 
adolescência e ISTs; conhecimentos e habilidades para o uso de métodos contraceptivos; 
negociação de preservativos. 

A intervenção não alterou os comportamentos sexuais embora tenha obtido 
resultados psicossociais positivos (PESKIN et al., 2015), ou seja, os resultados mostraram 
que, apesar de o conhecimento e os fatores psicossociais serem essenciais, eles não são 
garantia de mudanças de comportamento (DE MOURA et al., 2013). Uma limitação da 
pesquisa é que a grande maioria dos adolescentes não recebeu o currículo completo, 
dificuldade comum observada nas intervenções que não fazem parte do currículo escolar. O 
fato de ser totalmente baseada em atividades pelo computador também suscita a discussão 
sobre as necessidades dos adolescentes e sobre a importância das interações sociais, dos 
vínculos entre adolescentes e professores e adolescentes e profissionais da saúde, sendo 
estes profissionais a melhor opção na busca por informações corretas e com capacidade 
para reconhecer necessidades e vulnerabilidades específicas. 

Brinkman et al. (2016) avaliaram o Virtual Infant Parenting (VIP) com 2834 meninas 
na Austrália. As adolescentes tinham entre 13 e 15 anos e foram acompanhadas até 
completarem 20 anos de idade, por meio de registros de nascimento, de internação 
hospitalar e de clínicas de aborto. O VIP é um programa de prevenção de gravidez nas 
escolas, que combina sessões de educação com o “cuidado” de um simulador infantil, um 
modelo realista programado para replicar os padrões de sono e de alimentação de um 
bebê. O programa foi implementado por seis dias consecutivos, contando com quatro 
sessões educacionais em pequenos grupos de quatro a cinco meninas, um documentário 
em vídeo de mães adolescentes falando sobre suas próprias experiências, além do cuidado 
com o simulador infantil durante o fim de semana (BRINKMAN et al., 2016). 

Os autores concluíram que, apesar da popularidade e do amplo uso de programas 
baseados em simuladores infantis, o programa VIP não foi eficaz na redução das taxas de 
gravidez na adolescência, na qual é provável que seja um desperdício de recursos. As 
limitações mais importantes apontadas pelos autores foram a baixa taxa de participação 
(45% nas escolas de controle e 58% nas escolas de intervenção) e os maiores níveis 
socioeconômico e educacional das meninas do grupo controle (BRINKMAN et al., 2016). 
Estes foram corrigidos entre os grupos, porém o impacto dos fatores socioeconômico e 
educacional é tão profundo que torna difícil medir seu alcance e torna penoso definir e 
explorar as variáveis de confusão. 
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Walsh-Buhi et al. (2016) avaliaram a efetividade do Teen Outreach Program (TOP) 
em escolas da Flórida. Participaram 7976 adolescentes, com idade média de 14 anos, em 
duas coortes. O programa é composto por quatro níveis e cada nível tem conteúdo e 
didática adaptados a uma faixa etária. O currículo incorporou tópicos como estabelecimento 
de metas, comunicação/assertividade, sexualidade e desenvolvimento humano. Nessa 
intervenção, os resultados foram particularmente positivos para as meninas e negativos ou 
indiferentes para os meninos. Talvez o programa não tenha atendido completamente às 
necessidades dos meninos, de forma que até o responsável por maior conhecimento não 
foi capaz de gerar os comportamentos desejados. 

Além disso, a pesquisa também mostrou resultados muito divergentes entre as duas 
coortes (WALSH-BUHI et al., 2016). A diferença na composição das coortes pode ser 
responsável pelos resultados divergentes; dessa forma, a intervenção se mostraria mais 
eficaz para os adolescentes sexualmente ativos. Por outro lado, os autores levantam a 
possibilidade de a redução dos resultados na coorte 2 estar relacionada à contaminação por 
difusão no transporte escolar e por um intervalo maior entre a intervenção e a avaliação, 
sugerindo que os efeitos do programa possam ter diminuído com o tempo. O TOP não 
mostrou vantagem em relação à gravidez. A avaliação foi realizada após dez meses, fator 
que pode explicar a falta de impacto sobre essa variável; por outro lado, os próprios 
autores sugerem que os efeitos podem diminuir com o tempo, o que dificulta a suposição 
de que a intervenção possa ter um impacto a longo prazo. 

Bull et al. (2016) conduziram um ensaio clínico para verificar a eficácia de uma 
intervenção por mensagens de texto. O Youth all engaged! (YAE!) foi uma intervenção de 
mídia social em que as mensagens de texto foram criadas com design atraente e 
envolvente, informadas pela Teoria Integrada do mHealth. A intervenção foi implementada 
em clubes, ao longo de quatro anos, para 852 adolescentes dos sexos masculino e 
feminino, com idade entre 14 e 18 anos. Além do TOP, os adolescentes receberam o YAE!. 
A intervenção não intensificou o efeito do TOP e uma das limitações identificadas pelos 
autores foi a dificuldade de reter os jovens com maior risco.  

A fim de aumentar a aderência dos adolescentes aos programas, é importante 
envolvê-los durante todo o processo de desenvolvimento e de avaliação de estratégias. 
(PAHO; UNFPA; UNICEF, 2017), bem como entender como as tecnologias podem contribuir 
durante o processo e se tornar um canal de comunicação efetivo entre os serviços de 
saúde e os adolescentes. Em congruência com Ippoliti e L’Engle (2017), as intervenções 
por meio de dispositivos móveis, como os telefones celulares, são cada vez mais 
frequentes; há evidências de que esses dispositivos podem conectar adolescentes às 
informações e aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, porém são necessárias mais 
pesquisas que abordem questões de privacidade, de acesso aos celulares, sobre o melhor 
formato de comunicação etc. 

Rokicki et al. (2017) investigaram a eficácia de dois programas de educação sexual 
por mensagem de texto, em Gana. A amostra foi composta por 756 estudantes do sexo 
feminino, com 14 a 24 anos de idade. Na intervenção unidirecional, as estudantes 
receberam uma mensagem de texto sobre saúde reprodutiva. Na intervenção interativa, as 
estudantes receberam, primeiramente, uma pergunta de múltipla escolha, que, ao ser 
respondida, gerava uma mensagem de texto de confirmação ou de correção, juntamente 
com a resposta correta e informações adicionais, as quais correspondiam às informações 
fornecidas na intervenção unidirecional. 

Os resultados não foram significativos na amostra de forma geral, porém a 
estratégia mostrou-se positiva no que tange às adolescentes sexualmente ativas, apoiando 
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a suposição de que algumas intervenções sejam mais apropriadas para grupos específicos. 
Por outro lado, um resultado foi particularmente inesperado: a intervenção interativa 
reduziu as chances de gravidez entre as estudantes sexualmente ativas, mas também foi 
associada ao aumento das relações sexuais sem o uso de preservativo. Esse achado alerta 
para a possibilidade de intervenções que focam unicamente na prevenção da gravidez 
incentivarem a troca do preservativo por outros métodos de contracepção. Desse modo, 
destaca-se a relevância da orientação para a dupla proteção, isto é, para o uso 
concomitante da camisinha masculina ou feminina e de um outro método contraceptivo, 
protegendo tanto das ISTs/AIDS quanto de uma gravidez. 

Stevens et al. (2017) realizaram uma pesquisa sobre um programa de entrevista 
motivacional intitulado Teen Options to Prevent Pregnancy, com 598 mães adolescentes de 
baixa renda, nos Estados Unidos. A intervenção foi composta por chamadas telefônicas e 
por visitas domiciliares baseadas em entrevista motivacional; por acesso a uma clínica 
contraceptiva; por assistência de transporte; por apoio de uma assistente social. A 
entrevista motivacional utilizada foi baseada no estilo de comunicação não confrontacional 
e colaborativa, projetada para promover a mudança de comportamento, concentrando-se 
em identificar a motivação intrínseca de um participante, em vez de destacar os motivos de 
mudança da perspectiva de outra pessoa. 

Entre as intervenções analisadas, esta foi a única que, além do componente 
educacional, abordou o acesso aos métodos contraceptivos. O programa contou com o 
acesso facilitado a esses métodos, porque se especulou que o aumento da motivação 
intrínseca pode ser insuficiente para gerar resultados benéficos (STEVENS et al., 2017).  É 
difícil mensurar o quanto o acesso facilitado interferiu na redução da gravidez repetida, 
mas, certamente, teve contribuição importante, visto que, embora implementada ao longo 
de 18 meses, a intervenção durou apenas 4,5 horas.  

Evidências de revisões sistemáticas Cochrane sugerem que há uma necessidade 
contínua de fornecer serviços de saúde aos adolescentes, com opções de contraceptivos e 
de preservativos, assim como de envolver os adolescentes no design dos serviços e das 
intervenções, para que estes sejam aceitáveis e apreciados por eles (MASON-JONES et al., 
2016). Dessa forma, a combinação de intervenções educacionais com a promoção de 
contraceptivos parece ser mais efetiva na redução da gravidez indesejada (ORINGANJE et 
al., 2016); em contrapartida, há pouca evidência de que programas educacionais, quando 
oferecidos isoladamente, sejam efetivos na melhoria dos resultados de saúde sexual e 
reprodutiva dos adolescentes (MASON-JONES et al., 2016).  

Oman et al. (2016), Green et al. (2017) e Oman et al. (2018) implementaram uma 
intervenção de prevenção à gravidez na adolescência chamada Power Through Choices 
(PTC), envolvendo 1037 adolescentes, sendo a grande maioria do sexo masculino, de lares 
assistenciais na Califórnia, em Maryland e em Oklahoma. Segundo os autores, o PTC é uma 
intervenção de educação em saúde sexual apropriada para a idade; precisa para jovens 
que vivem em grupos, em ambientes de acolhimento e em outras alocações fora de casa; 
sensível às questões de abuso e de outros traumas, que possam fazer parte da história de 
vida dos jovens e, consequentemente, motivar os jovens envolvidos no sistema a 
engravidar ou a se envolver em comportamentos sexuais de risco (OMAN et al., 2016).  

A intervenção usou a Teoria Social Cognitiva e o Modelo de Crenças em Saúde como 
teorias orientadoras do comportamento. O PTC incluiu módulos que focaram no 
desenvolvimento de habilidades; na modelagem de papéis; na identificação e na redução 
de barreiras à mudança; no estabelecimento de metas; nos benefícios e na autoeficácia em 
adiar o início da relação sexual; nos benefícios e na autoeficácia quanto ao uso de 
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contraceptivos e de preservativos para os adolescentes sexualmente ativos. Também 
abordou temas sensíveis, como a intensa necessidade de afeto ou de pertencimento, a 
ausência de uma família confiável ou de rede de apoio social, a exposição ao abuso ou à 
violência sexual e as habilidades limitadas na identificação e na garantia de recursos para 
apoiar suas necessidades (OMAN et al., 2018). Tal intervenção corrobora a ideia de que os 
adolescentes têm necessidades diferentes. 

Os resultados acerca do conhecimento, das atitudes, da autoeficácia e das 
intervenções comportamentais foram positivos a curto e a longo prazos (GREEN et al., 
2017; OMAN et al., 2016). Quanto aos resultados comportamentais e biológicos após 12 
meses, houve uma discrepância difícil de ser explicada: apesar de não ter afetado o uso de 
contraceptivos, a intervenção reduziu o risco de estar grávida ou de engravidar alguém 
(OMAN et al., 2018). Por outro lado, o fato de o conhecimento não gerar promoção da 
saúde ou mudança no comportamento é uma evidência frequente, mostrando que os 
comportamentos são afetados por um conjunto de fatores. Assim, verifica-se que os 
comportamentos de risco entre adolescentes são influenciados por fatores individuais 
(como hormônios, temperamento impulsivo etc.); por fatores interativos (por exemplo, 
personalidade desafiante); por fatores de relacionamento (como experiências emocionais 
negativas); por influências sociais (mensagens da mídia, por exemplo) etc. (BREINBAUER, 
2005). 

Yakubu et al. (2019) conduziram uma pesquisa em Gana com 363 adolescentes de 
13 a 19 anos de idade do sexo feminino, com o objetivo de avaliar o impacto de um 
programa de educação integral em sexualidade, utilizando o Modelo de Crenças em Saúde 
– modelo teórico composto por seis dimensões: percepção de suscetibilidade, percepção de 
severidade, percepção de benefícios, percepção de barreiras, estímulo para ação e 
autoeficácia. Apesar dos benefícios comprovados da educação sexual sobre a redução de 
comportamentos sexuais de risco (UNESCO et al., 2019), é preciso enfatizar que a 
intervenção teve uma curta duração e a avaliação dos resultados foi realizada três meses 
após a intervenção. Desse modo, é necessário entender como uma intervenção de 
educação integral em sexualidade, cujo conteúdo é muito abrangente, pode ser ofertada 
em seis sessões e se os resultados se mantêm positivos a longo prazo. 

Uma limitação importante da pesquisa é que não houve coleta de dados sobre o uso 
de preservativos e de contraceptivos. Afinal, embora adiar as relações sexuais seja 
importante, é preciso garantir que o adolescente saiba como se proteger, tenha acesso aos 
preservativos e aos contraceptivos e adote práticas seguras, quando optar por ter relação 
sexual. 

Verificou-se, nesta seção, mediante a análise dos artigos selecionados, que a 
evidência para os efeitos dos programas sobre as medidas biológicas é limitada. O 
autorrelato foi utilizado para a avaliação da maioria das estratégias, sendo importante 
destacar que os resultados podem ser influenciados pela sensibilidade do assunto, pelo viés 
da recordação, pela conveniência social, com a possibilidade de os adolescentes sentirem-
se pressionados a relatar, por exemplo, o comportamento desejado, pelas limitações de 
compreensão, entre outras possibilidades. Além disso, em concordância com outros 
trabalhos, constatou-se que, embora importantes, o conhecimento e as medidas 
psicossociais não explicam completamente os comportamentos sexuais. 

Há indícios de que os programas que combinam educação integral em sexualidade 
com acesso aos métodos contraceptivos têm resultados melhores, porém, como verificado 
neste trabalho, poucas intervenções garantem tal acesso. Como enfatizado por Oringanje 
et al. (2016) em uma revisão sistemática, as diferentes características das intervenções e a 
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escassez de estudos que comparam intervenções distintas impedem uma conclusão sobre 
qual tipo de intervenção é mais eficaz. Além disso, com base nos resultados verificados, 
não é possível presumir que uma intervenção seja eficaz para todos os adolescentes, afinal, 
eles podem apresentar necessidades diferentes dependendo da idade, do sexo, dos 
contextos social, econômico, educacional e político, dentre outros. 
 As ISTs foram abordadas nos programas educativos, porém não foram avaliadas 
como resultado em nenhuma pesquisa, provavelmente pela dificuldade de avaliação dos 
resultados: muitas vezes, elas são assintomáticas, ou seja, dependem de triagem para 
diagnóstico e a maioria não são de notificação compulsória; logo, não há dados suficientes 
e confiáveis para análise. 
 Na próxima seção, são descritas intervenções amplamente utilizadas e 
recomendadas para a promoção da saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes. 
 
Atenção integral em saúde sexual e reprodutiva na adolescência: características 
e recomendações 
 

As recomendações atuais apontam para a atenção integral em saúde sexual e 
reprodutiva, a fim de que a população tenha acesso a um pacote de intervenções. Segundo 
o Fundo de População das Nações Unidas, “Todos os sistemas de saúde devem definir e 
fornecer um pacote essencial de serviços de saúde sexual e reprodutiva de alta qualidade, 
integrados e universalmente disponíveis, nos níveis primário e de referência” (UNFPA, 
2019, p. 121). Este trabalho, porém, concentra-se em duas intervenções específicas, as 
quais estão relacionadas à promoção da saúde sexual e reprodutiva e à prevenção da 
gravidez e das ISTs na adolescência: educação integral em sexualidade (EIS) e acesso aos 
serviços de saúde e aos contraceptivos. 

Os programas de educação em sexualidade baseados em currículo estão associados 
à redução dos comportamentos sexuais de risco, principalmente quando possuem conteúdo 
abrangente. Há, entretanto, evidências de que as intervenções com múltiplos componentes 
são mais eficazes, principalmente aquelas que aliam educação em sexualidade com acesso 
aos preservativos e a outros métodos contraceptivos e as que combinam programas 
realizados na escola com elementos comunitários, incluindo treinamento a prestadores de 
serviços de saúde e o envolvimento de pais e de professores (UNESCO et al., 2019). 
 
Educação integral em sexualidade dentro e fora da escola  
 

A EIS possui as seguintes características: é cientificamente fundamentada; 
gradativa; apropriada para a idade e para o estágio de desenvolvimento do indivíduo; 
integral; baseada em direitos humanos, em igualdade de gênero e em um currículo; 
culturalmente relevante e adequada ao contexto; transformadora; capaz de desenvolver as 
habilidades para a vida, aquelas necessárias para apoiar escolhas saudáveis. Seu objetivo é 
transmitir conhecimentos, habilidades, atitudes e valores às crianças e aos adolescentes, de 
forma a fornecer-lhes autonomia para garantir a saúde, a dignidade e o bem-estar 
próprios; para desenvolver relacionamentos sociais e sexuais de respeito; para considerar 
como as escolhas individuais afetam o bem-estar próprio e o de outras pessoas; para 
entender e para garantir a proteção de seus direitos ao longo de toda a vida (UNESCO et 
al., 2019). 

A EIS deve ser oferecida a todos os adolescentes. Por isso, o setor de educação tem 
papel crítico na provisão dela e na capacitação dos professores. Além disso, os programas 
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devem ser introduzidos na educação informal e em cenários comunitários para que 
alcancem os adolescentes mais vulneráveis. Para que isso seja possível, deve-se criar um 
entendimento comum do que é a EIS, construindo amplo consenso e apoio social e político 
em torno dela. A EIS – a qual deve estar vinculada aos serviços de saúde – precisa abordar 
a prevenção de ISTs e de gravidez; consentimento e integridade corporal; promoção de 
relacionamentos saudáveis; dinâmicas de gênero e de poder; direitos e coerção; 
desigualdade de gênero na sociedade; poder desigual em relacionamentos íntimos, além de 
fomentar o “empoderamento” das mulheres jovens (ENGEL et al., 2019). 

Nesse contexto, a fim de auxiliar gestores e profissionais da saúde e da educação no 
desenvolvimento, na implementação e na avaliação de programas para a EIS, a 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e 
parceiros publicaram o documento Orientações técnicas internacionais de educação em 
sexualidade: uma abordagem baseada em evidências. A publicação fornece um conjunto de 
conceitos-chave, de tópicos e de objetivos de aprendizagem para orientar o 
desenvolvimento de currículos adaptados à realidade local dedicados a estudantes cuja 
faixa etária varia de 5 a 18 anos de idade (UNESCO et al., 2019). O início da EIS desde a 
infância oferece muitos benefícios; ajuda as crianças a identificarem e a denunciarem 
comportamentos inadequados, como abuso infantil; apoia o desenvolvimento de atitudes 
saudáveis em relação ao próprio corpo e a relacionamentos (UNFPA, 2019).  

No Brasil, o Programa Saúde na Escola (PSE) (BRASIL, 2007), política intersetorial da 
Saúde e da Educação, recomenda, entre uma gama de ações, a promoção da saúde sexual 
e reprodutiva e a prevenção de ISTs/AIDS. No entanto, apesar de muitas escolas 
brasileiras implementarem o PSE, as ações em saúde sexual se mostram limitadas e 
fragmentadas; sem grandes iniciativas para a capacitação dos profissionais e para a 
integralidade do cuidado (OPAS; MS, 2017); com ações que não atendem ao preconizado 
nos Parâmetros Curriculares Nacionais quanto à transversalidade do tema (FURLANETTO et 
al., 2018), bem como às orientações feitas no documento da UNESCO et al. (2019).  

Dessa maneira, as ações de educação sexual nas escolas brasileiras precisam passar 
por mudanças profundas, que transformem ações isoladas e conservadoras em currículos 
de EIS. Também as intervenções devem estar alinhadas aos serviços de saúde, de forma 
que, além de maior conhecimento e de habilidades, os adolescentes tenham acesso aos 
meios necessários para os comportamentais saudáveis. 
 
Acesso aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, ao aconselhamento, aos 
preservativos e aos outros contraceptivos 
 

Os esforços para aumentar o acesso à contracepção podem reduzir a incidência da 
gravidez indesejada e, consequentemente, do aborto (GANATRA et al., 2017). Da mesma 
forma, aumentar o acesso e o incentivo à dupla proteção pode reduzir adicionalmente os 
casos de ISTs/HIV, assim como ações para aumentar a vacinação contra o HPV pode 
diminuir os casos de câncer. Por isso, é preciso garantir que os adolescentes tenham 
acesso aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo a vacinação contra o HPV e o 
aconselhamento; disponibilizar uma grande variedade de contraceptivos de qualidade; 
fornecer assistência durante todo o período de uso do método, dando suporte no caso de 
efeitos colaterais (ENGEL et al., 2019). 

No cuidado com os adolescentes, a contracepção hormonal deve ser fornecida 
sempre que necessário, mesmo por razões médicas não relacionadas à contracepção. Os 
profissionais da saúde devem ter conhecimento sobre os métodos contraceptivos e sobre a 
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sua adequação para os adolescentes, além de realizar um atendimento respeitoso e 
abrangente, usando uma abordagem apropriada e centrada no paciente, como uma 
entrevista motivacional ou um aconselhamento aspiracional, conhecendo a situação de vida 
de cada um e oferecendo contracepção como um meio para alcançar seus objetivos de vida 
(ENGEL et al., 2019). Nesse sentido, a capacitação e a sensibilização dos profissionais da 
saúde devem ser prioridade (UNFPA, 2019). 

Desse modo, o documento Cuidando de adolescentes: orientações básicas para a 
saúde sexual e a saúde reprodutiva, do Ministério da Saúde, foi uma das iniciativas para a 
capacitação e para a sensibilização dos profissionais da saúde. Ele traz orientações sobre 
como abordar a sexualidade, a gravidez e as ISTs/AIDS com os adolescentes: acolhimento, 
promoção de ações para educação em sexualidade, aconselhamento, acesso facilitado ao 
preservativo e aos métodos contraceptivos, testagem rápida e triagem de ISTs. Além disso, 
apresenta orientações para o pré-natal, para o parto e para o puerpério, respondendo às 
necessidades dos adolescentes por uma atenção integral à saúde sexual e à saúde 
reprodutiva, baseada em direitos garantidos (BRASIL, 2016). 
No documento (BRASIL, 2016, p. 17), ainda consta o seguinte: “Adolescentes, de 10 a 19 
anos de idade, têm direitos a serem atendidos sem discriminação, de qualquer tipo, com 
garantia de consentimento informado e esclarecido, de privacidade e de sigilo. Na mesma 
faixa etária – 10 a 19 –podem ser atendidos sem a presença dos pais, se assim preferirem. 
No entanto, se esses adolescentes ainda não têm o discernimento e autonomia necessários 
para tomar decisões, é preciso negociar com eles e elas a presença de pais ou 
responsáveis”.  

Embora o documento mencionado apresente orientações importantes quanto ao 
atendimento do adolescente, o espaço para diferentes interpretações, a dificuldade de 
julgar o discernimento e a autonomia, o receio de comprometer-se diante da sensibilidade 
e da falta de consenso sobre o assunto, assim como outras políticas conflitantes, têm 
atenuado os progressos em saúde e em direitos sexuais e reprodutivos. Assim, são 
necessárias ações complementares que afirmem a autonomia e garantam o direto dos 
jovens na busca por informações e por serviços de saúde. 
 
Considerações finais 
 

Mediante o que foi apresentado nas seções deste capítulo, verifica-se que a saúde e 
o bem-estar do adolescente são determinados por um conjunto de fatores que vão muito 
além do sistema de saúde. Assim, são necessárias ações intersetoriais, multisetoriais, com 
o envolvimento dos adolescentes, dos pais, dos professores, dos profissionais da saúde, 
dos gestores e da sociedade, para responder às necessidades e aos direitos desta 
população. A intervenção de maior impacto na saúde dos adolescentes é o incentivo à 
educação, ou seja, os adolescentes devem estar na escola e receber uma educação de 
qualidade. Dentro da escola, precisam receber EIS, dada a importância da saúde sexual e 
reprodutiva para a sua saúde. 

Para melhorar a saúde sexual e reprodutiva do adolescente, é preciso abordar os 
comportamentos de risco que resultam em gravidez indesejada e em ISTs, bem como as 
suas consequências. Estas se constituem em vulnerabilidades para a vida presente e a 
futura do indivíduo, com potencial para comprometer as futuras gerações. Os dados 
mostram que a prática sexual faz parte da adolescência; por isso, é importante transformá-
la em uma prática segura, por meio de intervenções de promoção da saúde que se 
mostrem eficientes, eficazes e que sejam acessíveis aos sistemas de saúde.  
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Quanto às intervenções analisadas, ainda que alguns estudos tenham mostrado 
efeitos positivos, os resultados se baseavam em autorrelato a curto prazo, o que dificulta 
uma conclusão sobre a sua eficácia, fato corroborado pela curta duração das intervenções 
etc. Observou-se que as intervenções não tinham as características da EIS e que a maioria 
delas não abordou o acesso aos serviços e aos métodos contraceptivos, o que pode 
comprometer ou limitar os resultados a longo prazo.  

A educação sexual continua sendo um tema complexo e de difícil abordagem, porém 
há evidências suficientes de que ela é eficaz quando caracterizada como EIS. Nesse 
sentido, deve ser realizada conforme preconizada, dentro e fora da escola, para alcançar 
todos os adolescentes. Além de decisões informadas, os adolescentes precisam ter acesso 
a serviços e a métodos contraceptivos de qualidade, que atendam às suas necessidades 
específicas, a fim de que possam garantir seus direitos. 

Apesar dos indícios de que os programas que combinam EIS com o acesso facilitado 
aos métodos contraceptivos são efetivos na prevenção da gravidez indesejada e das ISTs 
na adolescência, ainda existem barreiras para que essas intervenções sejam 
implementadas com sucesso. Desse modo, é preciso promover a reflexão sobre as 
consequências negativas da negação da sexualidade dos adolescentes e desenvolver 
políticas públicas claras, convergentes, que estabeleçam as responsabilidades de cada 
envolvido na promoção da saúde sexual e reprodutiva para tal população.  
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Capítulo 5 - Políticas públicas e evidências científicas para o 
manejo do excesso de peso e obesidade em indivíduos 

adultos 
 

Marielle Priscila de Paula Silva-Lalucci 
Cassiana Regina Leindecker  

Rose Mari Bennemann  
 
Introdução 

A corpulência não é apenas uma enfermidade em si, mas o prenúncio 
de outras. A morte súbita é mais comum naqueles que são 
naturalmente gordos do que nos magros. Hipócrates (460 a.C.-370 
a.C.). 

 
A obesidade é uma doença crônica não transmissível (DCNT), considerada um dos 

maiores problemas de saúde no mundo, ganhando destaque nas políticas públicas 
nacionais e internacionais, nas últimas décadas (BRASIL, 2013a; BRASIL, 2013b). A World 
Health Organization (WHO) define obesidade como uma doença crônica, caracterizada pelo 
acúmulo de gordura corporal, associada a riscos para a saúde do indivíduo (WHO, 2000). 
Os indivíduos adultos são classificados com obesidade quando apresentam valores de 
índice de massa corporal (IMC) iguais ou superiores a 30kg/m², cálculo feito com a divisão 
do peso corporal (kg) pela estatura ao quadrado (m²) (WHO, 1998). 

A WHO estima que mais de 1,9 bilhão de adultos apresentem excesso de peso ou 
pré-obesidade (IMC de 25kg/m2 a 29,9kg/m2), dos quais 650 milhões são obesas. Portanto, 
duas a cada dez pessoas podem apresentar essa doença, que é considerada a “pandemia 
do século XXI” (WHO, 2020).  A projeção é de que, em 2025, cerca de 2,3 bilhões de 
indivíduos estejam com excesso de peso, posto que mais de 700 milhões apresentarão 
obesidade (ABESO, 2020). A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) estima, por fim, que 56,9% 
da população brasileira apresenta excesso de peso, dos quais mais de 30 milhões de 
adultos são classificados como obesos (IBGE, 2015).   

A etiologia da obesidade é complexa e multifatorial, resultando da interação de 
genes, ambiente, estilo de vida e fatores emocionais (WANDERLEY; FERREIRA, 2010). Por 
isso, é fundamental avaliar as causas que levam as pessoas a ganharem peso corporal, 
investigar possíveis morbidades associadas e, principalmente, discutir ações que busquem 
promover a saúde às pessoas com excesso de peso ou obesidade. No Brasil, políticas e 
programas públicos desenvolvidos buscam dar a atenção devida a esse público. Essa 
necessidade gera demandas que o Sistema Único de Saúde brasileiro (SUS) precisa 
atender. A Política Nacional de Promoção de Saúde (PNPS) também vai ao encontro dessa 
demanda, como pode ser lido no Art. 10 do primeiro tema prioritário (BRASIL, 2010; REIS 
et al., 2018). 

Todas as intervenções que buscam tratar a obesidade em todas as conjunturas, isto 
é, os aspectos biopsicossociais, são consideradas complexos e devem, portanto, trabalhar 
de forma multidisciplinar, segundo a Associação brasileira para o Estudo da Obesidade e da 
Síndrome Metabólica - ABESO (2016).  Diversos tratamentos têm sido utilizados para a 
obesidade, entre eles, o tratamento dietético, o neurocognitivo comportamental, o 
farmacológico, terapias heterodoxas, suplementos nutricionais para perda de peso e 
tratamento cirúrgico da obesidade. Independentemente do tratamento, a precisão e os 
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possíveis resultados devem ser analisados, devido as várias possibilidades de tratamento 
disponíveis contra essa patologia. Assim, o objetivo do presente capítulo é descrever as 
políticas públicas e evidências científicas para o manejo do excesso de peso e obesidade, 
em indivíduos adultos. 
 
