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RESUMO 

 

Com o aumento da população idosa nas últimas décadas e a popularização 

dos serviços de saúde em domicílio (homecare), observou-se a necessidade de 

criação de tecnologias que facilitassem o acesso destes serviços para usuários 

idosos. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), boa parte dos 

cuidados que os indivíduos necessitam pode ser proporcionada por eles 

mesmos, ou seja, seu envolvimento e sua educação no processo de tomada de 

decisão resulta em melhora das condições de saúde e aumento da sua 

qualidade de vida. Com base nisso, este estudo tem por objetivo investigar 

como um sistema de gerenciamento em saúde pode ser utilizado para 

promover algumas mudanças de hábitos do idoso quanto aos cuidados com 

sua saúde e visa responder que mudanças de comportamento relativas à 

qualidade de vida podem ser promovidas por uma tecnologia desse tipo.  

Para tanto, serão apresentadas informações relacionadas às doenças crônicas, 

principalmente no que dizem respeito à hipertensão arterial, diabetes mellitus e 

obesidade. Além disso, serão abordados aspectos relacionados aos tipos de 

velhice, perfil epidemiológico do idoso no mundo contemporâneo, direito dos 

idosos, o “ser idoso” na sociedade e a educação dos idosos. Importante 

salientar que a fundamentação teórica baseou-se em autores como Jacques 

Delors, Jack Mezirow, Vitoria Kachar e Paulo Freire, entre outros.  

Para realizar esta pesquisa, foi desenvolvido e utilizado um sistema de 

gerenciamento e educação denominado i-Care, sendo que a abordagem de 

pesquisa utilizada foi quali-quantitativa. A amostra, por conveniência, incluiu 5 

idosos com idades entre 60 e 85 anos que obtiveram resultados satisfatórios 

tanto em relação aos aspectos mais subjetivos, bem como aos parâmetros 

funcionais de idosos portadores de doença crônica. 

Palavras-Chave:  Educação. Saúde. Idosos - Envelhecimento Ativo. Promoção 

da Saúde. Tecnologia - Gerenciamento da Saúde.  
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ABSTRACT 

 

With the increase of elderly population in the last decades and the 

popularization of homecare health services, new technologies were created to 

increase the use of these services for elderly people. According to the World 

Health Organization (WHO), much of the care that individuals need can be 

provided by themselves, i.e., their involvement and conscientiousness in the 

decision-making process results in improvement in health and increase in 

quality of life. Based on that, this study aims to investigate how a health 

management system can be used to promote some habit changes in elderly 

regarding their health and aims to answer which behavior changes related to 

the quality of life can be promoted by such technology. 

In order to accomplish that, we present some information related to chronic 

diseases, especially hypertension, diabetes mellitus and obesity. Besides, we 

address aspects related to elderly types, profiles of elderly epidemiology 

worldwide, elderly rights, the "elderly being" in society and the elderly 

education. Important to note that the theoretical foundation was based on 

authors such as Jacques Delors, Jack Mezirow, Vitoria Kachar and Paulo 

Freire, among others. 

To conduct this research, we developed and used a health monitoring and 

education system called i-Care. The research approach was qualitative and 

quantitative. The sample, chosen by convenience, included five seniors aged 60 

to 85 years who achieved satisfactory results both in relation to the subjective 

aspects of the research as well as the objective parameters monitored in the 

patients. 

Keywords:  Education. Health. Elderly – Active ageing. Health promotion. 

Techonology – Health management. 
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PRÓLOGO 

Desde jovem, mais precisamente lá pela minha adolescência, comecei a 

questionar sobre situações relacionadas ao sentir-se bem, pois eu era um 

pararraio de “doenças”, mas apesar disso, não me sentia ruim ou incapaz. 

Então, o que era pra mim, o que era para os outros estar saudável? Estar feliz? 

Fazer coisas que dão prazer? Comecei nessas indagações bem nessa fase de 

buscas, rupturas e reencontros, e queria entender mais sobre sentimentos e 

emoções aliadas a comportamentos, à minha maneira de agir e estar, e 

também através da observação do agir e estar de outras pessoas. Cheguei a 

pensar em  cursar psicologia, mas comecei a fazer esportes, socializei (e me 

recolhi também), e acredito que muito aprendi nesse processo, fiz escolhas e 

de certa forma, dou-me conta que algo que sempre esteve presente na minha 

formação pessoal e profissional foi e é a vontade de aprender e ensinar, e 

ensinar aprendendo, dentro de uma área voltada para saúde e educação, para 

o estar bem, não só no físico e no biológico, mas no emocional e espiritual. Foi 

quando, entre Psicologia e Educação Física, decidi por fazer Licenciatura em 

Educação Física, procurando aliar “tudo” que eu gostava de fazer.  

Quando ingressei na ESEF/UFRGS, fui selecionada para ser bolsista no 

LAPEX (Laboratório de Pesquisa do Exercício), e trabalhei por dois semestres 

no cuidado com portadores de doenças crônico-degenerativas, tais como 

hipertensão, diabetes, obesidade, entre outras. Homens, mulheres, jovens, 

adultos e idosos. Obtive muita experiência e aprendizado, pois o grupo de 

pesquisa do LAPEX/Condicionamento Físico no qual eu estava inserida visava 

estudar sobre a reabilitação, promoção da saúde e melhoria da qualidade de 

vida dessas pessoas. Durante a faculdade, constantemente, dedicava-me 

também a cursos de formação profissional, participação em congressos e 

workshops. 
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No mesmo ano de formada (1997), e já trabalhando como instrutora de fitness, 

ginástica e personal training, fui convidada a fazer uma entrevista de trabalho 

para uma escola particular de Porto Alegre por onde fiquei 11 anos, saindo no 

final de 2008, a fim de me dedicar mais à pesquisa. Entre os anos de 2002 e 

2006 conclui duas especializações, um pós-graduação Lato Senso em 

Personal Training, e outro pós-graduação em Educação Física Escolar. 

Durante todos esses anos, trabalhando em escola, academia e como personal 

trainer, procurei por em prática conhecimentos adquiridos durante minha 

licenciatura e por meio dos diversos cursos que fiz na área da saúde. Posso 

dizer que convivi com pessoas dos mais variados perfis e das mais variadas 

idades. Nesse convívio e nessa troca, procurava entender mais sobre o estar 

bem de cada uma, além de dialogar sobre aspectos relacionados a hábitos de 

vida mais saudáveis, com o que acontece com o nosso corpo quando nos 

exercitamos ou não nos movimentamos, e entre uma aula e outra, muito “a 

gente” ia percebendo que cada um é um, com muitos pontos em comum, mas 

também com suas peculiaridades. Nessa troca, nesse convívio, a gente 

aprende. Além de dar aulas, também ministrei projetos da dança, 

condicionamento físico e qualidade de vida e participei de projetos 

interdisciplinares com a área de matemática, português, artes e informática, 

onde começou meu interesse nessa área também. 

No ano de 2006, participei da escrita de um edital da Petrobrás Cultural 

chamado “Dançando o Brasil”, que estava direcionado a elaboração de um 

programa educacional sobre dança via TV Digital, e no ano de 2007, ingressei 

como aluna especial no PPGIE/UFRGS cursando disciplinas voltadas para a 

educação a distância, ambientes virtuais de aprendizagem, interface IHC e 

novas tecnologias da educação, por onde completei o número máximo de 

créditos como aluna PEC no final de 2009.  A partir daí, comecei a pesquisar 

mais sobre como as tecnologias poderiam auxiliar na educação e venho 

estudando com o objetivo de aliar a área da educação, da saúde e das novas 

tecnologias. Atualmente, tenho trabalhado com pessoas de mais idade, pois a 

maioria dos alunos e alunas que atendo à domicílio tem mais de 60 anos e com 

alguma doença crônica relacionada, além de vários desconfortos físicos 

causados pelo excesso de peso, hérnias de disco, crises de ciático, etc. Mas a 
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vontade de querer se sentir melhor e estar bem é algo que, praticamente, todos 

nós buscamos. E, presente nessas situações, conversando, convivendo e 

estudando, cada vez mais venho me sensibilizando em tentar proporcionar um 

bem-estar maior a eles, e tenho procurado fazer com que se sintam capazes e 

tenham mais autonomia sobre si mesmos. 

Em virtude do descrito acima, senti a necessidade e a possibilidade de ampliar 

meus estudos ingressando no mestrado em Educação, uma vez que o mesmo, 

através da linha de pesquisa em Informática na Educação, satisfazia meus 

interesses no que diz respeito às maneiras de ensinar e pesquisar saúde 

através das novas tecnologias da informação e comunicação. E tenho, 

realmente, aprendido muito com todo esse processo. Acredito que minha 

caminhada até então e a experiência que adquiri em todos esses anos, aliadas 

aos anos de estudo, contribuirão para que esta pesquisa alcance seu objetivo.     
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1 INTRODUÇÃO 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (2010), em 2025 existirão mais 

idosos do que crianças no mundo, sendo que a principal causa do aumento da 

expectativa de vida deve-se ao avanço das biociências, das tecnologias do 

cuidado e da medicina. 

No Brasil, os resultados do Censo Demográfico 2010 constatam que a 

população brasileira alcançou a marca de 190.755.799 habitantes na data de 

referência, mostrando que a mesma experimentou sucessivos aumentos em 

seu contingente, tendo crescido quase 20 vezes desde o primeiro 

recenseamento realizado no Brasil, em 1872 (IBGE, 2011).  Porém, a partir de 

1960 começa o declínio dos níveis de fecundidade, fazendo com que as taxas 

de crescimento subsequentes também caiam. Em comparação com o Censo 

2000, a população do Brasil cresceu 12,3% nessa última decáda, resultando 

em um crescimento médio anual de 1,17%. 

Com isso, nota-se que o crescimento absoluto da população do Brasil nessa 

última década (1991-2010) ocorreu principalmente em função do crescimento 

da população adulta, com valoroso destaque para o aumento da participação 

da população idosa, conforme pode ser visto na Figura 1.  
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Figura 1. Crescimento população idosa no Brasil 

Além disso, a evolução da estrutura etária observada nas pirâmides sugere 

também que, confirmadas as tendências de mortalidade e fecundidade, a 

população do Brasil tende a dar continuidade a esse processo de 

envelhecimento. 

Porém, relacionado ao aumento dessa população idosa, crescem também as 

doenças crônicas, responsáveis por 59% dos óbitos anuais e por 45,9% do 

total de enfermidades (Organização Panamericana de Saúde, 2003) e muitas 

dessas enfermidades poderiam ser minimizadas caso houvesse um olhar mais 

atento às necessidades bio-psico-sociais dos idosos e um maior cuidado com 

as ações de enfermagem/fisioterapia/terapia ocupacional, de nutrição, de 

educação física, de farmácia, entre outras. Embora o envelhecimento seja um 

fato normal da vida e não deva ser considerado como doença, a maioria dos 

idosos encontra nessa fase diversas alterações em suas capacidades visuais, 

auditivas, psicomotoras e emocionais (IBGE, 2010) (XAVIER, 2004).  

Segundo Ceccim (2004), existe uma necessidade de desenvolver tecnologias 

de tratamento que possam responder pela condição da integralidade, pela 

resolutividade das práticas assistenciais e pelos problemas de saúde, tal como 

experimentados em situações de vida. Para oportunizar isso, o autor apresenta 
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uma perspectiva entre-disciplinar1 na produção de atos terapêuticos (atos de 

cuidado, escuta e tratamento), viabilizando a terapêutica como clínica nômade 

que questiona a atenção e a gestão sobre o acolhimento e sobre o 

desenvolvimento da autonomia dos usuários diante de seu processo de ser 

saudável-adoecer-curar-se e as políticas de viabilização desse direito. 

De acordo com Teixeira (2002), no âmbito da promoção da saúde, o tratamento 

para pacientes que apresentam condições crônicas não termina nem começa 

na porta da clínica ou hospital, sendo necessária uma extensão que permeie o 

ambiente doméstico. A Organização Mundial de Saúde (1986) preconiza que 

uma boa parte dos cuidados que os indivíduos necessitam pode ser 

proporcionada por eles mesmos. Nakatani (2009) também enfatiza que a 

maioria dos idosos é apta a cuidar de si em seu domicílio realizando uma 

quantidade limitada de atividades, sendo bem mais confortável, econômico e 

saudável se os mesmos conseguirem realizar boa parte do tratamento em sua 

própria casa. Ou seja, envolver os pacientes, educando-os para o processo de 

tomada de decisão e planejamento do tratamento, torna o atendimento a essas 

condições crônicas mais eficaz e eficiente. Com o avanço da ciência e da 

tecnologia, nota-se, portanto, a possibilidade de melhorias significativas nas 

condições necessárias à manutenção da saúde e, em consequência, à 

qualidade de vida das pessoas. 

Para a implementação de soluções que proporcionem essas melhorias temos 

os benefícios das tecnologias de homecare remoto, que vem sendo 

consideradas como das mais criativas soluções educacionais na área de saúde 

(Falcão, 1999). É necessário também instigar no idoso o desenvolvimento de 

uma postura consciente e ativa para que ele encontre o equilíbrio diante das 

recomendações quanto aos seus hábitos e atitudes de vida, percebendo o 

conhecimento muito mais como um processo do que um produto. 

                                                      
1Entende-se entre-disciplinaridade como a integração dos profissionais e seus saberes na busca de cuidar da 
população que assistem. Ceccim (2006) propõe a entre-disciplinaridade como forma de compreender o trabalho 
multiprofissional e interdisciplinar, "um lugar de sensibilidade e equilíbrio metaestável, em que a prática 
terapêutica emergiria em clínica mestiça ou clínica nômade; em que todos os potenciais seguiriam se atualizando e 
o equilíbrio não seria outro que não a transformação permanente de si, dos entornos, do trabalho" (p.265). 
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Portanto, acredita-se que um sistema voltado a pessoas acima de 60 anos, 

enquanto cidadãos e protagonistas do seu cuidado e/ou do seu tratamento, 

pode contribuir com o bem-estar desta população. 

Analisando todo esse contexto, percebe-se a importante relação existente entre 

educação e qualidade de vida, pois é fato que a educação constitui um 

importante recurso para formar o cidadão consciente e reivindicador de seus 

direitos, entre eles o da saúde. Com mais informações, os indivíduos passam a 

ter mais conhecimento e condições não só de zelar por sua própria saúde, 

alterando hábitos de vida, mas também de pressionar as autoridades ou os 

órgãos competentes para que prestem os serviços de saúde pública que a 

população têm direito (GOMES & DOLL, 2008). 

O objetivo desta dissertação é investigar como um sistema de gerenciamento 

em saúde pode ser utilizado para promover algumas mudanças de hábitos do 

idoso quanto aos cuidados com sua saúde. Para concretizá-lo, foi proposto, 

desenvolvido e validado um sistema de gerenciamento em saúde chamado i-

Care.  

Importante salientar que tal objetivo pode ser justificado em função da 

necessidade educacional do idoso em relação à sua própria saúde, uma vez 

que é crescente a tendência do envelhecimento no Brasil e no mundo. O 

Programa do Ministério da Saúde “Brasil Saudável” (OMS, 2005) envolve uma 

ação nacional para criar políticas públicas que visam a promoção de modos de 

viver mais saudáveis em todas as etapas da vida, favorecendo a prática de 

atividades físicas no cotidiano e no lazer, o acesso a alimentos saudáveis e a 

redução do consumo de tabaco. Além disso, sabe-se que a sociedade atual 

vem passando por várias modificações tecnológicas, aumentando também o 

interesse em pesquisar sobre a tecnologia e seus benefícios para a terceira 

idade, como se observa no sistema “+ apoio”, do Centro de Investigação em 

Informática e Comunicações da Escola Superior de Tecnologia e Gestão2, em 

parceria com o Instituto de Novas Tecnologias - INOV Inesc Inovação, que 

                                                      
2http://www.dei.estg.ipleiria.pt/files/docs/tecnologias-deixam-idosos-em-casa-com-cuidados-de-saude.pdf.  
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utiliza a tecnologia para vigiar o estado de saúde e ligar idosos em rede, e do 

robô Taizo3, projeto japonês, que ensina ginástica suave para idosos. 