Contextualização da obesidade 
 

A obesidade foi descrita como doença crônica multifatorial complexa, pelo National 
Institute of Health, por meio das Diretrizes Clínicas sobre a Identificação, a Avaliação e o 
Tratamento de Sobrepeso e Obesidade em adultos (NIH, 1998), considerada um grave 
problema de saúde pública nos países desenvolvidos e em desenvolvimento (SARTURI; 
NEVES; PERES, 2010). De acordo com o estudo publicado na revista cientifica The Lancet, 
baseado em dados epidemiológicos de vários países, a população acima do peso cresceu 
significativamente nas últimas duas décadas, na qual o Brasil é atualmente o 5º país na 
lista dos países com a maior quantidade de pessoas em condições preocupantes (NG et al., 
2014). 

Chagas (2013) e Tavares et al. (2010) definem obesidade como uma condição 
patológica caracterizada pelo acúmulo excessivo de tecido adiposo no organismo, 
resultante do desequilíbrio entre o consumo energético e atividades físicas, ou seja, quando 
o indivíduo consome mais energia do que gasta. As substâncias relacionadas ao tecido 
adiposo, também chamadas de adipocinas, são as verdadeiras “vilãs” da obesidade, pois, 
em excesso, promovem desordem da homeostase, desencadeando processos inflamatórios 
que interferem em todos os sistemas do organismo (PRADO et al., 2009; LIMA et al., 
2018). A etiologia da obesidade é complexa e multifatorial, resultando da interação de 
fatores endógenos e exógenos. Estima-se que os fatores genéticos possam corresponder 
até 40% da variação do IMC (CARVALHO, 2016). Filhos de pais com obesidade, ou 
somente um genitor obeso, têm maior risco de desenvolver obesidade na vida adulta, 
correspondendo a 80% e 40%, respectivamente, comparando-se aos filhos de pais não 
obesos (FRUTUOSO et al., 2011).  

O componente genético, de acordo com evidências, pode influenciar no gasto 
energético, principalmente sobre a taxa metabólica basal (TMB) (WANDERLEY; FERREIRA, 
2010). Desordens endócrinas, como o hipotireoidismo, problemas no hipotálamo (TAVARES 
et al., 2010) e alterações no metabolismo de corticosteroides, produção inadequada de 
testosteronas pelas gônadas masculinas, síndrome do ovário policístico e síndrome de 
Cushing, podem levar à obesidade (BARBIERI; MELLO, 2012). Problemas de ordem 
psicológicas, como a ansiedade, a depressão, os transtornos alimentares e os distúrbios da 
imagem corporal, também estão associados ao ganho de peso (MORAES et al., 2013). A 
ABESO destaca que a depressão aumenta em 58% o risco de pessoas com peso normal a 
tornarem-se obesas (ABESO, 2010; LUPPINO et al., 2010). 

Estudos científicos apontam a associação da obesidade ao “estilo de vida” da 
população, principalmente à prática de atividade física e alimentação (SOUZA et al., 2011a; 
SOUZA et al., 2011b). Da mesma forma, os avanços das tecnologias levam as pessoas a 
terem vida sedentária e são associados ao ganho de peso, contribuindo para o aumento da 
resistência à insulina, bem como para o aumento dos níveis de lipídios na circulação 
(CARLUCCI et al., 2013). Mudanças comportamentais da população e transformações 
provocadas pela vida moderna, como o aumento do consumo de refeições realizadas fora 
de casa, o crescimento na oferta de alimentos fast food e a ampliação do uso de alimentos 
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industrializados, estão diretamente associados com o desenvolvimento da obesidade 
(BRASIL, 2014). 

A obesidade, mesmo no mundo desenvolvido, é causa de morte prematura e 
desencadeadora de diversas patologias crônicas, como o diabetes mellitus tipo 2 (DM2), as 
doenças cardiovasculares, a hiperglicemia, a hiperlipemia, a apneia do sono e certos tipos 
de cânceres. O desenvolvimento simultâneo dessas alterações funcionais associado a 
doenças crônicas, assim como a baixa qualidade de vida relacionada à saúde, também tem 
preocupado os profissionais da saúde (SOUZA et al., 2015; MOSZAK et al., 2018; NETO; 
OLIVEIRA; ROCHA, 2018; RAMAN et al., 2018). 

O risco de morte é ainda maior para os obesos que são acometidos por 
coronariopatias e o DM2. O estudo prospectivo de coorte, conhecido como o “Estudo da 
Saúde das Enfermeiras”, que envolveu 115.886 enfermeiras por 14 anos, mostrou que o 
ganho de peso após os 18 anos é importante fator preditivo de risco para doenças 
cardiovasculares. Enfermeiras com IMC entre 25,0 kg/m2 e 29,0 kg/m2 apresentaram risco 
de 1,8 para infarto agudo do miocárdio (IAM), com aumento significativo para 3,3 quando 
apresentavam IMC com valores acima de 29,0 kg/m2. Os autores verificaram, ainda, uma 
associação entre a média de peso e a prevalência de DM2 que aumenta em duas vezes em 
indivíduos medianamente obesos, cinco vezes nos moderadamente obesos e dez vezes 
naqueles com obesidade severa. A duração da obesidade também é fator determinante 
para o aparecimento do diabetes (WILLETT et al., 1995). 

Com relação ao aumento de pessoas com obesidade, nas últimas décadas, observa-
se a maior incidência de tumores (cânceres), em sua maioria malignos (14 tipos), tais como 
câncer de mama (pós-menopausa), cólon, corpo uterino, vesícula biliar, rim, fígado, 
mieloma múltiplo, esôfago (adenocarcinoma), ovário, pâncreas, próstata (estágio 
avançado), reto, estômago/cárdia e tireoide. O aumento da ocorrência desses cânceres 
representou quase metade de todos os casos de cânceres diagnosticados no Brasil, em 
2012. Portanto, reduzir o excesso de peso pode ter um impacto substancial na prevenção 
do câncer no Brasil; uma das formas, seria buscar a redução do IMC das pessoas 
classificadas como obesas (REZENDE et al., 2018). 

Maïmoun et al. (2016) analisaram indivíduos com IMC elevado e observaram que 
estes indivíduos apresentam a densidade mineral óssea aumentada, como forma de 
adaptação a sobrecarga de peso. Essa questão se torna importante devido a prevalência de 
obesidade ser alta e a expectativa de vida estar aumentando. Como consequência, tem-se 
adultos que se tornaram idosos obesos e, de acordo com os autores supracitados, essa 
adaptação do organismo precisa ser mais bem estudada. 

As comorbidades decorrentes da obesidade são bastante conhecidas, porém, as 
complicações psicopatológicas (depressão, perturbações da ansiedade e as perturbações do 
humor, dentre outras), começaram a ser estudadas recentemente. A relação obesidade e 
psicopatologia, quando identificada precocemente, pode fazer muita diferença no 
tratamento de uma grande percentagem da população obesa (PEREIRA; BRANDÃO, 2014). 

Déficits neurocognitivos, principalmente na função executiva, também têm sido 
diagnosticados e investigados com outras comorbidades associadas à obesidade, por 
exemplo: processos como tomada de decisão, inibição de resposta, organização e 
planejamento habilidades e flexibilidade cognitiva que permitem ao indivíduo realizar 
atividades auto organizadas e comportamentos direcionados a objetivos. Essas são as 
situações mais notadas nesse público, no entanto, a associação das duas situações não 
está clara. Doenças vasculares, processos inflamatórios, desregulação neuroendócrina, 
desregulação da via dopaminérgica, alterações nos níveis do fator neurotrófico derivado do 
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cérebro e biomarcadores de leptina que afetam o cérebro, isolados ou combinados, 
também podem contribuir para o déficit cognitivo na obesidade (RAMAN et al., 2018). 

Ainda em relação à saúde mental de obesos, a sintomatologia de ansiedade, 
depressão e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), baixa autoestima, 
tentativa de suicídio e comprometimento do funcionamento psicossocial são fatores que 
estão relacionados à obesidade severa (DREBER et al., 2015). O número de indivíduos com 
consequências psicológicas graves é alto e traz grandes preocupações para os serviços de 
saúde, como observado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
caracterizando um problema de saúde pública, que acomete mais da metade da população 
brasileira adulta (NETO; OLIVEIRA; ROCHA, 2018). 

A hiperglicemia, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemias e obesidade abdominal 
decorrentes de obesidade, quando inter-relacionados, são fatores de risco para doenças 
cardiovasculares e DM2; tal situação de saúde é classificada como Síndrome Metabólica 
(SM), que se estima acometer 20% a 25% da população adulta. Separadamente, os 
componentes da SM implicam risco aumentado para DM2, doença cardiovascular e 
mortalidade por todas as causas. Contudo, a SM de forma plena determina risco superior à 
soma dos riscos de cada componente (SOUZA et al., 2015). 
 
Evidências científicas no manejo da obesidade 
 
 As intervenções realizadas por grupos de estudos, publicadas em periódicos 
científicos, vão ao encontro da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), dentro dos 
temas prioritários, como práticas corporais e atividades físicas (PNPS, 2018). A menopausa, 
evento fisiológico normal da mulher, caracterizada pela suspenção definitiva da 
menstruação, produz diversas alterações hormonais que estariam relacionadas ao ganho de 
peso e às alterações na distribuição da gordura corporal (BRUINSMA et al., 2011). El-Kader 
et al. (2016) realizaram um estudo para avaliar a função endotelial e a resposta 
inflamatória sistêmica sobre a perda de peso em mulheres com obesidade na pós-
menopausa, durante 12 semanas. Participaram do estudo 80 mulheres (52,6 ± 6,1 anos), 
que foram divididas em dois grupos: grupo controle (sem intervenção) e grupo treinamento 
(cinco vezes na semana, durante 40 minutos, a 70% da frequência cardíaca máxima, com 
plano alimentar baseado em 1200 kcal/dia). Como resultado, foram observadas melhorias 
nos seguintes parâmetros: IMC, interleucina-6 (IL-6), fator de necrose tumoral alfa (TNF-
α), proteína C reativa (PCR), molécula de adesão intercelular (ICAM-1), molécula de adesão 
celular (VCAM-1) e inibidor-1 do ativador do plasminogênio (PAI-1). 

Por sua vez, Nunes et al. (2018) testaram o treinamento intervalado de alta 
intensidade (13 participantes que treinaram três vezes por semana, durante 28 minutos a 
80% da frequência cardíaca máxima, durante 12 semanas). Como hipótese, conjecturou-se 
que esse método poderia ser uma estratégia eficiente para reduzir a adiposidade visceral 
em mulheres com obesidade, i.e., percentual de gordura corporal ≥ 40%, na pós-
menopausa, quando comparado a outro modelo de treinamento composto pelo mesmo 
número de participantes (n = 13). A prescrição do treinamento do segundo grupo foi 
baseada em treinos (três vezes por semana, durante 60 minutos, a 70% da frequência 
cardíaca máxima, durante 12 semanas). Os resultados sugeriram que o treinamento 
intervalado de moderada a alta intensidade (80% da frequência cardíaca máxima) pode ser 
uma estratégia eficiente para pessoas com obesidade que precisam reduzir a adiposidade 
visceral e tem pouco tempo ou difícil acesso a instalações para o treinamento físico.  
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Freitas et al. (2017) examinaram o efeito do treinamento físico em um programa de 
três meses de perda de peso no controle da asma, qualidade de vida, marcadores 
inflamatórios e função pulmonar, em 51 pessoas com idade entre 30 a 60 anos, com asma 
moderada a grave e IMC ≥ 35,0 kg/m² ≤40 kg/m². Os participantes foram divididos em 
dois grupos: o primeiro grupo realizou dieta hipocalórica e exercícios respiratórios e de 
alongamento, enquanto o outro grupo realizou dieta hipocalórica e exercícios aeróbios e 
resistidos, duas vezes na semana. Ao final do estudo, os autores concluíram que exercício 
físico aeróbico e resistido, incorporado a um programa de perda de peso a curto prazo, 
desempenha papel importante no controle clínico da asma, melhorando a função pulmonar, 
aptidão aeróbica e força muscular, reduzindo a expressão de mediadores inflamatórios (IL-
6 e fração exalada de óxido nítrico) e aumentando a expressão de mediadores anti-
inflamatórios (IL-10 e adiponectina). 

Por outro lado, a pesquisa de Camacho-Cardenosa et al. (2018) buscaram examinar 
a exposição à hipóxia cíclica durante o exercício de treinamento intervalado de alta 
intensidade, em mulheres com excesso de peso ou obesidade. Como hipótese, os autores 
do presente estudo tiveram como interesse verificar eventuais melhorias das intervenções 
aos marcadores de risco cardiometabólicos, comparando a intervenção em hipóxia e 
normóxia durante 12 semanas, realizados três vezes por semana. Para o estímulo hipóxico, 
todas as sessões de treinamento foram realizadas em câmeras de hipóxia normobárica a 
24ºC e 40% de umidade relativa. Os grupos de treinamento intervalado em hipóxia (TIH; n 
= 13) e treinamento de corrida repetida em hipóxia (TRH; n = 15) exerceram uma fração 
inspirada de oxigênio (FIO2) de 17,2 ± 0,3%, correspondendo, aproximadamente, a 
2500m, enquanto o treinamento intervalado em normóxia (TIN; n = 15) e treinamento 
repetido de sprint em normóxia (TRN; n = 18) exerceram 20,9% na FIO2, correspondendo 
a 459 metros ao nível do mar. No protocolo de treinamento com intervalo, os grupos TIH e 
TIN realizaram três minutos de exercício de alta intensidade (90% da potência máxima), 
seguidos por três minutos de recuperação ativa (55% - 65% da potência máxima), e os 
grupos TRH e TRN foram submetidos a 30 segundos do total (130% de potência máxima), 
seguidos por três minutos de recuperação ativa (55% a 65% de potência máxima). Os 
resultados deste estudo demostraram reduções significativas da circunferência da cintura 
(CC) e do percentual de gordura corporal no tronco das participantes dos grupos de 
hipóxia. Todavia, em todos os grupos de treinamento houve diminuição nos níveis de 
triglicerídeos e da glicose, porém, o colesterol total tendeu a aumentar nos grupos de 
hipóxia, enquanto nos grupos de normóxia a tendência foi diminuir. Ao final do estudo, os 
autores concluíram que ambos os treinamentos sob hipóxia cíclica foram mais eficazes em 
causar diminuição da gordura abdominal, em mulheres com excesso de peso ou obesidade, 
do que os mesmos protocolos em normóxia. 
 O estudo de Galbreath et al. (2018) verificou se um programa de exercício resistido 
(três por semana, por 30 min./dia, ao longo de 14 semanas), conjuntamente com uma 
dieta rica em proteínas, poderia promover mudanças favoráveis na composição corporal e 
em alguns marcadores de saúde (a glicose, a leptina e a adiponectina), quando 
comparados ao exercício resistido, com dieta mais rica em carboidratos ou exercícios, sem 
intervenção na dieta. Foram incluídas 54 mulheres com excesso de peso ou obesidade 
(65,9 ± 4,7 anos; 78,7 ± 11 kg; 30,5 ± 4,1 kg/m2; 43,5 ± 3,6% de gordura), em que n = 
19 fizeram parte do grupo sem intervenção na dieta, n = 18 do grupo com dieta mais rica 
em carboidratos (55% de carboidratos, 15% de proteína e 30% de gordura) e n = 17 
mulheres com dieta rica em proteínas (1,2g/kg de proteína e 30% de gordura). Todos os 
grupos mostraram melhoras significativas na força e resistência muscular, capacidade 
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aeróbia, insulina em jejum, adiponectina e índice de resistência insulínica (HOMA-IR). No 
entanto, os autores verificaram que a dieta rica em proteína combinada ao exercício 
resistido promoveu mudanças mais favoráveis na composição corporal, comparando-se à 
dieta rica em carboidratos, uma vez que o exercício resistido estimula a síntese de 
proteínas musculares, ajudando a aumentar e/ou manter a massa muscular. Há evidências 
de que dietas ricas em proteínas promovem saciedade, influenciam os hormônios do 
apetite e melhora a homeostase da glicose. 
 O estudo realizado por Corbett et al. (2018), em uma grande universidade, 
determinou a efetividade de uma intervenção de baixo custo, com enfoque na redução de 
IMC, da pressão arterial e dos marcadores plasmáticos de risco de doença cardiovasculares 
(lipoproteína de alta densidade – HDL, lipoproteína de baixa densidade – LDL e colesterol 
total – CT). Professores e funcionários da universidade (n = 42 mulheres; n = 7 homens; 
48 ± 10 anos) participaram do estudo, com duração de 12 semanas (três vezes por 
semana, durante 60 minutos), composto por exercícios aeróbios (resistência 
cardiorrespiratória) e de fortalecimento muscular (exercícios resistidos). As intervenções de 
atividade física demonstraram resultados variados para os participantes em geral, com 
alteração favorável do IMC e alterações desfavoráveis nos marcadores plasmáticos, porém, 
para os participantes que já possuíam fatores de risco para doenças cardiovasculares (DCV) 
na avaliação inicial; os resultados foram benéficos em relação à pressão arterial e 
marcadores plasmáticos. Os participantes com risco prévio encontraram melhores 
resultados nos níveis de pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica, LDL-c e 
glicemia de jejum prejudicada, em comparação com os participantes sem risco inicial de 
DCV. Os autores concluíram que tal intervenção pode ser um método eficaz e de baixo 
custo para reduzir o risco de DCV em indivíduos que já possuem fatores de riscos pré-
existentes. 

Delgado-Floody et al. (2019) buscaram estabelecer os efeitos de um programa de 
treinamento resistido de 20 semanas, três vezes na semana, com duração 60min./sessão 
com o propósito de atenuar a SM em pessoas com obesidade severa. As sessões de 
exercícios resistidos foram compostas entre quatro a oito exercícios, com progressão ao 
longo das semanas e ênfase nos seguintes grupos musculares: 1. antebraço; 2. flexores e 
extensores de joelho; 3. tronco; 4. peitoral; 5. elevação de ombros; 6. flexão horizontal dos 
ombros; 7. extensão de ombros e 8. flexão plantar. Foram realizadas três séries durante 
um minuto, com intervalo de 2 minutos entre as séries. Dos 21 participantes do estudo, 7 
fizeram parte do grupo de obesos controle (IMC ≥ 35,0 kg/m2 ≤ 40 kg/m² e média de 
idade de 47,2 anos) e 14 do grupo de pessoas com obesidade severa (IMC ≥ 40 kg/m2 e 
média de idade de 37,3 anos). O estudo mostrou que o treinamento resistido de 20 
semanas promoveu melhoria nos fatores de risco para SM, como a redução da CC, a 
redução da pressão arterial, bem como a redução dos triglicerídeos. 

Kalohdouzi et al. (2019) exploraram os efeitos redutores de oito semanas de 
treinamento resistido em circuito (TRC) realizado, com volume e intensidade distribuídos da 
seguinte forma: três vezes por semana, 60 min./sessão, com intensidade entre 65-85% de 
uma repetição máxima, sobre os níveis de marcadores inflamatórios, na composição 
corporal e nos fatores de risco cardiometabólicos, em 30 homens obesos (IMC = 30,67 ± 
3,06 kg/m2; idade = 23 ± 3,2 anos). Os participantes foram aleatorizados em dois grupos: 
grupo controle sem intervenção (n = 15) e grupo experimental (n = 15). Os resultados do 
estudo mostraram que o peso corporal, o IMC e a relação cintura/quadril foram 
significativamente menores no grupo experimental, quando comparados ao grupo controle. 
Assim, esses resultados confirmam que o TRC pode melhorar os fatores de risco 
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cardiometabólicos, por meio da melhoria dos parâmetros da composição corporal em 
homens jovens obesos. 
 A terapia nutricional para o excesso de peso e/ou obesidade, visando a redução do 
consumo de alimentos ricos em açúcar e gorduras, combinada à prática regular de 
atividade física, constituem estratégia indispensável no tratamento do excesso de peso 
e/ou obesidade, objetivando uma perda de peso mais eficiente e duradoura, com maior 
perda de gordura e menor perda de massa magra, causando diminuição dos marcadores 
pró-inflamatórios, aumento dos marcadores anti-inflamatórios e diminuição dos ácidos 
graxos livres (MIRANDA et al. 2014; FARIA, 2017).  
  
Programas e políticas públicas 
 

Segundo o Sistema de Vigilância de Fatores de Risco para Doenças Crônicas por 
Inquérito Telefônico - VIGITEL (2018), este relatório descreve a variação temporal de 
indicadores no Brasil (2006-2018), para um conjunto de população adulta. O relatório 
descreve que a frequência de excesso de peso foi de 55,7%, sendo ligeiramente maior 
entre homens (57,8%), comparando-se com as mulheres (53,9%). Com relação à 
obesidade, a prevalência de adultos foi de 19,8%, sendo ligeiramente maior entre as 
mulheres (20,7%), em comparação aos homens (18,7%) (BRASIL, 2019). 

Ainda, relacionado à obesidade, a explicação para esse aumento pode estar nas 
mudanças comportamentais ocorridas nas últimas décadas, sobretudo, devido à 
alimentação inadequada e ao sedentarismo. O aumento de pessoas com obesidade no país 
salienta a necessidade de políticas públicas direcionadas à prevenção da obesidade, 
incentivando a promoção de estilo de vida mais saudável, na sociedade brasileira 
(FERREIRA; SZWARCWALD; DAMACENA, 2019). A última Pesquisa Nacional de Saúde 
(PNPS, 2013) de base domiciliar, realizada pela Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ e pelo 
Ministério da Saúde, em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 
IBGE, identificou que a obesidade acometia um em cada cinco adultos (IBGE, 2015). 

Políticas nacionais foram estabelecidas no Brasil, mas o ambiente obesogênico em 
que o país se encontra é um quadro de difícil reversão e a atenção deve ser voltada tanto 
para o coletivo quanto o cuidado individual, para as ações propostas nas políticas de 
enfrentamento da obesidade e excesso de peso. As ações individuais se mostram com 
baixa efetividade, impondo reflexões sobre a necessidade de novos modelos de cuidado 
(BURLANDY et al., 2020). De acordo com a Política Nacional de Alimentação e Nutrição 
(PNAN), o excesso de peso e a obesidade cresceram na população adulta, mas o aumento 
da prevalência de excesso de peso foi maior do que a prevalência da obesidade, nos 
períodos de 1974-1975 e 2008-2009. Além disso, o aumento da prevalência da obesidade, 
embora menor, foi constante, correspondendo a 1% ao ano (BRASIL, 2013c). 

O programa Peso Saudável, do Ministério da Saúde, surgiu com o objetivo de intervir 
para o auxílio do controle do peso e prevenção da obesidade nos ambientes dos 
colaboradores do Ministério da Saúde. Ações de auto monitoramento do peso, a 
conscientização do indivíduo em relação ao seu estado, mostraram, desde a implantação 
do programa, muita eficácia, visto que as medidas fizeram com que os participantes 
tomassem atitudes para reverter o quadro de excesso de peso e/ou obesidade. O programa 
foi disponibilizado para outros órgãos públicos e empresas privadas que desejassem aderir 
e implementar o programa para os seus funcionários (BRASIL, 2013d). 

Considerando os aspectos elencados, Arruda, Fujimori e Lima (2016) exploraram o 
impacto do programa Peso Saudável em um estudo de intervenção que acompanhou e 
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avaliou 18 trabalhadores, durante o período de outubro de 2011 a junho de 2012. Esses 
trabalhadores se inscreveram no programa voluntariamente e, entre eles, 72,2% dos 
trabalhadores tinham excesso de peso ou obesidade. O estudo mostrou resultados de 
diminuição satisfatórios e contribuiu para reduzir as medidas de CC, peso corporal e, 
consequentemente, o IMC. Os autores frisaram, ainda, que é viável a implantação do 
programa e que a implementação é facilmente desenvolvida por enfermeiros em 
colaboração com nutricionistas. 

Recentemente, Burlandy et al. (2020) realizaram uma pesquisa usando entrevistas e 
grupos focais com profissionais e gestores da atenção básica e das Áreas Técnicas de 
Alimentação e Nutrição (ATAN), em 92 municípios do Rio de Janeiro, a fim de analisar as 
características dos “modelos assistenciais” propostos e referidos por profissionais da 
atenção. Os profissionais relataram que as principais dificuldades a serem vencidas são a 
baixa adesão dos indivíduos aos processos terapêuticos propostos a pessoas com 
obesidade, a falta de equipe que atue de forma multiprofissional e o despreparo para lidar 
com a complexidade do processo saúde/doença relacionada à obesidade; com isso, gera-se 
um sentimento de frustração e impotência nos profissionais mais comprometidos com a 
atenção básica à saúde.  

Portanto, acredita-se que ações de literacia em saúde, tanto nas unidades básicas de 
saúde quanto nas escolas, com o propósito de educar e promover a saúde nos ciclos da 
vida, são substanciais para propagação da informação, de possíveis riscos à saúde e, 
consequentemente, reduzir o impacto das DCNT’s na sociedade e sistemas de saúde. 
Adicionalmente, enfatiza-se que os mesmos autores citados anteriormente colocam que a 
corresponsabilização entre profissionais e usuários, a valorização de outros ganhos para 
além da perda de peso e, sobretudo, a atuação multiprofissional são princípios e diretrizes 
que as políticas governamentais usam para enfrentamento dessa pandemia que tem 
crescido exponencialmente, a partir da transição nutricional vivida no Brasil e em diferentes 
países do mundo. 

Ao analisar a Política Nacional de Alimentação e Nutrição e a interação com a Política 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNAN), os autores Alves e Jaime (2014) e 
Dias et al. (2017), além de discutirem sobre a condição alimentar da população brasileira, 
explanaram sobre a necessidade de melhora na articulação de diferentes áreas técnicas de 
governo, isto é, a intersetorialidade deve apresentar papel fundamental nos tratamentos 
contra a obesidade, rompendo o vínculo histórico de responsabilizar apenas a área da 
saúde. Em vista disso, os mesmos autores salientam que a obesidade substancialmente é 
derivada de uma alimentação inapropriada, gerando efeitos significativamente deletérios 
para a saúde global dos indivíduos. Essa condição responsabiliza os serviços de saúde e faz 
com que políticas e programas, tanto teoricamente quanto na prática, possam contribuir na 
promoção da saúde da população do Brasil. 

É sabido que dentre as responsabilidades do SUS estão a vigilância alimentar e 
nutricional por meio de ações que promovam a saúde dos indivíduos com excesso de peso 
e obesidade. A PNPS, mesmo sem abordar diretamente aspectos concatenados à 
obesidade, aborda essa problemática, discutindo a necessidade da alimentação saudável e 
da prática de atividades físicas e corporais como fatores necessários para a população. A 
PNPS e a PNAN possuem estreita relação, visto que abordam situações como a inclusão 
social e a garantia do direito humano à alimentação adequada e saudável, fatores que 
possuem estreita relação com a obesidade (DIAS et al., 2017). 

De maneira generalista, a intersetorialidade é talvez a forma mais assertiva de 
estreitar a relação dessas políticas, devido ao grande potencial para produzir melhores 
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condições de garantir esses direitos da população. Porém, desafia a possibilidade de que a 
intersetorialidade saia do papel, com a proposta de diálogo entre os conselhos de controle 
social das políticas públicas, como o Conselho Nacional de Saúde (CNS) e Conselho 
Nacional de Segurança Alimentar (CONSEA). Estreitar relações de seguimentos não 
conhecidos ou não participativos abre espaço para reconhecimento de comissões pouco 
utilizadas, como a Comissão Intersetorial de Alimentação e Nutrição (CIAN) do CNS que 
tem essa necessidade (ALVES; JAIME, 2014). 

Políticas públicas intersetoriais organizadas e implementadas adequadamente são 
fundamentais para o enfrentamento do problema da obesidade, com ações que venham a 
educar e informar. Além disso, ao propiciar programas de acompanhamento e tratamento, 
de forma a estimular um padrão de vida mais saudável, direciona um olhar para o 
indivíduo, a família e coletividade e ao mesmo tempo, é capaz de prover acesso ao que for 
necessário, para que as dificuldades tanto biológicas, psicológicas, sociais como 
econômicas das pessoas não desestimulem a adesão aos possíveis tratamentos e 
acompanhamentos (REIS; VASCONCELOS; BARROS, 2011).  

A revista The Lancet publicou um estudo que analisou ações regulamentadas e não 
regulamentadas mundialmente. O objetivo central foi refletir sobre o pequeno progresso e 
suas razões no combate à obesidade. Os autores do estudo observaram que nenhum país 
conseguiu reverter o quadro da obesidade, mesmo tendo disponíveis programas e políticas 
públicas. Ainda onde houve progresso, os impactos foram insuficientes, dado que a 
prevalência da doença é crescente. Portanto, indubitavelmente, ações governamentais e 
demais interessados precisam agir com urgência para diminuir a prevalência da obesidade. 
Houve estudos acerca de ações políticas promissoras no mundo, mas os progressos 
irregulares e claramente insuficientes têm sido destacados por entidades governamentais, 
não governamentais e, até mesmo, pela ciência, no combate ao excesso de peso e 
obesidade (ROBERTO et al., 2015). 