Com base nessas considerações, surge a seguinte questão que a pesquisa 

buscou responder:  

Que mudanças de hábitos relativas à qualidade de vida podem ser promovidas 

por uma tecnologia capaz de monitorar alguns dados dos usuários e, a partir 

dessas informações, fornecer dicas para a promoção da saúde? 

Esta dissertação está estruturada do seguinte modo. O capítulo 2 apresenta 

informações relacionadas às doenças crônicas, principalmente no que dizem 

respeito à hipertensão arterial, diabetes mellitus e obesidade. O capítulo 3 traz 

uma abordagem interdisciplinar do idoso, considerando aspectos como os tipos 

de velhice, perfil epidemiológico no mundo comtemporâneo, direito dos idosos, 

o “ser idoso” na sociedade, e a educação dos idosos. O capítulo 4 aborda 

sistemas de telemonitoramento e homecare remoto, apresentando alguns 

trabalhos relacionados. No capítulo 5, encontra-se detalhada, em 4 etapas, a 

metodologia: a) desenvolvimento do sistema de gerência e educação; b) 

estudo preliminar da interface e sua avaliação com público-alvo, c) 

implementações do sistema; d) estudo final com usuários reais. Os resultados 

para o estudo final desta pesquisa estão apresentados no capítulo 6. As 

considerações finais podem ser lidas no capítulo 7. 

                                                      
3http://www.bbc.co.uk/portuguese/multimedia/2010/01/100128_japaotecnologiag.shtml 
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2 DOENÇAS CRÔNICAS 

Doenças crônicas são doenças de evolução prolongada e, usualmente, de 

progressão lenta, não sendo consideradas emergências médicas, mas que 

constituem um sério problema de saúde pública. Doenças cardiovasculares, 

câncer, diabetes e doenças crônicas respiratórias são as maiores responsáveis 

pela mortalidade no mundo, representando 63% de todas as mortes4. Além 

destas, ainda são classificadas como doenças crônicas a obesidade, a maioria 

das doenças autoimunes, algumas infecções como a tuberculose, sífilis, lepra, 

gonorréia e AIDS. 

As doenças crônicas como hipertensão, doenças cardiovasculares, câncer, 

diabetes e doença de Alzheimer se manifestam mais acentuadamente nas 

populações adulta e idosa. No Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatísticas5, 77,4% dos idosos declararam ter alguma doença 

crônica, enquanto nos EUA, 45% de toda a população tem ao menos uma. 

Entre as crianças, a asma é a doença crônica mais comum, afetando 300 

milhões de pessoas mundialmente (SABATE, 2003). 

Sabe-se que as transformações econômicas e sociais das últimas décadas e 

suas consequentes alterações nos estilos de vida das sociedades 

contemporâneas, como mudanças dos hábitos alimentares, aumento do 

sedentarismo e do estresse, além do já citado aumento da expectativa de vida 

da população, colaboraram para o aumento da incidência das doenças 

crônicas. 

                                                      
4http://www.who.int/topics/chronic_diseases/en/ 
5http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1580& 
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O aumento global das doenças crônicas é resultado da mudança de vários 

aspectos na população ao longo do tempo. A transição epidemiológica dos 

países é um fator precursor da epidemia das doenças crônicas, em função da 

queda das taxas de natalidade, diminuição da mortalidade infantil, com 

consequente aumento da população adulta e expectativa de vida. A evolução 

da sociedade levou a uma nova rotina dos indivíduos, fruto da industrialização, 

urbanização, desenvolvimento econômico e globalização do mercado de 

alimentos, guiando a transição nutricional para uma dieta rica em gordura 

saturada e açúcares (Organização Panamericana de Saúde, 2003). 

Porém, desde a década de 70, vários projetos de intervenção populacionais 

foram desenvolvidos com o objetivo de promover mudanças comportamentais 

que tinham como objetivo diminuir os fatores de risco para as doenças 

crônicas. Tais projetos enfatizavam que intervenções realizadas apenas em 

indivíduos de alto risco, selecionados nos serviços de saúde, teriam um 

impacto muito discreto no país como um todo. Por outro lado, se as 

intervenções fossem direcionadas para toda população, pequenas mudanças 

em fatores de risco e hábitos de vida saudáveis teriam, potencialmente, um 

grande impacto na saúde pública (NISSINEM et al, 2001 apud MINISTERIO DA 

SAÚDE, 2007). 

Na última década, observou-se uma redução de aproximadamente 20% nas 

taxas de mortalidade por essas doenças no Brasil. Essa redução pode ser 

atribuída à expansão da Atenção Básica, melhoria da assistência e redução do 

consumo do tabaco desde 1990, o que mostra importante avanço na saúde dos 

brasileiros. No País, as doenças crônicas são responsáveis por 72% das 

causas de morte no Brasil (PORTAL BRASIL, 2012). 

Desde fevereiro de 2013, o Ministério da Saúde criou a Rede de Atenção à 

Saúde6 para doentes crônicos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e, 

com isso, visa estimular pessoas com Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

(DCNT), como pressão alta e diabetes, a desenvolver hábitos mais saudáveis. 

O objetivo é dar assistência qualificada a esse público e fortalecer o cuidado 

                                                      
6http://www2.planalto.gov.br/imprensa/noticias-de-governo/rede-de-atencao-a-pessoas-com-doencas-cronicas-
nao-transmissiveis-aprimora-atendimento-e-estimula-habitos-saudaveis 
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integral aos brasileiros, humanizando o atendimento, ampliando as estratégias 

de promoção da saúde e de prevenção com reforço às ações de diagnóstico, 

tratamento, reabilitação e redução de danos.  

A Rede de Atenção à Saúde vai utilizar linhas de cuidado específicas voltadas 

à prevenção e tratamento das DCNT, principalmente diabetes, hipertensão 

arterial e alguns tipos de cânceres, além de combater o excesso de peso e a 

obesidade, incluindo o tratamento cirúrgico para a obesidade grave. 

Os próximos itens detalham mais profundamente a hipertensão arterial, 

diabetes e obesidade, uma vez que esta pesquisa trata sobre o gerenciamento 

dessas situações em especial. 

2.1 HIPERTENSÃO ARTERIAL 

Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2010), a hipertensão arterial 

sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis 

elevados e sustentados de pressão arterial (PA). Frequentemente está 

associada a alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo (coração, 

encéfalo, rins e vasos sanguíneos) e a alterações metabólicas, com 

consequente aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e não-fatais. 

A HAS é considerada um dos principais fatores de risco modificáveis e um dos 

mais importantes problemas de saúde pública. A mortalidade por doença 

cardiovascular (DCV) aumenta progressivamente com a elevação da PA a 

partir de 115/75 mmHg de forma linear, contínua e independente. A maioria dos 

países de baixo e médio desenvolvimento econômico e mais da metade de 

indivíduos entre 45 e 69 anos têm sua mortalidade atribuída à elevação da PA, 

sendo 54% por acidente vascular encefálico (AVE) e 47% por doença 

isquêmica do coração (DIC). No Brasil, as DCV têm sido a principal causa de 

morte (SBC, 2010). 

Conforme WHO (1997), Williams (2010), Pereira et al (2009), Jardim et al 

(2007) e Martinez & Latorre (2006), os fatores de risco para HAS estão 

relacionados com:  
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 Idade: observa-se relação direta e linear da PA com a idade, sendo a 

prevalência de HAS superior a 60% na faixa etária acima de 65 anos. 

 Gênero e etnia: constata-se que a PA é mais elevada em homens até 

os 50 anos e que a HAS é duas vezes mais prevalente em indivíduos de 

cor não-branca. 

 Excesso de peso e obesidade: o excesso de peso se associa com 

maior prevalência de HAS já desde as idades jovens. Na vida adulta, 

mesmo entre indivíduos fisicamente ativos, o incremento de 2,4 kg/m no 

índice de massa corporal (IMC) acarreta maior risco de desenvolver 

hipertensão, sendo que o acúmulo de gordura na regição central do 

corpo também se associa com PA. 

 Ingestão de sal: a ingestão excessiva de sódio tem sido correlacionada 

com elevação da PA. A população brasileira apresenta um padrão 

alimentar rico em sal, açúcar e gorduras. Está comprovado que em 

populações com dieta pobre em sal, como os índios brasileiros 

Yanomami, não são encontrados casos de HAS. 

 Ingestão de álcool: a ingestão de álcool por períodos prolongados de 

tempo pode aumentar a PA e a mortalidade cardiovascular em geral. 

 Sedentarismo: a atividade física reduz a incidência de HAS, mesmo em 

indivíduos pré-hipertensos, bem como a mortalidade e o risco de DCV. 

 Fatores socioeconômicos: a influência do nível socioeconômico na 

ocorrência da HAS é complexa e difícil de ser estabelecida, sendo que 

no Brasil a HAS foi mais prevalente entre indivíduos com menor 

escolaridade. 

 Genética: a contribuição de fatores genéticos para a gênese da HAS já 

está bem estabelecida na população. 

 Outros fatores de risco cardiovascular: os fatores de risco 

cardiovascular frequentemente se apresentam de forma agregada, ou 

seja, a predisposição genética e os fatores ambientais tendem a 
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contribuir para essa combinação em famílias com estilo de vida pouco 

saudável. 

2.1.1 Monitoramento da Pressão Arterial Sistêmica 

A linha demarcatória que define HAS considera valores de PA sistólica ≥ 140 

mmHg e/ou PA diastólica ≥ 90 mmHg em medidas de consultório. O 

diagnóstico deverá ser sempre validado por medidas repetidas, em condições 

ideais, em, pelo menos, três ocasiões (NICE, 2006). 

Sabe-se que hábitos saudáveis de vida devem ser adotados desde a infância, 

respeitando-se as características regionais, culturais, sociais e econômicas dos 

indivíduos. Além disso, as mudanças no estilo de vida são muito bem 

recomendadas na prevenção primária da HAS, notadamente nos indivíduos 

com PA limítrofe. As principais recomendações não-medicamentosas para 

prevenção primária da HAS são a alimentação saudável, o consumo controlado 

de sódio e álcool, a ingestão de potássio, o combate ao sedentarismo e ao 

tabagismo (SBC, 2010). Muitos dos vídeos educacionais relacionados para 

esta pesquisa e apresentados no sistema i-Care abordam esses assuntos.  

A pressão arterial em idosos mostra alterações que são próprias do processo 

de envelhecimento e que podem resultar em valores falsamente baixos para a 

pressão sistólica ou falsamente altos para a pressão diastólica. A “pseudo-

hipertensão”, que está associada ao processo aterosclerótico, pode ser 

detectada por uma manobra conhecida no meio médico como Manobra de 

Osler7, que consiste em insuflar o manguito utilizado para medida da pressão 

arterial acima da pressão sistólica, ou seja, quando não há mais possibilidade 

de identificar o pulso, tentando-se delimitar, à palpação, as artérias radial e/ou 

braquial. Porém, sua maior ocorrência é conhecida como o efeito do avental 

branco.  

Importante salientar que a equipe multiprofissional deve se fazer presente e 

pode ser constituída por todos os profissionais que lidam com pacientes 

hipertensos, tais como médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de 

enfermagem, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, 
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professores de educação física, musicoterapeutas, farmacêuticos, educadores, 

comunicadores, funcionários administrativos e agentes comunitários de saúde. 

Como a HAS é uma síndrome clínica multifatorial, contar com a contribuição da 

equipe multiprofissional de apoio ao hipertenso é conduta desejável, sempre 

que possível (SBC, 2010). 

A análise de custo-efetividade do tratamento anti-hipertensivo é útil para 

orientar a alocação de recursos dos financiadores do sistema de saúde. Dib et 

al (2010) utilizaram a prevalência de 28,5% (33,6 milhões de indivíduos 

hipertensos no ano de 2005). Os autores levaram em consideração que 

aproximadamente 50% dos indivíduos hipertensos não estão diagnosticados e 

somente 52% encontram-se em tratamento medicamentoso. 

Já o tratamento não-medicamentoso é o mais recomendado para os idosos e a 

redução de sal moderada na dieta é benéfica, entretanto quando o tratamento 

medicamentoso for necessário, a dose inicial deve ser mais baixa e o 

incremento de doses ou a associação de novos medicamentos devem ser 

feitos com mais cuidado. A maioria, porém, necessita de terapia combinada, 

principalmente para o controle adequado da PA sistólica. O tratamento da 

hipertensão no idoso reduz a incidência de déficit cognitivo e demência (SBC, 

2010). 

2.2 DIABETES MELLITUS 

Segundo as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2009), Diabetes 

Mellitus (DM) não é uma doença, mas um grupo heterogêneo de distúrbios 

metabólicos que apresentam em comum a hiperglicemia, a qual é resultado de 

defeitos na ação e/ou secreção da insulina. 

Em 1985, estimava-se haver 30 milhões de adultos com DM no mundo. Esse 

número cresceu para 135 milhões em 1995, atingindo 173 milhões em 2002, 

com projeção de chegar a 300 milhões em 2030. Cerca de dois terços desses 

indivíduos com DM vivem em países em desenvolvimento, onde a epidemia 

tem maior intensidade, com crescente proporção de pessoas afetadas em 

                                                                                                                                                            
7http://departamentos.cardiol.br/dha/revista/9-2/manobra.pdf 
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grupos etários mais jovens, coexistindo com o problema que as doenças 

infecciosas ainda representam (WILD et al, 2004). 

O número de indivíduos diabéticos está aumentando devido ao crescimento e 

ao envelhecimento populacional, à maior urbanização, à crescente prevalência 

de obesidade e sedentarismo, bem como à maior sobrevida de pacientes com 

DM. Quantificar a prevalência de DM e o número de pessoas diabéticas, no 

presente e no futuro, é importante, pois permite planejar e alocar recursos de 

forma racional (WHO, 2002). 

No Brasil, no final da década de 1980, estimou-se a prevalência de DM na 

população adulta em 7,6% (MALERBI & FRANCO, 1992); dados mais recentes 

apontam para taxas mais elevadas, como 12,1% no estudo de Ribeirão Preto 

(SP) (TORQUATO et al, 2003) e de 13,5% em São Carlos (SP) (BOSI et al, 

2009). 

O Estudo Multicêntrico sobre a Prevalência do Diabetes no Brasil evidenciou a 

influência da idade na prevalência de DM e observou incremento de 2,7% na 

faixa etária de 30 a 59 anos para 17,4% na de 60 a 69 anos, ou seja, um 

aumento de 6,4 vezes (MALERBI & FRANCO, 1992). 

Outros aspectos a destacar são as repercussões de mudanças no estilo de 

vida, em curto período de tempo, em grupos de migrantes. No Brasil, um 

estudo realizado na comunidade nipo-brasileira mostrou aumento vertiginoso 

na prevalência de DM, cuja taxa passou de 18,3%, em 1993, para 34,9%, em 

2000, evidenciando o impacto de alterações no estilo de vida, em particular do 

padrão alimentar, interagindo com provável suscetibilidade genética (GIMENO 

et al, 2000) 

Existem pelo menos dois tipos de diabetes, aquele cujo organismo produz 

pouca ou nenhuma insulina, manifestando-se geralmente em pessoas jovens 

(Diabetes Mellitus Tipo 1), e aquela cujo organismo produz insulina, mas esta 

insulina não consegue agir adequadamente para controle da doença (Diabetes 

Mellitus Tipo 2), manifestando-se geralmente em indivíduos acima de 40 anos 

de idade (SCHIL, 2006). 
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É difícil determinar a incidência de DM do tipo 2 (DM2) em grandes 

populações, pois envolve acompanhamento durante alguns anos, com 

medições periódicas de glicemia. Os estudos de incidência são geralmente 

restritos a DM do tipo 1 (DM1), pois suas manifestações iniciais tendem a ser 

bem características. A incidência de DM1 demonstra acentuada variação 

geográfica, apresentando taxas por 100 mil indivíduos com menos de 15 anos 

de idade: 38,4 na Finlândia, 7,6 no Brasil e 0,5 na Coreia, por exemplo 

(ONKAMO, 2000).  