O Brasil busca incansavelmente combater tal epidemia, mas ainda enfrenta 
dificuldades na articulação entre as ações propostas pelo governo com os diferentes níveis 
de setores e com a participação da sociedade civil (PINHEIRO et al., 2019). Em busca de 
conseguir essa articulação das ações de forma intersetorial, promovendo a alimentação 
adequada e saudável e a prática de atividade físicas no ambiente que vivemos, na busca da 
prevenção e controle do problema, os seis eixos da Estratégia Intersetorial de Prevenção e 
Controle da Obesidade destacados são: 1) disponibilidade e acesso a alimentos adequados 
e saudáveis; 2) educação, comunicação e informação; 3) promoção de modos de vida 
saudáveis em ambientes específicos/territórios; 4) vigilância alimentar e nutricional; 5) 
atenção integral à saúde do indivíduo com sobrepeso/obesidade na rede de saúde; e 6) 
regulação e controle da qualidade e inocuidade de alimentos. Conquanto, ainda faltam 
mecanismos de governança que permitam o diálogo entre os setores, conjuguem esforços 
e evitem a sobreposição de ações (BRASIL, 2014; PINHEIRO et al., 2019). 

Essa estratégia, com ações planejadas em busca da intersetorialidade, requer a 
criação de formas de governar que abram espaço para diálogos intersetoriais, em que os 
esforços sejam mútuos, evitando, assim, a justaposição de ações. As políticas e os 
programas públicos produzidos e efetivados com esse tipo de abordagem são 
recomendados por organismos internacionais para combater a obesidade (OPAS, 2018).  

A problemática do excesso de peso e obesidade coloca todos como coadjuvantes no 
combate a esse problema mundial, inclusive a ciência, no sentido de inovar com base em 
pesquisas, colaborar com os governos para cumprirem seu papel de elaboração e 
implementação das políticas e programas Além disso, propiciar um leque de dados sobre 
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essa pandemia, no tocante ao desenvolvimento de pesquisas sobre os determinantes da 
obesidade e outras DCNT´s, assim como para avaliar o impacto das políticas existentes e 
recém introduzidas (SWINBURN et al., 2013). 
 A fim de somar forças, o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (II 
PLANSAN-2016-2019) conta com 9 desafios estabelecidos. Nesse âmbito, o desafio 6 
propõe a prevenção aos agravos decorrentes do excesso de peso e da obesidade, devido a 
implementação da estratégia intersetorial de prevenção, controle e investimentos, na 
qualificação dos profissionais da atenção básica quanto à prevenção e ao controle dos 
agravos nutricionais, organizando a rede de atenção à saúde, elaborando marcos 
normativos e instrumentos técnicos específicos para tal abordagem. Outro desafio que esse 
estudo considera importante para essa análise é o item que, dentre outras ações, 
intenciona consolidar a intersetorialidade e a participação social, incentivando a adesão das 
entidades privadas ao sistema (BRASIL, 2018). 
 A PNPS se destaca, reforçando da seguinte maneira:  

As noções de integralidade e intrasetorialidade em articulação com os 
demais princípios do SUS, especialmente em sua recente edição. A 
intersetorialidade é concebida como processo de articulação de 
saberes, potencialidades e experiências de sujeitos, grupos e setores 
na construção de intervenções compartilhadas, estabelecendo 
vínculos, corresponsabilidade e cogestão para objetivos comuns, 
visando à construção e à articulação de redes cooperativas e 
resolutivas. Percebe-se, na nova versão, o uso de termos como 
“promover hábitos saudáveis”, “articular” e “mobilizar”, diferentes da 
PNPS 2006, que privilegiava o termo “prevenção” e a abordagem da 
doença (DIAS et al., 2017). 

Diante desse cenário, para promover a saúde do idoso, por meio da 
intrasetorialidade de forma integral, é preciso compreender a singularidade que envolve o 
processo de envelhecer. Conhecer esse processo é uma forma de contribuir com os 
profissionais de saúde e demais envolvidos na implementação de meios que tragam a 
qualidade de vida integralmente para esse público. 
 
Considerações finais  
 

Diante do tamanho do desafio, da complexidade das DCNT´s, destacando-se, 
principalmente, a obesidade e o consequente aumento da prevalência mundial, reforça-se a 
necessidade da promoção de ações articuladas dos governos e demais atores. Embora 
tenham sido identificados avanços em políticas públicas, isso ainda não está refletindo na 
prática. Por isso, muitas ações precisam ser feitas para alcançarmos resultados ideais. 

O comprometimento das instituições de ensino ou grupos de pesquisa, no manejo 
do excesso de peso e/ou obesidade, vem tomando espaço com programas 
interdisciplinares de baixo custo, possibilitando a sua implantação nas unidades de saúde 
municipais e estaduais, formando uma aliança com as políticas públicas. 

Forças governamentais e não governamentais têm feito muita diferença, pois, o 
setor da saúde não é mais o único responsável em resolver a problemática que, 
historicamente, era vinculada somente a esses profissionais. A intersetorialidade permite 
uma visão panorâmica, com mecanismos de ação e julgamentos diferenciados, que 
despertam entendimentos ainda não explorados. 
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Capítulo 6 - Intervenções nutricionais na saúde de adultos 
 

Jhainieiry Cordeiro Famelli Ferret  
Veridiana de Vasconcelos Duarte 
Braulio Henrique Magnani Branco 

Introdução 
 

O capítulo está organizado sob a perspectiva do desenvolvimento humano no 
processo biológico, apresentando a necessidade de alimentos e de nutrientes para suprir 
funções vitais, bem como para a promoção da saúde. Mudanças significativas aconteceram 
no padrão de saúde e de consumo alimentar da população brasileira. As principais doenças 
que, atualmente, acometem os brasileiros deixaram de ser agudas e passaram a ser 
crônicas, como a obesidade. Antes da transição nutricional nas décadas de 1970, de 1980 e 
em 1990, a desnutrição impactava drasticamente a população brasileira; em contrapartida, 
hoje, a obesidade é o grande problema de saúde pública (BATISTA FILHO; RISSIN, 2003; 
CONDE; MONTEIRO, 2014; SOUZA, 2010).  

Em vista disso, o Brasil vem enfrentando aumento expressivo de pré-obesidade e de 
obesidade em todas as faixas etárias, sendo que as doenças crônicas não transmissíveis 
(DCNTs) são a principal causa de morte entre adultos em todo o mundo (ORGANIZAÇÃO 
MUNDIAL DA SAÚDE, 2018):  em ano, tais doenças causaram 71% das mortes em todo o 
mundo, com prevalências oscilando entre 37% nos países de baixa renda e 88% nos de 
alta renda (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2018). Entre as dez principais causas de 
morte nos países de alta renda, somente uma não foi atribuída às DCNTs. Em termos de 
número absoluto de óbitos, no entanto, 78% das mortes globais por DCNTs ocorreram em 
países de baixa e de média renda (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2018). Diante da 
indispensabilidade nutricional para a saúde, há um conjunto de fatores relacionados às 
condições de vida que é essencial para que um indivíduo tenha qualidade vida e saúde, 
como educação, saneamento básico, moradia, renda, trabalho, entre outros.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) (2018) considera que saúde não é apenas a 
ausência de doenças, mas a situação de perfeito bem-estar físico, mental e social. 
Trazemos, porém, um novo conceito de saúde: “Estado dinâmico de bem-estar 
caracterizado pelo potencial físico e mental que satisfaz as demandas vitais compatíveis 
com a idade, cultura e responsabilidade pessoal” (BIRCHER, 2005, p. 63). Diante desses 
dois conceitos, percebemos que a definição da OMS (2018) é mais difícil de se alcançar, 
podendo, inclusive, ser inatingível, enquanto o conceito apresentado por Bircher (2005) é 
tangível, o que nos leva a refletir sobre o que podemos alcançar em termos de promoção 
da saúde. 

Para o enfrentamento desse cenário de transição nutricional, são necessárias ações 
intersetoriais que repercutam positivamente sobre os diversos determinantes da saúde e da 
nutrição (BRASIL, 2014). O setor de saúde tem importante papel na promoção da 
alimentação adequada e saudável, sendo um compromisso expresso na Política Nacional de 
Alimentação e Nutrição (BRASIL, 2013) e na Política Nacional de Promoção da Saúde 
(BRASIL, 2018), conforme diretrizes sobre atenção básica. No Sistema Único de Saúde 
(SUS), a promoção da alimentação adequada e saudável deve fundamentar-se nas 
dimensões de incentivo, de apoio e de proteção da saúde, bem como combinar iniciativas 
focadas em políticas públicas saudáveis, na criação de ambientes saudáveis, no 
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desenvolvimento de habilidades pessoais e na reorientação dos serviços de saúde na 
perspectiva da promoção da saúde (BRASIL, 2012).  

A alimentação e a nutrição constituem requisitos básicos para a promoção e para a 
proteção da saúde, possibilitando a afirmação plena do potencial de crescimento e de 
desenvolvimento humano, com qualidade de vida e com cidadania (BRASIL, 2013). Nesse 
sentido, o desenvolvimento de habilidades e de ações que capacitam o ser humano para 
atuar na melhoria da sua qualidade de vida, para ter mais autonomia e participação nesse 
processo tem como requisitos a educação, o saneamento básico, a habitação, a renda, o 
trabalho e a alimentação (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1986). A OMS (2018) 
recomenda, por meio da Estratégia Global para a Promoção da Alimentação Saudável e 
Atividade Física e Saúde, que os governos formulem e atualizem periodicamente diretrizes 
nacionais sobre alimentação e nutrição, considerando as mudanças nos hábitos 
alimentares, nas condições de saúde da população e no progresso do conhecimento 
científico. Essas diretrizes têm como propósito apoiar a educação alimentar e nutricional e 
subsidiar políticas e programas nacionais de alimentação e de nutrição.  

Em vista dos pontos elencados, este capítulo se inicia com uma breve elucidação 
sobre as diretrizes da Política Nacional da Promoção da Saúde (BRASIL, 2018), as 
estratégias e as formas de promover a saúde, bem como de proporcionar discussões 
acerca da qualidade de vida nutricional. Posteriormente, apresentamos uma análise literária 
acerca da dimensão nutricional em adultos, englobando intervenções e revisões 
sistemáticas de estudos em promoção da alimentação saudável.  

Assim, o objetivo central do presente capítulo é refletir sobre o impacto nutricional 
para a qualidade de vida de adultos, bem como analisar discussões que contemplam 
intervenções na saúde em relação às premissas nutricionais com enfoque na promoção da 
saúde.  
 
Transição nutricional 
 

As modificações na vida urbana e as transições demográfica, epidemiológica e 
nutricional, definidas como a mudança cíclica no perfil nutricional da população, 
apresentam as seguintes consequências: substituição da desnutrição pela pré-obesidade; 
fácil acesso a mais alimentos ultraprocessados; maior prevalência de pré-obesidade e de 
obesidade em todas as faixas etárias (BRASIL, 2012). Isso ocorre devido às alterações 
econômicas, de renda e dos processos de urbanização, que propiciam a adoção de um 
padrão alimentar rico em açúcares e em gorduras saturadas (TOLONI et al., 2011). Em 
virtude das modificações no cotidiano e do aumento da pré-obesidade e da obesidade na 
população brasileira em todas as faixas etárias, o Ministério da Saúde criou o Guia 
Alimentar para a População Brasileira, com o objetivo de informar e de orientar sobre a 
importância da educação alimentar e nutricional, a fim de promover a saúde da população 
e de facilitar o acesso a fatores determinantes para uma alimentação adequada e saudável 
(BRASIL, 2015). Essas alterações na composição da dieta vêm ocorrendo paralelamente ao 
aumento da expectativa de vida e à queda da fertilidade, coincidindo também com 
mudanças no padrão de doenças: antes predominantemente infecciosas, elas deram lugar 
às doenças crônico-degenerativas, dentre as quais se destaca as cardiovasculares e alguns 
tipos de câncer (MORAES; HUMBERTO; FREITAS, 2011). 

Além disso, o ambiente moderno mudou drasticamente com o advento das 
revoluções industriais e dos avanços tecnológicos. Nesse contexto, o alimento se tornou 
mais abundante e mais disponível nos países em desenvolvimento; a atividade física, 
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crucial nos tempos remotos, tornou-se dispensável; o homem, outrora fisicamente ativo e 
nômade, tornou-se sedentário; como consequência dessa mudança, a síndrome metabólica 
e a obesidade emergiram. As inovações tecnológicas possibilitaram o surgimento de novas 
ferramentas de apoio para a melhoria da saúde dos indivíduos, embora novas metodologias 
não tenham sido adaptadas e estimuladas para a realização de práticas de atividades 
físicas em conjunto com uma alimentação saudável (GUALANO; TINUCCI, 2011).  

Além do sedentarismo, importantes mudanças nos padrões de consumo têm sido 
observadas, ao longo dos anos, em diversos países, o que inclui a alimentação; no Brasil, 
embora a realização de refeições em casa ainda corresponda à maior parcela da 
alimentação, o consumo de alimentos fora do lar tem aumentado, conforme se observa o 
aumento dos gastos com a alimentação externa ao domicílio (BEZERRA et al., 2017). Essa 
demanda por refeições prontas para o consumo favoreceu o aumento do número de 
estabelecimentos no segmento de alimentação, os quais diversificaram seus serviços; 
destacamos, nesse contexto, o crescimento no número de restaurantes, de lojas de 
conveniência, de redes de fast food, etc. (BEZERRA et al., 2017).   

Dentre os locais de consumo destacam-se as redes de fast food, que cresceram e 
adaptaram seus cardápios no Brasil; essas redes oferecem alimentação de baixa qualidade 
nutricional, o que contribui para o desenvolvimento da obesidade e de outras 
comorbidades associadas (BUENO et al., 2011). Além das modernas redes de fast food, o 
segmento de comida de rua constitui parcela importante no ramo da alimentação fora do 
lar, observando-se associação positiva entre indivíduos que consomem comida na rua e 
maiores prevalências para a obesidade, assim como para a hipertensão arterial sistêmica 
(BEZERRA et al., 2017). Como consequência, a obesidade vem crescendo e se definindo 
como uma DCNT associada, sobretudo, às tendências e às mudanças de comportamento, 
principalmente quanto à alimentação e à falta de atividade física, que afetam 
desfavoravelmente a saúde e a qualidade de vida do indivíduo (EZZATI et al., 2017).  

No Brasil, ao longo das últimas décadas, o processo de transição nutricional foi 
acompanhado por um aumento significativo da obesidade e por uma diminuição das taxas 
de desnutrição da população pobre e da rica do país (SOUZA, 2010). Dentre as estratégias 
para o controle não farmacológico da obesidade destacam-se mudanças comportamentais 
para a consumação de uma alimentação saudável e para a prática de atividade física, com 
o objetivo inicial de perda de 5% a 10% do peso corporal inicial, que parece ser uma 
medida efetiva para controlar as alterações metabólicas e os fatores de risco 
cardiovasculares (JENSEN et al., 2014). São observadas, porém, altas taxas de insucesso 
desse método de recuperação das condições de saúde, principalmente pela baixa adesão 
dos envolvidos aos programas que circundam o campo nutricional, pela dificuldade de 
emagrecimento e pela prevenção de reganho de peso corporal. Dessa forma, existem 
fatores condicionantes, como condições econômicas e sociais, que podem influenciar a 
motivação aos cuidados com a saúde e com a alimentação (DONNELLY et al., 2009).  

Acreditamos que novas estratégias de atendimento nutricional devam ser 
desenvolvidas para promover uma motivação autônoma, como o empoderamento do 
indivíduo. Assim, é necessária uma ação que seja capaz de prevenir e de identificar 
possíveis problemas, de gerenciar o autocontrole e de desenvolver mecanismos para 
superá-las (GUIMARÃES et al., 2010). Simultaneamente ao processo de recuperação das 
condições de saúde de toda e qualquer doença relacionada à obesidade, é importante 
observar a situação nutricional do indivíduo, pois expressa se a magnitude das 
necessidades fisiológicas por nutrientes está sendo alcançada, com o propósito de manter a 
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composição e as funções adequadas do organismo, resultando no equilíbrio entre ingestão 
e gasto energético (MELA, 2001).  

Em vista dos pontos elencados, não é apenas a obesidade que promove a redução 
da expectativa de vida e da longevidade saudável. As alterações do estado nutricional 
também contribuem para o aumento da morbimortalidade; assim sendo, a desnutrição 
predispõe a uma série de complicações graves, incluindo tendência à infecção, deficiência 
de cicatrização de feridas, falência respiratória, insuficiência cardíaca, diminuição da síntese 
de proteínas a nível hepático com produção de metabólitos anormais, diminuição da 
filtração glomerular e da produção de suco gástrico (BAXTER; WAITZBERG; PERES, 2000).  

Por outro lado, a pré-obesidade e a obesidade, são fatores de risco para vários 
agravos à saúde, sendo os mais frequentes as doenças isquêmicas do coração, a 
hipertensão arterial sistêmica, o acidente vascular cerebral, a diabetes mellitus tipo 2, a 
osteoartrite (especialmente de joelhos), a neoplasia maligna de mama pós-menopausa, a 
esofagite de refluxo, a hérnia de hiato e problemas psicológicos. Dessa forma, verificamos 
a importância da atenção para a alimentação saudável e consciente para prevenir e para 
recuperar as condições de saúde dos indivíduos com baixo peso, assim como daqueles que 
se encontram com pré-obesidade e, sobretudo, com obesidade (ACUNA; CRUZ, 2004; 
FEKETE; WEYERS, 2016; KELLY et al., 2016).  

 
Desafios da educação alimentar nutricional 

 
De acordo com os estudos sobre educação alimentar, nutrição, obesidade, qualidade 

de vida e saúde, é evidente que muitas DCNTs sofrem influência do consumo exacerbado 
de alimentos processados e, sobretudo, de alimentos ultraprocessados em detrimento ao 
de alimentos in natura (BRASIL, 2014). A educação alimentar e nutricional pode auxiliar as 
pessoas no processo de alimentação saudável e no combate às DCNTs; por meio de 
recursos e de abordagens educacionais, é uma relevante ferramenta para o 
desenvolvimento da autonomia e para a voluntariedade aos hábitos alimentares saudáveis 
(BRASIL, 2012).  

Dessa forma, a educação alimentar protagoniza importante eixo na promoção de 
hábitos alimentares saudáveis, sendo uma estratégia indispensável dentro das políticas 
públicas em alimentação e em nutrição (BRASIL, 2015). Nesse cenário, cabe salientar que 
a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (BRASIL, 2013) tem como objetivo melhorar 
as condições de alimentação, de nutrição e de saúde da população brasileira, mediante a 
promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, a vigilância alimentar e 
nutricional, a prevenção e o cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e à 
nutrição. Em vista disso, o Guia Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 2014) 
apresenta informações e orientações sobre alimentação que objetivam promover a saúde 
de pessoas, de famílias e de comunidades, bem como da sociedade brasileira como um 
todo. Diante das mudanças sociais e da transição demográfica, ocorreram alterações nos 
hábitos e nos padrões alimentares; com isso, esse guia é uma ferramenta fundamental 
para informar e para orientar os indivíduos quanto à alimentação saudável. Embora o foco 
deste capítulo seja a promoção da saúde e a prevenção de enfermidades nutricionais, suas 
recomendações poderão ser úteis a todos aqueles que padeçam de doenças específicas, 
assim como àquele cujo trabalho engloba a promoção da saúde da população – 
profissionais de saúde, agentes comunitários, educadores, formadores de recursos 
humanos etc. 
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Estudos sobre intervenção nutricional e suas implicações para a saúde  
 

Neste tópico, apresentamos estudos que se destacam em relação à educação 
nutricional de adultos nos últimos anos. Os trabalhos inseridos referem-se a revisões 
sistemáticas, a estudos longitudinais com intervenções em nutrição e em saúde, com 
programas de atendimentos em grupo e individuais para pessoas com pré-obesidade ou 
com obesidade.  

Em vista disso, Guimarães et al. (2010) avaliaram a adesão de adultos acima do 
peso e com outros fatores cardiovasculares de risco a um programa de aconselhamento 
nutricional em grupo, por meio da assiduidade às reuniões e das repercussões nos 
parâmetros dietéticos. O resultado do estudo revelou que os participantes demonstraram 
preocupação com questões de saúde e de estética e disposição para iniciar um tratamento 
clínico – convencional ou não –, porém apresentaram dificuldade para se manter em um 
programa de controle de peso. Além disso, a melhora significativa na adesão dos 
participantes ao estudo aconteceu quando os seus familiares foram convidados a participar 
da reunião. Diante disso, as autoras constataram que a participação da família se tornou 
importante aliado para o manejo da obesidade.  

Por sua vez, a pesquisa de Kinchoku et al. (2013) investigou os efeitos do 
aconselhamento nutricional em indivíduos dislipidêmicos. Participaram da pesquisa 129 
adultos, sendo 56 homens e 73 mulheres, com idade entre 20 e 73 anos, que foram 
atendidos no ambulatório do Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas. 
Como critério de exclusão, não foram aceitas medicações hipoglicemiantes 30 dias antes da 
entrevista inicial e/ou durante o acompanhamento. Para as análises, os participantes foram 
divididos em grupos, segundo o sexo e a faixa etária. Os resultados apontaram que o 
colesterol total e os triglicerídeos diminuíram 16% e 36% nos homens e 12% e 26% nas 
mulheres, respectivamente, além de as lipoproteínas de baixa densidade (LDL-c) terem 
diminuído 12% nas mulheres. Isso indica que apenas os triglicerídeos diminuíram 
significativamente. De forma geral, embora não tenha sido observada diferença 
significativa após o período de intervenção, as autoras pontuaram que o aconselhamento 
nutricional é favorável.  

Em relação ao grupo hiperlipidemia mista, os dados de Kinchoku et al. (2013) 
mostram que os triglicerídeos masculino e feminino (F: -44% e M: -29%), as LDL-c (F: 
+12% e M: -15%) e as lipoproteínas de alta densidade (HDL-c) (F: +7% e M: -3%) 
diferiram significativamente. Entre as faixas etárias, apenas os níveis de triglicerídeos 
diferiram significativamente, com o grupo de adultos apresentando maiores reduções 
(33%). A intervenção, portanto, foi efetiva do LDL-c, reforçando a importância e os 
benefícios das intervenções dietéticas no tratamento das dislipidemias. Em vista disso, o 
estudo reforça que mudanças na dieta são efetivas e viáveis para o sistema público de 
saúde. Como a doença cardiovascular é a principal causa de hospitalização e de morte, 
esse procedimento terapêutico positivo deve ser implementado por outros serviços de 
saúde no Brasil, por ser acessível e pelo seu custo-efetivo, o que pode reduzir gastos 
hospitalares e não relacionados às dislipidemias e a outras doenças cardiovasculares. 
 Outro estudo publicado no mesmo ano por Romeiro et al. (2013) avaliou os 
resultados de um programa multidisciplinar com enfoque na promoção de hábitos 
saudáveis em adultos com pré-obesidade ou com obesidade, que foram atendidos pelo 
programa social de estratégia de saúde da família. Os indivíduos receberam o atendimento 
padrão da Estratégia de Saúde da Família, em uma região de baixa renda do Distrito 
Federal. A amostra do estudo foi composta por 279 adultos de ambos os sexos, com pré-
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obesidade ou com obesidade, os quais foram alocados em dois grupos: o primeiro – grupo 
intervenção (GI) – foi composto por 198 adultos que receberam a assistência padrão de 
estratégia da saúde da família acrescida de atividades de um programa multidisciplinar de 
promoção de hábitos saudáveis; o segundo – grupo controle (GC) – foi composto por 89 
adultos que receberam exclusivamente a assistência padrão, com duração de 4 a 8 meses 
que contou com medidas do índice de massa corporal (IMC), da circunferência abdominal 
(GC), da glicemia em jejum e do perfil lipídico.  
 O programa multiprofissional de promoção de hábitos saudáveis contou com a 
participação de seis equipes de profissionais que se dividiram em três equipes para cada 
grupo, de acordo com a localização geográfica. As atividades foram compostas por 
atendimento padrão para ambas, além do programa jogo de cintura, que fez parte do 
programa multidisciplinar, com duração de oito meses, de março a novembro de 2009, em 
treze oficinas com atividades teóricas e práticas, perfazendo 38 horas. Mais 
especificamente, a amostra de Romeiro et al. (2013) foi composta principalmente por 
mulheres (93,2%); além disso, 69,1% dos participantes tiveram oito anos ou menos de 
educação formal. Os únicos dados demográficos e as únicas variáveis antropométricas que 
diferiram entre o GI e o GC foram sexo e IMC. Aproximadamente 50% dos participantes de 
cada grupo que iniciaram a pesquisa completaram-na. No fim, foram observadas reduções 
significativas da prevalência de obesidade (de 63,3% para 49,4%) e da circunferência 
abdominal (de 102,2cm para 94,8cm), além de reduções do colesterol e das LDL-c, bem 
como de aumento do HDL-c. Destarte, o atendimento multiprofissional com enfoque na 
promoção de hábitos saudáveis apresentou resultados mais consistentes para alguns 
parâmetros relacionados ao tratamento da síndrome metabólica, quando comparados aos 
do grupo controle. Assim, considerando as respostas observadas, há uma proposta de 
atendimento multiprofissional com enfoque na promoção de hábitos saudáveis que pode 
contribuir satisfatoriamente para o manejo da obesidade e das comorbidades associadas. 
  Fernandes, Reis e Torres (2016) buscaram investigar metodologias de educação 
nutricional a distância, via ligação telefônica, com indivíduos com diabetes mellitus tipo 2. 
Foram estudadas novas abordagens a fim de minimizar os efeitos das desistências quanto 
ao autocuidado. Para tanto, foi realizado um ensaio clínico randomizado, que contou com a 
participação de 210 indivíduos, com idade entre 30 e 80 anos, durante seis meses. O 
objetivo central do estudo foi avaliar a eficácia da intervenção telefônica, para promover o 
autocuidado relacionado à atividade física e à manutenção do planejamento dietético. O 
grupo experimental (GE), composto por 104 participantes, recebeu seis intervenções 
durante seis meses. As ligações foram sistematizadas e conduzidas mensalmente por uma 
enfermeira, totalizando, em média, seis contatos telefônicos para cada usuário, com um 
roteiro de apresentação do estudo, sua explicação e, por fim, menção à duração do estudo. 
Por outro lado, o grupo controle (GC) – composto por 106 indivíduos – teve o 
acompanhamento, o qual foi realizado seguindo as seguintes ações: apresentar a proposta; 
apoiar e habilitar sobre as práticas de atividades físicas e os planos alimentares; informar 
sobre o término do estudo. O GC manteve o atendimento convencional e, considerando o 
total da amostra, nove pessoas não participaram de, no mínimo, duas intervenções 
telefônicas, além de uma ter falecido durante o estudo. 
 No estudo de Fernandes, Reis e Torres (2016), tanto o GE quanto o GC foram 
constituídos, em sua maioria, por mulheres e os participantes, de modo geral, 
apresentavam média de idade superior a 60 anos. Os inativos quanto à ocupação e os 
usuários que tinham companheiro eram maioria em ambos os grupos. Por fim, a maior 
parte dos usuários do GE e do GC possuíam ensino fundamental completo ou incompleto, 
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assim como uma renda mensal média menor que dois salários mínimos. Em relação ao 
estudo, é possível verificar que os grupos foram homogêneos, segundo as variáveis 
demográficas e socioeconômicas, exceto quanto à escolaridade. A ação proporcionou 
subsídios relevantes para uma prática educacional ativa, permitindo implementações 
futuras no que tange à educação nutricional substancial para pessoas com diabetes mellitus 
tipo 2; logo, as respostas do presente estudo sugerem um novo campo de prática para os 
profissionais de saúde, ou seja, o atendimento virtual a distância. Por fim, as pesquisadoras 
concluíram que as respostas obtidas nos escores de autocuidado evidenciaram alterações 
substanciais efetivas em relação ao grupo controle.  

Uma revisão sistemática com metanálise analisou as respostas sobre informações 
nutricionais em cardápios como ferramenta de educação nutricional. Littlewood et al. 
(2016) analisaram 15 artigos originais revisados por pares entre 2012 e 2014. A metanálise 
foi realizada com 12 dos 15 artigos e estratificada de acordo com os cenários. Os autores 
discutiram que o volume de estudos publicados recentemente sobre os efeitos das 
informações nutricionais em cardápios tem crescido consideravelmente tanto quantitativa 
quanto geograficamente. A análise da qualidade foi realizada por uma classificação com 
comparações sistemáticas, sendo três estudos bons, nove razoáveis e três fracos. 
Considerando os estudos, nove mostraram reduções estatisticamente significativas para a 
energia total consumida e recomendada; em contrapartida, três artigos não relataram 
qualquer resposta significativa. A metanálise mostrou efeitos estatisticamente significativos 
para as informações nutricionais de cardápios, sendo que a energia total consumida e 
recomendada diminuiu significativamente. Sendo assim, as informações nutricionais de 
cardápios mostraram-se eficazes em vários tipos de serviço de alimentação e parecem 
afetar positivamente uma grande parcela da população. Além disso, o estudo de Littlewood 
et al. (2016) forneceu evidências de que as informações nutricionais presentes nos 
cardápios de maneira rotineira ou habitual, proeminente e perceptível de todos os itens do 
cardápio, preferencialmente com valores recomendados, tornam-se relevantes para a sua 
aplicação em larga escala. Finalmente, como resultado, os pesquisadores apoiam que a 
rotulagem de cardápios pode reduzir efetivamente a energia total consumida e 
recomendada dentro e fora de casa. 

Por outro lado, Nour, Chen e Allman-Farinelli (2016) publicaram uma revisão 
sistemática com metanálise em que investigam a eficácia do marketing social e das 
intervenções eletrônicas ou por telefone celular no consumo de vegetais entre adultos 
jovens de 18 a 35 anos de idade. O estudo pautou-se no baixo consumo de vegetais da 
população ocidental, mesmo com a evolução tecnológica e com o acesso à informação. Os 
novos recursos tecnológicos oferecem oportunidades para envolver esse grupo etário em 
intervenções de maneiras novas e atraentes, cujas evidências preliminares sugerem que as 
estratégias de saúde em linha e de saúde móvel podem ser eficazes para melhorar a 
ingestão de vegetais de adultos jovens. A literatura, porém, aponta que os efeitos 
observados apresentam respostas nutricionais clínicas questionáveis. Os resultados 
sugerem que o uso das tecnologias combinado com estratégias pode ser eficaz para a 
ingestão de frutas e de vegetais, mas indicam que as intervenções devem relatar os 
vegetais separadamente. Além disso, para estabelecer, com segurança, a eficácia dessas 
estratégias, são necessárias intervenções de melhor qualidade para adultos, usando 
medidas válidas de ingestão, com relatórios aprimorados sobre custos, sobre 
sustentabilidade e sobre efeitos de longo prazo dos programas. 

França e Carvalho (2017) publicaram uma revisão sistemática que avaliou 
publicações científicas brasileiras em educação nutricional de adultos entre 2006 e 2016, 
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dentre as quais foram selecionadas 11. Nesses estudos, foram identificadas intervenções 
heterogêneas, como atividades instrucionais, atividades lúdicas, apresentação de vídeos, 
apresentação de palestras e, até mesmo, visitas domiciliares, as quais duraram de 7 a 15 
meses. Como resposta, foram observadas melhorias no perfil alimentar e no estado 
nutricional, além de serem verificadas reduções da glicemia em jejum, do colesterol total e 
da pressão arterial. Há, porém, possíveis limitações: 63,6% dos estudos selecionados 
apresentam período de intervenção igual ou inferior a 5 meses, o que indica um curto 
período para estimular mudanças de comportamento; também não foram propostos 
trabalhos contínuos e permanentes de educação nutricional. Além disso, apenas um estudo 
realizou avaliação qualitativa, a fim de compreender a percepção do participante e as 
questões inerentes ao empoderamento e à autonomia do sujeito quanto aos seus hábitos 
alimentares. A revisão de França e Carvalho (2017) indica a importância da educação 
alimentar nutricional, o fortalecimento de ações nutricionais por meio de grupos de 
atendimento e, consequentemente, do empoderamento dos indivíduos, bem como o 
desenvolvimento da autonomia diante das opções alimentares. Nesse sentido, com base 
nas respostas apresentadas, as práticas educativas pouco enfatizam a promoção da saúde 
e a ampliação do uso de metodologias ativas nas intervenções.   

Por sua vez, Samdal et al. (2017) redigiram uma revisão sistemática cujo objetivo foi 
explicar a heterogeneidade nos resultados de intervenções para promover atividade física e 
alimentação saudável para adultos com sobrepeso e com obesidade, explorando os efeitos 
diferenciais entre técnicas de mudança de comportamento e outras características da 
intervenção. Os critérios de inclusão especificaram intervenções com duração de, no 
mínimo, 12 semanas, de janeiro de 2007 a outubro de 2014, para adultos com as seguintes 
características: idade média ≥ 40 anos e IMC médio ≥ 30. Foram selecionados 48 artigos 
originais. O número de técnicas de mudança de comportamento exclusivas para o grupo de 
intervenção e o estabelecimento de metas e o automonitoramento do comportamento 
previram o efeito a curto e a longo prazo. O número total de técnicas de mudança de 
comportamento em ambos os grupos de intervenção – mediante o estabelecimento de 
metas, o feedback sobre o resultado do comportamento, a implementação de tarefas 
classificadas e a adição de objetos ao ambiente, por exemplo, um contador de passos – 
previu significativamente o efeito a longo prazo. Os métodos de apoio à autonomia e 
centrados na pessoa, como a entrevista motivacional, o estabelecimento de metas das 
técnicas de mudança de comportamento e o recebimento de feedback acerca do resultado 
do comportamento explicaram todas as variações entre os efeitos do estudo a longo prazo. 
Dessa forma, os pesquisadores puderam identificar que técnicas de mudança de 
comportamento podem ser eficazes para a realização de atividades físicas e para a 
consumação de uma alimentação saudável. Os resultados apoiam o uso de estabelecimento 
de metas e do automonitoramento de comportamento ao aconselhar adultos com 
obesidade. Várias outras técnicas de mudança de comportamento, bem como o uso de 
uma abordagem de aconselhamento centrada na pessoa e de apoio à autonomia parecem 
importantes para a manutenção do comportamento ao longo do tempo.  

Mais recentemente, Appleton et al. (2018) realizaram uma revisão sistemática de 43 
artigos para identificar as evidências atuais para o uso de exposição repetida ao paladar e 
as estratégias de condicionamento com base no paladar para aumentar o consumo de 
vegetais; avaliar os detalhes e a qualidade dessas evidências; combinar estatisticamente as 
evidências disponíveis a fim de fornecer uma medida de benefício para cada uma das 
estratégias investigadas. As análises procuraram abordar as seguintes questões: qual é o 
impacto da exposição repetida ao sabor de um vegetal para aumentar o gosto e o consumo 
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dele em comparação a quando não há qualquer exposição ao sabor? Qual é o impacto do 
condicionamento no sabor de um vegetal para aumentar o gosto e o consumo dele, em 
comparação à exposição repetida ao sabor? Qual é o impacto da exposição repetida do 
sabor ou do condicionamento a um vegetal para aumentar o gosto e o consumo de um 
novo vegetal, em comparação a quando não há qualquer exposição ou há exposição 
repetida ao sabor?  

A fim de responder a esses questionamentos, foi realizada uma busca sistemática da 
literatura publicada e os dados de todos os estudos que poderiam contribuir para as 
questões da pesquisa foram extraídos e combinados via metanálise. Foram encontrados 43 
artigos, detalhando 117 comparações que investigam o uso de exposição repetida e de 
estratégias de condicionamento para aumentar o gosto e a ingestão de vegetais. Nesse 
sentido, conforme as análises demonstram, foi encontrado isto: 1) aumento do gosto e da 
ingestão do vegetal exposto após exposição repetida em comparação a nenhuma 
exposição; 2) aumento do gosto pelo vegetal exposto após o condicionamento, em 
comparação à exposição repetida, ao aumento da ingestão após o uso de recompensas e a 
alguma sugestão de diminuição da ingestão após o condicionamento de sabor e de 
nutrientes; 3) aumento do gosto e da ingestão de um novo vegetal após exposição 
repetida a uma variedade de outros vegetais, em comparação a nenhuma exposição ou à 
exposição repetida a outro vegetal. Os tamanhos dos efeitos, no entanto, foram pequenos 
e as evidências limitadas sugerem que os benefícios sejam alcançados a longo prazo. Além 
disso, os estudos são delimitados por limitações no desenho, na conformidade e/ou nos 
relatórios da pesquisa. 
  Outra revisão sistemática foi publicada por Shrestha et al. (2018), que discutiram os 
efeitos de intervenções alimentares no trabalho para reduzir os efeitos da glicemia, bem 
como os efeitos da dieta e de outras intervenções focadas no estilo de vida em ambientes 
de trabalho. Nos últimos 20 anos, revisões sistemáticas e metanálises da promoção da 
saúde nos locais de trabalho foram realizadas e mostraram impacto positivo na atividade 
física, na dieta, na redução do tabagismo, na perda de peso ou na promoção da saúde, por 
meio do PubMed, do Embase, da Ovid, da Cochrane, do Web of Science e do cumulativo de 
literatura sobre enfermagem e saúde aliada à literatura de 1663 artigos, dentre os quais 
foram analisados apenas 17. Vale destacar que nenhuma metanálise foi realizada para 
resumir o efeito das intervenções alimentares no local de trabalho em relação ao risco de 
diabetes. Assim, esse estudo teve o objetivo de resumir as evidências para a eficácia de 
intervenções dietéticas em locais de trabalho com glicemia para prevenir o diabetes nos 
locais de trabalho, uma vez que as intervenções alimentares no local de trabalho podem 
reduzir a hemoglobina glicada (HbA1c). A HbA1c realiza uma estimativa da média da 
glicemia, ao longo de 3 meses, sendo que os efeitos foram maiores para as intervenções 
com maior número de participantes do sexo feminino e com intervenções em nível 
individual.  

Nesse sentido, Shrestha et al. (2018) elucidam que as intervenções dietéticas 
combinadas com outras mensagens, como aumento da atividade física, renúncia do 
tabagismo e gerenciamento do estresse nos locais de trabalho, reduziram a HbA1c dos 
funcionários, que, se mantidas, podem resultar na prevenção ou no atraso do 
desenvolvimento de diabetes em comorbidades e associadas. Para os organizadores da 
intervenção e formuladores de políticas públicas, vale a pena notar que os homens podem 
precisar de apoio adicional para obter o mesmo efeito observado nas mulheres. Em vista 
disso, cabe salientar a importância de ações e de intervenções para estimular os indivíduos 
quanto ao autocuidado. 
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 Recentemente, um ensaio clínico randomizado publicado por Bolognese et al. (2020) 
objetivou investigar os efeitos do aconselhamento em grupo em oposição à prescrição 
alimentar individual na saúde física, na nutricional e na mental de mulheres com sobrepeso 
ou com obesidade. Os autores investigaram os efeitos de dois modelos de intervenção 
nutricional combinados a modelos de exercício resistido de baixo custo. Foram recrutadas 
74 mulheres para participar do estudo, mas apenas 25 realizaram todas as avaliações pré e 
pós-intervenção. As mulheres pré-obesidade foram aleatorizadas em dois grupos: 
orientação nutricional em grupo e prescrição nutricional individualizada. Todas fizeram o 
mesmo programa de exercícios resistidos em grupo e as orientações nutricionais buscaram 
trabalhar com estes fatores: (1) importância da alimentação saudável, utilizando como base 
a nutrição comportamental; (2) odômetro da fome; (3) grupos alimentares e respectivas 
funções; (4) habilidades para situações desafiadoras, usando metodologias de coaching 
nutricional e de wellness; (5) leitura dos rótulos dos alimentos; (6) conhecimento da 
quantidade de açúcar e de sal nos alimentos; (7) dietas light em oposição a dietas diet; (8) 
planejamento de compras no supermercado; (9) comer com atenção plena; (10) como 
fazer a transição para uma nova dieta ou para um novo padrão alimentar. Por outro lado, o 
grupo prescritivo recebeu planejamentos alimentares com redução do consumo global de 
quilocalorias uma vez por mês, com reavaliação a cada 15 dias.  

Nesse contexto, as respostas identificadas no estudo de Bolognese et al. (2020) 
apontaram resultados semelhantes quanto às seguintes reduções: do IMC, da massa 
gorda, do percentual de gordura corporal, da ingestão calórica diária, dos macronutrientes 
e das gorduras saturadas e poli-insaturadas. Além disso, também foram observadas 
reduções dos índices de ansiedade, bem como da insatisfação com a imagem corporal. Os 
autores concluíram que as duas abordagens foram satisfatórias para a recuperação das 
condições de saúde para mulheres com pré-obesidade ou com obesidade. Logo, a 
abordagem de aconselhamento em grupo merece ser estimulada e propagada, visto que 
mais pessoas podem ser atendidas com menores custos, tornando o método custo-efetivo.  

 
Considerações finais 
 

O intuito deste capítulo foi promover uma reflexão acerca do impacto nutricional 
para a qualidade de vida de humanos adultos, por meio da revisão literária de estudos 
mencionados ao longo do capítulo, além de compreender a importância da promoção da 
saúde, que está associada à ascensão dos indivíduos como sujeitos sociais para que sejam 
proativos em relação à melhoria da qualidade de vida. Procuramos apresentar aqui as 
considerações trazidas pelos documentos produzidos em relação à nutrição e à 
alimentação, como o Guia Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 2014) e a Política 
Nacional de Promoção da Saúde (BRASIL, 2018, bem como orientações da Organização 
Mundial da Saúde (OMS). 

Após os estudos realizados e as análises da produção científica sobre o tema, 
percebemos que as estratégias têm sido promovidas para melhoria da qualidade nutricional 
da população como forma de prevenção e de tratamento de doenças que assolam a 
sociedade atualmente. Doenças essas que foram se modificando ao longo dos anos em 
decorrência do avanço tecnológico e das mudanças na vida urbana – transição 
demográfica, epidemiológica e nutricional. Mediante o que foi visto no contexto em que a 
pesquisa se desenvolveu, constatamos que os estudos não trazem dados repetitivos; há, 
portanto, criatividade entre os pesquisadores que procuram inovar as formas de incentivar 
e de promover diferentes métodos para a orientação e para a intervenção nutricional. Além 
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disso, destacamos que a base dos estudos apresentados enfoca a educação em saúde, 
explicando como o empoderamento dos indivíduos pode proporcionar melhores condições 
de saúde e mudanças de hábitos alimentares e de comportamentos. 

Além dos fatores alimentar e nutricional, destaca-se negativamente o sedentarismo 
como fator preocupante para a manutenção das saúdes física, alimentar e social. Destarte, 
políticas públicas baseadas nas evidências científicas apresentadas, com orientações por 
meio de telefone, de mídias sociais, presencialmente ou, até mesmo, nos locais de trabalho 
dos indivíduos, devem ser estimuladas, visto que os resultados se mostraram positivos e 
eficazes. Para concluir, a orientação alimentar e nutricional é fundamental no processo de 
prevenção e de promoção da saúde, por meio de intervenções que possam promover a 
construção e a reconstrução de conhecimento e, consequentemente, possam melhorar a 
qualidade de vida. 
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Capítulo 7 - Sarcopenia, nutrição e força muscular 
 

Cleuza Maria Staudt Pascotini 
Mauro Renato Pascotini 

Braulio Henrique Magnani Branco 
 
Introdução 

  
Na última metade do século 20, a população mundial passou por um grande 

processo de transição demográfica, gerando um decréscimo simultâneo das taxas de 
mortalidade e de natalidade. A teoria de transição demográfica em questão foi descrita 
considerando fatores que interferem nesse processo e que influenciam na velocidade dessa 
transição (KOOMAN; SANDE; LEUNISSEN, 2017). Evidenciou-se, nesse período, o aumento 
significativo das taxas de envelhecimento e, concomitantemente, o aumento da prevalência 
das doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs), por exemplo, as doenças 
cardiovasculares, a diabetes, as doenças neurodegenerativas, entre outras. Mesmo diante 
de toda tecnologia disponível, esse cenário tem sido um desafio para os profissionais da 
área de saúde, a fim de buscar estratégias com enfoque na promoção da saúde para a 
sociedade (LITVOC; BRITO, 2004). 

Além das doenças indicadas anteriormente, a sarcopenia é outra doença capaz de 
comprometer o processo de envelhecimento saudável, caracterizada pela perda progressiva 
de massa e função muscular, decorrente do processo de envelhecimento, muito prevalente 
nos idosos (SAGGINI et al., 2017). Manifesta-se com grande impacto negativo para a 
qualidade de vida dessa população (MORLEY et al., 2011), contribuindo para o aumento da 
mortalidade (MCGRATH et al., 2020). Nesse contexto, torna-se substancial identificar as 
causas e os mecanismos da perda e disfunção muscular, com o propósito de elaborar 
medidas promotoras da saúde para essa faixa etária, visando recuperar a funcionalidade, a 
força e o equilíbrio, proporcionar a redução da deambulação e, até mesmo, reverter a 
sarcopenia, por meio de intervenções precoces (D’ALESSANDRO et al., 2018; CRUZ-
JENTOFT et al., 2019). Em vista dos pontos elencados, o presente capítulo tem como 
objetivo discutir as causas da sarcopenia no contexto fisiológico, nutricional e físico, no 
decurso do envelhecimento.  
 
Sarcopenia   

 
A composição corporal muda ao longo do envelhecimento. A massa de gordura e a 

gordura visceral tendem a aumentar, ao passo que a massa muscular reduz, 
proporcionando a redução da força e potência muscular. Isso ocorre, principalmente, em 
virtude da atrofia de fibras de contração rápida, das fibras do tipo IIa e fibras do tipo IIx 
(CERRI et al., 2015; CRUZ-JENTOFT et al., 2010).  
 A sarcopenia reflete a perda de massa muscular, força e funcionalidade de início 
insidioso (CRUZ-JENTOFT et al., 2019). Contudo, a progressão da doença pode ser 
bastante acelerada pela inatividade física e pela má nutrição. Uma definição clínica prática 
foi desenvolvida em 2009-2010 pelo European Working Group on Sarcopenia in Older 
People (EWGSOP – Grupo Europeu de Estudo da Sarcopenia) descrevendo a sarcopenia 
como: uma síndrome caracterizada por perda progressiva e generalizada da massa 
musculoesquelética e força, com risco de resultados adversos, tais como a incapacidade 
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física, a má qualidade de vida e morte (CRUZ-JENTOFT et al., 2010). Na definição de 
Metter et al. (1997), a sarcopenia é caracterizada por uma perda involuntária de massa 
musculoesquelética e força muscular, relacionada ao envelhecimento. Após os 40 anos de 
idade, as pessoas propendem a perder entre 5% de massa musculoesquelética por década, 
referindo-se a um processo que tem aceleração após os 65 anos idade (FLEG; LAKATTA, 
1988; FORBES; REINA, 1970; TZANKOFF; NORRIS, 1977).  

Ao longo do tempo, a perda de massa musculoesquelética contribui para a redução 
da força e da potência muscular, importantes preditores de equilíbrio, do aumento da 
ocorrência de quedas, assim como da mortalidade (MCGRATH et al., 2020). Este processo 
é multifatorial e está relacionado com a idade, com a inatividade física, com a má nutrição 
e com comorbidades associadas, podendo prejudicar significativamente a qualidade de vida 
de um adulto idoso, ao reduzir a mobilidade, aumentar o risco de quedas e alterar o 
metabolismo (MALMSTROM et al., 2016; MORLEY et al., 2011; SCHAAP et al., 2018). Ou 
seja, é uma das causas mais importantes de declínio funcional e perda de independência 
em adultos mais velhos. Embora pessoas sedentárias sofram maior perda de massa 
muscular e mais rapidamente, a sarcopenia também é vista em adultos idosos ativos, não 
obstante, em um grau mais leve (WALSTON, 2012).  

A sarcopenia tem sido especialmente associada à diminuição da mobilidade, 
condições reumatológicas, especialmente, a artrite reumatoide (AR) em mulheres (GILES et 
al., 2012), ao Alzheimer e a esclerose múltipla (MAEDA et al., 2017; CAYMMI et al., 2018; 
TAY et al., 2018). As alterações fisiológicas e morfológicas no músculo esquelético em 
idosos são caracterizadas por declínios gerais no tamanho e no número de fibras 
musculares esqueléticas, principalmente as fibras de tipo II ou de contração rápida, assim 
como uma infiltração marcada de tecido fibroso e adiposo no músculo esquelético (EVANS; 
LEXELL, 1995). Estudos prévios usaram a massa muscular, a força muscular ou medidas de 
função física, isoladamente ou em combinação, como marcadores para o diagnóstico da 
sarcopenia (ANTON et al., 2018; FERRUCCI et al., 2012). O quadro de sarcopenia, 
portanto, é constatado mediante análises multifatoriais.  

Nos últimos anos, pesquisadores e clínicos defenderam a inclusão de força muscular 
ou medições funcionais relacionadas à força, reconhecendo que a força muscular é melhor 
que a massa na previsão de resultados adversos (IBRAHIM et al., 2016; LEONG et al., 
2015; SCHAAP et al., 2018; SCHAAP; KOSTER; VISSER, 2013). Foram organizadas 
conferências de consenso para avançar em direção a uma definição clínica aceitável que 
pode ser utilizada para fins de diagnóstico e pesquisa clínica (ABELLAN VAN KAN; HOULES; 
VELLAS, 2012). A Society of Sarcopenia, Cachexia and Wasting Disorders publicou, em 
2010, uma definição de sarcopenia como uma condição caracterizada por baixa mobilidade, 
utilizando medidas de velocidade da caminhada e massa muscular (CSCWD, 2010). Frente 
ao limite de acesso tecnológico para medir a qualidade e quantidade das fibras musculares, 
as quais definem a sarcopenia, recentemente o EWGSOP, em revisão de consenso, 
concentrou o diagnóstico da sarcopenia na capacidade de geração de força muscular 
(CRUZ-JENTOFT et al., 2019).   

Para a triagem e diagnóstico da sarcopenia, o EWGSOP recomenda seguir o 
caminho, na qual as iniciais das palavras indicam os passos a serem seguidos: localizar 
casos, avaliar, informar e confirmar a gravidade (FACS: Find; Assess; Confirm and 
Severity). Para identificar indivíduos em risco de sarcopenia (localizar casos), o EWGSOP 
recomenda o uso do questionário SARC-F, ou suspeita clínica, para encontrar sintomas 
associados à doença. O SARC-F é um método acessível para o diagnóstico, sendo um 
questionário de cinco itens auto relatados pelos indivíduos, como uma triagem para o risco 
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de sarcopenia, em que as respostas são baseadas na percepção do indivíduo sobre suas 
respectivas limitações. Esse questionário apresenta uma sensibilidade baixa a moderada e 
uma especificidade muito alta para prever baixa força muscular (BAHAT et al., 2018).  

 
Quadro 1 – Questões referentes ao questionário SARC-F.  

Questionário SARC-F 

Componentes + Perguntas Pontuação 

Força 
Qual é a sua dificuldade 
em levantar ou carregar 4 
kg? 

Nenhuma 
Alguma 
Muito ou incapaz 

0 
1 
2 

Ajuda para 
caminhar 

Qual é a sua dificuldade 
em caminhar através de 
um quarto? 

Nenhuma 
Alguma 
Muita, não 
consegue 

0 
1 
2 

Levantar da 
cadeira 

Qual é a sua dificuldade 
em levantar da cama ou 
da cadeira? 

Nenhuma 
Alguma 
Muita, usa 
apoios, incapaz 

0 
1 
2 

Subir escadas 
Qual é a sua dificuldade 
em subir 10 degraus? 

Nenhuma 
Alguma 
Muita, não 
consegue 

0 
1 
2 

Quedas 
Quantas vezes você caiu 
no último ano? 

Nenhuma 
1 a 3 quedas 
4 ou mais quedas 

0 
1 
2 

Somatório (0 a 10m pontos). 
0-5: sem sinais sugestivos de sarcopenia no momento (cogitar reavaliação periódica). 
6 a 10: sugestivo de sarcopenia (prosseguir com a investigação e o diagnóstico). 

Fonte: Parra et al. (2019, p. 59)  
 
No que tange a avaliação da sarcopenia, a literatura científica estabeleceu pontos de 

corte, com os seguintes valores: ≤ 27 kgf para a força isométrica máxima de preensão 
manual em homens; e ≤ 16 kgf para a força isométrica máxima de preensão manual em 
mulheres (avaliada via dinamometria de preensão manual). Além disso, também tem sido 
utilizado o teste de sentar e levantar da cadeira, que busca identificar a força muscular dos 
membros inferiores (quadríceps), a fim de avaliar quantas vezes o indivíduo consegue 
levantar e sentar na cadeira durante 30 segundos, sem a ajuda dos braços. Para casos 
especiais e para pesquisas, outros métodos para medir a força (flexão/extensão do joelho) 
podem ser usados, sendo avaliados pelo dinamômetro isocinético. Para confirmar a 
sarcopenia pela detecção de baixa quantidade e qualidade muscular, são recomendadas 
em avaliações clínicas ou pesquisas científicas a análise via Dual-energy X-ray 
Absorptiometry (DXA), a bioimpedância elétrica (BIA), a tomografia computadorizada (TC) 
ou imagem de ressonância nuclear magnética (MRI). Destaca-se que o DXA, a TC e a MRI 
apresentam maior precisão quando comparadas a BIA. Finalmente, para determinar a 
gravidade da sarcopenia, alguns testes de desempenho físico são validados na literatura, 
por exemplo: teste de velocidade da marcha, caminhada de quatro metros (MAGGIO et al., 
2016; RYDWIK et al., 2012), o Short Physical Performance Battery Protocol (SPPB) 
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(GURALNIK et al., 1994) o Timed Up and Go Test (TUG) (CAPODAGLIO, 2001) e 
caminhada de 400 metros (CESARI et al., 2009). Os testes supracitados avaliam a 
mobilidade funcional, equilíbrio e força e a utilização desses testes, de baixo custo e alta 
sensibilidade, possibilitam maior identificação do acometimento de sarcopenia (CRUZ-
JENTOFT et al., 2019). 
 
Causas da sarcopenia  

 
As causas da sarcopenia, geralmente, são multifatoriais, decorrentes de alterações 

ambientais no metabolismo muscular (alterações mitocondriais, alterações da junção 
neuromuscular), disfunções endócrinas, ativação de vias inflamatórias e outras causas 
genéticas (CEDERHOLM, 2015; FERRARI et al., 2015). Em vista disso, as causas ambientais 
são, comumente, divididas entre declínios na atividade física, por mudança de hábitos de 
vida e doenças crônicas, assim como pela diminuição na ingestão de proteínas e calorias.  

Outro ponto que merece atenção é a obesidade sarcopênica, caracterizada por uma 
incompatibilidade entre a massa muscular e a massa gorda. Quanto a isso, a literatura 
indica que o idoso pode ser acometido pela obesidade sarcopênica (ZAMBONI; RUBELE; 
ROSSI, 2018). Em conjunto, essas influências ambientais se sobrepõem a uma mudança 
multifatorial relacionada com a idade biológica, que impulsiona a diminuição da massa e 
força do músculo esquelético (MARQUEZ et al., 2011; ROBINSON; COOPER; AIHIE SAYER, 
2012).  

O declínio no número de junções neuromusculares, com queda resultante das fibras 
musculares de contração rápida ou tipo II, é considerado um fator importante no declínio 
muscular relacionado à idade (VERDIJK et al., 2012).  A redução dos hormônios que são 
relacionados à manutenção da massa muscular, incluindo o fator de crescimento 
semelhante à insulina-1, o sulfato de deidroepiandrosterona, a testosterona e o estrogênio, 
provavelmente, contribuem para a sarcopenia. Além disso, essas vias também oferecem 
oportunidades potenciais importantes para as intervenções (KELLER, 2019).  

A ativação da via inflamatória, provavelmente devido a uma variedade de doenças e 
causas de envelhecimento, é conhecida por ser um fator importante para a sarcopenia, 
uma vez que influencia negativamente a regeneração muscular (CRUZ-JENTOFT et al., 
2019; TAY et al., 2018). Muitas outras condições crônicas, incluindo insuficiência renal e 
insuficiência cardíaca congestiva, podem acelerar o desenvolvimento da sarcopenia através 
do aumento de mediadores inflamatórios (CAYMMI et al., 2018; FERRARI et al., 2015; TAY 
et al., 2018). A perda de capacidade relacionada ao envelhecimento para reabastecer e 
substituir o músculo esquelético é cada vez mais evidente. As células estaminais do 
músculo esquelético, que são cruciais para a regeneração do músculo esquelético em 
adultos mais velhos e mais jovens, parecem comprometer-se em adultos mais velhos, na 
medida em que migram a velocidades muito mais lentas do que as células mais jovens, já 
que sua respectiva mobilidade é prejudicada, provavelmente, em partes, devido aos baixos 
níveis de expressão de integrina (DOMANSKI; CIECHANOWSKI, 2012).  

Em decorrência do envelhecimento, a ingestão de alimentos reduz cerca de 25% por 
pessoas entre 40 e 70 anos de idade (TSUTSUMIMOTO et al., 2018). Os mecanismos para 
a “anorexia do envelhecimento” não são totalmente compreendidos na literatura 
(TSUTSUMIMOTO et al., 2018). Contudo, pode haver uma série de fatores psicológicos 
(depressão e demência), sociais (morar sozinho e dificuldade de preparo dos alimentos) e 
fisiológicos que influenciam o apetite e o consumo de alimentos, incluindo perda de paladar 
e olfato, aumento da sensibilidade aos efeitos satisfatórios das refeições, dificuldades de 
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mastigação e comprometimento da função intestinal (absorção) (NIEUWENHUIZEN et al., 
2010). A baixa ingestão de alimentos e as dietas monótonas colocam as pessoas mais 
velhas em risco de ingestão inadequada de nutrientes. Assim, em um ciclo vicioso, o 
declínio da força muscular e da capacidade física em idade avançada podem aumentar o 
risco de uma nutrição desbalanceada, enquanto esta pode contribuir para novos declínios 
na capacidade física, desencadeando a sarcopenia (BARTALI et al., 2003).  
 
Nutrição  

 
A manutenção da saúde nos diferentes estágios da vida apresenta considerável 

influência da alimentação, igualmente, a fim de proporcionar uma boa nutrição, assim 
como para promover a qualidade de vida, para o envelhecimento (ANTON et al., 2018). No 
entanto, as necessidades alimentares são diferentes nos ciclos da vida e as alterações que 
incidem com o processo de envelhecimento alteram as necessidades de determinados 
nutrientes, pois, estes afetam sua absorção. Evidências científicas indicam a importância 
potencial das dietas de qualidade adequada, para garantir a ingestão suficiente de 
proteínas, calorias, vitamina D e nutrientes antioxidantes (ANTON et al., 2018; LÓPEZ 
PLAZA; GÓMEZ CANDELA; BERMEJO LÓPEZ, 2019; WANG et al., 2019). Contudo, como a 
massa muscular e a força futuras são um reflexo tanto da taxa de perda muscular quanto 
do pico alcançado no início da vida, os esforços para prevenir a sarcopenia também 
precisam considerar a dieta ao longo do ciclo de vida e a eficácia potencial de intervenções 
precoces. Otimizar a dieta e a alimentação ao longo da vida pode ser fundamental para 
prevenir a sarcopenia e promover a capacidade física em idade avançada (LÓPEZ PLAZA; 
GÓMEZ CANDELA; BERMEJO LÓPEZ, 2019; WANG et al., 2019).  