Sua natureza crônica, gravidade das complicações e os meios necessários 

para controlá-las tornam o tratamento para DM muito oneroso não apenas para 

os indivíduos afetados e suas famílias, mas também para o sistema de saúde 

(WHO, 2002). Nos Estados Unidos, estimou-se que os custos dos cuidados de 

saúde para um indivíduo com tal patologia eram o dobro ao triplo maiores dos 

que os para um sem a doença (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2008). 

Os custos do DM afetam todos, porém não são apenas um problema 

econômico. Os custos intangíveis (dor, ansiedade, inconveniência e perda de 

qualidade de vida, por exemplo) também apresentam grande impacto na vida 

das pessoas com essa patologia e suas famílias, sendo difíceis de quantificar. 

Os custos diretos com DM variam entre 2,5% e 15% do orçamento anual da 

saúde, dependendo de sua prevalência e do grau de sofisticação do tratamento 

disponível. Estimativas do custo direto para o Brasil oscilam em torno de 3,9 

bilhões de dólares americanos, em comparação com 0,8 bilhão para a 

Argentina e 2 bilhões para o México (BARCELÓ et al, 2003). 

Muitos indivíduos com diabetes são incapazes de continuar a trabalhar em 

decorrência de complicações crônicas ou permanecem com alguma limitação 

no seu desempenho profissional. Estimar o custo social dessa perda de 

produtividade não é fácil. Entretanto, em algumas situações nas quais se tem 

feito essa estimativa, tais custos são equivalentes ou mesmo superiores aos 

diretos com a saúde. Por exemplo, em 2007, as estimativas para os Estados 

Unidos dos custos diretos para o tratamento de DM foram de US$ 116 bilhões 

em comparação com US$ 58 bilhões para os custos indiretos (WHO, 2002). 

Combinando as estimativas para 25 países latino-americanos, pode-se inferir 
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que os custos decorrentes da perda de produção pela presença de DM podem 

ser cinco vezes maiores que os diretos (WHO, 2002). Tal fato se deveria ao 

acesso limitado à boa assistência à saúde, com consequente elevada 

incidência de complicações, incapacitações e morte prematura (BARCELÓ et 

al, 2003). 

2.2.1 Monitoramento da Glicemia 

Prevenção efetiva também significa mais atenção à saúde de forma eficaz. Isso 

pode ocorrer mediante prevenção do início de DM (prevenção primária) ou de 

suas complicações agudas ou crônicas (prevenção secundária), uma vez que o 

diabetes é uma doença de difícil controle devido à necessidade constante de 

monitoramento glicêmico. 

A prevenção primária protege indivíduos suscetíveis de desenvolver DM, tendo 

impacto por reduzir ou retardar tanto a necessidade de atenção à saúde como 

a de tratar as complicações do DM. 

Atualmente, a prevenção primária de DM1 não tem uma base racional que se 

possa aplicar a toda população. As intervenções populacionais ainda são 

teóricas, necessitando de estudos que as confirmem.  

Quanto ao DM2, condição na qual a maioria dos indivíduos também apresenta 

obesidade, hipertensão arterial e dislipidemia, as intervenções devem abranger 

essas múltiplas anormalidades metabólicas, o que, além de prevenir o 

surgimento de diabetes, estaria também evitando doenças cardiovasculares e 

reduzindo a mortalidade (WHO, 2002). 

Há evidências de que alterações no estilo de vida, com ênfase na alimentação 

e na redução da atividade física, associam-se a acentuado incremento na 

prevalência de DM2. Os programas de prevenção primária do DM2 baseiam-se 

em intervenções na dieta e na prática de atividades físicas, visando a combater 

o excesso de peso em indivíduos com maior risco de desenvolver diabetes, 

particularmente nos com tolerância diminuída à glicose. Os resultados do 

Diabetes Prevention Program (DPP) demonstraram redução de 58% na 

incidência de casos de DM mediante o estímulo a uma dieta saudável e à 
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prática de atividades físicas, sendo essa intervenção mais efetiva que o uso de 

metformina (DPPRG, 2002). 

O Finnish Diabetes Prevention Study (DPPRG, 2002) mostrou que redução do 

peso em torno de 3 a 4 kg em quatro anos diminuiu a incidência de DM em 

58%. Num estudo longitudinal com 84.941 enfermeiras e acompanhamento de 

16 anos, o controle de fatores de risco modificáveis, como dieta habitual, 

atividade física, tabagismo e excesso de peso, associou-se à redução de 91% 

na incidência de DM e de 88% nos casos com história familiar de DM. 

Quanto à prevenção secundária, há evidências de que o controle metabólico 

estrito tem papel importante na prevenção do surgimento ou da progressão de 

suas complicações crônicas, conforme evidenciou o Diabetes Control and 

Complications Trial para o DM1 e o United Kingdom Prospective Diabetes 

Study para o DM2 (DPPRG, 2002).  

Para maximizar a efetividade do tratamento convencional e o manejo com 

tecnologia avançada (incluindo automonitorização de glicemia, análogos de 

insulina e bomba com sistema de infusão contínua de insulina SC), é 

aconselhável disponibilizar uma estrutura de educação para os portadores de 

diabetes e seus cuidadores (SBD, 2009). 

Com relação à educação para adultos portadores de diabetes tipo 2, a literatura 

mostra que é efetiva para melhorar os resultados clínicos e a qualidade de vida 

avaliada em curto prazo. Os programas devem ser apropriados para a idade e 

o nível cultural do paciente, com preferência para a educação em grupo, que 

apresenta melhor relação custo-efetividade. Para idosos, devem ser 

encorajadas as atividades físicas, já em idades mais avançadas após 75 ou 80 

anos de idade, a desnutrição é mais comum que o excesso de peso, portanto 

deve-se dar atenção para a prescrição de dieta, bem como de exercícios 

físicos (SBD, 2009).  

2.3 SOBREPESO/OBESIDADE 

Conforme Reppeto, Rizzolli & Bonatto (2003), ao longo da história da 

humanidade, o ganho de peso e os depósitos exagerados de gordura eram 

vistos como sinais de saúde e prosperidade, uma vez que assegurar uma 
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ingesta energética adequada para manter as necessidades mínimas de 

sobrevivência era indispensável para a evolução da espécie humana. Hoje 

sabemos que existe certa facilidade para se obter alimentos, as pessoas estão 

comendo cada vez mais e se movimentando cada vez menos. Isso acaba 

levando a um superávit calórico e favorece a obesidade nas pessoas 

predispostas geneticamente, tornando-se uma ameaça para a saúde dos 

habitantes da maioria das nações. 

A obesidade, doença integrante do grupo de Doenças Crônicas Não- 

Transmissíveis, pode ser caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura 

corporal, sendo consequência de balanço energético positivo e que acarreta 

repercussões à saúde (WHO, 1997), ou seja, ingerir mais calorias do que se 

gasta. Segundo Fontaine et al (2003), a obesidade apresenta importante perda 

não só na qualidade de vida como também na quantidade de vida. 

O Índice de Massa Corporal (IMC) é reconhecido como padrão internacional e 

serve para indicar se a pessoa está no seu peso ideal, com sobrepeso, obesa 

ou abaixo do peso ideal. É calculado dividindo-se o peso (em kg) pela altura ao 

quadrado (em metros). A Organização Mundial da Saúde (OMS) utiliza a 

seguinte classificação, conforme mostra a Tabela 1. 

Tabela 1. Índice de Massa Corporal e classificação da obesidade 

 

Apesar de o IMC ser um índice reconhecido internacionalmente, ele não 

calcula diretamente a gordura corporal. Então, é importante salientar que 

existem alguns problemas em usar somente o IMC para determinar se uma 

pessoa está acima do peso. Por exemplo, pessoas musculosas podem 

apresentar um Índice de Massa Corporal alto e não serem gordas, devido à 

massa muscular pesar mais que a massa gorda. Outro problema é que a 
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fórmula do IMC apresentada aqui é apenas para adultos, não sendo indicadora 

de peso ideal para crianças e adolescentes. 

Existem diversos motivos que podem ser considerados para o surgimento e a 

manutenção da obesidade em inúmeras populações. Alguns estudos sobre a 

etiologia (BOUCHARD, 1991) e fatores determinantes da obesidade 

(STUNKARD, 2000) não são capazes de correlacionar aspectos genéticos à 

ocorrência de obesidade em mais de um quarto dos obesos, fazendo com que 

ainda se acredite que o processo de acúmulo excessivo de gordura corporal, 

na maioria dos casos, seja desencadeado por aspectos sócio-ambientais, o 

que pode ser observado também no perfil dos participantes desta pesquisa. 

Além disso, como muitos pensam, a obesidade não é hereditária, ou seja, não 

é por possuir um familiar próximo com obesidade que obrigatoriamente esse 

problema de saúde aparecerá. No entanto, é a convivência regular com essa 

pessoa que trará grandes probabilidades de adotar o mesmo tipo de hábitos 

que ela8.  

O excesso de peso atinge cerca de 1/3 da população adulta mundial e 

apresenta uma tendência crescente nas últimas décadas, mesmo entre as 

pessoas idosas. Além disso, estudos comprovam que há uma prevalência 

maior de obesidade entre as mulheres, inclusive nas mulheres idosas e, em 

ambos os sexos, o seu maior pico ocorre entre 45 e 64 anos (WHO, 1997) 

(GOFIN et al, 1996). 

Estudos de diversas áreas de especialidades, particularmente a psiquiatria e a 

psicologia tem demonstrado grande interesse em estudar indivíduos obesos, 

pois os problemas emocionais são geralmente percebidos como 

consequências da obesidade, embora conflitos e problemas psicológicos de 

autoconceito possam preceder o desenvolvimento dessa condição. A 

depressão e a ansiedade são sintomas comuns em pacientes obesos, e uma 

depressão maior pode ser mais frequente nos gravemente obesos (VASQUES, 

MARTINS & AZEVEDO, 2004). 

                                                      
8http://obesidade.org/causas-da-obesidade/ 
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2.3.1 Monitoramento do Peso 

No planeta, 1,46 bilhão de adultos registram sobrepeso. Desde 1980 a 

obesidade praticamente dobrou no mundo, afetando atualmente cerca de 205 

milhões de homens (9,8%) e 297 milhões de mulheres (13,8%), ou seja, mais 

de meio bilhão de adultos acima de 20 anos. Entre os países ricos, os Estados 

Unidos lideram o ranking da obesidade, seguidos pela Nova Zelândia. Mas o 

sobrepeso e a obesidade não são patrimônio apenas dos países ricos, também 

afetam os países pobres e com renda média como a pequena ilha de Nauru, no 

Pacífico Sul, que registrou em 2008 a maior média de IMC: 33,9 nos homens e 

35 nas mulheres. Esta ilha já liderava em 1980 a classificação da obesidade no 

mundo, mas com níveis consideravelmente menores (homens 28,1 e mulheres 

28,3)9. 

No Brasil, o Ministério da Saúde (2011) recentemente divulgou um estudo 

realizado em 26 capitais brasileiras e no Distrito Federal que revela que quase 

metade da população está acima do peso, mais precisamente 48.5%. O estudo 

também revelou que o sobrepeso na população brasileira é maior entre os 

homens. 52,6% deles está acima do peso ideal, sendo que esse excesso de 

peso começa na juventude: na idade de 18 a 24 anos, 29,4% já estão acima do 

peso; entre 25 e 34 anos são 55%; e entre 34 e 65 anos esse número sobe 

para 63%. Entre as mulheres, esse valor é de 44,7%, sendo que 25,4% 

apresentam sobrepeso entre 18 e 24 anos; 39,9% entre 25 e 34 anos; e, entre 

45 e 54 anos, o valor mais que dobra, se comparando com a juventude, 

passando para 55,9%. 

De acordo com a Dra. Rosana Radominski, presidente do Departamento de 

Obesidade da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM)10, 

não existem dados concretos publicados sobre os custos diretos e indiretos 

relacionados à obesidade e suas complicações, mas tomando como exemplo o 

que acontece em países como os Estados Unidos, os custos já são altíssimos 

e tendem a ficar ainda maiores. A especialista comenta que o governo 

brasileiro está começando a se preocupar com essa questão, tanto que em 

                                                      
9http://www.abeso.org.br/lenoticia/650/numero-de-obesos-no-mundo-quase-dobrou-desde-1980.shtml 
10http://www.endocrino.org.br/numeros-da-obesidade-no-brasil/ 
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março de 2012 foi divulgado um programa de combate e prevenção às 

doenças crônicas e um projeto para prevenção de obesidade. 

O estudo realizado pelo Ministério da Saúde também revela que 34,6% dos 

brasileiros comem em excesso carnes com gordura e mais da metade da 

população (56,9%) bebe leite integral regularmente, tornando esse fator um 

dos principais responsáveis do excesso de peso e da obesidade no Brasil, que 

é fator de risco para várias doenças como diabetes tipo 2, hipertensão, 

doenças cardiovasculares e cálculo na vesícula biliar.  Além disso, pode-se 

citar o consumo de refrigerantes pelos brasileiros (29,8%) pelo menos cinco 

vezes por semana. Numa outra ponta, apenas 20,2% ingerem a quantidade 

recomendada pela Organização Mundial de Saúde de cinco ou mais porções 

por dia de frutas e hortaliças.  

O levantamento mostra que os homens se exercitam mais do que as mulheres: 

39,6% dos homens fazem exercícios com regularidade e entre as mulheres, a 

frequência é de 22,4%. O percentual de homens sedentários no Brasil passou 

de 16% em 2009 para 14,1% em 2011. De acordo com o Ministério da Saúde, 

o sedentarismo aumenta com a idade. Entre homens entre 18 e 24 anos, 

60,1% praticam exercícios. Esse percentual reduz para menos da metade aos 

65 anos (27,5%). Entre mulheres de 25 a 45 anos, 24,6% se exercitam 

regularmente. A proporção é de apenas 18,9% entre mulheres com mais de 65 

anos. 

Interessante destacar, para fins de monitoramento do excesso de peso e 

obesidade no Brasil (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011), que Porto Alegre é a 

capital que possui a maior quantidade de pessoas com excesso de peso 

(55,4%), seguida por Fortaleza (53,7%) e Maceió (53,1%). Já na lista das 

capitais que possuem o menor índice de pessoas com sobrepeso estão São 

Luís (39,8%), Palmas (40,3%), Teresina (44,5%) e Aracaju (44,5%). São Paulo 

apresenta 47,9% de pessoas com excesso de peso. A proporção no Rio de 

Janeiro é de 49,6%, e no Distrito Federal é de 49,1%. Já capital com mais 

obesos é Macapá (21,4%), seguida por Porto Alegre (19,6%), Natal (18,5%) e 

Fortaleza (18,4%). As capitais com menor quantidade de obesos são: Palmas 

(12,5%), Teresina (12,8) e São Luís (12,9%). 
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3 ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR DO IDOSO 

Neste capítulo serão abordados vários aspectos que dizem respeito aos 

idosos, como a velhice, o processo de envelhecimento, o perfil epidemiológico 

desta faixa etária no mundo contemporêneo, o direito dos idosos, o ser idoso 

na sociedade e a educação de idosos, caracterizando uma abordagem 

interdisciplinar.   

Segundo Malagutti & Bergo (2010), a velhice é considerada condição humana 

heterogênea, multifacetada, multidimensional e pouco previsível. Deve ser 

entendida do ponto de vista biológico, cultural e psicossocial, o que torna a sua 

compreensão extremamente complexa.  

O envelhecer depende de múltiplos fatores que, mais cedo ou mais tarde, 

refletem-se nas estruturas físicas, nas manifestações da cognição, bem como 

na percepção subjetiva dessas transformações, o que acaba propiciando a 

existência de várias “velhices”, com diferentes processos adaptativos às 

mudanças, conforme mostra Neri (1993) apud Parente (2006) de uma forma 

bem generalizada: 

 Velhice bem-sucedida (ou ótima): considerada a velhice com 

preservação da saúde, com referência a um estado ótimo ou ideal de 

bem-estar pessoal e social; 

 Velhice usual (ou normal): as alterações aqui observadas relacionam-se 

com doenças físicas e/ou mentais e até mesmo limitações funcionais, 

mas em intensidade leve ou moderada que apenas acarretam mudanças 

parciais nas atividades cotidianas; 

 Velhice com patologia: caracteriza-se pelo aparecimento de doenças 

crônicas/degenerativas limitando severamente a vida das pessoas.  
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Interessante ressaltar o conceito de processo de envelhecimento abordado por 

Rybash (1995) apud Ulbricht & Cassol (2005) que trata do enquadramento das 

pessoas em parâmetros de idade: 

 Idade cronológica: número de anos que decorrem do nascimento de 

uma pessoa até a data em questão;  

 Idade biológica: considerada como a estimativa da posição do indivíduo 

em relação ao seu potencial de vida (índice de saúde biológica)  

 Idade psicológica: diz respeito às habilidades de um indivíduo para 

adaptar-se frente as mudanças ambientais (aprender, memória, 

inteligência, controle emocional, força de motivação) comparando com 

outros indivíduos de mesma idade cronológica idêntica.   

 Idade funcional: medida de habilidade de uma pessoa para funcionar 

efetivamente em um determinado ambiente ou sociedade.  

 Idade social: decorre dos papéis sociais e expectativas que as pessoa 

possuem a seu respeito e aquelas impostas pela sociedade.   

Portanto, a saúde e a qualidade de vida dos idosos, mais que em outros grupos 

etários, sofrem a influência de múltiplos fatores físicos, psicológicos, sociais  e  

culturais. Assim, avaliar e promover a saúde do idoso significa considerar 

variáveis de distintos campos do saber, numa atuação interdisciplinar e 

multidimensional. 

Importante destacar os conceitos de qualidade de vida e saúde descritos pela 

OMS, onde qualidade de vida é a percepção do indivíduo de sua posição na 

vida no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em 

relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações; e saúde é o 

estado completo de bem-estar físico, psíquico e social.  

Mas, como assegurar o completo bem-estar para alguém, uma vez que tanto a 

saúde quanto a qualidade de vida são conceitos percebidos de formas 

diferentes pelas pessoas? Por exemplo, uma pessoa que tem uma doença (e a 

maioria dos idosos tem) controlada por remédios que permitem que ela 

continue a fazer suas atividades diárias normais e não se sinta afetada com 

isso. Ou seja, existe um doença, mas pode existir qualidade de vida.  
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Por isso a importância de um olhar mais atento para essa avaliação que a 

própria pessoa faz da sua saúde e da sua qualidade de vida. A saúde subjetiva 

está relacionada a aspectos da personalidade, autoestima, atividade e 

capacidade de adaptação (DOLL, 2008). 

Nem todos os seres humanos são iguais e a velhice não significa somente 

doenças. Existem pessoas que buscam melhorar suas capacidades físicas, 

cognitivas e sociais, podendo desfrutar uma velhice muito boa e com qualidade 

de vida melhor. E nesse sentido, muitos idosos buscam novas oportunidades 

para crescer intelectualmente e ampliar suas relações sociais por meio de 

programas e projetos específicos (LOESER, 2006).  

3.1 Perfil epidemiológico do idoso no mundo contemporâneo 

Sabe-se que o Brasil vem apresentando uma população crescente de idosos, e 

à medida que cresce o número de idosos em uma população, paralelamente há 

um aumento na perda da capacidade funcional das pessoas, o que pode ser 

atenuado e até mesmo evitado tomando-se medidas que previnam algumas 

incapacidades. Além disso, intervenções reabilitadoras de caráter 

interdisciplinar também são fundamentais para diminuir o risco de mortes dos 

idosos com dependência (MELLO, 2010). 

Segundo a OMS (2005), em 2025 o Brasil será o sexto país do mundo em 

número de idosos, e ainda é grande a falta de informação sobre a saúde do 

idoso e sobre as particularidades e desafios do envelhecimento populacional 

para a saúde pública em nosso atual contexto social. 

Conforme o IBGE (2010), a expectativa ou esperança de vida indica quantos 

anos, em média, as pessoas podem viver. Em 1900, a expectativa de vida no 

Brasil era cerca de 43 anos, passando para 73,5 anos em 2010. Para os 

homens, dados do último censo colocam a idade de esperança de vida em 

69,73 anos e, para as mulheres, em 77,32 anos, ou seja, uma diferença de 

aproximadamente 7,5 anos. 

Na Figura 2, verifica-se a expectativa de vida para cada estado brasileiro. 
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Figura 2. Expectativa de vida para cada estado brasileiro (IBGE, 2010)  

Desde 1967, um sistema de pesquisas domiciliares é implantado no Brasil 

através da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD, que por ter 

propósitos múltiplos, investiga diversas características socioeconômicas, umas 

de caráter permanente nas pesquisas, como as características gerais da 

população, de educação, trabalho, rendimento e habitação, e outras com 

periodicidade variável, como as características sobre migração, fecundidade, 

nupcialidade, saúde, nutrição e outros temas que são incluídos no sistema de 

acordo com as necessidades de informação para o país (IBGE, 2008). 

Em 2008, a PNAD realizou a terceira Pesquisa Suplementar de Saúde, 

indicando entre os resultados que, conforme aumenta a faixa etária, aumenta 

também o número de pessoas que declaram pelo menos um tipo de doença 

crônica, conforme ilustra a Figura 3. 
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Figura 3. Percentual de pessoas com declaração de pelo menos um tipo de 

doença crônica 

As doenças crônicas usualmente declaradas e identificadas por algum médico 

ou profissional da saúde foram: hipertensão, doença da coluna e costas, artrite 

ou reumatismo, bronquite ou asma, depressão, doença do coração e diabetes. 

Um dado importante é o fato de 8,1% das pessoas com mais de 35 anos 

declararam ter diabetes e 79,10% das pessoas com mais de 65 anos 

declararam ter pelo menos uma doença crônica (IBGE, 2008). 

Outro dado da pesquisa em relação à condição de saúde mostra que de 190 

milhões de pessoas residentes no Brasil, 77,3% autoavaliaram o seu estado de 

saúde como “muito bom ou bom”, 18,9% como “regular”, e 3,8% como “ruim ou 

muito ruim”, sendo que com o chegar dos anos, a estimativa das pessoas que 

avaliaram como “muito bom ou bom” diminuía (Figura 4). 
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Figura 4.  Autoavaliação do estado de saúde por grupos de idade 

Conforme Leite & Carneiro (2011), por meio do Instituto de Estudos da Saúde 

Suplementar (IESS), analisaram e projetaram o crescimento da população do 

ano de 2010 até 2050, conforme demonstra a Figura 5. Segundo seu estudo, o 

sistema de saúde suplementar corre o risco de sofrer um colapso, pois entre 

2010 e 2020 está previsto um crescimento de 47% na proporção de idosos no 

país, onde aumentará o percentual de pessoas com mais de 75 anos que 

necessitam de mais cuidados com a sáude. Ou seja, com o aumento da 

proporção dos idosos com mais de 75 anos, o custo per capita com despesas 

de saúde dos idosos aumenta, sem que haja previsão na regulamentação para 

se corrigir este efeito.  
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Figura 5.  Evolução da proporção das faixas etárias da população brasileira 

É importante ressaltar que esta transição demográfica terá como consequência 

uma transição epidemiológica, pois o aumento da proporção de idosos na 

população levará ao aumento da incidência de doenças crônicas e da demanda 

por serviços de saúde, alertando-se para a necessidade em discutir a 

sustentabilidade econômico-financeira desses serviços frente às mudanças 

demográficas e às legislações enrijecidas (Leite & Carneiro, 2011). 

3.2 Direitos dos idosos 

A Política Nacional do Idoso, promulgada em 1994 e regulamentada em 1996, 

assegura direitos sociais à pessoa idosa, criando condições para promover sua 

autonomia, integração e participação efetiva na sociedade reafirmando o direito 

à saúde nos diversos níveis de atendimento do SUS (Lei nº 8.842/94 e Decreto 

nº 1.948/96). Essa política assume que o principal problema a afetar o idoso é 

a perda de sua capacidade funcional, isto é, a perda das habilidades físicas e 

mentais necessárias para realização de atividades básicas e instrumentais da 

vida diária (BRASIL, 1999).  

O Estatuto do Idoso criado pela Lei nº 10.741/2003 foi elaborado com intensa 

participação das entidades de defesa dos interesses das pessoas idosas. 

Aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente Lula, visa 

ampliar em muito a resposta do Estado e da sociedade às necessidades 

dessas pessoas. Trata dos mais variados aspectos da sua vida, abrangendo 
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desde direitos fundamentais até o estabelecimento de penas para crimes mais 

comuns cometidos contra as pessoas idosas. Este estatuto possui relevante 

papel conferido à área da saúde e concretiza a garantia do cuidado e da 

atenção integral pelo Sistema Único de Saúde (SUS) (Ministério da Saúde, 

2003). Ou seja, a atenção dada à saúde do idoso deve ser em relação a todos 

os seus aspectos, seja prevenindo, tratando e recuperando doenças que os 

afetam, tais como câncer, reumatismo, mal de Alzeimer, mal de Parkinson, 

enfermidades ligadas aos aparelhos circulatório e respiratório, doenças 

crônico-degenerativas, entre outras, até a capacitação de profissionais, bem 

como a orientação e formação de grupos de mútuo auxílio, a fim de que os 

idosos possam trocar experiências e partilhar problemas (SIQUEIRA, 2005). O 

artigo 15 da referida lei apresenta medidas que devem ser adotadas a fim de 

que o direito à saúde seja vivido antes da enfermidade chegar, mas também 

independente disso acontecer. O inciso IV trata sobre o atendimento domiciliar 

para idosos impossibilitados de locomoção, tanto no meio urbano, quanto rural, 

e o inciso V aborda o direito à reabilitação orientada pela geriatria e 

gerontologia.  

Em relação à educação, o estatuto diz que o processo educacional deve ser 

ajustado à realidade do idoso, respeitando o ambiente ou a experiência pessoal 

dele (art. 20), e deverão ser incluídos conteúdos informativos relativos ao 

processo de envelhecimento, respeito e valorização, de maneira a diminuir o 

preconceito que ainda existe para com essa faixa etária, tanto de gerações 

mais novas (art. 22), quanto dos próprios idosos em relação a como vivenciam 

a velhice, pois muitos acham que ficar velho é ficar doente (GOMES & DOLL, 

2008). Além disso, deve ser garantido o direito ao acesso a cursos especiais 

com conteúdo relativo às técnicas de comunicação, computação e demais 

avanços tecnológicos, visando a integração do idoso à vida moderna (cap. V, § 

1º).  

Por fim, há que se destacar o art. 3º, que afirma ser dever da sociedade, com 

absoluta prioridade, assegurar ao idoso a prática do direito à vida, à 

alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à 

cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 
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comunitária. Por esse lado, vê-se que medidas já estão sendo tomadas, 

conforme Consulta Pública 42/2011 sobre a Proposta de Resolução Normativa 

que dispõe sobre "a concessão de bonificação aos beneficiários de planos 

privados de assistência à saúde pela participação em programas de promoção 

do envelhecimento ativo ao longo do curso da vida e de premiação pela 

participação em programas de promoção da saúde e de prevenção de riscos e 

doenças” (ANS, 2011), promovendo-se assim maior participação da população 

para que procure envelhecer de forma mais ativa e, consequentemente, mais 

saudável. Esse já e um tema que integra a Agenda Regulatória da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (ANS, 2011) e um conceito adotado pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), amplamente utilizado em vários países, 

que consiste num conjunto de ações de promoção da saúde e prevenção de 

riscos e doenças, Ou seja, de um lado, os indivíduos participantes ganham, 

além de descontos e prêmios por participarem desses programas, um 

acréscimo na sua qualidade de vida através de mudanças de hábitos físicos, 

alimentares e sociais, algo de valor inestimável. De outro, as seguradoras e o 

próprio governo ganham por não ter tantos gastos com o tratamento de 

doenças. A ANS vem estudando a adoção de descontos de até 30% do valor 

da mensalidade aos beneficiários de plano de saúde que participam de 

programas que visam o envelhecimento saudável, o que pretende motivar o 

idoso a participar desses programas e garantir melhoria na qualidade de vida 

deste beneficiário, prevenindo doenças e desconfortos da terceira idade.  

Sabe-se que boa parte das preocupações da saúde dos idosos são motivadas 

por gastos altos que essa parcela da população causa ao sistema da saúde. É 

fato que existe a responsabilidade com a saúde dessas pessoas por parte da 

sociedade, mas não se pode negar que também deve existir por parte do 

próprio indivíduo. Portanto, o auxílio em assumir uma autorresponsabilidade 

sobre sua saúde, como o sistema proposto e avaliado nesta dissertação 

possibilita, certamente auxilia na redução de custos ao sistema de saúde, com 

a vantagem de ser, também, um processo educativo.   
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3.3 Aspectos sociais do “ser idoso” 

Infelizmente, ser idoso é comumente associado a ser doente ou ser incapaz. 

Mesmo que esta informação, segundo Veras (1999), não seja correta pelo fato 

de mais de 80% estarem com sua autonomia e independência preservadas, é 

desta forma que a velhice é vista pela sociedade brasileira, principalmente no 

que diz respeito aos aspectos sociais enfrentados após a aposentadoria, pois a 

questão do preconceito ainda existe e muitas vezes interfere de maneira 

negativa para um envelhecimento saudável. 

Para Veras (1999, p. 25), “velhice é um termo impreciso e sua realidade difícil 

de perceber. Quando uma pessoa se torna velha? Aos 50, 60, 65 ou 70 anos? 

Nada flutua mais do que os limites da velhice em termos de complexidade 

fisiológica, psicológioca e social. Uma pessoa é tão velha quanto as suas 

artérias, seu cérebro, seu coração sua moral ou sua situação civil? Ou é a 

maneira pela qual outras pessoas passam a encarar certas características que 

classifica pessoas como velhas?”  

Segundo Kachar (2001), o perfil do idoso do século XXI mudou, uma vez que 

ele deixou de ser uma pessoa que vive de lembranças do passado e passa 

recolhido em seu aposento, para uma pessoa ativa, que é capaz de produzir e 

intervir nas mudanças sociais e políticas. 

No documento intitulado “Envelhecimento ativo: uma política de saúde”, a OMS 

(2005), usa o padrão de idade de 60 anos estabelecido pelas Nações Unidas 

para se referir às pessoas “mais velhas” nos países em desenvolvimento. No 

entanto, analisa que a idade cronológica não deve ser considerada um 

marcador preciso para as mudanças que acompanham o envelhecimento, pois 

existem variações significativas relacionadas ao estado de saúde, participação 

e níveis de independência entre pessoas mais velhas que possuem a mesma 

idade. Sendo assim, as autoridades precisam considerar essas alterações ao 

propor políticas sociais mais abrangentes e programas de bem-estar para a 

terceira idade. 

Conforme Kachar (2010), o envelhecimento normal é considerado como 

senescência. Já a senilidade apresenta uma ou mais patologias associadas a 
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fatores ambientais e/ou genéticos e é caracterizada por disfunções decorrentes 

de doenças degenerativas da velhice. Como essas duas condições podem ser 

misturadas, o envelhecimento acaba sendo visto como um estigma de perdas 

que podem estar relacionadas à visão, à audição, à mobilidade física, à 

independência e aos afetos, causada pela morte de amigos e familiares. 

Tende-se, assim, por associar o envelhecimento a aspectos negativos, tanto 

pela população de um modo geral, como pelos próprios idosos.  

Portanto, torna-se essencial um olhar que considere o envelhecimento como 

resultado de uma trajetória de vida, além da promoção do envelhecimento ativo 

por meio de condições fundamentais como as seguintes (Kalache, 2010 apud 

Kachar, 2010): 

 Manutenção da boa saúde. 

 Oportunidade de participar integralmente da sociedade. 

 Proteção, para que o idoso tenha segurança para usufruir da vida dentro 

das suas restrições. 

 Criação de situações de aprendizagem para que ele possa desenvolver 

novas habilidades e conhecimentos. 