Diante desses fatos, as recomendações dietéticas para idosos diferem daquelas 
voltadas para indivíduos mais jovens. As ingestões diárias recomendadas (DRI – Dietary 
Reference Intakes) separam o grupo de pessoas com 50 anos ou mais em dois grupos: um 
com idades entre 50-70 anos e outro com 71 anos e mais velhos (KUCZMARSKI; WEDDLE, 
2005). Existem diversas alternativas no sentido de melhorar o estado nutricional de idosos, 
sendo a maior parte caracterizada quanto ao consumo alimentar, abrangendo o benefício 
na quantidade, na qualidade ou a combinação de ambas. Ademais, a qualidade do 
consumo alimentar pode ser melhorada por meio de orientações nutricionais de uma 
alimentação balanceada, pelo fornecimento de alimentos variados e nutrícios e pela 
averiguação da necessidade de complementação nutricional (NOVAES et al., 2005).  

Com base no Índice de Alimentação Saudável, os americanos mais velhos precisam 
aumentar a ingestão de grãos integrais, vegetais nas cores verde-escuro e laranja e 
legumes. Ainda, devem escolher formas de alimentos mais ricos em nutrientes, isto é, 
alimentos que sejam pobres em gorduras sólidas e livres de adição de açúcares, além de 
reduzir o consumo de sódio e gordura saturada (TSUTSUMOTO et al., 2018). Outros 
estudos demonstram que pessoas mais velhas têm baixa ingestão de calorias, gordura 
total, fibras, cálcio, magnésio, zinco, cobre, ácido fólico e vitaminas B12, E e D. As DRIs 
não são específicas para proteínas em adultos idosos. Após os 65 anos de idade, o 
requisito mínimo de ingestão é de 1g de proteína/kg de peso corporal. Novas evidências 
apoiam que seja 1g/kg, até um máximo de 1,2 g/kg. Nos indivíduos com insuficiência renal, 
ou diabetes mellitus, a ingestão de 0,8g/kg a 1,0g/kg pode ser mais apropriada 
(CHERNOFF, 2004). Mesmo a distribuição de proteína durante todo o dia, sem dose única 
superior a 30 g, deve ser uma meta de consumo para os idosos (SYMONS et al., 2011).   
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As estimativas da prevalência de má nutrição podem variar de acordo com o local no 
qual o idoso estiver inserido. Em vista disso, a Pesquisa Nacional de Dieta e Nutrição no 
Reino Unido apontou que 14% dos homens e mulheres idosos que vivem na comunidade e 
21% dos que vivem em instituições apresentaram risco médio ou alto de desnutrição (HAIR 
SINK et al., 2010), enquanto em idosos internados esses valores são ainda maiores, 
oscilando até 72% (STRATTON, 2007). Foram estudadas várias intervenções que vão 
desde a provisão de suporte nutricional até a suplementação com nutrientes específicos. Os 
nutrientes que foram mais consistentemente ligados à sarcopenia e à fragilidade em 
adultos mais velhos são a vitamina D, as proteínas e uma série de nutrientes antioxidantes, 
que incluem carotenoides, selênio e vitaminas E e C (CEREDA; VERONESE; CACCIALANZA, 
2018). 

A ingestão de proteínas e a atividade física são os principais estímulos anabolizantes 
para a síntese de proteínas musculares, consideradas como um nutriente-chave em idades 
avançadas, com o propósito de fornecer aminoácidos que são necessários para a síntese 
das proteínas musculares (SCICCHITANO; SICA, 2018). O envelhecimento provoca a perda 
de vários sinais anabolizantes para o músculo, que se encontra presente em jovens. Essa 
"resistência anabólica" está associada ao desenvolvimento da sarcopenia. Os aminoácidos 
sozinhos estimulam a síntese de proteínas musculares nos idosos (LÓPEZ PLAZA; GÓMEZ 
CANDELA; BERMEJO LÓPEZ, 2019; MITCHELL et al., 2016; PHILLIPS; CHEVALIER; LEIDY, 
2016). Mas, existem evidências observacionais importantes de que uma ingestão de 
proteína insuficiente pode ser um contribuinte importante para a função física prejudicada 
(HOUSTON et al., 2008). Adicionalmente, Paddon-Jones e Rasmussen (2009), propuseram 
um plano dietético que inclui 25-30 g de proteínas de alta qualidade por refeição, como 
recomendações de proteínas dietéticas para a prevenção da sarcopenia.   

Outro nutriente importante na prevenção da sarcopenia é a vitamina D (MORLEY, 
2016a). Esse micronutriente tem sido conhecido por seu desempenho na saúde do músculo 
esquelético e, associada ao exercício físico regular, a ingestão de alimentos ricos em 
vitamina D pode ser considerada como uma estratégia para prevenir consistentemente a 
fragilidade e melhorar a sarcopenia, bem como a função física em adultos idosos (CEREDA; 
VERONESE; CACCIALANZA, 2018; MORLEY, 2016a; WANG et al., 2019). Grande parte da 
literatura epidemiológica é consistente com a possibilidade de que haja efeitos diretos da 
vitamina D na força muscular, como relatado entre homens e mulheres com 60 anos ou 
mais na NHANES III (Third National Health and Nutrition Examination Survey), o baixo 
estado de vitamina D (25-hidroxivitamina sérica ≤15 ng.mL-1) foi associado a um aumento 
de quatro vezes no risco de fragilidade em idosos (WILHELM-LEEN et al., 2010). Além 
disso, a vitamina D suplementar (700-1000 UI por dia) reduziu o risco de queda em 19% 
para esse público (BISCHOFF-FERRARI et al., 2009).  

 
Sarcopenia e estresse oxidativo 

 
Existe um interesse crescente no papel do estresse oxidativo na etiologia da 

sarcopenia, uma vez que os marcadores de dano oxidativo mostraram predizer deficiências 
na função física em idosos, em que uma acumulação de ROS pode acarretar danos 
oxidativos e contribuir para perdas de massa muscular e força (SEMBA et al., 2007). Uma 
série de estudos observacionais demonstraram associações positivas entre o estado 
antioxidante mais alto e as medidas da função física (KAISER; BANDINELLI; LUNENFELD, 
2010).   
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 Particularmente, os ácidos graxos de cadeia longa e o ômega 3 apresentam 
potencial para serem poderosos agentes anti-inflamatórios (CALDER, 2006). Evidências 
relacionam as variações na ingestão de nutrientes e status com a função física, entretanto, 
pouco se sabe acerca da influência dos padrões alimentares e da qualidade da dieta em 
idade avançada. Dietas saudáveis, caracterizadas por maior consumo de frutas e vegetais, 
cereais integrais e peixes oleosos, mostraram estar associadas a uma maior força muscular 
em adultos mais velhos (ROBINSON et al., 2008).   

 
Força muscular 

 
Segundo o EWGSOP 2 (Second European Working Group on Sarcopenia in Older 

People), a sarcopenia é uma doença muscular, na qual a avaliação da perda da força é 
caracterizada como o elemento principal para seu respectivo diagnóstico (CRUZ-JENTOFT 
et al., 2019). O envelhecimento está associado a uma perda progressiva da função dos 
órgãos e tecidos ao longo do tempo (FLATT, 2012), pois, à medida que o corpo humano 
envelhece, a massa musculoesquelética declina anualmente em torno de 0,1% a 0,5%. A 
partir dos 30 anos e após os 65 anos de idade são observadas perdas mais elevadas de 
massa musculoesquelética (FLEG; LAKATTA, 1988; FORBES; REINA, 1970; TZANKOFF; 
NORRIS, 1977). Nesse sentido, essa diminuição gradual da massa muscular é 
acompanhada por uma redução simultânea da força (GURALNIK et al., 1995).   

A literatura indica que os exercícios resistidos são efetivos para o aumento da força 
muscular, assim como para a melhoria da função física em adultos mais velhos. Por isso, 
deve-se considerar o potencial de interações entre dieta e exercício (VIKBERG et al., 2019). 
Destaca-se, ainda, que intervenções que combinem suplementação e treinamento físico 
podem ser mais eficazes do que apenas mudar a ingestão de nutrientes. Os efeitos 
interativos da dieta e do exercício sobre a função física foram estudados de forma mais 
ampla com relação à suplementação de proteínas/aminoácidos (ANTON et al., 2018; LIU; 
LATHAM, 2009; LÓPEZ PLAZA; GÓMEZ CANDELA; BERMEJO LÓPEZ, 2019; MADAIL et al., 
2015; MORLEY, 2016b). Uma descoberta-chave, que destaca a importância das influências 
dos ciclos da vida, é que o baixo peso no nascimento prevê uma massa muscular e força 
mais baixa na vida adulta e esse é um achado consistente em vários estudos (SAYER, 
2010).  

 
Ingestão de energia e desenvolvimento da sarcopenia 

 
Um crescente número de evidências sugere que os fatores metabólicos associados à 

obesidade e ao diabetes induzem a progressão da sarcopenia (ANTON et al., 2013). 
Relatos verificados em 19 artigos publicados de 10 ensaios clínicos randomizados, com 
duração entre três a 18 meses, mostraram efeitos independentes de uma restrição calórica 
sobre os benefícios para a saúde em adultos com idade média ≥ 65 anos. Os autores 
concluíram que a relação risco-benefício de restrição calórica para o tratamento da 
obesidade em adultos idosos permanece obscura e que se deve determinar o consumo 
adequado de energia para prevenir ou tratar a sarcopenia (NORMANDIN; HOUSTON; 
NICKLAS, 2015). Além disso, estudos epidemiológicos sugeriram que uma ingestão baixa 
de proteína está associada à sarcopenia. A eficácia e a segurança do exercício para a 
obesidade sarcopênica ainda não são claras. As proteínas de leite e queijo, (Aminoácidos 
Essenciais) EAA, leucina, (β-hidroxi β-metilbutirato) HMB e vitamina D foram investigadas 
como um suplemento potencial para melhorar a qualidade muscular em idosos 
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sarcopênicos. Alguns estudos demonstraram a eficácia desses fatores nutricionais para a 
sarcopenia. No entanto, deve-se considerar o consumo de energia concomitante apropriado 
à combinação desses fatores e à combinação com o exercício resistido, pois, são 
substanciais no manejo da sarcopenia (YANAI, 2015).  

 
Intervenções multiprofissionais e interdisciplinares para o combate da 
sarcopenia 

 
Ades, em 1996, estudando idosas da comunidade por três meses, via exercícios 

resistidos, observou melhorias significativas da força muscular do quadríceps e tempo de 
caminhada após o período de intervenção.  Outro estudo mostrou que idosos longevos 
(média de idade de 87 anos), institucionalizados, que realizaram treino de resistência 
associado à suplementação nutricional por dez semanas, tiveram aumento de 125% da 
força muscular, bem como uma melhoria objetiva da marcha, velocidade e atividade física 
espontânea (FIATARONE et al., 1994). Os potenciais benefícios a longo prazo foram: (1) 
menores ocorrências de quedas, (2) aumento da mobilidade e (3) independência.  Outros 
autores mostraram aumento na síntese proteica muscular em resposta ao treino de 
resistência. Mudanças na inervação e padrão de ativação muscular também ocorrem com o 
treinamento, melhorando o desempenho motor. A prática de exercícios resistidos é 
considerada como a intervenção mais efetiva para aumentar a massa e força muscular em 
idosos. É importante ressaltar que alguns idosos podem ter ingestão alimentar reduzida e 
necessidades proteicas aumentadas, tornando difícil a obtenção dos benefícios do 
treinamento de resistência se a nutrição não for adequada (ARAUJO SILVA et al., 2006).  

De fato, a maioria dos estudos mostram que exercícios resistidos de alta intensidade 
melhoram a força muscular, mas, para pessoas sarcopênicas, isso pode não ser realista e 
prático. Desse modo, faz-se necessário a suplementação com proteínas e aminoácidos e, 
para essa estratégia de reposição, foram propostas em estudos as seguintes abordagens: 
um deles propôs 1 grama de proteína por quilograma mais 30 gramas de suplemento de 
proteínas, estimulando o anabolismo dos idosos (PADDON-JONES; RASMUSSEN, 2009; 
SOLERTE et al., 2008); o outro, de 7,4 a 15 gramas por porção de proteína (FIATARONE et 
al., 1994). Ambas as abordagens foram testadas após doze semanas de suplementação, 
até que os resultados pudessem ser observados. Além disso, os estudos realizados tiveram 
como amostra idosos saudáveis e o propósito central de retardar ou prevenir a sarcopenia.    

Certamente, mesmo com que essa abordagem, há a necessidade de avaliar o 
anabolismo. Para isso, o marcador mais importante é o IGF-1, que diminui juntamente com 
o hormônio de crescimento, no decurso do envelhecimento. Outra abordagem seria a 
suplementação com o aminoácido leucina, encontrado no soro do leite (BORSHEIM et al., 
2008).  

Por sua vez, Kim (2012) realizou intervenções com o propósito de melhorar quadros 
associados à fragilidade e à sarcopenia em mulheres idosas que moravam em uma 
comunidade japonesa. Investigou-se a eficácia do tratamento com idosas acima de 75 
anos, que foram divididas em 2 grupos: um sem sarcopenia (n = 131) e outro com 
sarcopenia (n = 155). No primeiro grupo, 66 idosas foram submetidas ao grupo 
intervenção e 65 ao grupo controle. No segundo grupo, composto por idosas com quadro 
de sarcopenia, as participantes foram aleatoriamente designadas para a suplementação de 
aminoácidos e exercícios físicos (n = 39) e ao grupo controle (n = 38). Os grupos foram 
submetidos a exercícios físicos durante 60 minutos, duas vezes por semana, ao longo de 
três meses. Como resultado, observou-se que a força muscular melhorou significativamente 
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apenas para o grupo composto com exercício físico associado a intervenções com 
aminoácidos. Nas idosas frágeis, o exercício aumentou o conteúdo mineral ósseo e a força 
muscular. Por outro lado, para aumentar a massa muscular e a força dos membros 
inferiores, tornou-se necessário a inclusão do exercício resistido combinado com a ingestão 
de aminoácidos.  

Além disso, os estudos de Verrejen et al. (2015) acrescentaram a vitamina D como 
um suplemento essencial ao combate da sarcopenia. Na mesma direção dos autores 
supracitados, uma metanálise recente, com resultados de 30 ensaios clínicos randomizados 
duplo cegos e controlados por placebo, verificou que a indicação da vitamina D para o 
combate à sarcopenia pode apresentar resultados promissores. Segundo esses ensaios, 
400 unidades de vitamina D aumentariam a força muscular em 17%. Da mesma maneira, o 
estudo de Annweiler et al. (2009) verificou o aumento de 21% da força muscular após a 
reposição de vitamina D. Entre os 30 estudos da metanálise, foram seguidas duas 
abordagens quanto ao tempo de uso de vitamina D: em 19 dos estudos, a ingestão foi 
maior do que 26 semanas, enquanto os outros 11 restantes apresentaram menos de 26 
semanas de utilização. Além disso, quanto a dose de vitamina D utilizada, dos 21 estudos 
relatados, 11 deles utilizaram doses maiores do que 1600 IU/dia e as outras 10 doses 
menores do que 1600 IU/dia.  

O estudo de Rondanelli e colaboradores, em 2016, teve como objetivo investigar a 
qualidade de vida de 130 indivíduos sarcopênicos, com média de idade de 80,3 anos, 
mediante uma intervenção de 12 semanas, com delineamento duplo cego e randomizado. 
Os participantes realizaram atividade física monitorada e receberam suplementos 
nutricionais ou placebo. A única distinção dos grupos foi a inclusão ou não de suplementos, 
visto que todos realizaram atividades físicas supervisionadas. Foram analisados os 
seguintes parâmetros: a composição corporal com absorciometria de raio x de dupla 
energia, a força muscular com dinamômetro de preensão manual, medidas bioquímicas, 
função física e qualidade de vida, antes e após as intervenções. A atividade física foi 
realizada durante 20 minutos por dia durante cinco dias por semana, com as sessões 
compostas por cinco minutos de aquecimento, fortalecimento geral, equilíbrio, treinamento 
de marcha e relaxamento. Na suplementação, fez-se mistura de aminoácidos essenciais 
com proteína de soro de leite e vitamina D, enquanto o grupo controle recebeu placebo, 
tendo a mesma aparência do grupo da intervenção, uma vez ao dia, às 12 horas por 12 
semanas.  Como conclusão, a suplementação com proteína do leite, aminoácidos essenciais 
e vitamina D, em conjunto com exercícios adequados para a idade, não apenas 
aumentaram a massa magra e a força, mas, também, contribuíram para o bem-estar dos 
idosos sarcopênicos. Além disso, verificou-se a redução de marcadores inflamatórios, como 
o PCR e melhoria dos marcadores anabólicos, como o IGF-1. 

Em concordância ao artigo Sul coreano, uma revisão da Cochrane, de 121 estudos 
randomizados em idosos, mostrou que fazer exercícios resistidos, entre duas a três vezes 
por semana, com moderada a elevada intensidade, utilizando aparelhos de musculação, 
pesos livres ou faixas elásticas, principalmente nos músculos dos membros inferiores, pode 
propiciar melhorias na função física, na velocidade da marcha e no tempo programado para 
subir e descer escadas, bem como a melhora do equilíbrio. De todo, o mais importante foi 
um efeito significativo no aumento da força muscular, especialmente no grupo com 
treinamento de alta intensidade (CROCKER et al., 2013).   

Um artigo da Coreia do Sul, com delineamento randomizado e controlado, publicado 
em 2016, com 23 idosos na faixa etária entre 69 a 93 anos, sugere que os tele exercícios 
domiciliares podem combater a sarcopenia e melhorar a aptidão física e funcional. Para a 
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realização desse estudo, os participantes foram divididos em dois grupos, o controle (n = 
12) e o experimental (n = 12). O grupo experimental realizou tele exercícios com duração 
entre 20 a 40 minutos, três vezes por semana, durante 12 semanas. Como resultado, 
foram observadas melhorias para a massa musculoesquelética e a melhoria do 
funcionamento físico dos membros inferiores, dos idosos sarcopênicos. Desse modo, 
sugere-se que os tele exercícios podem ser incorporados como rotina de intervenções 
eficazes, a fim de melhorar a capacidade funcional desses idosos. (HONG et al., 2017). 

Outro estudo controlado e randomizado, denominado SPRINTT (Sarcopenia and 
physical frailty in older people: multi-component treatment strategies) em fase 3, realizado 
em 2017, visou testar os efeitos de uma intervenção multicomponente projetada 
especificamente para prevenir a incapacidade física, isto é: incapacidade de caminhar 400 
metros em 15 minutos sem sentar, ser ajudado ou usar andador. Foram realizadas 
intervenções por até 36 meses, com atividades físicas estruturadas e aconselhamento 
nutricional. Esse estudo propôs descobertas para nortear investimentos no campo da 
prevenção da incapacidade na velhice, com análises custo efetivas do programa e com o 
propósito de melhorar a qualidade de vida, bem como reduzir as taxas de mortalidade por 
incapacidade física, ou seja, doenças relacionadas ao sedentarismo (LANDI et al., 2017). 

Conforme trabalho realizado na Suécia, em 2018, por Sanna e colaboradores, foram 
selecionados 70 indivíduos pré-sarcopênicos e submetidos a 10 semanas de treinamento 
resistido, incluindo suplementação nutricional opcional. Os participantes foram 
aleatorizados em dois grupos, sendo o grupo experimental e o grupo controle. A 
suplementação foi realizada durante 10 semanas, uma vez ao dia com 250 mL de proteína 
do soro do leite que forneceu 19 gramas de carboidrato, 21 gramas de proteína e 1,5 
gramas de gordura, durante 7 semanas. Da oitava até a décima semana foram utilizadas 
10 gramas de carboidrato, 30 gramas de proteína e 1,5 grama de gordura. As sessões de 
treinamento incluíram entre cinco a 10 minutos de exercícios de aquecimento para todo o 
corpo. Na primeira semana, o foco central foi aprender os exercícios usando apenas o peso 
corporal. As repetições e séries foram aumentadas gradativamente no decorrer das 
semanas. Como resultado, foram identificadas melhorias dos resultados do Short Physical 
Perform Battery (SPPB) (VIKBERG et al., 2019).  

Portanto, considerando os estudos supra elencados, verifica-se que as intervenções 
via exercícios resistidos e suplementação de aminoácidos e vitamina D podem ser benéficos 
para o aumento da massa musculoesquelética em idosos. Em vista disso, os modelos de 
intervenção apresentados podem ser considerados como custo-efetivos, reduzindo, assim, 
os gastos hospitalares e não-hospitalares do envelhecimento sedentário. 
Considerações finais  
 

A promoção da Saúde deve ser pensada sempre em conformidade com o cenário 
atual, uma vez que este aponta para um crescente e permanente aumento da longevidade. 
Associado à sarcopenia, são evidenciados vários fatores limitantes e impactantes na 
qualidade de vida dessa população, os quais não podem passar despercebidos aos olhos 
dos agentes promotores de saúde. Adicionalmente, faz se necessário uma maior 
disseminação do conhecimento dos agentes desencadeadores da sarcopenia, suas 
consequências relacionadas, suas formas de prevenção ao longo da vida e tratamento para 
a população em geral, bem como para os profissionais de saúde, com o objetivo de 
melhorar a qualidade de vida da população.   

É preciso lembrar, também, que a sarcopenia, a partir do último consenso, deixa de 
ser apenas uma condição de perda de massa e força muscular, sendo caracterizada como 
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uma doença muscular (insuficiência muscular) com baixa força muscular, ultrapassando o 
papel de baixa massa muscular como principal determinante, o que facilita o diagnóstico 
precoce na prática e atinge melhores resultados de tratamento, podendo chegar até a 
reverter a sarcopenia, por meio de intervenções precoces e eficazes. Diante desse cenário, 
é possível concluir que a falta de ingestão de nutrientes, muitas vezes associada a outras 
alterações do comportamento alimentar podem ser responsáveis pelos transtornos 
nutricionais e por inúmeras outras manifestações clínicas no processo da desnutrição e no 
desenvolvimento da sarcopenia. Deste modo, torna-se evidente a necessidade da 
intensificação de ações direcionadas à vigilância alimentar e nutricional na faixa etária 
descrita, em paralelo à distribuição equânime das políticas de educação e saúde à 
população.  

Compreender os benefícios de manter níveis suficientes de atividade física e 
qualidade da dieta em idosos é fundamental para considerações de estratégias de saúde 
pública, atuais e futuras, a fim de promover uma melhor função física e da saúde em 
idosos. O processo de envelhecimento está associado à perda gradual e progressiva da 
massa muscular, força e resistência física. Essa condição, denominada como sarcopenia, 
tem sido amplamente observada em adultos sedentários. A prevenção de perdas 
relacionadas à idade na massa e força muscular são fundamentais para proteger a 
capacidade física na velhice e possibilitar uma vida independente. Para desenvolver 
estratégias preventivas, torna-se necessário um melhor entendimento dos fatores do estilo 
de vida que influenciam a sarcopenia e os mecanismos envolvidos.  

As evidências existentes indicam a importância potencial de dietas de qualidade 
adequada, para garantir ingestão suficiente de proteína, vitamina D e nutrientes 
antioxidantes. Embora muitas dessas evidências sejam observacionais, a prevalência de 
baixo consumo de nutrientes e o baixo status entre adultos mais velhos tornam essa 
preocupação atual. No entanto, como a massa muscular e a força na vida adulta são um 
reflexo da taxa de perda muscular e do pico atingido no início da vida, os esforços para 
prevenir a sarcopenia também precisam considerar a dieta durante o ciclo de vida e a 
potencial eficácia das intervenções precoces. A otimização da dieta e nutrição ao longo da 
vida pode ser a chave para prevenir a sarcopenia e propiciar a manutenção da capacidade 
física na velhice. 
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Capítulo 8 - Efeitos da atividade física no envelhecimento 
bem-sucedido 

 

Terezinha Gomes Faria 
Denerval Mendez Batista 

Rose Mari Bennemann 
 
Introdução 
 

O envelhecimento humano atualmente é uma realidade que acontece em escala 
mundial, elevando exponencialmente o crescimento populacional (D’ANGELO et al., 2018). 
O envelhecer é um processo natural e inerente a qualquer ser humano, que promove uma 
série de mudanças físicas, psicológicas e sociais. Tais alterações requerem uma atuação 
interdisciplinar na formulação de estratégias que favoreçam um envelhecimento saudável 
ao longo do curso da vida, potencializando a participação dos indivíduos em todas as 
esferas da sociedade (SILVA et al., 2013). Algumas modificações que ocorrem dentro do 
processo de envelhecimento normal podem ser minimizadas por um estilo de vida ativo 
(MATSUDO, 2001). 

O conceito de envelhecimento bem-sucedido gera debates, visto que depende de 
uma apreciação individual que é justificada no bem-estar subjetivo (TEIXEIRA; NERI, 
2008). Muitas são as formas de sentir e de avaliar a própria vida, de maneira que a 
interpretação literal da expressão “bem-sucedido” sugere uma noção simplista de sucesso 
ou de fracasso (NOGUEIRA, 2010). “O envelhecimento bem-sucedido aproxima-se de um 
princípio organizacional para alcance de metas, que ultrapassa a objetividade da saúde 
física, expandindo-se em um continuum multidimensional” (TEIXEIRA; NERI, 2008), 
tornando-se importante a percepção pessoal das possibilidades de ajustes em razão das 
mudanças resultantes do envelhecimento e das condições a ele associadas. Considerando 
os aspectos elencados, envelhecer bem é uma questão que envolve valores particulares 
presentes ao longo da vida, incluindo as condições próximas da morte. O objetivo de 
muitos idosos e profissionais tem sido a promoção de saúde e de bem-estar nessa fase da 
vida, referindo-se ao envelhecimento como saudável, produtivo, ativo e bem-sucedido. 
Vale ressaltar que a saúde do idoso está intimamente ligada à capacidade para a 
autogestão, caracterizada pela condição de gerir a própria vida, ou cuidar de si mesmo de 
forma independente e autônoma, como pessoa autossuficiente para as atividades da vida 
diária (AVDs) e instrumentais (AVIDs) (MATSUDO, 2001). Essa funcionalidade global 
passou a ser considerada o principal indicador de saúde e de qualidade de vida, 
representando um novo paradigma a ser buscado por esta parcela da população, que 
evolui para a longevidade (MORAES; MARINO; SANTOS, 2010; VERAS, 2012). 

Também o termo qualidade de vida tem recebido uma variedade de definições no 
decorrer dos anos, normalmente baseada em três conceitos indispensáveis: capacidade 
funcional, nível socioeconômico e satisfação pessoal (D’ANGELO et al., 2018). Por outro 
lado, a qualidade de vida pode estar associada, ainda, com os seguintes componentes: 
capacidade física, estado emocional, interação social, atividade intelectual, situação 
econômica e autoproteção à saúde (VIDMAR et al., 2011). 

O envelhecer de maneira saudável é um propósito diretamente relacionado ao 
conceito de saúde estabelecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 1948, como 
sendo o mais completo bem-estar biopsicossocial-cultural-espiritual e não apenas a 
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ausência de doenças (BRASIL, 2005). Assim, a saúde do idoso é considerada um processo 
que envolve multidimensões que se inter-relacionam pelo funcionamento harmônico de 
quatro domínios funcionais específicos: cognição, humor, mobilidade e comunicação 
(MORAES; MARINO; SANTOS, 2010). 

Em relação à atividade física, Hoefelmann et al. (2011) discutem que a proposta de 
um envelhecimento ativo por meio da prática de exercícios foi intensificada nos últimos 
anos, com a criação de uma série de programas de atividades físicas que tem por objetivo 
propiciar conscientização da relação direta entre vida ativa e envelhecimento saudável, com 
maior participação e melhor inserção do idoso na sociedade. 
Tendo em vista a importância desse tema, pretende-se, com o presente capítulo, 
apresentar estudos e efeitos da atividade física no envelhecimento bem-sucedido. 
 
Aspectos biopsicossociais do envelhecimento 
 

A percepção de “ser idoso” varia de acordo com o contexto cultural ao qual o 
indivíduo pertence, com suas crenças e experiências, permeadas por concepções positivas 
e negativas. Isso ocorre porque cada idoso é um ser único que, ao longo da vida, sofre 
influência de fenômenos biológicos, psicológicos, sociais e culturais que moldam o seu viver 
(SCHNEIDER; IRIGARAY, 2008). 

É importante destacar que a idade cronológica não é o único aspecto a ser 
considerado nas mudanças que acompanham o envelhecimento. Devem ser contempladas 
também as diferenças relacionadas ao estado de saúde, à participação e ao nível de 
independência entre pessoas que possuem a mesma idade (BRASIL, 2005). 

O envelhecimento é um fenômeno complexo e interdisciplinar, no qual todos os 
sistemas do corpo vão sofrendo, aos poucos, um processo de degeneração fisiológica, 
universal e irreversível, de forma lenta e abrangente, provocando alterações funcionais 
progressivas no organismo (MACIEL, 2010). O declínio funcional de diversos órgãos e 
sistemas são lineares, porém não é possível determinar um ponto exato para o início dessa 
transição, visto que o dinamismo do envelhecer pode ser modificado de acordo com o estilo 
de vida do indivíduo, alguns apresentando maior vigor e autonomia que outros (SILVEIRA 
et al., 2010). 

Segundo Lourenço (2008), o envelhecimento humano é marcado por alterações 
fisiológicas que ocorrem com maior ou menor intensidade nos sistemas corporais, de 
maneira diferenciada e singular para cada indivíduo. Há de se considerar, entretanto, que 
os sinais do envelhecimento vão aparecendo com a idade, especialmente entre os idosos 
com 80 anos ou mais, e trazem consigo algumas alterações, incluindo a perda de 
elasticidade da pele, a redução da visão, o comprometimento do aprendizado e da 
memória de curto prazo, a elevação dos limiares de dor, a diminuição da elasticidade dos 
tecidos moles (comprometendo articulações e cartilagens), a fragilidade dos vasos 
sanguíneos, as disfunções nos sistemas nervoso, digestivo e humoral, além do respiratório, 
onde ocorrem modificações na expansão torácica e na relação ventilação/perfusão 
(SILVEIRA et al., 2010). 