3.4 A educação de idosos  

As transformações populacionais pelas quais a humanidade vem passando 

com o avanço da idade média e o aumento da expectativa de vida da 

população em geral, torna essencial a reflexão sobre uma educação voltada a 

atender a terceira idade, o que traz alguns desafios quanto às oportunidades e 

acesso a essa nova realidade de inclusão social e digital, devido, 

principalmente, aos avanços tecnológicos.  

Além disso, não há uma idade certa para aprender. O aprendizado inicia desde 

o momento em que nascemos e se dá durante toda a nossa vida, independente 

de onde estamos ou se há um professor ou não, afinal podemos aprender na 

escola, mas também (e muito) fora dela, por meio dos pais, de amigos, de 

pessoas que nem conhecemos e também por meio das novas tecnologias da 
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informação e comunicação. Aprender faz parte da vida, é instruir-se, interagir 

com o meio (LOESER, 2006). 

Conforme Baltes & Smith (2006), os progressos atuais em expectativa de vida 

e em competência física e mental não resultam de algum progresso genético, 

mas sim dos efeitos culturais e sociais do mundo contemporâneo e uma boa 

política para a velhice requer atenção a esses papéis sociais que são 

atribuídos aos idosos, além da disponibilização de sistemas de apoio 

inteligente, como computadores, melhor acesso a cuidados de saúde, melhores 

transportes e moradia.  

Para que isso aconteça, há a necessidade de começar a mudar a cultura atual 

também nas crianças e nos jovens para que olhem o envelhecimento por uma 

perspectiva preventiva e não somente curativa. 

Segundo afirma Kachar (2003), diferentemente dos sujeitos que já nasceram 

durante o surgimento e ascensão das tecnologias digitais, a geração de mais 

idade normalmente tem uma convivência conflituosa em meio às complexas e 

rápidas mudanças tecnológicas. Ou seja, os idosos apresentam necessidades 

educacionais especiais no que concerne à aprendizagem sobre as tecnologias. 

Para inserirem-se na sociedade moderna, precisam conhecer a nova 

linguagem, ter acesso à informática para conectarem-se com o mundo e utilizá-

la para extrairem benefícios para sua vida. 

Para tanto, essas pessoas de mais idade precisam de maior tempo para 

aprender a utilizar essas novas tecnologias digitais, pois geralmente seguem 

um ritmo mais lento para aprender a manipular e assimilar os mecanismos de 

funcionamento desses artefatos. Além disso, esses aparelhos ocasionalmente 

apresentam uma interface amigável ao universo e às características dos 

idosos, considerando o tamanho e o tipo de fonte, o tamanho dos ícones, o 

contraste nas cores, assim como o design de interação (KACHAR, 2010). 

Mesmo assim, Kachar (2001) considera que a tecnologia traz para a pessoa da 

terceira idade oportunidades para se tornar um aprendiz virtual, promovendo a 

educação continuada, a educação à distância, a estimulação mental e o bem-

estar. Portanto, é muito importante investigar quais as abordagens adequadas 

para introduzir os idosos no universo da informática e construir estratégias 
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metodológicas educacionais positivas, a fim de prepará-los adequadamente no 

domínio operacional dos recursos computacionais. 

A formação de qualquer indivíduo, para viver e ser capaz de atuar na 

sociedade do conhecimento, não pode ser mais pensada como algo que 

acontece somente no âmbito da escola, mas sim entender a aprendizagem 

como uma atividade contínua, estendendo-se ao longo da vida. A análise dos 

processos de aprendizagem nos diferentes períodos da nossa vida mostra que 

aprendizagem como construção de conhecimento acontece em todas idades 

(VALENTE, 2001). 

Partindo do descrito acima, vale destacar Jacques Delors (2001) que 

desenvolveu um relatório para a UNESCO e procurou refletir e identificar as 

tendências da educação para o século XXI, destacando quatro pilares básicos 

e essenciais para um novo conceito de educação ao longo da vida: 

 Aprender a conhecer: aprendizagem que visa, antes da aquisição de 

saberes codificados, o domínio dos próprios instrumentos do 

conhecimento como um meio e uma finalidade da vida humana, onde a 

cultura geral, enquanto abertura a outras linguagens e outros 

conhecimentos permite a comunicação. “Aprender para conhecer 

supõe, antes de tudo, aprender a aprender, exercitando a atenção, a 

memória e o pensamento.” (p. 92). 

 Aprender a fazer: aprendizagem que permite aos indivíduos agir sobre o 

mundo, marcando um distanciamento do “fazer” tarefa e “fazer” agir, 

tornando-os capazes de enfrentar numerosas situações e a trabalhar 

em equipe. 

 Aprender a viver juntos, aprender a viver com os outros: atualmente é a 

aprendizagem que apresenta um dos maiores desafios da educação, 

uma vez que os seres humanos tendem a supervalorizar suas 

qualidades e as do grupo ao qual pertencem e desvalorizar os outros. 

Esta aprendizagem deve desenvolver a compreensão, participação e 

cooperação com os outros em todas as atividades humanas. 
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 Aprender a ser: via essencial que integra as três anteriores, onde a 

educação deve conferir a todos os seres humanos a liberdade de 

pensamento, discernimento, sentimentos e imaginação de que 

necessitam para o desenvolvimento dos seus talentos e permanecerem, 

tanto quanto possível, donos do seu próprio destino. 

Refletindo sobre esses quatro pilares, observa-se que a educação deve ser 

entendida como um elemento que acompanha o ser humano ao longo de toda 

a vida e não apenas em um período particular.  

Segundo Delors (2001), as missões e as diversas formas que a educação pode 

revestir fazem com que a mesma englobe todos os processos que levam as 

pessoas, desde a infância até o fim da vida, a um conhecimento dinâmico do 

mundo, dos outros e de si mesmas. As novas tecnologias, para Delors, 

desempenharão um papel cada vez mais importante na educação de adultos e 

deverão ser um dos instrumentos da educação ao longo de toda a vida.   

Sendo assim, uma das maneiras para vencer os desafios impostos pela idade 

e pela sociedade pode ser proporcionada por meio do aprendizado e do 

surgimento de novas oportunidades. Cada vez mais há necessidade de 

incentivar a educação permanente para o idoso, o que pode ser feito com o uso 

dessas novas tecnologias, promovendo, assim, a inclusão digital na terceira 

idade. E uma tecnologia, quando desenvolvida com objetivo de ajudar e facilitar 

esse processo, pode trazer oportunidades as pessoas que a utilizam, como 

visa o sistema de gerência e educação proposto nesta pesquisa. 

A profissão fundamental do presente e do futuro é educar para saber 

compreender, sentir, comunicar-se e agir melhor, integrando a comunicação 

pessoal, a comunitária e a tecnológica. O ser humano é o agente de sua 

aprendizagem e por isso é ele quem deve decidir sobre o que aprender. 

(ULBRICHT & CASSOL, 2005).  

Na década de 60, Paulo Freire destacou-se na área da educação ao propor um 

ensino que não visava somente a alfabetização de adultos, mas também o 

desenvolvimento crítico da tomada de consciência, que se caracteriza por 

quatro etapas:  
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1. Consciência intransitiva: onde as pessoas estão apenas preocupadas 

em satisfazer as suas mais elementares necessidades, não conseguindo 

discernir outro tipo de preocupações para além das biológicas. 

2. Consciência semi-intransitiva: onde existe uma cultura de silêncio e 

repressão e a vida é entendida através de noções como fatalidade ou 

destino, onde os oprimidos acabam internalizando valores e concepções 

dos que os oprimem.  

3. Consciência semi-transitiva: onde as pessoas começam a ser capazes 

de questionar as suas vidas e a perceber que a realidade sociocultural é 

determinada pelo ser humano.  

4. Conscientização: onde os indivíduos são capazes de se envolver num 

processo dialógico de questionamento e validação das normas sociais, 

dos códigos culturais e das ideologias. 

Pode-se dizer que a pedagogia de Paulo Freire relaciona-se a todo contexto 

social, onde toda educação é política, assim como toda política é educativa, o 

que pode fundamentar uma educação para adultos-idosos. Freire coloca que o 

respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e não um 

favor que podemos ou não conceder uns aos outros. Qualquer discriminação é 

imoral e lutar contra ela é um dever por mais que se reconheça a força dos 

condicionamentos a enfrentar (FREIRE, 2005). 

Portanto, a partir do processo de reflexão sobre o complexo sistema sócio-

político-econômico, o idoso pode construir uma nova consciência de si mesmo, 

percebendo as suas potencialidades e, consequentemente, obtendo uma 

melhor qualidade de vida. 

Por meio das tecnologias da informação e comunicação existe a possibilidade 

de implementar atividades de ensino à população de terceira idade de três 

maneiras diferenciadas: aprendizado formal, aprendizado não formal e 

aprendizado informal. 

O aprendizado formal seria aquele institucionalizado, com regras burocráticas, 

currículos e reconhecimento através de diplomas, certificados e eventualmente 

por graus, como mestre e doutor. Procura atender, principalmente, a parcela 
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jovem da população, na faixa até 24 anos, em escolas e universidades físicas, 

ou seja, geralmente em sala de aula (MERRIAM, CAFFARELLA & 

BAUMGARTNER, 2007). 

Conforme Merriam, Cafarrella e Baumgartner (2007), o aprendizado não formal 

seria um conjunto de oportunidades de aprendizagens organizadas que não 

estão no sistema educacional formal. Essas oportunidades tendem a ser de 

curta duração, com adesão voluntária e normalmente com nenhum ou poucos 

pré-requisitos. Contudo, geralmente há um currículo normal ou de referência, e 

um conjunto de professores ou instrutores que são chamados de facilitadores.   

Como exemplo, pode-se citar as universidades da terceira idade que se 

dedicam exclusivamente a essa parcela da população e promovem cursos 

gratuitos em diversas áreas, com acesso imediato para a maioria deles. Além 

deste, podem ser citados cursos de Extensão ou Educação Continuada. 

Já o aprendizado informal seria aquele espontâneo, não estruturado, que 

ocorre no dia-a-dia, fora da escola, na vizinhança, nos ambientes de lazer, no 

comércio, no local de trabalho, livrarias, museus e através de vários tipos de 

mídia (MERRIAM, CAFARELLA & BAUMGARTNER, 2007). 

Outro referencial utilizado para este estudo e que tem foco no aprendizado do 

adulto foi Jack Mezirow, que traz a Teoria da Transformação, baseada na 

interpretação e reinterpretação da própria experiência para aprender 

(MEZIROW, 1994). Considera a aprendizagem como um processo social de 

interpretar e se apropriar, utilizando-se um conhecimento prévio para criar um 

novo ou uma revisada interpretação no sentido da própria experiência, como 

um guia à ação futura, onde o aprender é construir sentido.  

Por esta teoria, a aprendizagem é o processo através do qual se atribui um 

sentido à experiência, partindo das experiências e dos acontecimentos já 

adquiridos. É uma (re)interpretação da experiência, sendo que o indivíduo parte 

para esse processo de (re)interpretação da experiência com o seu quadro de 

referência pessoal, que dará sentido, e que também condicionará a forma 

como vê, interpreta e age sobre o mundo (MEZIROW, 1991). Importante 

salientar que este quadro de referência resulta, primeiramente, das 
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experiências adquiridas no processo de socialização do indivíduo num dado 

ambiente. 

Segundo Merizow, “para que a experiência faça sentido, é necessário construí-

la, atribuir-lhe coerência (à luz dos nossos esquemas simbólicos). 

Interpretamos através dos processos de percepção e cognição” (MEZIROW, 

1991, p. 12). 

Formas de ver e compreender (aprovadas e reforçadas socialmente), inseridas 

numa cultura , numa linguagem e na experiência pessoal do indivíduo, marcam 

os limites das suas aprendizagens futuras (MEZIROW, 2000).  

Sendo assim, esta pesquisa está fundamentada nesses autores, partindo da 

concepção da aprendizagem durante a vida interia que Delors destaca, do 

potencial dos recursos tecnológicos que Kachar aborda e da perspectiva de 

aprendizagem como processo de significar e ressignificar novas práticas frente 

a desafios que a vida nos coloca, conforme salienta Mezirow. Dessa forma, 

buscou-se aliar as peculiaridades dos adultos e dos idosos com as novas 

tecnologias da informação e comunicação, procurando colocá-las como 

elementos ativos e participativos do processo educativo.  



53 

 

4 OS SISTEMAS DE HOMECARE REMOTOS 

Historicamente, o homecare remoto teve seus primeiros registros de utilização 

nos Estados Unidos em 1947 na era do pós-guerra, uma vez que os hospitais 

viviam cheios, sem leitos e com filas. Devido ao aumento no número de 

enfermos oriundos da guerra, enfermeiras eram recrutadas para atender os 

idosos em casa, sendo que nessa época surgiram as nursing home, existentes 

até hoje e onde o atendimento é prestado prioritariamente para o idoso crônico 

terminal. Mesmo assim, faltavam locais para atender a todos, pois muitas 

pessoas necessitavam de atendimento e, passando-se da fase mais crítica de 

cuidados, a recuperação não poderia mais ser nos hospitais em virtude da 

escassez de espaço. Sendo assim, foram surgindo instituições que se 

propunham a tratar do paciente em casa, operado ou não. Nesta época, 

mesmo os médicos acreditando no insucesso desses serviços, houve uma 

melhora significativa do paciente com esse tipo de tratamento, promovendo-se 

uma recuperação precoce, o que se tem constatado até os dias atuais. 

Segundo Araújo et al (2009), o termo homecare tem origem inglesa, significa 

home = casa e care = cuidado, indicando uma modalidade “sui-generis” de 

possibilidades de serviços de saúde que abrangem tratamentos, produtos, 

equipamentos, serviços especializados e específicos para cada paciente num 

ambiente domiciliar.  Segundo Falcão [8], o homecare remoto deve ser tão 

abrangente quanto os serviços médicos e de enfermagem prestados a 

pacientes em suas residências.  

No contexto deste trabalho, o homecare remoto é entendido como uma 

composição de telemonitoramento e teleducação, apoiado por um sistema 

tecnológico que efetua a gerência do idoso apoiado por um centro de saúde 

preferencialmente equipado com computadores ligados à Internet, enfermeiros 
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e médicos de plantão. Idealmente, tal sistema deve transferir os sinais vitais 

dos pacientes para o centro de saúde, gerando alarmes caso algum deles 

esteja fora dos parâmetros estabelecidos. Além disso, o sistema deve buscar 

motivar o idoso a se comunicar e entender melhor o funcionamento do seu 

próprio organismo, fazendo com que este melhore hábitos de saúde 

relacionados, por exemplo, à sua alimentação e à prática de exercícios físicos. 

Com o avanço tecnológico, começaram a surgir muitas iniciativas na área da 

domótica11 voltadas para atender os cidadãos da terceira idade (Grgurić et al, 

2010). Entre elas, no cenário brasileiro, tem-se o sistema Syscare12 (Sistema 

de Gestão de Home Care), que foi desenvolvido com o objetivo de melhorar a 

qualidade do atendimento médico domiciliar através de módulos integrados, 

mas que operam independentemente, possibilitando que o cliente escolha 

quais os módulos a serem utilizados, de acordo com seu perfil e necessidades, 

tais como prontuário eletrônico, acompanhamento hospitalar, contas médicas, 

etc.  

Já o projeto PIMENTER13 (Silva, 2008), da Universidade Estadual do Ceará, 

apresenta a concepção de cenários de aplicação em domótica oferecendo 

serviços para monitoramento pessoal (saúde, agenda, lembretes, etc.), 

segurança local, dentre outros. Dentro deste projeto, encontra-se o PIMENTER 

Home Care (PHC), uma aplicação do projeto PIMENTER Residencial cujo 

objetivo é monitorar pacientes e/ou usuários do sistema, cruzando dados de 

seu prontuário (off-line) com seus dados em tempo real (on-line). Por meio 

desta aplicação, os médicos poderão oferecer um atendimento pró-ativo em 

casos de emergência, proporcionando uma maior interação paciente-médico de 

forma remota e a qualquer momento. 

Ou, seja, cada vez mais percebe-se essa tendência de aproximar os cuidados 

de saúde do paciente, tornando-os peça central nesse processo, o que gera 

                                                      
11A domótica é uma tecnologia recente que permite a gestão de todos os recursos habitacionais. O termo domótica 
resulta da junção da palavra latina “Domus” (casa) com “Robótica” (controlo automatizado de algo). É este último 
elemento que rentabiliza o sistema, simplificando a vida diária das pessoas, satisfazendo as suas necessidades de 
comunicação, de conforto e de segurança. 
12http://www.kennen.com.br/syscare.php 
13O projeto PIMENTER propõe uma nova abordagem que visa utilizar o tempo ocioso de computadores pessoais 
para a gestão de serviços de automação em casas inteligentes. 
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grande atividade no sentido de desenvolver sistemas de monitorização de 

dados clínicos e sinais vitais a distância que utilizam ferramentas da tecnologia 

e da comunicação (Araújo, 2009).  

Nos países europeus a preocupação com o envelhecimento da população 

ocorre há mais tempo do que no Brasil. Serão apresentados abaixo, de forma 

resumida, os principais projetos desenvolvidos para o auxílio de idosos 

enquanto estes permanecem em casa. 

Uma iniciativa para a validação das recomendações de acessibilidade e 

usabilidade na interação de usuários idosos é o projeto europeu VAALID 

(Accessibility and usability validation framework for AAL interaction design 

process) (2011). Esse projeto é uma das propostas do governo europeu para a 

construção de ambientes assistidos para usuários idosos, integrando diferentes 

tecnologias e funcionalidades que assegurem o bem estar e a segurança do 

idoso dentro de casa, visando a inclusão social e a vida independente.  

O eCAALYX (Enhanced Complete Ambient Assisted Living Experiment) (2011) 

oferece uma solução para melhorar a qualidade de vida dos pacientes idosos 

pelo monitoramento de seus sinais vitais, avaliando seu risco de saúde, 

detectando e controlando prontamente episódios de descompensação, além de 

oferecer educação adequada para conduzir a um estilo de vida saudável. Um 

dos diferenciais do eCAALYX é a possibilidade do uso de roupas inteligentes, 

com sensores para Frequência Cardíaca (FC) e Eletrocardiograma (ECG), 

porém a interface do web portal do sistema não segue as recomendações de 

usabilidade para o público idoso, contendo mais de 14 opções em uma mesma 

tela.  

O projeto NETCARITY (A Networked multi-sensor system for elderly people: 

health care, safety and security in home environment) (2011) propõe um novo 

paradigma integrado para suporte da independência e engajamento de 

pessoas idosas que moram sozinhas. O objetivo do projeto é o 

desenvolvimento de uma tecnologia leve para ser integrada às casas dos 

idosos, com custos reduzidos, a fim de melhorar sua qualidade de vida e 

reduzir o isolamento. 
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O projeto CONFIDENCE (Ubiquitous Care System to Support Independent 

Living) (2011) investiga o desenvolvimento e a integração de tecnologias 

inovadoras para construir um sistema de cuidado para a detecção de eventos 

anormais (como quedas) ou comportamentos inesperados de saúde nas 

pessoas idosas. O sistema consiste de um dispositivo central (denominado 

estação base), e de um pequeno aparelho portátil que se assemelha a um 

telefone celular que deve ser colocado em um ou mais ambientes. Contudo, o 

usuário terá de usar sensores nos pulsos ou nos tornozelos para que possa ser 

“detectado” caso aconteça algum evento anormal.  

O projeto SOPRANO (Service-oriented Programmable Smart Environments for 

Older Europeans) (2011) tem como objetivo a construção de um sistema de 

ambiente assistido para idosos, baseado em uma plataforma extensível e 

aberta, e em tecnologias inovadoras. A abordagem está fundamentada em uma 

combinação de técnicas baseadas em ontologia e arquitetura orientada a 

serviços. 

O projeto MHPHomecare (Angius et al, 2008) desenvolveu um sistema de 

telemedicina com base em televisão digital terrestre (Digital Video Broadcasting 

Terrestrial, DVB-T) através da utilização de um set-top-box carregado por 

sinais de radiodifusão e que incorpora um modem para uma conexão de dados 

de uplink. Os dados do usuário/paciente são configurados através de um 

smartcard pessoal permitindo ao paciente configurar a aplicação para suas 

necessidades. A principal vantagem desta solução é o baixo custo e a 

implementação efetuada na TV Digital. No entanto, o sistema apresenta 

apenas a possibilidade de execução do exame de ECG simples. 

Um projeto realizado no Brasil pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor 

Público Estadual (IAMSPE, 2011) associa a internet ao controle mais rígido de 

pacientes diabéticos. Direcionado para pacientes usuários de insulina, um dos 

destaques do programa é o acompanhamento mais próximo do paciente com o 

envio periódico dos resultados de testes de glicemia ao médico, via internet. 

Essa iniciativa viabiliza o monitoramento do paciente de perto, permitindo que o 

médico inclusive antecipe a consulta ou mude o tratamento se os exames 

mostrarem essa necessidade.  
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Em resumo, os projetos apresentados têm como objetivo comum manter o 

idoso mais tempo em sua casa, oferecendo a este um crescimento em sua 

autonomia, segurança e bem estar. Para isto, é dado um suporte à 

manutenção da saúde do idoso através do serviço de homecare remoto e da 

comunicação com cuidadores, familiares e a central clínica que o mesmo 

informou. Como benefício extra, alguns projetos (NETCARITY, 2011) 

(SOPRANO, 2011) preocuparam-se em prevenir o isolamento social utilizando 

redes de relacionamento, permitindo assim, a comunicação com familiares, 

amigos, sociedades e eventos da terceira idade.  

No sistema proposto nesta pesquisa, chamado i-Care, além dos objetivos 

comuns mantidos em todos os projetos, uma das principais diferenças é o 

oferecimento de uma abordagem mais afetiva para o idoso brasileiro, além de 

um custo bem reduzido para este usuário.  Outro diferencial do projeto aqui 

apresentado é a disponibilização de vários vídeos e materiais informativos que 

podem ser acessados a partir do interesse de cada um, ou que são 

instantaneamente recomendados quando algum resultado de medição 

apresenta alteração. Tais características buscam desenvolver no usuário idoso 

a compreensão da importância de determinados cuidados com sua saúde, 

levando este a práticas que melhorem sua qualidade de vida. 
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5 METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento e implementação do sistema de gerência e educação, 

criação da interface e avaliação do mesmo com usuários reais foi necessária a 

divisão da pesquisa em quatro etapas, que serão descritas e detalhadas a 

seguir. 

5.1 Desenvolvimento do sistema de gerência e educação i-Care 

O sistema de gerenciamento e educação denominado i-Care foi desenvolvido 

ao longo deste trabalho com o objetivo de validar esta dissertação e é resultado 

de uma parceria entre o Instituto de Informática da UFRGS (laboratório do 

PRAV – Projetos em Áudio e Vídeo), da empresa I9access Tecnologia ltda, 

com apoio da empresa Hospitalar, que trabalha com Homecare, e da autora 

deste trabalho, que participou ativamente em várias partes do sistema, como: 

 Análise de requisitos do sistema. 

 Definição da interface com o usuário. 

 Acompanhamento e orientação da implementação do sistema da casa 

do usuário, tanto para TV Digital como para Web. 

 Acompanhamento e orientação da implementação do sistema da central 

de saúde. 

 Testes no sistema desenvolvido. 

 Validação com pacientes reais, que geraram os resultados desta 

dissertação. 

O sistema i-Care busca prover melhorias na autonomia do idoso ativo através 

de três diretrizes básicas resumidas na Figura 6:  
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 Monitoramento de sua saúde via sensores de sinais vitais e 

comunicação com uma central médica. 

 Conscientização de seu estado de saúde e reeducação física e 

alimentar.  

 Maior interação social com médicos, amigos, familiares e outros usuários 

do sistema através de ferramentas de comunicação.  

O sistema de gerência e educação proposto coloca à disposição do idoso, de 

acordo com a sua doença crônica, um ou mais sensores de sinais vitais. A 

Figura 6 mostra algumas possibilidades, como glicosímetro (caso ele seja 

diabético), medidor de pressão arterial (para portadores de hipertensão) e 

balança (para pacientes com sobrepeso ou obesidade). O pedômetro 

geralmente tende a ser disponibilizado para todos que possam fazer atividade 

física, de preferência caminhada, uma vez que o aparelho mede o número de 

passos dados. 

 

Figura 6.  Arquitetura do i-Care 

O Terminal de Acesso da TV digital ou outro equipamento, como um 

computador conectado na Internet ou tablet 3G, recebe os dados e os envia 

para uma central médica, de forma que os sinais do idoso possam ser 

monitorados e, caso algum parâmetro esteja fora do esperado, alguém entra 

em contato com o mesmo ou envia uma ambulância imediatamente. 
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A interface de interação provê diversas possibilidades ao idoso, algumas 

detalhadas adiante neste capítulo, como por exemplo, a possibilidade dele 

efetuar videoconferência com a família, amigos ou seu médico. Além disso, ele 

pode verificar o estado de seus sinais vitais, percebendo, por exemplo, se sua 

pressão arterial está muito alta ou muito baixa. 

Um sistema sendo executado na TV processa esses dados e adapta a 

interação com o idoso de acordo com os mesmos. Por exemplo, caso a 

pressão esteja muito alta, o sistema pode sugerir ao idoso assistir a um vídeo 

sobre alimentação saudável, ou sobre os motivos que levam a pressão do 

corpo aumentar, ou sobre malefícios da pressão alta. Vale lembrar que, 

simultaneamente, irá um alarme para a central de saúde, e o responsável 

habilitado da central de saúde pode tomar uma decisão. 

Caso o nível de glicose esteja alto, o sistema pode sugerir alguns vídeos que 

versam sobre alimentação saudável para diabéticos, com comentários de 

especialistas buscando conscientizar o mesmo do que pode ou não ser 

ingerido. Vale a mesma observação anterior. Um alarme será enviado à central 

de saúde, e o profissional da empresa de homecare remoto poderá tomar uma 

decisão de acordo com a sua experiência. 

Em paralelo, um sistema inteligente também é executado, sugerindo ao idoso 

dicas de saúde, como os benefícios das atividades físicas, adaptados, claro, 

para o perfil do idoso em questão, que pode ser mais ativo ou menos ativo. 

Em relação à parte social, a interface do sistema pretende permitir ao idoso 

acesso facilitado a um sistema de redes sociais e de videoconferência, 

minimizando o isolamento, que é um dos problemas existentes dentre os 

idosos, principalmente quando o companheiro(a) é falecido(a). 

5.2 Especificação da interface para o sistema i-Care 

Como parte deste trabalho se efetuou um estudo para apoiar a especificação 

da interface do sistema. A IHC (Interface Humano Computador) se dá entre 

dois sistemas, um sistema vivo e um sistema computacional (meio). A interface 

seria o meio operacional onde esses dois sistemas existem enquanto uma 

unidade composta (Sales, 2007). 
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O estudo detalhou aspectos de usabilidade para idosos, sendo adaptável tanto 

para TV Digital como para web. A seguir esse estudo será detalhado, e nos 

próximos itens será efetuado o detalhamento da implementação para TV e 

Web. 

Normalmente, os sistemas de telemedicina fazem uso de computadores 

pessoais, o que resulta em transtornos para as pessoas que não estão 

acostumadas a fazer uso dessa ferramenta na vida diária, tais como os idosos 

ou pessoas com doenças crônicas graves (Angius et al, 2008). Além disso, a 

maioria das tecnologias de homecare remoto não é construída levando em 

consideração o usuário/paciente, pois geralmente quem utiliza esta tecnologia 

são os profissionais de saúde que foram designados para o tratamento 

domiciliar.  

Filgueiras (2009) mostra a importância de levar em consideração o perfil 

cultural e linguístico do usuário para a criação de interfaces, quando observou 

uma maior incidência do analfabetismo e do letramento rudimentar na 

população idosa brasileira em sua pesquisa. 

Segundo Hayashi (2009), a grande maioria dos métodos de avaliação de 

interface e interação é oriunda de contextos de países desenvolvidos e está 

voltada para um público letrado, alfabetizado digitalmente e com familiaridade 

com o computador. Este cenário é bastante diverso na população brasileira, 

onde o número de pessoas excluídas digitalmente é bastante expressivo, 

principalmente quando se observa a faixa etária da terceira idade. Para reduzir 

a exclusão digital, o autor investigou a qualidade afetiva da interação do 

usuário por meio da televisão. Dentre os itens avaliados foram considerados 

aspectos como satisfação, motivação e domínio da aplicação. Constatou-se 

que sistemas que despertam sentimentos positivos de afeto nos usuários são 

utilizados mais regularmente, são mais fáceis de aprender, influenciam 

escolhas futuras de compra e produzem resultados mais harmoniosos. 

Susin (2009) coloca que os sistemas devem ser projetados de forma a atender 

às necessidades e se acomodar às capacidades do público alvo. Neste sentido 

torna-se imprescindível elaborar interfaces mais próximas dos usuários, 
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adaptando às capacidades e limitações dos mesmos para que ocorra uma 

interação eficiente e que proporcione maior conforto, eficácia e segurança. 

5.2.1 Recomendações de interfaces aplicadas aos idosos 

Carmichael (1999) desenvolveu um guia de estilos para o projeto de serviços 

de televisão interativa para idosos após estudar profundamente as limitações 

que normalmente atingem os idosos e como as interfaces podem ser 

desenvolvidas a fim de facilitar o uso de aplicações interativas no contexto da 

televisão digital. A seguinte lista trata sobre algumas dessas características 

limitantes: 

 Nas pessoas idosas os seus olhos e ouvidos sofrem uma variedade de 

mudanças à medida que vão envelhecendo, o que tende a degradar a 

precisão da informação visual e/ou auditiva transmitida ao sistema 

nervoso central. 

 O sistema nervoso do indivíduo idoso tende a ser mais “lento” no 

processamento da informação recebida pelos seus órgãos sensores, o 

que significa que uma quantidade variável de informação pode ser 

perdida. A informação que não é perdida pode ser “alterada” por fatores 

como as expectativas do visualizador ou do ouvinte num dado contexto. 

 O discurso (fala) deve ser apresentado da forma mais clara e precisa 

possível, sem qualquer distorção (ou som adicional), caso contrário, 

ocasionará um impacto desproporcional negativo para os ouvintes 

idosos. 

 Quanto ao toque e destreza manual, pessoas idosas experienciam uma 

ampla variedade de mudanças relacionadas à idade, conduzindo a uma 

grande diversidade de requisitos de usuário. Assim sendo, em muitos 

contextos, a população idosa não pode ser considerada como um grupo 

homogêneo. 

 Os idosos podem mostrar dificuldade para ignorar informação irrelevante 

e, por isso, deve-se ter cuidado para apresentar somente informações 

que sejam pertinentes à tarefa em execução. 
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 A memória de trabalho das pessoas idosas tende a ser relativamente 

mais “frágil” do que a das pessoas mais jovens, resultando em um 

esquecimento rápido, caso a informação transmitida necessite de mais 

esforços mentais para sua memorização. Esta característica pode ser 

minimizada apresentando situações familiares ao idoso, reduzindo os 

esforços mentais para a efetiva memorização. 

 A intimidação das pessoas idosas pela tecnologia pode ser eliminada no 

uso de serviços interativos, desde que haja uma compreensão dos 

benefícios pessoais que possam ser obtidos, assim como uma primeira 

experiência positiva e bem sucedida no uso da tecnologia oferecida. 

A partir destas características foram construídas e apresentadas nesse guia as 

principais recomendações: 

1. Os caracteres do texto devem ser apresentados no maior tamanho 

possível. O texto, quando apresentado em uma única palavra 

geralmente é satisfatoriamente legível para idosos. No entanto, o texto 

apresentado para leitura contínua precisa ser relativamente mais claro 

do que simplesmente legível para garantir a compreensão adequada do 

conteúdo e suas inferências. 