Além dos eventos fisiológicos relacionados ao envelhecer, existem outros fatores que 
podem afetar esse processo. Idosos em idade avançada são mais suscetíveis a riscos 
nutricionais e se mostram vulneráveis a piores condições sociais, tais como baixa renda e 
isolamento. O mesmo ocorre com relação às alterações psicológicas e de humor, situações 
que contribuem para o aumento da morbimortalidade e a redução da qualidade de vida 
(SILVA et al., 2013). Gonzalez e Seidl (2011) afirmam que a velhice se constitui de 
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experiências heterogêneas e devem ser observadas em toda sua complexidade e 
variabilidade. Sabe-se que, normalmente, os idosos, em especial aqueles com 80 anos ou 
mais, permanecem por mais tempo em suas residências, apresentam tendências para 
diminuir o tempo semanal dedicado às atividades físicas e desencadeiam maiores 
possibilidades para aquisição de enfermidades e de incapacidades (MAZO et al., 2012). 
 
Atividade física e envelhecimento bem-sucedido 
 

A definição de envelhecimento bem-sucedido estabelece que o tempo cronológico 
deva ser acompanhado de vida ativa com qualidade e manutenção da autonomia, 
favorecendo a oportunidade de participação dos idosos na sociedade e minimizando as 
possibilidades de exclusão social (LIMA; SILVA; GALHARDONI, 2008; TEIXEIRA; NERI, 
2008). 

Os estudos de Rowe e Kahn (1997) apresentam um modelo de envelhecimento bem-
sucedido composto da ausência de doenças e de incapacidades, do alto funcionamento 
físico e cognitivo e do envolvimento na sociedade. Esses componentes fazem parte de um 
sistema geral que se relaciona com variáveis que descrevem fraquezas e pontos fortes, 
tanto individuais quanto contextuais. A esse modelo, Crowther et al. (2002) introduziram 
um quarto componente, a espiritualidade, que aborda a inter-relação entre as crenças e os 
valores dos idosos. A espiritualidade é uma busca pessoal para entender questões 
relacionadas à vida e está baseada em um propósito de vida, podendo acreditar em uma 
divindade específica (RÖHR, 2012). Existe aí uma relação íntima com a espiritualidade, nos 
mais diferentes aspectos, tendo impacto no envelhecimento bem-sucedido. 

Lucchetti et al. (2011) apresentam uma figura que ilustra o modelo de 
envelhecimento bem-sucedido proposto por Rowe e Kahn (1997) e modificado por 
Crowther et al. (2002), na qual o envelhecimento bem-sucedido é representado pela 
interseção dos quatro componentes do modelo. Para uma compreensão mais rápida e 
eficiente, os autores deste trabalho entendem que essa interseção merece um destaque 
visual e, para tal finalidade, usaram o sombreamento. O modelo de Rowe e Kahn (1997), 
com as citadas modificações, está representado na figura 1. 
 

Figura 1  Modelo de envelhecimento bem-sucedido proposto por Rowe e Kahn (1997) e 
modificado por Crowther et al. (2002). 

 
Fonte: LUCCHETTI et al. (2011, p. 162), com sombreamento adicionado pelos autores deste capítulo. 
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A atividade física regular surge como um meio de promoção de saúde e qualidade de 
vida. Em relação aos programas mundiais de promoção de saúde, os cientistas enfatizam, 
cada vez mais, a necessidade da atividade física como parte fundamental; pois, neste novo 
milênio, a inatividade física é considerada o principal problema de saúde pública. Existem 
evidências epidemiológicas que sustentam o efeito positivo de um estilo de vida ativo e/ou 
do envolvimento dos indivíduos em programas de exercícios físicos na prevenção e na 
minimização dos efeitos deletérios do envelhecimento (MATSUDO, 2001). A proposta de 
um envelhecimento ativo praticando exercícios físicos foi intensificada nos últimos anos, 
com a criação de uma série de programas de atividade física que tem por objetivo propiciar 
conscientização da relação direta entre vida ativa e envelhecimento saudável, com maior 
participação e melhor inserção do idoso na sociedade (HOEFELMANN et al., 2011). 

Segundo Boscatto, Duarte e Barbosa (2012), a prática regular de atividade física 
pode prevenir alguns problemas crônicos e aumentar habilidades funcionais, bem como 
contribuir para manutenção de capacidade cognitiva, permitindo menor dependência e 
maior autonomia, inclusive para idosos longevos. Para tanto, a atividade física deve ser 
interpretada como aliada importante na conservação e na manutenção da homeostase 
biológica, da estabilidade psicológica e como recurso adicional para a socialização, tendo 
em vista que os avanços tecnológicos contribuem para um estilo de vida cada vez mais 
sedentário, com progressão de distúrbios psicológicos e musculoesqueléticos (MACIEL, 
2010). 
 
Intervenções na saúde do idoso 
 

Envelhecer de maneira saudável é um propósito diretamente relacionado ao conceito 
de saúde estabelecido pela OMS. A funcionalidade global, a autonomia e a independência 
são importantes indicadores, visto que se relacionam diretamente com a qualidade de vida. 

Os efeitos deletérios do envelhecimento têm sido tratados, em grande parte das 
situações, por meio de intervenções farmacológicas e cirúrgicas que, apesar de serem 
estratégias importantes ou, até mesmo, fundamentais em diversas situações, poderiam ser 
evitadas em muitas outras por meio de mudanças no estilo de vida, incluindo o 
envolvimento com programas regulares de exercícios resistidos, cujos benefícios são 
bastante conhecidos, particularmente em idosos (WESTCOTT, 2012). Nesse sentido, parece 
que o grande segredo para se alcançar um envelhecimento bem-sucedido é a adoção de 
um estilo de vida saudável, que agregue à prática regular de exercícios físicos maiores 
níveis de interação social e uma alimentação balanceada e adequada às necessidades 
pessoais (SPIRDUSO; FRANCIS; MACRAE, 2005). 

O envolvimento de idosos com programas regulares de exercício físico que 
estimulem o sistema neuromuscular pode atenuar os declínios funcionais associados ao 
envelhecimento e contribuir para uma vida mais saudável e independente (RESENDE-NETO 
et al., 2016).  

Segundo Chodzko-Zajko et al. (2009), exercícios aeróbicos e resistidos são os pilares 
para um programa de treinamento físico aplicado ao idoso. Assim, intervenções que 
contenham exercícios de força, resistência cardiorrespiratória e equilíbrio parecem ser as 
estratégias mais apropriadas para proporcionar melhorias globais em idosos, 
principalmente para o desempenho satisfatório em atividades motoras, em virtude de 
estimular componentes imprescindíveis à aptidão física (CADORE et al., 2013). 
Na busca por ações que promovam autonomia e qualidade de vida para a população idosa, 
a atividade física regular aparece como uma ação fundamental (SALIN et al., 2011; ROCHA 
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et al., 2013). Assim, no Quadro 1, a seguir, apresentam-se os resultados encontrados em 
estudos com intervenções práticas em idosos. 
 
Quadro 1 – Estudos e efeitos da atividade física em idosos 

(continua) 

Autores; 

Objetivo(s) 

Instrumentos para 

mensuração dos dados 

Modelos de  

intervenção utilizados 
Principais desfechos 

Coelho et al. (2009); 

Revisão sistemática: 
analisar os efeitos da 

atividade física 
sistematizada no 

desempenho cognitivo 

em idosos com doença 
de Alzheimer. 

Estudos não correlacionais 

com amostras 
constituídas por indivíduos 

acima de 60 anos, com 
Alzheimer. 

Programas de atividade 

física com intervenção de 
7 a 16 semanas, com 

amostras variando de 13 a 
75 pessoas. 

Preservação e melhora 

das funções cognitivas 
em pacientes com 

doença de Alzheimer. 

Oliveira et al. (2010); 
Realizar uma revisão 

sistematizada da 

literatura sobre o 
impacto da prática 

regular de atividade 
física na qualidade de 

vida dos idosos. 

Dos três estudos 
escolhidos, dois utilizaram 

o SF-36 como instrumento 

de medida, aplicando-o 
no início e após 3 e 6 

meses, e um estudo 
utilizou Vitality Scale Plus, 
TAAQOL e RAND-36, 
aplicando-os no início e 

após 10 semanas. 

Foram identificados três 
tipos de intervenções: (1) 

exercícios de aquecimento, 

treino aeróbico, 
fortalecimento muscular, 

coordenação e 
resfriamento; (2) 

exercícios de 
fortalecimento muscular e 

treino funcional; (3) 

exercícios na água. 
A duração do programa de 

atividade física variou 
entre 10 e 24 semanas, a 

duração das sessões entre 

45 e 60 minutos e a 
frequência de uma a três 

vezes por semana. 

A qualidade de vida 
aumenta com a prática 

de atividade física 

(intervenções 1 e 3), 
principalmente se for 

realizada duas vezes por 
semana. 

Rodrigues et al. 
(2010); 
Investigar o tempo de 

reação simples (TRS) e 

o tempo da 
antecipação-

coincidência (AC) da 
mão preferida, em 

idosos praticantes e 

não praticantes de 
atividade física. 

Multi-Choice Reaction 
Time Apparatus (modelo 
63014 A) para avaliar o 

TRS e Bassin Anticipation 
Timer (modelo 50575), da 
Lafayette Instruments, 
para avaliar a AC. 

A investigação contou com 

66 idosos, sendo 34 
praticantes e 32 não 

praticantes de atividade 

física regular. Cada 
participante realizou, com 

a mão preferida, um total 
de seis tentativas na tarefa 

de TRS e 20 tentativas 

(organizadas em quatro 
blocos de cinco tentativas) 

na tarefa de AC. 

O grupo de praticantes 

de atividade física 
demonstrou 

desempenho superior 

tanto na tarefa de TRS 
como na tarefa de AC. 

Fernandes et al. 
(2012); 
Verificar os efeitos de 

um programa de 

exercícios físicos na 
marcha e na 

mobilidade funcional de 
idosos. 

Time Up and Go Test 
(TUGT), pré e pós-
intervenção. 

Os participantes foram 

submetidos a um 
programa de exercícios, 

durante 6 meses, com 

periodicidade de duas 
sessões semanais, com 

duração média de 90 
minutos cada sessão. 

Melhoria do desempenho 

funcional de idosos, 
alterando positivamente 

as variáveis da marcha. 



Intervenções em Promoção da Saúde, por Braulio Henrique Magnani Branco, Rose Mari Bennemann e Rute Grossi Milani 

 

 
[ 121 ] 

Quadro 1 – Estudos e efeitos da atividade física em idosos 
(continuação) 

Autores; 
Objetivo(s) 

Instrumentos para 
mensuração dos dados 

Modelos de  
intervenção utilizados 

Principais desfechos 

Moura et al. (2012); 

Avaliar os efeitos de 
programas de 

exercícios resistidos, de 
equilíbrio e de 

alongamentos sobre a 

mobilidade funcional 
em idosas com baixa 

massa óssea. 

Anamnese, exame físico, 

Miniexame do Estado 
Mental (MEM) e testes de 

função neuromuscular por 
meio do teste de sentar-

levantar com 5 repetições 

(Sit-to-stand test), do 
teste de caminhada de 6 

metros (Six-metre-walk) e 
do teste de alcance 

funcional (Functional 
Reach Test), pré e pós-

intervenção. 

A intervenção foi feita 

duas vezes por semana, 
tendo cada sessão 50 

minutos de duração, 
durante 4 meses. Um 

grupo foi submetido a 

treinamento de força 
muscular e mobilidade 

funcional, enquanto o 
outro a alongamentos e 

palestras informativas. 

Foram encontradas 

melhoras em ambos os 
grupos estudados. 

Os exercícios físicos de 
fortalecimento muscular, 

de equilíbrio e de 

alongamentos trouxeram 
benefícios para idosas 

com baixa massa óssea, 
por meio de melhora na 

sua mobilidade 
funcional. 

Ueno et al. (2012); 
Analisar e comparar os 

efeitos das 
modalidades de 

atividade física dança, 

musculação e atividade 
física geral, na 

capacidade funcional 
de idosos. 

Bateria de testes motores 
da American Alliance for 
Health, Physical 
Education, Recreation and 
Dance (AAHPERD), pré e 

pós-intervenção. 

Dos 94 idosos 
participantes, 16 foram 

submetidos a sessões de 
dança, 29 a sessões de 

musculação e 49 a sessões 

de atividade física geral. 
As sessões de todas as 

modalidades ocorreram 
três vezes por semana, 

com duração de 45 a 60 
minutos cada, durante 4 

meses. 

Os participantes do 
grupo atividade física 

geral obtiveram melhora 
dos resultados nos níveis 

de resistência de força, 

agilidade e equilíbrio 
dinâmico.  

Granacher et al. 
(2013); 

Investigar os efeitos do 
core instability strength 
training (CIT) nas 

medidas de força 
muscular do tronco, na 

mobilidade da coluna 
vertebral, no equilíbrio 

dinâmico e na 
mobilidade funcional 

em idosos. 

Teste de Alcance 
Funcional e Timed Up and 
Go, pré e pós-
intervenção. 

32 idosos participantes de 
programa de CIT, de 9 

semanas, com 2 sessões 
por semana, totalizando 

18 sessões. Cada sessão 

de treinamento durou 60 
minutos. 

Alta taxa de adesão. 
Déficits relacionados à 

idade nas medidas de 
força muscular do 

tronco, na mobilidade da 

coluna vertebral, no 
equilíbrio dinâmico e na 

mobilidade funcional 
podem ser suavizados 

pelo CIT.  

Cordeiro et al. (2014); 
Analisar a memória 

declarativa, a 
capacidade funcional e 

a qualidade de vida de 

idosos ativos e 
insuficientemente 

ativos. 

International Physical 
Activity Questionnaire 

(IPAQ) e Miniexame do 
Estado Mental de Folstein 

(MEEM). 

Teste de Memória 
Emocional, adaptado por 

Frank & Tomaz, Índice de 
Katz e Short Form Health 
Survey (SF-36). 

28 idosos ativos e 
insuficientemente ativos.  

Os dados foram coletados 
nos domicílios dos idosos. 

O grupo de idosos ativos 
apresentou maior nível 

de independência na 
realização das atividades 

e melhores resultados na 

memória e na qualidade 
de vida, quando 

comparado ao grupo dos 
idosos insuficientemente 

ativos. 
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Quadro 1 – Estudos e efeitos da atividade física em idosos 
(continuação) 

Autores; 
Objetivo(s) 

Instrumentos para 
mensuração dos dados 

Modelos de  
intervenção utilizados 

Principais desfechos 

Camões et al. (2016); 

Descrever a percepção 
da qualidade de vida 

em indivíduos acima 
dos 70 anos, 

moradores em uma 

zona de Portugal, 
tendo participação em 

programas de exercício 
físico em contexto 

comunitário e idosos 
institucionalizados. 

Utilizou-se o questionário 

SF-36. 
Os dados foram coletados 

por meio de entrevista 
pessoal, em um único 

momento de avaliação. 

Os locais de coleta foram 
em posto de saúde e/ou 

hospital próximos ao 
endereço dos 

participantes. 

250 idosos voluntários. 

Grupo 1: 148 idosos, 
moradores na 

comunidade, que praticam 
exercício com frequência 

de 2 sessões por semana, 

com duração de 45 
minutos cada sessão. 

Grupo 2: 41 idosos que 
pertencem à comunidade 

e que não fazem exercício. 
Grupo 3: 37 idosos que 

frequentam os Centro de 

Dia e que não praticam 
exercício. 

Grupo 4: 24 idosos em 
instituições e que não 

praticam exercício. 

Os idosos que 

realizavam prática 
estruturada de exercício 

físico, mesmo em 
contexto comunitário, 

onde se envolvem em 

ambientes pouco 
controlados, obtiveram 

melhores indicadores de 
qualidade de vida 

quando comparados com 
indivíduos comunitários e 

institucionalizados que 

não têm atividade física 
regular. 

Guimarães et al. (2016); 
Expor a vivência de um 

programa de extensão 
realizado em uma 

Instituição de Longa 
Permanência para 

Idosos, por meio de 

ação transdisciplinar, 
envolvendo Educação 

Física e Psicologia e 
oferecendo exercícios 

físicos e lúdicos. 

Os voluntários de 
Educação Física tinham 

como função demonstrar 
e aplicar as atividades 

funcionais, auxiliando e 
motivando o grupo. Os 

voluntários de Psicologia 

tinham que observar e 
anotar as reações dos 

idosos durante 
intervenções, relatos e 

filmagens. 

30 idosos foram 
submetidos à prática de 

exercícios físicos funcionais 
e atividades lúdicas 

durante 8 meses. 
Os exercícios físicos eram 

realizados com a força do 

próprio corpo, utilizando 
movimentos básicos do 

cotidiano. 

Estimulação da memória 
remota e recente, 

desenvolvimento da 
afetividade do idoso de 

forma positiva, aumento 
da força dos membros 

superiores e inferiores e 

melhoria das atividades 
da vida diária (AVDs). 

Oliveira et al. (2017); 
Analisar os fatores 

sociodemográficos e as 
condições de saúde 

associados ao nível de 
atividade física de 

idosos usuários das 

Academias da Terceira 
Idade (ATIs). 

Versão curta do 
International Physical 
Activity Questionnaire 
(IPAQ) e questionário 

sociodemográfico, 
elaborado pelos próprios 

autores do estudo. 

Participaram 115 idosos 
voluntários usuários das 

ATIs, há pelo menos três 
meses e frequência 

mínima de duas vezes por 
semana, não praticantes 

de modalidades de 

exercício físico. 

Associação significativa 
do nível de atividade 

física com o sexo, o nível 
de escolaridade, a 

percepção de saúde e a 
importância do exercício 

para a saúde. 

Moura et al. (2018); 
Avaliar os níveis de 

força e de flexibilidade 

de idosas participantes 
de ginástica aeróbica, 

hidroginástica e 
treinamento de força. 

Anamnese e o teste de 
Sentar e Levantar da 

Cadeira. A flexibilidade foi 

mensurada com um 
flexímetro e os grupos 

musculares avaliados 
foram os flexores e os 

extensores do joelho. 

Amostra de 30 idosas, 
selecionadas por 

conveniência e de acordo 

com a modalidade de 
atividade física que já 

praticavam: ginástica, 
hidroginástica e 

musculação. 

As idosas praticantes de 
musculação 

apresentaram maior 

nível de força de 
membros inferiores. As 

praticantes de ginástica 
e de hidroginástica 

apresentaram maior 
flexibilidade de 

quadríceps. 
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Quadro 1 – Estudos e efeitos da atividade física em idosos 
(conclusão) 

Autores; 
Objetivo(s) 

Instrumentos para 
mensuração dos dados 

Modelos de  
intervenção utilizados 

Principais desfechos 

Fonseca et al. (2018); 

Avaliar os efeitos de 
um programa de 

treinamento de força 
nos indicadores de 

composição corporal e 

aptidão física funcional 
de idosos ativos 

praticantes de 
musculação. 

Índice de Massa Corporal 

(IMC), Relação 
Cintura/Quadril (RCQ), 

perímetro abdominal, 
percentual de gordura, 

teste de Sentar e 

Levantar da Cadeira, teste 
de Levantar e Caminhar e 

teste de Sentar e Alcançar 
com Banco de Wells, pré 

e pós-intervenção, e 
questionário 

sociodemográfico. 

O estudo foi realizado com 

9 idosos ativos (amostra 
por conveniência) que 

participaram de 24 sessões 
de treinamento resistido, 3 

vezes por semana, sendo 

cada sessão de 50 
minutos, composta por 3 

séries de 15 repetições, 
com intervalo de 90 

segundos. 

Os resultados indicaram 

melhora da aptidão física 
funcional e composição 

corporal após a 
intervenção, porém 

apenas o teste de Sentar 

e Levantar da Cadeira 
obteve diferença 

estatística significativa. 

Gutiérrez et al. (2018); 
Validar um modelo de 

envelhecimento bem-
sucedido em uma 

amostra de idosos 

espanhóis e prever o 
envelhecimento bem-

sucedido por fatores 
psicossociais e 

atividade física. 

Successful Aging 
Inventory (SAI), 

composto por 20 itens 
que avaliam quatro 

dimensões: desempenho 

funcional, fatores 
intrapsíquicos, 

gerotranscendência e 
espiritualidade. 

Dos 725 idosos, 501 eram 
fisicamente ativos. Os 

questionários foram 
respondidos ao final das 

aulas coletivas e atividades 

sociais. 

As pessoas idosas que se 
exercitam alcançam um 

envelhecimento melhor. 
Aspectos da saúde e 

satisfação com a vida 

estão diretamente 
relacionados ao melhor 

envelhecimento e 
aspectos sociais 

influenciam 
indiretamente. 

Macedo et al. (2019); 
Comparar o 

desempenho cognitivo 
de idosos praticantes e 

não praticantes de 

exercícios físicos.  

O software Vienna Test 
System® (VTS), versão 

6.81.013, foi utilizado 
para estimar atenção e 

concentração, tempo de 

reação simples e 
percepção periférica dos 

participantes. 
Questionário 

socioeconômico foi 
utilizado para avaliar as 

condições de saúde, o 

histórico de quedas e a 
estimulação cognitiva. 

Dos 59 participantes, 29 
eram praticantes e 30 não 

praticantes de exercícios 
físicos. Os praticantes 

realizavam aulas regulares 

de ginástica há, no 
mínimo, seis meses. Os 

não praticantes não 
realizavam exercício físico 

regular algum há, no 
mínimo, seis meses. 

Foram submetidos ao 

Teste de Cognição (COG), 
ao Tempo de Reação 

Simples (TRS) e ao Teste 
de Percepção Periférica 

(PP). Questionário em 

forma de entrevista. 

O estudo não encontrou 
evidências de que a 

prática do exercício 
físico possa gerar algum 

benefício cognitivo em 

idosos quando 
comparados a idosos 

que não praticavam 
exercício físico 

regularmente.  

Oliveira et al. (2019); 

Investigar a percepção 
de declínio da 

memória em idosos 

fisicamente ativos, 
praticantes e não 

praticantes de 
exercícios físicos 

sistematizados. 

International Physical 
Activity Questionnaire 
(IPAQ), Cognitive Decline 
Initiative (SCD-I) e 

questionário 
sociodemográfico. 

80 idosos praticantes e 59 

não praticantes de 
exercícios físicos 

sistematizados, 

respectivamente, das 
academias particulares e 

das Academias da 
Terceira Idade (ATIs). 

Homens e idosos que 

não praticam exercícios 
sistematizados têm 

maior probabilidade de 

perceber sua memória 
abaixo do esperado para 

a idade. 
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Os estudos apresentados no Quadro 1 mostraram que as intervenções realizadas 
promoveram resultados positivos e significativos relacionados à melhoria das funções 
cognitivas, ao tempo de reação, à eficiência na marcha, à aptidão física, à mobilidade 
funcional, à agilidade, ao equilíbrio, à força de membros superiores e inferiores e à 
satisfação com a vida, permitindo-nos inferir que, a partir da prática de atividade física, 
importantes resultados na qualidade de vida dos idosos podem ser verificados. 
 
Considerações finais 
 

O sedentarismo, a incapacidade e a dependência são as maiores adversidades da 
saúde associadas ao envelhecimento. Não se pode pensar, atualmente, em prevenir ou em 
minimizar os efeitos do envelhecimento sem que, além das medidas gerais de saúde, 
inclua-se a atividade física. 

A prática regular de programas de exercícios físicos tem sido amplamente 
recomendada para a população idosa, em virtude dos inúmeros benefícios morfológicos, 
fisiológicos, metabólicos, neuromusculares e comportamentais. Tais benefícios 
restabelecem a capacidade funcional e cognitiva, favorecendo a melhoria da qualidade de 
vida e aumentando a longevidade com independência funcional. 

Dada a importância dos efeitos benéficos da atividade física no envelhecimento bem-
sucedido, torna-se fundamental a participação do governo, em seus diferentes níveis, das 
instituições médicas e científicas, das entidades não governamentais, dos profissionais de 
saúde e da mídia na divulgação e na conscientização da importância desse tipo de 
atividade para a promoção da saúde dos idosos, bem como no desenvolvimento de ações 
objetivas e concretas para viabilizar a prática regular de atividade física orientada a essa 
população. 
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Capítulo 9 - Projetos e ações interdisciplinares para 
promoção da mobilidade segura do idoso 

 
Lilian Rosana dos Santos Moraes 

Vera Lúcia Kerber 
Rose Mari Bennemann 

 
Introdução 
 

O processo de envelhecimento implica, naturalmente, em algumas limitações 
funcionais e cognitivas que, quando somadas a algum tipo de impedimento estrutural, 
arquitetônico ou de fluxo no ambiente, podem levar à dependência ou impossibilidade na 
mobilidade do idoso. Isso traz consigo uma maior vulnerabilidade e, consequentemente, 
leva a um aumento na preocupação com o planejamento e deslocamento urbano, pois, o 
deslocamento seguro e o acesso facilitado a diversos ambientes influenciam diretamente na 
manutenção da autonomia, independência, saúde e bem-estar do idoso (DOMMES et al., 
2012; BLANCO et al., 2014; SATARIANO et al., 2014; POOLEY et al., 2014; ILC, 2015).  

Os idosos percebem uma crescente distância entre a sociedade e a sua identidade, o 
que dá origem ao isolamento social (WONG et al., 2018; DOMÈNECH-ABELLA et al., 2020). 
Diante da marginalização e desigualdade frente à velhice, as pessoas idosas adotam um 
estilo de vida mais passivo e desenvolvem sentimentos negativos, incluindo desconforto em 
relação ao envelhecimento, vulnerabilidade, desamparo e raiva (PARK et al., 2017; 
KEMPERMAN et al., 2019).  

Existe uma estreita relação entre a influência de fatores psicossociais, como o grau 
de participação social e aspectos de saúde-doença, qualidade de vida e bem-estar geral, 
pois, indivíduos mais velhos, com funcionalidade motora e física diminuída, acabam por 
reduzir sua participação na sociedade e sofrem um risco aumentado de exclusão social e 
solidão (HAO et al., 2017; OWARI; MIYATAKE; KATAOKA, 2018).  

O surgimento desses componentes-chave e a necessidade de maior inclusão social 
da pessoa idosa destacou novas implicações para a política, a prática e a pesquisa de uma 
perspectiva social, para abordar a solidão dos idosos em ambientes urbanos (WONG et al., 
2018; MATSUMOTO et al., 2019). 

A necessidade de considerar os vínculos entre as populações e seu ambiente 
circundante, em uma abordagem socioecológica da saúde, infere um componente essencial 
da qualidade de vida e foi referenciada na Carta de Ottawa, documento que surgiu da 
Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, realizada em novembro de 
1986. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2008), o século XXI é 
marcado por duas tendências globais: urbanização e envelhecimento da população. Diante 
do crescente número de idosos, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE, 2014), as 
cidades devem desenvolver políticas de planejamento e gestão do território, a fim de 
adotar medidas que promovam o envelhecimento ativo de toda a população.   

O envelhecimento ativo é conhecido como envelhecimento bem-sucedido (ZANJARI 
et al., 2017) e, de acordo com a OMS (2002), os idosos serão capazes de sustentar a 
saúde e o bem-estar, se aumentarem sua participação nas atividades diárias. A OMS 
também descreveu a meta do envelhecimento ativo como o processo de otimizar 
oportunidades de saúde, participação e segurança, para melhorar a qualidade de vida, à 
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medida que as pessoas envelhecem, observando que essas políticas e programas devem se 
basear nos direitos, necessidades, preferências e capacidades dos idosos (OMS, 2002).  

A mobilidade, amplamente definida como movimento em todas as suas formas de 
deslocamento, como a caminhada ou até mesmo o transporte público, é fundamental para 
apoiar o envelhecimento ideal (MELLO; PORTUGAL, 2017; EBELING et al., 2019). O 
deslocamento urbano seguro, além de caracterizar uma atividade física, contribui para a 
socialização e aumento da participação social, trazendo benefícios físicos, mentais, 
emocionais e sociais, significando uma melhora no bem-estar geral e na qualidade de vida 
dos idosos (ASHER et al., 2012; BARRETO, 2016; BREDLAND; SÖDERSTRÖM; VIK, 2018). 

As implicações das barreiras arquitetônicas no envelhecer já são notórias para o 
poder público (MARSTON; VAN HOOF, 2019), sendo construído ao longo dos anos 
legislações, como a Política Nacional de Promoção da Saúde, com o objetivo de promover a 
equidade e a melhoria das condições e da forma de viver, amplificando a potencialidade da 
saúde individual e coletiva, reduzindo vulnerabilidades e riscos à saúde decorrentes dos 
determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais. Dentre seus temas 
prioritários, está a Promoção da Mobilidade Segura, que tem o intuito de favorecer a 
mobilidade humana e a acessibilidade, o desenvolvimento seguro, saudável e sustentável 
(BRASIL, 2015). 

Conforme Schiller et al.  (2013), as intervenções nas cidades, para uma locomoção 
urbana segura, devem ser construídas ou adaptadas de forma interdisciplinar, sendo 
fundamental reunir as partes interessadas de várias disciplinas, contextos e perspectivas. 
Solicitar a visão de pesquisadores e profissionais oferece múltiplos benefícios, reunindo 
pontos de vista multissetoriais e transdisciplinares, essenciais para a abordagem de 
questões em vários aspectos da mobilidade, identificando, assim, ações prioritárias para 
aprimorar de forma relevante os espaços urbanos (ROSAS; KANE, 2012).  

No geral, os resultados de estudos, envolvendo diferentes áreas e competências, são 
relevantes para planejadores urbanos e formuladores de políticas que se concentram na 
criação de bairros sociais acessíveis, seguros e habitáveis para o envelhecimento saudável 
da população (KEMPERMAN et al., 2019).  

Em vista dos pontos elencados, o objetivo do presente capítulo é discutir os projetos 
e ações interdisciplinares que devem ser levados em consideração no planejamento urbano 
para a promoção da mobilidade segura do idoso. 
 
Processo de envelhecimento e suas implicações na mobilidade 

 
Manter a mobilidade é um aspecto importante da saúde e bem-estar em idosos. As 

limitações na mobilidade são cada vez mais reconhecidas como um importante problema 
de saúde pública, devido ao envelhecimento da população e ao crescente número de 
idosos afetados por comorbidades incapacitantes. Relacionadas à idade, as alterações nos 
ossos, músculos e articulações, bem como declínios no equilíbrio, podem afetar a 
mobilidade em homens mais velhos (EBELING et al., 2019).  

Vários fatores modificáveis e não modificáveis, advindos do processo de 
envelhecimento, resultam de múltiplas deficiências no sistema nervoso central, músculos, 
articulações e sistemas fisiológicos energéticos e sensoriais, podendo levar à perda 
progressiva de mobilidade, além de predispor quedas e fraturas (FERRUCCI et al., 2016; 
SANDERS et al., 2017). As deficiências associadas à idade nos sistemas fisiológicos 
relacionados à mobilidade são compensadas e as limitações evidentes da mobilidade só 
ocorrem quando a gravidade não pode mais ser compensada (CRUZ-JIMENEZ, 2017).  
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Dentre as alterações fisiológicas normais que ocorrem à medida que as pessoas 
envelhecem, o padrão de marcha, a postura e o equilíbrio tornam-se extremamente 
relevantes (PAPALÉO NETTO; 2002). Alterações na marcha estão associadas ao declínio 
funcional, menor independência e maior comprometimento da qualidade de vida. A 
velocidade de caminhada reduzida é a mudança mais consistente relacionada à idade, pois 
está associada ao equilíbrio e estabilidade prejudicados, redução de força nos membros 
inferiores e medo de cair, promovendo a redução da atividade física dos idosos, com 
efeitos deletérios sobre a função física, prejuízos psicológicos e sociais (DUIM; LEBRÃO; 
ANTUNES, 2017). 

Todas essas mudanças fisiológicas implicam diretamente na vida do homem como 
cidadão e do local em que está inserido, devido à diminuição das capacidades funcionais, 
da falta de participação efetiva na sociedade, da manutenção de sua renda e, também, da 
diminuição da produtividade (OWARI; MIYATAKE; KATAOKA, 2018). Esses fatores, segundo 
Sen (2000), devem ser observados e trabalhados, para evitar a situação de vulnerabilidade 
no envelhecimento e, consequentemente, gerar uma vida mais saudável.  

Quando nos deparamos com o conceito de envelhecimento ativo, percebemos que o 
mesmo está intimamente ligado ao desenvolvimento humano, pois, de acordo com Sen 
(2000), ambos os conceitos propõem a criação de oportunidades para a melhoria da 
qualidade de vida, amparadas nas legislações, nas necessidades, nas preferências e nas 
habilidades das pessoas mais idosas. Ressalta-se, portanto, a importância da percepção 
dos mais senis quanto ao seu potencial para o desenvolvimento de seu próprio bem-estar 
físico, social, mental, criativo e produtivo (autocuidado/autorresponsabilidade) (PINSKY; 
PINSKY, 2005).  

Para um envelhecimento ativo, a possibilidade de mobilidade urbana adaptada e 
segura é uma das formas de combater a inatividade e fornecer equidade para os idosos e 
pessoas com deficiência, sendo necessárias intervenções pragmáticas e sustentáveis, para 
que tenhamos ambientes que possam mudar a maneira como vivemos diariamente. Para 
tanto, é necessário realizar adaptações conforme as necessidades do indivíduo, 
promovendo a saúde de forma sustentável, influenciando a população a realizar atividade 
física, a proteção climática e do ambiente, gerando bem-estar geral (DEVARAJAN; 
PRABHAKARAN; GOENKA, 2020).  
 
Planejamento de trânsito e mobilidade segura do idoso 
 

Assegurar um contexto propício e favorável ao envelhecimento requer políticas 
amplas que levem em consideração o idoso, a comunidade, a família e seu contexto social. 
Tais políticas devem envolver o Estado e a sociedade civil, de forma a favorecer o acesso 
dos idosos aos serviços e recursos, permitindo que se realizem como cidadãos 
independentes e sejam tratados com dignidade (SOUZA; MACHADO, 2018). 

Na perspectiva da Gerontologia Ambiental, há uma ênfase da relevante necessidade 
em estudar a relação idoso-ambiente, pois, isso auxilia na gestão de cuidados com idosos e 
políticas que envolvem o envelhecimento com espaço e lugar de qualidade. Conhecer todos 
os espaços pode contribuir para entender aspectos sobre mobilidade e acessibilidade, 
segurança e as vulnerabilidades dos idosos no espaço urbano (OSWALD, 2015; ENGINEER; 
STERNBERG; NAJAFI, 2018; VANDENBERG et al., 2018).  

A gerontologia agrega vários temas, entre esses, a docilidade ambiental, que é a 
relação de competência, referente a aspectos da funcionalidade biológica (percepção, 
cognição, habilidades motoras) e sua conexão com as demandas ambientais (pressão 
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ambiental) que interferem na vida desse indivíduo (NOON; AYALON, 2018; CHAUDHURY; 
OSWALD, 2019; WAHL; GERSTORF, 2020). O termo docilidade ambiental, criado por 
Lawton e Simon (1968), sustenta que quanto menos competente e engenhosa uma 
determinada pessoa é, maior o impacto de fatores ambientais.  

Outro tema é a pró atividade ambiental que se refere à situação de indivíduos que 
não estão inertes às restrições desse ambiente, podendo ter habilidades de enfrentar as 
adversidades e aperfeiçoar suas competências (BATISTONI, 2014; CHARRAS; EYNARD; 
VIATOUR, 2016). O contexto das relações idoso-ambiente envolve, dessa forma, tanto 
aspectos pessoais (motivações, aspirações e necessidades) quanto aspectos coletivos 
(características do grupo do qual faz parte) e vivências históricas (MOSER, 2018). 

O domínio da mobilidade urbana e do transporte tem sido amplamente estudado, 
identificando-se complexas relações entre os seus problemas e as respectivas 
consequências para o Desenvolvimento Urbano Sustentável, nos domínios ambiental, social 
e econômico (LOURO; COSTA; MARQUES DA COSTA, 2017; LOURO, COSTA; MARQUES DA 
COSTA, 2019), e, simultaneamente, para as Cidades Saudáveis. Esse quadro fica complexo 
pelas várias relações causa-efeito, podendo uma determinada intervenção causar, 
concomitantemente, impactos positivos e negativos (BOSCHETTI et al., 2014; LOURO; 
COSTA; MARQUES DA COSTA, 2017). 

 
Quadro 1 - Impactos negativos na humanidade e no meio ambiente trazidos pelos 
problemas de mobilidade 
urbana.

 
Fonte: Adaptado de Louro, Costa e Marques da Costa (2017). 

 
Conjugando as abordagens dos determinantes de Saúde de Whitehead e Dahlgren 

(1991), do Modelo Ecológico do Lugar de Barton, Mitcham e Tsourou (2003) e os 
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determinantes da Saúde e Bem-estar nas cidades da OMS, é notório que a “Mobilidade 
Urbana” é um fator transversal aos diferentes níveis: 

- Individual: destaca-se o problema da sinistralidade rodoviária pelo seu efeito 
negativo na condição física, autonomia e mobilidade individual, nomeadamente no 
transporte ativo, fundamental no combate ao sedentarismo e na prevenção de 
doenças cardiovasculares, diabetes e doenças mentais; 

- Agregado familiar: o transporte beneficia o acesso à habitação acessível e de 
qualidade, o acesso a equipamentos sociais e áreas de lazer, e aumenta a área de 
influência na procura de emprego; 

- Comunitário: uma melhor mobilidade promove a coesão e inclusão social e o 
fortalecimento de uma rede social local, beneficiando especialmente os grupos 
sociais mais vulneráveis; 

- Global: sugere-se que a crescente motorização dos deslocamentos e consumo de 
combustíveis fósseis afetam a qualidade do ar, com impacto negativo sobre a 
saúde (asma e doenças cardiopulmonares), assim como contribuem para o 
aquecimento global e aumento de eventos climáticos extremos que causam danos 
físicos e morte (HINRICHS et al., 2019). 

 
Das diversas iniciativas na área da “Mobilidade Urbana” para o desenvolvimento da 

Cidade Saudável, identificam-se 13 eixos de intervenção que reúnem temas como sistemas 
de transporte, tecnologias de informação, infraestruturas, dados para monitorização das 
dinâmicas, legislação, instrumentos, entidades, sensibilização, entre outros (LOURO; 
COSTA; MARQUES DA COSTA, 2017) (Quadro 2). A cada eixo associam-se um ou mais 
tipos de iniciativas. 
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Quadro 2 – Eixos de intervenção e iniciativas de mobilidade urbana para a Cidade 
Saudável.     

 
Fonte: Adaptado de Louro, Costa e Marques da Costa (2017). 

      
No momento, o Brasil tem em andamento iniciativas originadas do Programa Global 

Cidade Amiga do Idoso, criado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e publicado no 
Guia Global Cidade Amiga do Idoso, em 2007. O Programa foi apresentado em 2011, à 
Câmara dos Deputados, PL 1313/2011 e tramitou até chegar ao Senado como Projeto de 
Lei 402/2019. Entretanto, somente em 2012, a Secretaria de Desenvolvimento Social do 
Estado de São Paulo lançou o Programa São Paulo Amigo do Idoso. Em 2016, o Centro 
Internacional de Longevidade Brasil (ILC-BR), teve o apoio da CPFL Energia para a 
implantação do Projeto Cidades para todas as idades, baseado no Programa da OMS 
(PLOUFFE; KALACHE; VOELCKER, 2016). 
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Quadro 3 - Propostas de alinhamentos para adequações das cidades amigas do idoso.  

 

 
Fonte: Adaptado de ILC (2015). 

      
No ano de 2018, foi lançada, pela OMS, a Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa 

(EBAPI), dirigida a gestores municipais e, também, alinhado ao movimento Cidade Amiga 
do Idoso, sendo uma iniciativa do Ministério da Cidadania na qual, a partir do Guia Global 
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Cidade Amiga do Idoso, foi estruturada a Rede Mundial de Cidades e Comunidades Amigas 
das Pessoas Idosas, da OMS, com o objetivo de melhorar os ambientes físicos e sociais, 
permitindo o envelhecimento ativo e saudável. Desse modo, as cidades tornam-se um 
ambiente amigável e adaptado às necessidades das pessoas idosas (BRASIL, 2018). 

A OMS entende que uma Cidade Amiga da Pessoa Idosa é desenhada para todas as 
idades, pois, todos são beneficiados em qualquer faixa etária e família. A OMS recomenda 
aos municípios que sigam as oito dimensões da vida que podem influenciar a saúde e a 
qualidade de vida das pessoas idosas, as quais são: espaços ao ar livre e edifícios; 
transportes; habitação; participação social; respeito e integração social; participação cívica 
e emprego; comunicação e informação; e apoio da comunidade e serviços de saúde (OMS, 
2008). 

O Projeto de Lei 402/2019, que institui o Programa Cidade Amiga do Idoso, surgiu 
do PL 1313/2011 e foi aprovado em 21 de agosto de 2019, em Plenário do Senado, 
seguindo para a Câmara dos Deputados. A finalidade é incentivar os municípios a adotarem 
medidas para o envelhecimento saudável, contribuindo, dessa forma, para a qualidade de 
vida da pessoa idosa. Baseado no Guia Global Cidade Amiga do Idoso, de 2007, o ILC-BR 
desenvolveu, então, um modelo brasileiro de cidades amigas dos idosos. Assim, a versão 
brasileira desse projeto recebe o título de Cidade Para Todas as Idades (ILC, 2015).  

A Estratégia Brasil Amigo da Pessoa idosa é destinada à população geral e 
contempla, prioritariamente, idosos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais, do 
Governo Federal, e tem como base conceitual o desenvolvimento humano (escolhas), a 
vulnerabilidade (condição a superar), o envelhecimento ativo (oportunidades) e o enfoque 
amigo do idoso (intersetorialidade) (BRASIL, 2018).  

Promover o envelhecimento ativo, saudável, cidadão e sustentável da população 
brasileira, por meio da oferta de ambientes e serviços mais amigáveis às pessoas idosas, é 
uma estratégia inovadora e necessária para o enfrentamento dos desafios do 
envelhecimento populacional (OMS, 2017). Com esse espírito, foi instituída a Estratégia 
Brasil Amigo da Pessoa Idosa, por meio do Decreto nº 9.328, de 3 de abril de 2018 
(BRASIL, 2018). 

Com a implementação da estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa, os resultados 
esperados, segundo o Centro Institucional de Longevidade - ILC Brasil (2015), são a oferta 
de oportunidades para a convivência das pessoas idosas com pessoas de diferentes idades, 
como forma de evitar o isolamento social; ambientes físicos e relacionais mais favoráveis 
ao envelhecimento, livres de barreiras arquitetônicas e urbanísticas e de discriminação por 
idade; cuidado nos casos de perda de autonomia e de dependência – cuidado familiar e 
social; adiamento da chegada de fragilidades e de doenças crônicas, alcançado por ações 
de promoção da saúde e do bem-estar; redução de vulnerabilidades e de desigualdades 
sociais (possível superação) e combate ao abuso financeiro, psicológico ou físico e à 
violência contra a pessoa idosa (BRASIL, 2015). 

Devarajan, Prabhakaran e Goenka (2020) descrevem que, na maioria dos países 
desenvolvidos, a dignidade e o conforto de pedestres, idosos e deficientes, são prioridade, 
divergindo dos países em desenvolvimento, os quais precisam de ações urgentes, para que 
as estruturas arquitetônicas e os ambientes construídos se tornem criadores de saúde, 
equidade e sustentabilidade para o meio ambiente.  

No Brasil, como um típico país em desenvolvimento, idosos relataram em uma 
pesquisa dificuldades até mesmo para atravessar cruzamentos que os levariam a ambientes 
de lazer e atividade física, em destaque os parques, pois o tempo dos semáforos são curtos 
para a velocidade de deambulação dos mesmos. Também descreveram que os espaços de 
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convivência não são adequados, pois possuem pouca iluminação e os banheiros públicos de 
difícil acesso (SALLIS et al., 2016; DUIM; LEBRÃO, ANTUNES, 2017). 

Espaços urbanos saudáveis são fundamentais para uma vida equilibrada, haja vista 
que a percepção e a conscientização da importância da natureza, como ferramenta de 
bem-estar e qualidade de vida, são nítidas. Como relatado por idosos, a experiência com a 
natureza, como ouvir o canto dos pássaros e a vegetação, agrega benefícios para a sua 
saúde (DZHAMBOV; DIMITROVA, 2014). 

No entanto, muitos idosos não têm acesso fácil a espaços abertos e arborizados em 
suas cidades, como os parques, limitando a frequência de atividade física por esse público 
e contribuindo para um maior número de idosos que se preocupam com o meio ambiente e 
a sustentabilidade de suas cidades, em comparação aos jovens (LEVY-STORMS; CHEN; 
LOUKAITOU-SIDERIS, 2018). 

A preocupação com o ambiente e o desenvolvimento sustentável não fica somente 
no âmbito dos civis, pois, também é um dos objetivos da Agenda 2030 (Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável - ODS) no mundo, em que a atenção está voltada na 
população, na liberdade e no desenvolvimento do potencial humano, indo ao encontro da 
estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa (ONU, 2015). Essa estratégia é um conjunto de 
ações para melhorar a convivência de pessoas com mais de 60 anos e evitar seu 
isolamento, por meio de incentivo do Governo Federal para que as cidades promovam 
ações destinadas ao envelhecimento ativo, saudável e participativo, alinhado à proposta e à 
implementação dos ODS no Brasil, que é coordenada pela Comissão Nacional para os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (CNODS), por meio do Decreto nº 8.892, de 27 
de outubro de 2016, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e a 
Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada -IPEA (CNODS, 2017).  

Ações simples, como o simples fato de ter estacionamentos próximos a locais para a 
prática de atividade física ao ar livre, estimula os idosos na busca por exercícios, 
mantendo-os ativos (HINRICHS et al., 2019). 

 
Projetos e ações interdisciplinares e intersetoriais para a mobilidade segura do 
idoso  

 
Os aspectos que facilitam a implementação de programas de promoção da saúde, 

voltados para a comunidade de idosos, incluem o incentivo à atividade física, o fomento à 
conexão social, que reduz o isolamento e a solidão, a responsabilidade pessoal; a 
acessibilidade; as habilidades apropriadas dos provedores para um desenho de programa 
acessível, as colaborações comunitárias e o suporte de transporte. Já os aspectos que 
dificultam a implementação incluem a falta de recursos para marketing e comunicação, a 
falta de voluntários e equipe dedicada, o acesso ao transporte e o financiamento na 
implementação do programa (FERNÁNDEZ-BALLESTEROS et al., 2013; ZASIMOVA; 
SHELUNTCOVA, 2014; SIMS-GOULD et al., 2019). 

Motivar os indivíduos a realizarem mudanças no estilo de vida é importante na 
promoção da atividade física e na redução do comportamento sedentário (LEVASSEUR et 
al., 2017; RANTANEN et al., 2019). No entanto, como os comportamentos ativos diários 
das pessoas são altamente habituais (não envolvendo decisões conscientes), essas 
intervenções voltadas para a motivação individual podem não ser totalmente eficazes 
(JESTE et al., 2016; LEVASSEUR et al., 2017).  

Os atributos do ambiente construído, como ruas, lojas, locais de trabalho, vias 
verdes, parques e estações de transporte público, possuem papel essencial no apoio ao 
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comportamento ativo das pessoas (CHOKSHI; FARLEY, 2014; JESTE et al., 2016; 
HINRICHS et al., 2019). No estudo internacional em que foram utilizados dados de 14 
cidades de diferentes países, os autores verificaram que atributos ambientais construídos, 
como rede de ruas bem conectadas, disponibilidade de transporte público e maior número 
de parques, foram associados positivamente à atividade física de adultos (SALLIS et al., 
2016).  

Os exercícios físicos impactam positivamente em vários aspectos da vida dos idosos. 
A relação entre capacidade de locomoção, fatores psicológicos e ambientes saudáveis 
(arejados e com natureza), favorece a atividade física entre idosos, influencia a auto 
eficácia e fortalece a autoconfiança dos idosos (BREDLAND; SÖDERSTRÖM; VIK, 2018). 

A participação dos idosos na comunidade depende, necessariamente, de sua 
capacidade de permanecerem móveis em seus ambientes fora de casa. O conjunto 
acumulado de evidências sugere que fatores individuais, bem como múltiplos aspectos do 
ambiente construído, afetam a potencial mobilidade desse público fora de casa e, portanto, 
sua capacidade de participar da sociedade (PLOUFFE; KALACHE; VOELCKER, 2016; OWARI; 
MIYATAKE; KATAOKA, 2018).  

A qualidade e disponibilidade do transporte público e várias outras características do 
ambiente construído estão todos implicados nesse sentido (SYED et al., 2017). Os 
ambientes que podem ser percorridos são particularmente importantes, uma vez que a 
caminhada na vizinhança aumenta não apenas as oportunidades de exercício físico dos 
idosos, mas, também, a interação social (YEH et al., 2016; SYED et al., 2017). O 
envolvimento das pessoas idosas na atividade física ao ar livre é crucial para que 
permaneçam ambulatoriais, além de oferecer inúmeros outros benefícios à saúde (BERG et 
al., 2019). 

Assim, a literatura científica reafirma a necessidade de espaços adequados, como 
parques, que permitam a mobilidade ativa e segura por idosos, com atenção às 
diversidades geográficas e demográficas e a participação efetiva de adultos mais velhos no 
planejamento dessas reformulações físicas e políticas voltadas para eles, buscando sua 
participação no processo de planejamento e design. (LEVY-STORMS; CHEN; LOUKAITOU-
SIDERIS, 2018). 

A participação efetiva dos idosos, com sugestões relativas a mudanças 
arquitetônicas nas cidades, são contribuições importantes, já que apontam alterações reais 
que os espaços precisam ter para possibilitar uma estrutura biopsicossocial que beneficia a 
saúde física e o bem-estar psicológico dos idosos, tornando-os socialmente envolvidos e 
ativos. (LEVY-STORMS; CHEN; LOUKAITOU-SIDERIS, 2018; OWARI; MIYATAKE; KATAOKA, 
2018). 

Facilidades ambientais, como parques próximos aos bairros residenciais, reduzem os 
riscos de os idosos desenvolverem dificuldades para caminhar (ERONEN et al., 2014; 
FATMAH; DEWI; PRIOTOMO, 2019). Observou-se que, entre os elementos que permitiam 
uma situação favorável no ambiente, o mais importante era ter um parque a uma curta 
distância de onde os idosos viviam (PAIVA et al., 2019). A construção de pequenos 
parques, perto de bairros com moradias de idosos, permite que fiquem mais confortáveis 
no local em que residem (ERONEN et al., 2014).  

A suposição fundamental é de que, mesmo que os efeitos das intervenções 
ambientais construídas sobre o comportamento de cada pessoa sejam pequenos, o efeito 
geral da população pode ser grande e esses efeitos podem ser sustentados por um período 
relativamente longo (FOSTER; WALKER, 2015; SALLIS et al., 2016). 
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Uso de tecnologias na mobilidade segura, lazer e bem-estar do idoso 
 

Uma cidade amiga do idoso permite que os residentes envelheçam ativamente 
dentro de suas famílias, bairros e sociedade civil, além de oferecer amplas oportunidades 
para a participação de idosos na comunidade (LEVASSEUR et al., 2017). Ao longo das 
décadas, a tecnologia tornou-se essencial para as sociedades contemporâneas e futuras e 
ainda mais imperativa com o passar das décadas, já que estamos quase na terceira década 
do século XXI (LEE; PARK, 2020). 

 Nessa era tecnológica, a tecnologia deve ser considerada e incluída no modelo de 
oito domínios da OMS, o qual descreve uma cidade amiga do idoso (OMS, 2008). A 
inserção da pessoa idosa também se dá no âmbito das tecnologias (coleção de técnicas, 
habilidades, métodos e processos) que podem ser usadas nas comunidades amigas do 
idoso (RUDNICKA et al., 2020). A tecnologia geralmente resulta da engenharia, que usa 
princípios científicos para projetar e construir infraestruturas, apoia a independência de 
idosos, aliviando ou prevenindo o comprometimento funcional ou cognitivo, limitando o 
impacto de doenças crônicas ou permitindo a atividade social ou física (PEEK; LIN, 1999; 
MARSTON; HOOF, 2019). 
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Figura 1 – Aspectos associados aos 8 domínios da OMS para um envelhecimento 
saudável. 

 
Fonte: Adaptado de Marston e Van Hoof (2019). 

 
Ao olhar para cidades favoráveis ao envelhecimento, a infraestrutura de uma cidade 

e aspectos de acessibilidade, seus sistemas de transporte público e recursos de design 
acessível são soluções tecnológicas essenciais para ajudar as pessoas mais velhas a 
prosperar (BLACK; HYER, 2019). Dadas as inúmeras tecnologias disponíveis no momento e 
usadas pelos cidadãos, é importante explorar como essas tecnologias podem ser usadas e 
implantadas em casa e em diferentes comunidades, a fim de beneficiar os cidadãos nas 
respectivas comunidades favoráveis aos idosos, incluindo aquelas que são não classificadas 
pela OMS como amigável à idade (MARSTON; VAN HOOF 2019; LEE; PARK, 2020).  

As pesquisas realizadas no domínio da saúde e tecnologia digital podem trazer 
experiência e conhecimento substanciais para a agenda e o quadro favorável aos idosos. 
Construir uma abordagem multidisciplinar, com foco principalmente na tecnologia e seu (s) 
papel(is) dentro do movimento favorável aos idosos, é essencial para avançar essa agenda 
(VAN HOOF et al., 2019). 
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A tecnologia é cada vez mais importante para auxiliar os idosos na mobilidade 
urbana. Calvert Jr. et al. (2009) constataram que, além do uso da tecnologia ser comum 
entre essa população, há um crescimento do interesse acadêmico em analisar o 
comportamento e o impacto da tecnologia na comunicação e na tecnologia da informação 
(TIC). Os autores verificaram, ainda, que idosos residentes em ambientes urbanos eram 
mais propensos a usarem eletrônicos de consumo, incluindo computadores, do que os 
residentes em ambientes rurais.  

No estudo realizado no município holandês de Haia, por Van Hoof et al. (2019), 
verificou-se que as tecnologias modernas podem representar, muitas vezes, barreiras para 
a população idosa. Porém, existem muitos recursos relacionados à tecnologia na cidade e 
que têm impacto positivo no dia a dia dos cidadãos mais velhos, em relação à 
acessibilidade das instalações de transporte público e lojas (escadas rolantes, elevadores e 
portas abertas), além de poder estacionar em locais reservados e utilizar scooters para se 
deslocar. 

Devido a isso, é essencial uma avaliação cuidadosa, para eleger e aplicar 
implementações de tecnologia em uma cidade amiga do idoso, sendo necessária a 
integração do uso da tecnologia de forma que facilite a vida da comunidade, trazendo 
conforto, comodidade, acessibilidade e inclusão a todos os moradores.  
 
Considerações finais 
 

A acessibilidade voltada para os idosos, de forma segura, é para poucos e mesmo os 
que a possuem relatam dificuldades para que estejam, de fato, incluídos em programas 
para a terceira idade. As políticas voltadas para esse público devem oferecer planejamento 
para a acessibilidade e segurança. No entanto, o Brasil, mesmo fazendo parte das 
discussões acerca do envelhecimento saudável, ainda não atende às exigências e muito 
menos oferece o apoio necessário à população idosa, que é dependente de cuidados e 
necessita de serviços específicos.  

O espaço urbano enfrenta o desafio de acolher de forma digna o número de idosos 
que as estatísticas apresentam para os próximos anos. Por isso, políticas públicas são 
imprescindíveis para a promoção do envelhecimento ativo e a garantia de sustentabilidade 
para cidadãos e cidades. Nesse, o objetivo do presente capítulo foi discutir a relação entre 
envelhecimento populacional e espaço urbano sustentável.  

Por fim, procurou-se apresentar eixos e sugestões para planejadores urbanos e 
formuladores de políticas públicas, cuja concentração está em criar bairros sociais 
saudáveis e habitáveis para a população idosa. Promover a saúde e fornecer condições 
para que as pessoas adquiram hábitos saudáveis permite o bem-estar e melhoria da 
qualidade de vida, tornando os espaços urbanos condizentes com as estratégias da cidade 
amiga do idoso. 
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Capítulo 10 - Promoção da saúde mental no envelhecimento 
e programas de intervenção 

 
Alessandra Herranz Gazquez 

Jane Biscaia Hartmann 
Rute Grossi-Milani 

Introdução 
A velhice, assim como as demais etapas do desenvolvimento humano, deve ser 

compreendida em sua totalidade, ou seja, em suas múltiplas dimensões, que envolvem 
aspectos cronológicos, biológicos, psicológicos, socioculturais e existenciais (SCHENEIDER e 
IRIGARAY, 2008). Essa etapa da vida sofre impacto de múltiplas representações sociais do 
que se considera velhice e como se define o idoso. Essas diferenças podem ser 
identificadas na própria definição da idade que determina quem é idoso, pois são adotadas 
idades variadas para a mesma classificação, conforme o país. Tal diversidade se aplica 
também na maneira de fazer referência à população, que já foi chamada de terceira idade, 
melhor idade ou simplesmente velho (BIRMAN,1995).  

Evidenciam-se os discrepantes olhares sobre os idosos. Em países como Japão e 
China, estes são respeitados e valorizados por suas experiências e valores a transmitir, 
enquanto que em muitos outros países são considerados improdutivos e ultrapassados, 
como se não tivessem mais contribuições a oferecer, estando ainda fortemente associados 
à deterioração do corpo, ao declínio e à incapacidade (NERI e FREIRE, 2000).  As 
associações negativas com o envelhecer ressaltadas por Scheneider e Irigaray (2008) se 
agravam com a velocidade e quantidade de avanços tecnológicos atuais, fatores que 
produzem muita desvantagem entre a geração dos mais velhos em comparação 
com jovens, seja pela maior agilidade para incorporação de recursos e modos de fazer, 
seja pela vida útil laboral.   

  Se a definição de velhice é complexa e multideterminada, assim também é o 
conceito de saúde mental, que constitui parte integrante da compreensão ampliada de 
saúde defendida pela Organização Mundial da Saúde (WHO, 2004).  

A saúde mental é definida como um estado de bem-estar no qual a pessoa 
materializa suas capacidades e é capaz de fazer frente ao estresse normal da vida, 
trabalhar de forma produtiva e contribuir com o desenvolvimento de sua 
comunidade.    Consiste numa parte indivisível da saúde e do desenvolvimento humano, 
como aponta a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2015), sofrendo impactos ao longo 
da vida do indivíduo. Por esse motivo, entende que ações e estratégias de promoção de 
saúde devem buscar proteger e fomentar o bem-estar físico e mental ao longo de todo o 
ciclo vital do ser humano.  

Ao se somar as duas condições, velhice e saúde mental, observa-se que ambas 
sofrem impacto de perdas significativas, como a do corpo saudável, da atividade laboral, de 
relacionamentos familiares e sociais: ou por morte de parceiro, parentes ou amigos, ou a 
perda de papéis e funções desempenhadas que podem resultar também na perda da 
independência e autonomia. Evidencia-se sobremaneira a necessidade de uma Política de 
Promoção de Saúde que promova um processo de envelhecimento ativo e saudável, tal 
como preconiza a OMS (2005) desde os anos 1990.     