2. O layout da apresentação na tela deve ser projetado de tal forma que 

seja facilmente compreendido pelo usuário. Isto pode também envolver 

o uso de instruções explícitas. O significado de qualquer instrução 

explícita usada deve ser previamente testado com usuários novos. 

3. Ícones que são significativos são mais benéficos do que os abstratos ou 

arbitrários, embora o significado deva ser previamente estabelecido com 

os usuários. 

4. Várias formas de destaque podem ser úteis para chamar a atenção do 

usuário para áreas importantes da tela. É preciso cuidado a fim de 

assegurar que o destaque seja apropriado ao contexto. Destaques 

visuais e outros eventos podem ser úteis quando reforçados pelo som, o 

qual deve ser rico (ou seja, não somente tons) e preferencialmente 

significativo. 
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5. Algumas tarefas de interação que cabem em uma única tela podem ser 

divididas em várias (com instruções associadas), tendo por objetivo 

facilitar a compreensão dos idosos. Uma variedade de técnicas pode ser 

usada para restringir o progresso em uma tarefa de interação, bem 

como guiar os usuários e minimizar erros. 

6. Para tarefas complexas deve-se considerar a apresentação de uma 

demonstração interativa para treinar usuários novos e prepará-los para o 

que devem fazer. No entanto, esforços devem ter sido realizados para 

garantir que o serviço interativo seja efetivamente independente do nível 

de habilidade ou conhecimento do usuário. 

7. Dar especial atenção ao dispositivo de controle pretendido para o uso do 

sistema. Este deve ser fácil de utilizar para todos os usuários (dadas as 

operações requisitadas). 

5.2.2 Proposta e avaliação da interface para o sistema i-Care 

Para a proposta da interface, utilizou-se como base os conceitos e indicações 

detalhados acima, tanto em relação às características de usabilidade para 

usuários idosos como estudos de sistemas de homecare remoto. 

As especificações a seguir tomaram como base principal a interface da TV 

Digital, pois esta é facilmente adaptável para uso em tablets e computadores 

ligados na Web. 

Com base nos aspectos relativos ao layout, poucos elementos foram colocados 

em cada tela, evitando problemas de sobrecarga de informação. Na Figura 7, 

pode-se observar a tela de abertura do i-Care que, como em todas as telas 

desenvolvidas, apresenta fundo escuro, fontes claras e não serifadas (fonte gill 

sans), em tamanho apropriado de leitura para o público alvo, conforme 

recomendações de interfaces para idosos e usabilidade para TV digital (Susin 

& Grazziotin, 2009) (Cybis et al, 2007). Além disso, quatro teclas de acesso 

rápido respeitam a sequência de aparecimento das cores no controle remoto e 

visam facilitar para o usuário que, através de um toque (feito através da 

seleção de cores) ou pela seleção através das setas, pode escolher e entrar na 

opção desejada, seja esta “Exames” (cor vermelha), “Gráficos de 
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Desempenho” (cor verde), “Comunicação” (cor amarela) ou “Dicas de Saúde” 

(cor azul).  

 

Figura 7.  Portal de Abertura do i-Care 

Conforme Carmichael (1999) propõe, promoveram-se formas de destaque úteis 

que visam chamar a atenção do usuário para áreas importantes da tela, 

destacando informações a fim de guiar os usuários através de uma sequência 

de operações na tela (Figura 8 e Figura 9).  
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Figura 8.  Exemplo de uma tela “Exames” 

Mecanismos de orientação e navegação eficazes permitem que os usuários 

mantenham seu foco no que é importante e precisem despender pouco ou 

nenhum esforço para se localizar no ambiente, facilitando a sua utilização. 

Pensando nisso, optou-se por manter aparente somente as setas ou botões 

que o idoso poderá usar, procurando encontrá-los sempre no mesmo lugar, 

com a mesma forma e cor, como por exemplo os botões “sair” (Figura 7, Figura 

8 e Figura 9), o botão “OK” (Figura 8 e Figura 9) ou as setas de “Retornar” e 

“Avançar” (Figura 9). 
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Figura 9.  Exemplo de uma tela “Dicas de Saúde” 

A Figura 9 apresenta algumas das possíveis sugestões de dicas de saúde, 

através de reportagens e entrevistas com médicos, nutricionistas, 

fisioterapeutas, educadores físicos, entre outros especialistas. São vídeos de 

curta duração que abordam assuntos importantes e de interesse do usuário, 

bem como planos de exercícios físicos e receitas caseiras direcionadas a 

determinado perfil de idoso, promovendo uma maior conscientização no 

cuidado com a saúde e bem-estar. 

Na tela de comunicação (Figura 10), o idoso poderá “conversar” via serviço de 

videoconferência com a central de saúde, familiares e outros usuários do i-

Care. Nessa funcionalidade, o usuário terá acesso a informações, notícias, 

eventos que estejam programados para a terceira idade, bem como 

disponibiliza algumas atividades lúdicas com o foco na saúde e bem estar, tais 

como perguntas e respostas (quiz), entre outras, a fim de que o idoso possa se 

distrair e mesmo assim aprender, promovendo uma melhoria na sua qualidade 

de vida.  
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Figura 10. Tela “Comunicação”   

Xavier (2004) aponta que a interface deve, conforme o contexto, adaptar-se ao 

usuário. Assim, faz-se necessário o envolvimento deste no projeto, levando em 

consideração suas opiniões nas fases de análise, concepção, 

desenvolvimento, implantação e revisões do sistema. 

5.2.3 Resultados preliminares relacionados à construção da interface 

Atividades como desenvolvimento da maquete, protótipo ou versão evolutiva do 

sistema devem ser realizadas com o envolvimento adequado do usuário que 

deverá ser fonte de informação, bem como avaliador de versões da interface e 

até mesmo responsável por certas decisões de projeto. De modo geral, a 

interface deve ser simples, agradável, atraente e, de certa forma, desafiar o 

usuário para objetivos não triviais, mas que estejam ao seu alcance (CYBIS et 

al., 2007) (SHNEIDERMAN & PLAISANT, 2009). 

A fim de promover uma abordagem participativa para a construção dessa 

interface, foi realizada uma análise da interação de usuários reais dentro do 

domínio de aplicação através da utilização de um questionário. A aplicação de 

questionário é uma técnica bem estabelecida de coleta de dados demográficos 

e de opiniões de usuários (Filardi, 2008) e pode ser utilizada isolada ou em 
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conjunto com outros métodos de avaliação, a fim de esclarecer ou aprofundar 

algum assunto.  

Com base no estudo de Filardi (2008), elaborou-se um questionário para 

avaliar o efeito da interface junto ao usuário no que diz respeito 

especificamente à composição dos elementos na tela e a linguagem utilizada 

nas mesmas, adaptando-se o questionário de satisfação QUIS (2011) a uma 

versão resumida, a fim de facilitar o preenchimento e posterior análise dos 

dados. O QUIS é uma ferramenta que possui a finalidade de estimar a 

satisfação subjetiva dos usuários focando aspectos específicos da interface. 

Trata-se de um dos questionários de usabilidade mais amplamente 

empregados na avaliação de interfaces.  

A avaliação contou com a participação de 14 idosos, 9 do sexo feminino, 5 do 

sexo masculino, faixa etária entre 60 - 87 anos e constituiu-se da aplicação de 

um questionário pré-sessão, referente ao perfil do usuário, experiência com 

tecnologias no dia-a-dia e uso de homecare (Figura 11), e um questionário pós-

sessão, a fim de obter uma avaliação subjetiva através do background dos 

sentimentos do usuário em relação à interface proposta (Figura 12). 

 

Figura 11. Questionário Pré-sessão 
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Para o questionário pós-sessão (Figura 12), utilizou-se a escala Likert, sendo 1 

o grau mais baixo e 5 o grau mais alto.  

 

Figura 12. Questionário Pós-sessão 

Os resultados dessa avaliação foram publicados em Jantsch et al (2011). O 

artigo descreve os estudos de validação da interface para 14 idosos, sendo 7 

idosos com ensino fundamental, 4 com ensino médio e 3 com ensino superior, 

sendo que a maioria apresentava experiência com tecnologia, principalmente 

no que se refere à TV. Apenas um dos idosos entrevistados apresentava pouca 

experiência com tecnologia e utilizava sistema de saúde à domicílio, 

necessitando cuidados semanais de um fisioterapeuta. No que diz respeito ao 

entendimento e satisfação dos idosos quanto à interface do sistema, 11 

participantes consideraram a forma e o tamanho da letra fácil de ler, e os itens 

fáceis de encontrar, pontuando na escala 5, o que possibilitou a continuidade 

na arquitetura proposta. 
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5.3 Implementação do sistema i-Care 

Esta seção apresenta os detalhes da implementação da interface do i-Care 

tanto para TV Digital como para WEB. 

Para TV Digital, é necessário a existência de um aplicativo interativo rodando 

no Terminal de Acesso ou na TV. Esse terminal de acesso ou TV deve ter 

conexão à Internet a fim de que os sinais vitais dos pacientes sejam 

transmitidos à central de saúde.  

Para WEB, a implementação foi projetada para ser utilizada através de um 

navegador em um computador ou TV, ambos com conexão à Internet. 

O resultado desse estudo foi publicado por Barbosa et al (2011) e também é 

parte integrante do desenvolvimento desta dissertação. 

5.3.1 Implementação do sistema i-Care para TV digital 

Brackmann (2010) salienta que com a superposição da informática e das 

telecomunicações, o campo de atuação da televisão adquire uma enorme 

diversidade, ainda mais que a televisão é um dos mais importantes meios de 

comunicação no Brasil e sempre teve um forte papel integrador, sendo um 

agente de cultura e entretenimento presente em mais de 95% de todos os 

domicílios brasileiros. Com a TV Digital, a televisão terá o potencial para tornar-

se uma ferramenta de inclusão social e digital.  

A tecnologia de TV digital no Brasil, desde seu surgimento em 2006, criou uma 

expectativa muito grande em relação ao desenvolvimento de aplicações 

interativas capazes de oferecer uma série de serviços úteis e novas 

experiências aos telespectadores. Exemplos de aplicativos são vários, e pode-

se citar em 2008 a experiência da Globo, que colocou no ar quatro aplicativos 

interativos: Carnaval 2008, Brasileirão 2008, Olimpíadas de Pequim e Eleições 

200814. Em 2009, entrou o Big Brother Brasil, que ficou disponível também em 

dispositivos móveis e a novela “Caminho das Índias”. Em início de 2010, a 

Caixa Econômica Federal15 demonstrou um aplicativo de interatividade para a 

                                                      
14 http://javafree.uol.com.br/noticia/3931/TV-Digital-Globo-ja-faz-testes-de-interatividade-no-celular-e-estuda-
usar-satelite.html  
15 http://www.tvglobodigital.com/noticias/ler/geral/caixa_demons ta_aplicativo_para_t_v_digital_em_brasilia/162 
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TV Digital onde o usuário, por meio da TV, é capaz de fazer diversas consultas, 

tais como: pedir crédito imobiliário, ver resultados de sorteios e acessar 

informações sobre o FGTS e o programa “Minha Casa Minha Vida”. Ou seja, 

serviços já oferecidos pela Caixa Econômica Federal (CEF) na internet 

passariam a ser oferecidos igualmente pela TV. Nessa linha também estão os 

aplicativos de notícias na TV Bandeirantes, e o portal de interatividade do SBT, 

entre outros. 

Muitas vezes, entretanto, são criados aplicativos que ainda não estão alinhados 

com o modelo de negócios de uma emissora de televisão e talvez nunca 

estejam, fazendo com que os cidadãos que quiserem executar o mesmo 

devam inserir um pendrive no Terminal de Acesso da Televisão Digital, 

executando-o manualmente. Exemplos de pesquisas e projetos onde é 

necessário inserir um pendrive no Terminal de Acesso são muitos, como o TV 

Digital Social, da Dataprev16, que está numa jornada para a disponibilização do 

aplicativo para a população via emissoras de televisão. Na área de educação, 

há o projeto OBAA17 (Padrão de Metadados de Objetos de Aprendizagem), que 

definiu um novo padrão de metadados educacionais, assim como diretrizes 

para o desenvolvimento de objetos de aprendizagem interoperáveis entre Web, 

TV digital e dispositivos móveis (Bordignon et al, 2009). Na área da saúde, 

pode-se citar o projeto i-Care (Jantsch et al, 2011), que busca a 

autoconscientização e mudança de hábitos da população em envelhecimento.  

Além dessas tendências tecnológicas, existem pesquisas buscando mostrar a 

importância de utilizar a televisão como meio de interação com o cidadão, 

devido ao seu caráter agregador e devido a ela normalmente se encontrar na 

sala de estar da residência, que é o centro da casa.  

Para que a aplicação do i-Care seja compatível com qualquer Terminal de 

Acesso que suporte o SBTVD, foi desenvolvida uma versão inicial do sistema 

nas linguagens NCL e Lua, para ser corretamente executada no middleware 

Ginga, mais precisamente na sua parte declarativa que já possui 

implementação real no mercado, chamada Ginga-NCL/Lua. Toda a 

                                                      
16 http://portal.dataprev.gov.br/2010/07/23/ dataprev-apresenta-tv-digital-social-em-porto-alegre/ 
17 http://www.portalobaa.org/ 
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implementação foi realizada com o apoio do Laboratório do PRAV18 (Projetos 

em Áudio e Vídeo), da Informática da UFRGS. 

A intensa interatividade demandada pelo i-Care e sua grande quantidade de 

funcionalidades são facilmente encontradas em programas desenvolvidos para 

serem executados em computadores pessoais, mas no momento em que tais 

funcionalidades são transferidas para o cenário dos aplicativos de TV digital, no 

qual o Ginga faz parte e onde o suporte tecnológico é reduzido, apareceram 

algumas limitações, principalmente relacionadas à navegação na interface 

gráfica; exibição e execução de vídeo e áudio; suporte a recursos de 

videoconferência;  suporte a recursos de armazenamento e gerenciamento de 

dados; e comunicação com servidores remotos. No entanto, foi possível fazer a 

implementação do sistema para TV Digital mesmo com essas limitações. 

5.3.2 Implementação do sistema i-Care para WEB 

Em paralelo a essa tendência de crescimento da televisão digital interativa, 

está acontecendo outra tendência atualmente, que é o crescimento de 

televisões que permitem execução de aplicativos na Internet, oferecendo uma 

série de possibilidades, como acesso ao Facebook, Youtube, Skype, Wikipedia, 

Picasa, entre outros.  

Entre essas plataformas de TV destacam-se o Google TV19, Boxee20, Apple 

TV21, Microsoft Media Room22, OpenTV23, e também iniciativas de convênios 

entre fabricantes de televisores e sites de Internet, como a tecnologia Netcast, 

da linha Infinita da LG24 e da linha Smart TV da SAMSUNG25. 

O HTML (Hypertext Markup Language) é a linguagem adotada pela Web para 

descrever os diversos tipos de documentos que apresentam as formas 

possíveis de conteúdo a quem navega. Sua principal característica é o uso de 

tags para indicar elementos de estrutura visual nos documentos (layout), 

                                                      
18 http://www.inf.ufrgs.br/prav/esrtd/ 
19 http://www.google.com/tv 
20 http://www.boxee.tv/ 
21 http://www.apple.com/appletv/ 
22 http://www.microsoft.com/mediaroom/ 
23 http://www.opentv.com/ 
24 http://www.lginfinita.com.br/ 
25 http://www.samsung.com/br/microsite/smarttv/?cid=Digitas_ Samsung_Google_SmartTV_SmartTV 
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possuindo diversos tipos de elementos para esse fim, tais como imagens, 

tabelas, marcadores de parágrafos e criação de divisões hierárquicas. 

Pelo fato de utilizar tecnologias Web, fica evidente que os requisitos 

envolvendo comunicação com servidores remotos no aplicativo i-Care são 

melhores resolvidos através dessa plataforma. Portanto, entre suas principais 

vantagens estão: videoconferência, streaming de conteúdo multimídia, 

comunicação segura com servidores remotos e uso de Web services. Além 

disso, destaca-se a atual capacidade de armazenamento do PC em relação 

aos Terminais de Acesso de TV.  