Até o ano de 2025, estima-se que o Brasil será o sexto país do mundo em número 
de idosos (WHO, 2002). Consequentemente, serão necessários mais investimentos na 
melhoria e manutenção da saúde, assim como na qualidade de vida da população. Face 
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aos desafios a serem vencidos e à desinformação sobre a saúde do idoso nesse contexto 
social, o governo brasileiro elaborou e oficializou a Política Nacional de Saúde da Pessoa 
Idosa (PNPI), contida na Portaria 2.528, de 19 de outubro de 2006.  

A PNPI postula a promoção do envelhecimento saudável de modo a garantir a 
permanência do idoso no meio em que vive, exercendo de forma independente suas 
funções na sociedade. Salienta que um dos principais problemas que pode afetar o idoso é 
a perda da capacidade funcional e enfatiza a necessidade de se criar políticas públicas que 
promovam ações e estratégias no modo de viver, principalmente no que tange ao 
envelhecimento saudável. A PNPI segue a perspectiva da reorientação do conceito de 
saúde sem conotação de doença em conformidade com a Carta de Ottawa (1986), que 
estabelece campos de ação prioritários, como a criação de ambientes favoráveis à saúde, o 
empoderamento da comunidade e o fortalecimento de habilidades individuais, que 
contribuem para a promoção da saúde mental da população, preservando a saúde também 
durante o período do envelhecimento.  

Nessa conjuntura, têm-se como exemplos os estudos de Oliveira (2017) e Alves et 
al. (2020), que associam os programas de desenvolvimento psicomotores e o hábito de 
uma vida dinâmica provida de convívio social à preservação da saúde mental na velhice. 
Similarmente, a American Psychological Association (apud RIBEIRO, 2015) apresenta 
orientações relativas às práticas psicológicas com idosos para que a chegada a essa fase 
ocorra em condições positivas de vida, por meio de programas que enfatizem o 
desenvolvimento e/ou a promoção de saúde mental na velhice. 

Com base no exposto, no presente capítulo se objetiva identificar as intervenções 
em saúde mental que contribuem para a promoção da saúde no envelhecimento, indicando 
estudos nacionais e internacionais que abordam o tema. Para tanto, o texto está 
organizado em três seções. Na primeira, descrevem-se as características do envelhecer 
ativo e saúde mental do idoso. Em seguida, apresentam-se as políticas nacionais da pessoa 
idosa e as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para um 
envelhecimento ativo e saudável, e finalmente, na última seção, abordam-se programas 
nacionais e internacionais de intervenção em saúde mental direcionados à pessoa idosa.   
 
Envelhecimento ativo e saúde mental 
 

O fenômeno do envelhecimento pode ser observado em todos os seres vivos, 
impactando significativamente sobre diversas dimensões do desenvolvimento (ALVES et al., 
2020; LEANDRO-FRANÇA e MURTA, 2014; CORDES et al., 2019). Depois de uma longa vida 
adulta que atinge o ápice da potencialidade, o ser humano declina; porém, segundo Neri 
(2014), à medida que se envelhece, há um desejo de continuar ativo, com a cognição 
preservada e um grau de participação social considerável para a manutenção da qualidade 
de vida. 

A definição de envelhecimento, em uma perspectiva positiva, utiliza diferentes 
terminologias para fazer referência a essa fase do desenvolvimento humano (TAVARES et 
al., 2017). Encontram-se menções a envelhecimento bem-sucedido, envelhecimento 
saudável e, mais recentemente, a adoção do termo envelhecimento ativo, proposta pela 
Organização Mundial de Saúde (VALER et al., 2015). O envelhecimento ativo, resultante de 
uma vida mais longa, trata-se de uma condição importante que permite a oportunidade de 
se repensar não apenas o que a velhice pode significar como uma fase do desenvolvimento 
humano, mas também ressignificar as experiências, realizações e aspirações concretizadas 
(ou não) ou desejadas ao longo da vida de acordo com o Relatório Mundial 
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sobre Envelhecimento e Saúde (OMS, 2015). 
Mais do que a preocupação de acrescentar anos à vida que o avanço da medicina 

possibilita, há a necessidade de se acrescentar vida aos anos (VERAS e CALDAS, 2004), 
incorporando conceitos como qualidade de vida, autonomia e independência. O Relatório 
Mundial de Envelhecimento e Saúde (OMS, 2015) enuncia que uma vida mais longa com 
saúde, capacidade física e mental preservadas vai além do acréscimo de anos extras à 
existência. Possibilita a oportunidade de o sujeito repensar e planejar novas perspectivas 
de vida, ampliando oportunidades perdidas ou não criadas. No Relatório consta que 
pessoas jovens, com uma expectativa de vida maior, podem planejar sua existência de 
modo mais focado nos aspectos do desenvolvimento pessoal, implementando carreira e 
bem-estar individual, postergando a constituição de uma família, por exemplo.  

Os idosos podem aproveitar esse tempo adicional para resgatar projetos e sonhos 
abandonados na época de sua juventude, considerando no aumento da sua sobrevida uma 
oportunidade de novas experiências e desafios (PEREIRA, COUTO e SCORSOLINI, 2015). 
Entretanto, para essa nova perspectiva, os idosos necessitam de boas condições de saúde, 
que permitam maior qualidade de vida. Essa “revolução da longevidade” requer políticas 
sólidas e ações urgentes (LEANDRO-FRANÇA e MURTA, 2014). 

Em vista disso, o Plano de Ação Integral sobre Saúde Mental 2013-2020  (WHO, 
2013) declara que no âmbito das ações propostas no escopo da promoção de saúde mental 
e prevenção de transtornos mentais é necessário desenvolver, implantar e coordenar 
estratégias multissetoriais que combinem intervenções universais e seletivas  para prevenir 
agravos e promover saúde mental, possibilitando a redução da estigmatização, da 
discriminação e das violações dos direitos humanos, oferecendo uma resposta às 
necessidades dos grupos vulneráveis.  

A combinação de mudança na longevidade, aliada à nova perspectiva do processo 
de envelhecimento que passa a considerar aspectos relacionados ao bem-estar, a 
promoção de saúde e uma postura mais ativa dos idosos e da sociedade, ampliam a 
necessidade de um olhar voltado para aspectos físicos, mentais e sociais. A velhice, então, 
conforme Zanello, Silva e Henderson (2015), em consonância com a Psicologia do 
envelhecimento, é evidenciada como uma fase do desenvolvimento da vida que engloba o 
equilíbrio entre vantagens e limitações. Uma boa velhice seria o resultado de um adequado 
processo de adaptação às mudanças que ocorrem ao longo da vida. Isso, por sua vez, 
dependeria de processos mentais, comportamentais e especificamente da capacidade de 
perceber, compreender e interpretar o meio e os determinantes de saúde que favorecem 
ou ameaçam o estado de saúde, principalmente mental, seja do indivíduo ou de um grupo 
social, exigindo destes recursos de enfrentamento para adaptação ou mudança.  

A compreensão da dimensão mental do envelhecimento exige uma abordagem 
multidimensional interativa entre diversos aspectos do indivíduo em sua relação com o 
meio e a sociedade. A manutenção da mente sã, especialmente durante o processo de 
envelhecimento, quando acontecem mudanças cognitivas que podem afetar o desempenho 
da pessoa, oportuniza a autonomia e a independência do idoso.   

Um dos principais receios associados ao envelhecimento está relacionado com a 
diminuição da memória e do funcionamento cognitivo. A preservação cognitiva permite o 
desenvolvimento das habilidades necessárias para controlar os pensamentos e manter a 
independência nas tomadas de decisões. A trajetória do envelhecimento é saudável quando 
as alterações físicas e mentais ocorrem lentamente, de modo que o funcionamento 
cognitivo e a performance do idoso permitem o engajamento com a vida e baixa 
probabilidade de doença (NASCIMENTO e BANHATO, 2016). Outra maneira de identificar a 
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qualidade de vida é através do grau de autonomia com a qual o indivíduo desempenha 
suas funções e da capacidade de adaptação às mudanças físicas, emocionais e sociais 
(OLIVEIRA et al., 2017), ou seja, vai além da ausência de doenças e da manutenção da 
capacidade funcional, visto que resulta no engajamento ativo com a vida.  

Envelhecimento e desenvolvimento são eventos intrinsecamente correlacionados e, 
apesar do interesse da Psicologia do envelhecimento pelas transformações e alterações 
nessa fase, ainda é um campo pouco explorado (LEANDRO-FRANÇA e MURTA, 2014). 
Nesse sentido, estudos referentes às intervenções preventivas e de promoção à saúde 
mental da pessoa idosa são escassos na literatura especializada quando comparados aos 
estudos sobre intervenções na área infanto juvenil. No entanto, cada vez mais emerge o 
valor da saúde mental como recurso fundamental para o cuidado da saúde na velhice. 

Como os determinantes da saúde são fatores que favorecem ou ameaçam o estado 
de saúde dos idosos e se constituem a partir de escolhas individuais, decorrentes do 
resultado da interação  de diferentes dimensões: social, relacional, intelectual, ambiental, 
espiritual e econômica,  esforços no intuito de desenvolver e implantar intervenções de 
prevenção e promoção de saúde física e mental para essa população que envelhece 
dependem de ações e estratégias que devem ser norteadas por políticas de estado que 
indiquem caminhos e perspectivas de atuação.  
 
Política nacional da pessoa idosa e saúde mental 

 
Como ação política do Ministério da Saúde, em outubro de 2006 surge a Portaria no. 

2.528 aprovando a Política Nacional da Pessoa Idosa a fim de atualizar portarias anteriores 
(no. 1.395/GM de 1999; no.399/GM de 2006) e também resgata o direito universal e 
integral à saúde. A Portaria agrega ações e organiza a rede de atenção, adequando-a 
às demandas da população idosa de cidadãos brasileiros com 60 anos ou mais, priorizando 
medidas coletivas e individuais de saúde, considerando que essa população, em seu 
processo de envelhecimento, sofre o impacto de agravos e doenças que ameaçam 
constantemente seu bem-estar. 

Essa política visa uniformizar o entendimento que o conceito de saúde para o idoso 
se traduz mais em função de sua autonomia e independência do que pela presença ou 
ausência de doença. Busca ainda incorporar o paradigma da promoção da saúde e 
compromissos assumidos na Assembleia Mundial para o Envelhecimento de 2002, conforme 
estabelecido no Plano de Ação Internacional sobre o Envelhecimento (OMS, 2003). A 
adoção do termo Envelhecimento Ativo engloba um sentido positivo trazendo a participação 
de idosos na sociedade; o fomento à saúde e bem-estar na velhice: a promoção do 
envelhecimento saudável e a criação de um entorno propício e favorável ao 
envelhecimento. 

No tocante à saúde mental, esse documento evidencia que os problemas de saúde 
mental de idosos estão entre as principais causas de incapacidade e redução de qualidade 
de vida, e que esses problemas geralmente são resultantes de perdas e diversos tipos de 
mudanças sofridas ao longo da vida, originando diagnósticos de transtornos mentais, na 
maioria das vezes inadequados, e por consequência, sem efetividade nos tratamentos.   

Ao abordar prevenção e promoção da saúde mental no envelhecimento, Leandro-
França e Murta (2014) sugerem que as estratégias de enfrentamento aos transtornos 
mentais implicam não apenas na medicalização, mas também na descoberta precoce, no 
tratamento adequado, no oferecimento de apoio psicossocial, de programas de formação 
com enfoque cognitivo e formação de cuidadores intrafamiliares e profissionais.  Em 
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síntese, exige a implementação de   intervenções de prevenção e promoção de saúde física 
e mental com foco em múltiplas dimensões e com a prevalência de condições de liberdade, 
autonomia e dignidade.  

A PNPI ressalta que a saúde da população idosa não se restringe ao controle e à 
prevenção de agravos de doenças crônicas não transmissíveis, mas requer a interação 
entre a saúde física, a mental, a independência financeira, a capacidade funcional e o 
suporte social. Motivo pelo qual adota o viés de promoção do envelhecimento ativo e 
saudável, tal como recomenda a OMS (2005). Dessa forma, tanto o Relatório Healthy 
People 2000  (WHO, 2000) quanto o documento conhecido como “Envelhecimento Ativo: 
uma política de saúde (2005)”, ambos da OMS,  impactaram  a PNPI,  ampliando o 
conceito de envelhecimento saudável, defendendo a necessidade de implementação de 
políticas e programas que melhorem a saúde, a participação e a segurança da pessoa idosa 
respeitando seus direitos, valorizando aspectos da vida em comunidade e identificando o 
potencial para o bem-estar físico, social e mental ao longo do curso da vida. 

A OMS tem sistematicamente afirmado e desenvolvido recomendações alertando 
sobre a necessidade de um esforço global de comprometimento das nações, com ações 
voltadas à criação e implementação de políticas de envelhecimento e promoção de saúde 
na terceira idade.  Também considera importante a criação de indicadores que possam 
avaliar os efeitos das políticas, dos programas e das estratégias adotadas e oferecidas aos 
idosos, assim como avaliar a expectativa de vida; as condições de saúde,  a prática de 
atividade física e a qualidade de vida; a quantidade de anos de vida com boa saúde; a 
participação em atividades culturais; nível de autonomia e independência; a utilização de 
estratégias de enfrentamento frente a perdas e adversidades, o que  possibilitará uma 
visão ampliada das necessidades concretas  na obtenção ou promoção do bem-estar 
mental na velhice. A construção de pesquisas e banco de dados a respeito dessas variáveis, 
em nível global e compartilhado, parece consistir estratégia interessante na busca de 
alternativas (OMS, 2005).  

Destaca-se também a necessidade de lutar contra o preconceito e a discriminação 
existente com base na idade das pessoas, denominada “ageismo” e que acaba por criar 
barreiras ao desenvolvimento de ações e políticas eficazes na perspectiva do 
envelhecimento saudável (OMS, 2005).  
 
Programas de intervenção a saúde mental do idoso 

 
Os estudos atinentes a programas de intervenção preventiva e de promoção à saúde 

mental do idoso no Brasil apontam sua relevância como estratégias efetivas de promoção 
da saúde mental de idosos, com destaque para a Universidade Aberta da Terceira Idade 
(Unati), a Terapia Comunitária e as Intervenções de Preparação para Aposentadoria, 
conforme apresenta-se na sequência. 

Universidade Aberta da Terceira Idade - no Brasil, o modelo foi readaptado pelo 
doutor Américo Piquet Carneiro, em 1992 (ADAMO et al., 2017). As primeiras universidades 
surgiram na França no final da década de 1960 e eram chamadas de “universidades do 
tempo livre”. No início dos anos 1980, várias universidades brasileiras, públicas e privadas, 
criaram as faculdades e universidade abertas à terceira idade. O objetivo dessa intervenção 
é oferecer ao idoso uma alternativa para utilizar o tempo livre aprendendo, interagindo com 
diferentes gerações e elevando a autoestima visando à melhor qualidade de vida. Quanto 
ao conteúdo, de maneira geral, aborda as áreas de saúde, cultura, esportes, lazer, 
cidadania, trabalho e voluntariado com a proposta de promover autoestima, incentivar 
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autonomia e empoderamento, culminando em uma velhice bem-sucedida.  
Adamo et al. (2017) identificaram que a participação dos idosos na Universidade da 

Terceira Idade proporciona uma melhora significativa em suas habilidades sensoriais, 
permitindo maior autonomia, além de possibilitar a interação entre os participantes e 
estimular o desenvolvimento biopsicossocial, o que resulta na melhora do estado de saúde. 
A participação de idosos nesses programas educacionais favorece a qualidade de vida, pois 
são espaços de convivência, de promoção da saúde, relacionando de forma direta a 
educação e sua contribuição para a saúde mental do idoso.     

Terapia Comunitária (TC) - consiste em um serviço para acolher as pessoas que 
vivenciam a terceira idade, um espaço de promoção de encontros interpessoais que busca 
apreciar os relatos de história de vida bons e/ou ruins dos participantes. Para Mourão et al. 
(2016), a TC vem se inserindo gradativamente na prática dos profissionais de saúde, em 
especial entre os profissionais de saúde mental, proporcionando a seus participantes 
melhora da autoestima, maior segurança ao tomar decisões, reintegração social e 
fortalecimento dos vínculos familiares, de amizade e espirituais, além de estimular a 
geração de sentimentos de alívio e alegria. 

A Terapia Comunitária ajuda ainda a criar vínculos afetivos e sociais. Nesse espaço, 
os idosos compartilham suas experiências com os demais, todos os participantes têm vez e 
voz e ao se exporem, possibilitam a construção de relacionamentos interpessoais. Esse tipo 
de terapia permite ao idoso participar de uma experiência positiva que inclui as dimensões 
psicológicas do bem-estar e as relações positivas com os outros. Para Lara-Diaz, Beltrán-
Rojas e Araque-Jaramillo (2019), a intervenção em modalidade de grupo beneficia a 
preservação e a otimização das habilidades para o idoso ter qualidade de vida. 

Intervenção e preparação para aposentadoria - os programas de preparação para a 
aposentadoria se destacam como medidas promissoras na promoção de qualidade de vida, 
porque esse momento implica uma readaptação ao contexto familiar e social, e dificuldades 
nesse processo podem acarretar sofrimento psíquico. A maioria das intervenções aborda 
temas como segurança financeira, saúde, fortalecimento dos vínculos familiares e sociais 
(LEANDRO-FRANÇA, 2016).  

O foco é promover a aquisição de recursos favoráveis a um bom processo de 
aposentadoria para que esta seja um acontecimento positivo e não uma situação de crise. 
Leandro-França (2016) afirma que programas de intervenção enfatizam as interações entre 
indivíduos, grupos e o meio em que vivem, promovendo a saúde emocional na velhice. 

As intervenções de promoção à saúde mental descritas buscam enfatizar o 
empoderamento do idoso com o intuito de promover a valorização do envelhecer e a 
discussão de questões referentes à longevidade. O empoderamento via educação para 
idosos leva ao aumento do conhecimento para tomada de decisões sobre os problemas de 
saúde existentes e a participação nas decisões de saúde, especialmente na perspectiva da 
saúde mental, reduzindo o preconceito, o isolamento, a depressão, a ansiedade e 
fortalecendo a autoeficácia, a autoestima, a autonomia dos idosos, contribuindo para a 
melhoria da qualidade de vida e para a promoção da saúde mental. 

Os programas de intervenção nacionais destacam a necessidade da criação de 
equipes multidisciplinares para atuar na promoção da saúde dos idosos e a educação 
permanente como estratégia que contribui para a melhoria da qualidade de vida dos 
idosos, o desenvolvimento da capacidade cognitiva e a saúde mental. 

Uma pesquisa em artigos internacionais dos últimos cinco anos sobre ações e 
estratégias em saúde mental para idosos com 60 anos ou mais evidenciou uma gama de 
experiências objetivando favorecer e estimular práticas para o envelhecimento saudável e 
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ativo. As estratégias envolvem: 1) ação de valorização do capital social do idoso como uma 
conduta de diminuição da desvantagem educacional e o comprometimento do idoso; 2) 
incentivo ao uso do transporte público para otimizar a função cognitiva dos idosos; 3) 
intervenções de contato intergeracional e educação sobre envelhecimento visando diminuir 
estereótipos negativos, preconceitos e discriminação de idosos; 4) incentivo ao uso de 
parques e atividades físicas; 5) implementação de atividades de lazer como videogames, 
aula de música, aula de espanhol, visando melhorar o controle da memória e atenção 6) 
estímulo através de grupos para treinamento da esperança como estratégia clínica de 
Promoção de Saúde; 7) estratégias para melhorar o bem-estar espiritual de cuidadores de 
idosos com a finalidade de manter boa saúde e promoção de qualidade de vida dos 
cuidadores no desenvolvimento de seu trabalho com idosos; 8) desenvolvimento de 
ambientes favoráveis aos idosos; 9) utilização de um programa de treinamento cognitivo 
computadorizado e 10) terapia hortícola (MURAYAMA et al., 2019; REINHART et al., 2019; 
BURNES et al., 2019; UIJTDEWILLIGEN. et al., 2019; BELLEVILLE et al., 2019).  

Dentre as experiências e estudos analisados, o Projeto MINDMAP (2016-2019), 
“Promovendo o bem-estar mental e o envelhecimento saudável”, financiado pela União 
Européia (Programa Horizonte 2020) sobre políticas, estratégias e programas de 
planejamento em saúde teve destaque. Esse projeto abrange desde a promoção de saúde 
mental e a prevenção de transtornos mentais do idoso até a necessidade de cuidados de 
saúde visando reduzir o impacto negativo e comorbidades mentais, além de preservar a 
função cognitiva na velhice. Sua premissa fundamental é que a urbanização e o 
envelhecimento estão intimamente imbricados e têm implicações importantes para a saúde 
mental e o bem-estar dos indivíduos mais velhos (BEENACKERS et al.,2018). 

 Segundo Neumann et al. (2017), o projeto MINDMAP visa identificar 
oportunidades oferecidas pelo meio urbano para promoção do bem-estar mental e função 
cognitiva em indivíduos mais velhos, considerando a relevância do meio ambiente urbano 
na qualidade de vida das pessoas, nas condições de saúde física e mental, favorecendo a 
detecção precoce de vulnerabilidades, estágios pré-clínicos de fragilidade dos idosos, 
incluindo componentes mentais de competência funcional individual e coletiva.   

Os pesquisadores desse projeto, pautados em diversos documentos da WH0, tais 
como “Mental health policy and practice across Europe. The future direction of mental 
health care (2007)”; “Mental health action plan 2013–2020 (2013)"; Global age-friendly 
cities. A guide (2007)”, empreenderam um consórcio de 12 cidades europeias (Amesterdão, 
Eindhoven, Hamburgo, Helsinque, Kaunas, Cracóvia, Londres, Nord-Trondelag, Paris, 
Praga, Roterdã e Turim) para delinear o projeto de pesquisa denominado MindMap.  

O projeto reuniu estudos longitudinais e dados públicos dos países incluídos na 
pesquisa e tem como pano de fundo a inter-relação entre envelhecimento, bem-estar 
mental e urbanismo. A intenção principal consiste em consolidar um banco de dados a ser 
explorado por pesquisadores do mundo todo, aumentando o tamanho de amostras, 
permitindo a combinação e o cruzamento de diferentes dados em cenários distintos. Os 
objetivos consistem em: 1) identificar oportunidades de promoção do bem-estar mental e 
capacidade funcional dos idosos na Europa, coletando informações detalhadas, com cortes 
longitudinais, sobre as políticas e práticas implementadas nas cidades europeias incluídas 
no consórcio;  2) identificar como as políticas e estratégias de planejamento da saúde 
consideram os determinantes comportamentais, psicossociais, físico-urbanos, médicos 
geriátricos, políticos nacionais e locais da saúde mental  e contemplam a promoção do 
bem-estar mental e o envelhecimento saudável; e 3) avaliar as variações estabelecendo 
comparações e identificando as consequências do comprometimento mental visando 
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delinear recomendações baseadas nas experiências das práticas identificadas.  
A meta final da pesquisa considera a possibilidade da extensão do projeto para 

outras cidades da Europa, aos EUA e Canadá, almejando construir uma base de dados 
consistente, que possibilite apontar caminhos e interações multiníveis entre o ambiente 
urbano e os determinantes sociais, comportamentais, psicossociais e biológicos da saúde 
mental e da função cognitiva em adultos mais velhos.  

Os resultados da primeira etapa do trabalho, identificados através de entrevistas 
com os especialistas das cidades participantes, detentores de melhores conhecimentos do 
setor de saúde mental e de políticas, estratégias e programas em curso nos países da 
pesquisa, revelaram a existência de 41 políticas e 280 programas para promover o bem-
estar mental, prevenir transtornos mentais ou fornecer assistência, tratamento e 
recuperação.  

Foram identificados no projeto MINDMAP 91 programas explicitamente dedicados à 
promoção e prevenção de saúde para pessoas idosas. Todas as cidades apresentavam no 
mínimo uma política a nível municipal, entretanto também foram citadas políticas nacionais 
nessa perspectiva. Das 41 políticas, 32 foram identificadas nas cidades, com leis municipais 
tendo idosos como grupo alvo explicitamente posicionado ou com os idosos como 
subgrupo.  Outras 9 envolviam questões gerais de saúde pública para todos os cidadãos. 
Promoção e prevenção em saúde mental foram cobertas por 8 das 41 políticas; doenças 
mentais em 22 dessas 41 e por planos de ação sobre solidão, depressão ou demência 
(NEUMANN et al., 2017).   

Os 280 programas de saúde mental na terceira idade nesse projeto  foram 
categorizados por 15 domínios (questão principal de intervenção), e os que mais se 
destacaram foram: 1) programas de suporte para participação ativa com acessibilidade,  
disponibilidade, aceitabilidade (por ex., voluntariado, participação em associações ou 
espaços no bairro, iniciativa de moradias compartilhadas, centro de convivência para 
idosos, almoços especiais); 2) assistência para realizar atividades básicas de vida diária 
(AVD); 3) cursos de treinamento físico (por ex., treinamento muscular, equilíbrio, 
resistência; prevenção de quedas); 4) campanhas de informação/conhecimento como 
palestras, semana de conscientização, casa aberta, abordando abuso de substâncias, 
depressão e demência; 5) estratégias de enfrentamento e programas de treinamento para 
familiares; e 6) programas de educação, informação e treinamento para os profissionais). 
Também faziam parte desses domínios programas de conscientização/atenção plena (por 
ex., isolamento social, solidão, grupos de luto, transição para a aposentadoria); assistência 
para realizar atividades instrumentais de vida diária (AIVD) com aconselhamento 
financeiro, ajudantes de casa; curso de treinamento cognitivo para idosos; cursos de 
treinamento físico; cursos de treinamento nutricional; e programas de serviço social para 
apoiar a autonomia de parentes.   

Programas especializados em ambulatório também foram citados: clínica de 
memória, incluindo conhecimentos geriátricos, neuropsicológicos e gerontopsiquiátricos 
(diagnóstico de demência, enfrentamento de eventos críticos e traumáticos da vida), todos 
focados na atenção à saúde do idoso. 

Os resultados do projeto mostraram uma ampla variedade de perspectivas e 
criatividade nas visões, ações e estratégias de intervenção frente aos desafios do 
envelhecimento e às capacidades físicas e mentais dos idosos em suas interações 
dinâmicas no ambiente urbano. Os conhecimentos obtidos podem ser integrados visando 
desenvolver e adaptar programas multidimensionais para a promoção do bem-estar 
mental. 
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Considerações finais 
 

A saúde mental no envelhecimento sofre impacto de fatores ambientais e pessoais 
influenciando a qualidade de vida dos idosos, motivo pelo qual os recursos internos e 
externos precisam ser fortalecidos e considerados nas políticas e estratégias visando ao 
envelhecimento saudável e ativo.     

A preocupação com essa etapa de vida tem se dado em uma perspectiva global, 
como demonstram os estudos, políticas e ações/estratégias, principalmente no tocante à 
saúde mental como um componente fundamental para o envelhecimento saudável, visto 
que requer funções físicas e mentais necessárias para a manutenção da capacidade 
funcional. As ações de prevenção e promoção da saúde mental exigem uma postura mais 
participativa e ativa em busca do bem-estar maior, da qualidade de vida, da autonomia e 
independência. O delineamento de intervenções e políticas reivindicam adoção de aspectos 
multideterminados e interdisciplinares em prol do empoderamento dos idosos, prevenção 
de danos e diminuição de agravos e riscos. 

O estudo da União Europeia, Projeto MINDMAP, descortina um panorama de 
intervenções que salientam o desenvolvimento e/ou a promoção da saúde emocional na 
velhice e reforçam a definição de envelhecimento saudável da OMS. As ações devem 
perpassar múltiplas dimensões, em uma abordagem multidimensional, combinando fatores 
médicos, funcionais, psicossociais e ambientais para que, combinadas, consigam promover 
bem-estar mental e contribuir de forma efetiva para a prevenção de transtornos mentais 
dos idosos. No entanto, o estudo aponta que essa multidimensionalidade ainda se mostra 
como um horizonte a ser alcançado. 

As intervenções pesquisadas e implementadas em nível nacional têm considerado o 
impacto positivo no uso de práticas como Universidade da Terceira Idade, Terapia 
Comunitária e Intervenções de Preparação para Aposentadoria. Portanto, a saúde 
emocional na velhice pode ser otimizada por meio de intervenções específicas que visem a 
estimular as habilidades e capacidades já presentes no repertório dos idosos com o fito de 
obter melhor qualidade de vida. A literatura brasileira fornece apenas evidências isoladas 
dessas intervenções, derivadas de clínicas de idosos, hospitalizados ou mesmo com estudos 
provenientes de centros de convivência ou das universidades da terceira idade, sendo 
escassa a articulação entre municípios e políticas.  

A adoção de uma estratégia global e planos de ação multi setoriais relativos à saúde 
e envelhecimento consistem em investimento no futuro, com as pessoas tendo vidas mais 
longas e saudáveis. Para isso, é importante ampliar a participação de diversos profissionais, 
de várias áreas do conhecimento, em equipes multidisciplinares que atuem na prevenção 
ou redução de danos durante o envelhecimento. 

Nessa direção, muitas ações complementares e sinérgicas precisam se 
interligar, desde os cuidados com a saúde propriamente ditos, passando por aspectos 
ligados aos cuidados prolongados, transporte, habitação, trabalho, proteção social, 
informação e comunicação. Esse esforço exige uma variedade de atores e diferentes níveis 
de intervenção que envolvem governo, academia, prestadores de serviços, sociedade civil, 
idosos e suas organizações, famílias e amigos.  

A promoção de saúde é de responsabilidade de diversos setores que devem articular 
ações que influenciam a melhoria das condições de vida da população idosa. Nesse sentido, 
políticas e estratégias nacionais e municipais devem ser integradas, com base na realidade 
de cada município e nas necessidades individuais dos idosos. 
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