5.3.3 Conclusões sobre as implementações 

Considerando-se as vantagens e desvantagens citadas para cada plataforma, 

optou-se por executar o aplicativo de duas formas, conforme preferência do 

participante: 

1. Sobre uma plataforma PC móvel, como um netbook, porém tendo o 

aparelho de TV como saída e o teclado ou o controle remoto para 

interação. 

2. Por meio do próprio computador, como se a pessoa estivesse 

utilizando qualquer aplicativo web.   

Em termos do estudo e das validações efetuadas nesta dissertação, utilizou-se 

um netbook ligado à Internet como parte integrante do kit entregue aos 

pacientes. Apesar do sistema i-Care ser compatível com Smart TVs ou TV 

Digital, a forma de trabalho via navegador Web em um computador ligado à 

Internet se mostrou a mais efetiva no ambiente de validação utilizado. 

5.4 Estudo final com usuários idosos 

A quarta parte da metodologia diz respeito ao estudo final da pesquisa e visa 

responder a questão norteadora que foi destacada na introdução deste trabalho 

e definida como: 
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Que mudanças de hábitos relativas à qualidade de vida podem ser promovidas 

por uma tecnologia capaz de monitorar alguns dados dos usuários e, a partir 

dessas informações, fornecer dicas para a promoção da saúde? 

A presente pesquisa foi estruturada como um estudo transversal, de 

abordagem quali-quantitativa, de modelo exploratório e do tipo descritivo.  

Segundo Strauss e Corbin (2008), é através da pesquisa qualitativa que se 

coletam dados sobre comportamentos, emoções e sentimentos, sendo que 

alguns dados podem ser quantificados, como no caso do censo ou de 

informações históricas sobre pessoas ou objetos estudados, no entanto, a 

análise é predominantemente interpretativa. É uma abordagem que garante um 

senso de visão e leva o analista a seguir junto com a pesquisa.  

Para desenvolvimento da pesquisa, foi selecionada uma amostra por 

conveniência, com portadores de doenças crônicas e com idade mínima de 60 

anos, a saber: 5 indivíduos, 2 homens e 3 mulheres, com idades variando de 

60 a 85 anos, autônomos, com diagnósticos de diabete mellitus, hipertensão 

arterial sistêmica e/ou sobrepeso/obesidade, descritos a seguir: 

 Participante 1: uma senhora de 85 anos com diagnóstico de hipertensão 

arterial e obesidade, não fazendo atividade física (classificando-se como 

sedentária) e com alimentação majoritariamente baseada em 

carboidratos e lipídios, ou seja, pouco saudável. Sofreu um infarto em 

2006 e, devido a isso, foi morar em residência para idosos 

independentes e idosos parcialmente dependentes, que oferece serviços 

adequados às necessidades do envelhecimento através de uma equipe 

multidisciplinar. Optou por utilizar o aplicativo i-Care através do netbook, 

tendo o aparelho de TV como saída e o teclado para interação. 

 Participantes 2 e 3: um casal de 68 e 61 anos que residem no seu 

apartamento e não possuem empregados. O senhor é o mais velho e 

tem diagnóstico de hipertensão arterial, sobrepeso e também Mal de 

Parkinson. Não tem outro atendimento a domicílio que não seja eu, no 

caso, que dou aulas de personal training duas vezes na semana mais 

focada na parte de melhorar seu enrijecimento muscular, percepção 

espacial, equilíbrio e postura. A senhora apresenta sobrepeso e não faz 
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atividade física que não sejam as AIVD (Atividades Instrumentais da 

Vida Diária). Procuram ir ao médico semestralmente e fazem exames de 

rotina semestral/anualmente. Optaram por utilizar o i-Care por meio do 

próprio computador, como se estivessem utilizando qualquer aplicativo 

web. 

 Participante 4: um senhor de 60 anos que mora sozinho, tem sobrepeso, 

hipertensão arterial e diabetes mellitus tipo 2. Teve dois infartos, com 47 

e 56 anos, sendo que nesta época estava obeso. Não pratica atividade 

física regular e cuida um pouco mais a alimentação devido ao diabetes, 

mas mesmo assim, tem seus excessos e sua glicose, vez por outra, 

dispara. Assim como os participantes 2 e 3, optou utilizar o aplicativo por 

meio do próprio computador.  

 Participante 5: uma senhora de 60 anos que mora com o marido e 

possui empregados. Tem hipertensão arterial e já tem o IMC (Índice de 

Massa Corporal) dentro da faixa considerada obesidade. Faz pilates 2 

vezes na semana e diz ser “boa de garfo”. Faz consultas e exames 

médicos periódicos. Assim como a participante 1, optou por utilizar o 

aplicativo i-Care através de um notebook, porém sem o auxílio de um 

monitor maior, e utilizando o teclado do mesmo para interação. 

A sistemática de contato com os participantes foi através de convite para, 

primeiramente, conhecer o sistema. Após, explicou-se sobre as avaliações e 

entrevistas que seriam feitas, tanto no início quanto no término do estudo. 

Seguido da apresentação do sistema e do aceite de participação através da 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice I), foram 

realizadas uma anamnese através do preenchimento do perfil da condição de 

saúde (PCS) e uma avaliação antropométrica (Apêndice II), a fim de obter 

dados em relação ao peso, altura e percentual de gordura, entre outros, 

conforme protocolos sugeridos por Matsudo (2010).  

Importante salientar que, além da assinatura do Termo de Consetimento Livre 

e Esclarecido pelos participantes, o responsável pelo residencial de idosos 

concordou com a realização da pesquisa no seu estabelecimento e assinou o 

Termo de Consentimento Informado (Apêndice III). 
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A entidade WHO (2001) coloca que a saúde física e mental são inseparáveis 

quando se tem por objetivo o bem estar e qualidade de vida, e a saúde mental 

vai ganhando importância quando se trata de anos de vida pautados pela 

incapacidade. Ou seja, a promoção de saúde mental também é questão 

imprescindível no mundo contemporâneo, uma vez que transtornos de humor e 

depressão são cada vez mais presentes e incapacitantes. Porém, a saúde 

mental não pode ser narrada somente como referência à doença mental. 

Importante um olhar que vê a saúde mental como fator de subjetivação ou de 

composição afetiva sobre o estar no mundo. 

Sendo assim, um dos instrumentos utilizados foi a entrevista semi-estruturada 

(Apêndice IV), gravada para posterior análise detalhada. A entrevista foi 

composta de perguntas iniciais que buscavam conhecer o contexto atual do 

indivíduo, mas que poderia concluir com mais perguntas, uma vez que cada 

uma poderia originar outros questionamentos esclarecedores. Os principais 

aspectos cobertos pela entrevista foram: 

 Atividades da vida diária (AVD): referem-se às atividades de cuidados 

pessoais básicos, como a segurança do indivíduo para comer, tomar 

banho, vestir-se, e assim por diante.  

 Atividades instrumentais da vida diária (AIVD): referem-se às tarefas 

mais complexas da vida, como a segurança para sair na rua, caminhar 

sozinho, fazer compras, entre outras. 

 Hábitos do indivíduo: referem-se às atividades físicas, tipo de 

alimentação e hábitos de lazer. 

 Autoestima do indivíduo: referem-se à felicidade pessoal, grau de 

depressão, entre outros. 

Para Triviños (2001), nesse tipo de pesquisa mantém-se o roteiro da entrevista 

que pode ser enriquecido com novas perguntas e respostas, valorizando tanto 

a presença do pesquisador quanto do sujeito que está prestando as 

informações, além de oferecer a parte fundamental do diálogo e a naturalidade 

necessária para uma boa investigação. 
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O mês de realização da pesquisa para os participantes 2, 3 e 4 foi janeiro de 

2012 e para os participantes 1 e 5 foi março de 2012. Após 3 a 4 meses de 

término do estudo e não mais utilizando o sistema, os sujeitos foram 

contatados novamente e em conversa informal, obtiveram-se informações 

sobre uma ou mais alterações nos seus hábitos diários e se havia relação com 

o fato de terem utilizado esse sistema de gerenciamento em saúde. 

Durante a realização do estudo, que teve duração de 31 dias, foram realizadas 

visitas semanais a fim de verificar mudanças em relação a hábitos de saúde 

através de conversas espontâneas e relatos. Também foi solicitado aos 

sujeitos dessa pesquisa que registrassem suas impressões diárias sobre como 

estavam se sentindo, alguma mudança que foi observada em seu 

comportamento, ou algum conhecimento novo adquirido a partir da utilização 

do sistema (Apêndice V).  

Um apontamento importante a fazer é o fato de que, para este estudo, o 

módulo “Central de Saúde” estava sendo monitorado por mim e, quando algo 

não estava de acordo, como a não entrada de dados ou algum índice fora dos 

limiares aceitos, inicialmente eu mesma entrava em contato com os 

participantes do estudo para saber mais detalhes. Durante este processo, 

nunca houve a necessidade de contatar com os médicos de cada um, mesmo 

assim, todos estavam cientes da pesquisa da qual seus pacientes estavam 

participando. 

Além da pesquisa qualitativa, foi efetuada uma análise quantitativa em relação 

às diferenças entre os parâmetros funcionais obtidos através dos exames 

diários realizados e das medidas efetuadas no registro de visitas. 

Essa análise trouxe informações sobre as seguintes alterações: 

 Medidas antropométricas tais como: circunferências corporais e dobras 

cutâneas. 

 Composição corporal, como o peso de massa magra e peso de massa 

gorda. 

 IMC (Índice de Massa Corporal), IAC (Índice de Adiposidade Corporal) e 

ICQ (Índice Cintura Quadril). 
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 Índices de glicose (para o paciente diabético). 

Com base nisso, também foram buscadas evidências sobre o impacto do 

sistema na vida dos indivíduos analisados. 



80 

 

6 RESULTADOS 

Primeiramente importa salientar que durante e após o mês de realização do 

monitoramento via o sistema de gerenciamento ficou claro que só o fato de 

estarem participando de um programa de saúde já motivou o alcance de 

determinadas metas. Por exemplo, os indivíduos agora tinham que caminhar 

um número mínimo de passos/dia, além de medir a pressão arterial e os 

batimentos cardíacos com o intuito de preencher o formulário do sistema, pois 

caso contrário o mesmo mostraria um alarme para o usuário e para o centro de 

saúde. 

Para melhor facilitar a leitura e entendimento, a seguir os resultados de cada 

participante serão detalhados em diferentes seções, em ordem descrescente 

de idade. 

6.1 Participante 1 

A senhora de 85 anos não costumava caminhar mais do que 200 passos por 

dia, praticamente não saía de dentro do residencial, salvo se um dos seus 

filhos fosse buscá-la para passear, o que acontecia na média de 1 vez na 

semana. Ela evitava sair sozinha, pois tinha medo de atravessar ruas e cair. 

Ficava muito dentro do seu quarto, assistindo TV. Falou que, por volta de 6 

meses antes do início desta pesquisa, participava das aulas de ginástica que o 

residencial proporciona, mas quando houve necessidade de reforma e 

trocaram o local da ginástica para junto da sala de bem-estar, passou a não 

fazer mais em virtude do movimento de pessoas e olhares curiosos. 

Atualmente, participava das aulas de artesanato, geralmente uma vez a cada 

quinze dias e assistia as missas semanais que eram oferecidas lá mesmo. Ou 

seja, nada de muito “ativo”. 
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Diariamente ingeria pela manhã remédios receitados para o coração, gastrite e 

pressão arterial, os quais manteve durante o período do estudo, conforme 

recomendação médica.  

A Tabela 2 mostra suas medidas iniciais e ao término dos 31 dias da pesquisa. 

Os valores recomendados também aparecem para algumas medidas 

pertinentes e para as quais encontram-se tabelas de referência26,27, 28, 29. 

Tabela 2. Medidas para Participante 1 

Medidas Início Após 31 dias 
Valores 

Recomendados 

Peso 89.800 kg 87.900 Kg Entre 77 e 81 kg 

Altura 1.51 m 1.51 m  

Gordura Corporal 37,04% 34,44% Entre 22,5 e 27,5% 

Peso de Massa Gorda 33.260 kg 30.270 kg --- 

Peso de Massa Magra 56.540 kg 57.630 kg --- 

IMC 39.38 38.55 De 18,5 a 24,90 

ICQ 0,75 0,74 <0,76 

IAC 56,91 55,29 De 20 a 25 

Braço Relaxado 39 cm 38 cm --- 

Braço Contraído 38 cm 38 cm --- 

Cintura 105 cm 101 cm --- 

Quadril 139 cm 136 cm --- 

Perna 40,5 cm 39 cm --- 

Dobra Cutânea Coxa 68,7 mm 58 mm --- 

Dobra Cutânea Subescapular 33 mm 25 mm --- 

Dobra Cutânea Íliocristal  32 mm 27 mm --- 

Como observado, todas as medidas diminuíram no período de monitoramento, 

sendo que, 3 meses após o término do estudo, em nova visita e conversa 

informal, a sra. colocou que um dos benefícios em ter participado da pesquisa 

foi o fato de dar-se conta que ficou mais ativa: “Estou me movimentando mais, 

lembro de alguns exercícios que assisti nos vídeos e procuro fazer pelo menos 

3 vezes na semana. Também perdi um pouco mais a vergonha e tenho feito as 

aulas de ginástica que o residencial oferece pelo menos uma vez na semana... 

Sei que é importante para minha saúde... E quero me sentir melhor... Quando o 

                                                      
26 http://www.saudeemmovimento.com.br/saude/tabelas/tabela_de_referencia_imc.htm 
27 http://www.saudeemmovimento.com.br/saude/tabelas/tabela_de_referencia_composicao.htm 
28 http://www.saudeemmovimento.com.br/saude/tabelas/tabela_de_referencia_cintura.htm 
29 http://www.saudecomciencia.com/2011/03/iac-indice-de-adiposidade-corporal-o.html  

http://www.saudecomciencia.com/2011/03/iac-indice-de-adiposidade-corporal-o.html
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dia ajuda, dou uma volta na quadra também. Acho que emagreci mais um 

pouquinho, mas sei que ainda estou gordinha... (risos).”  

Além disso, considerou-se relevante o fato de que o sujeito da pesquisa, com 

85 anos de idade, conseguiu baixar quase 2 kg no ponteiro da balança em 

pouco tempo (um mês) sem dieta específica ou exercícios prescritos. Para 

tanto, há necessidade de um maior autocontrole de comportamentos 

alimentares e a consciência dos problemas que a obesidade pode causar, 

como hipertensão e doenças cardiovasculares, doenças essas que a 

participante 1 apresenta. 

Já os resultados alcançados por meio da análise dos dados do sistema durante 

31 dias, tais como número de passos, frequência cardíaca de repouso e 

pressão arterial são apresentados na Figura 13, Figura 14 e Figura 15, 

respectivamente. 

 

Figura 13. Número de Passos para Participante 1 

Pode-se observar que, apesar da idade avançada e da maior dificuldade em 

adaptar-se a novas situações, houve motivação para participar do programa e 

exercitar-se mais, como a própria participante comentou: “Ao final do primeiro 

dia quando me dei conta que não tinha caminhado nem 200 passos, não 
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acreditei! Fui caminhar no corredor mais um pouco... Sei que o que fiz ainda é 

pouco e vou procurar me mexer mais.” 

Tal comentário está relacionado ao que diz Delors (2001) quando ressalta os 

quatro pilares básicos para um novo conceito de educação ao longo da vida, 

sendo “aprender a fazer” um desses pilares. 

Um comentário interessante que a mesma fez foi que “com a aparelhinho esse 

de medir os passos, a gente tem noção do que faz e do que não faz. Isso 

motiva para eu caminhar mais. Achei bem legal, inclusive gostaria de adquirir 

um.”   

Na Figura 14, pode-se observar que não houve grande variação na FC, mas 

mesmo assim houve um decréscimo das medidas já durante os 5 primeiros 

dias, mantendo-se uma constância até o término do programa. Como a 

mudança de exercício foi pequena nesses dias, conforme pode-se ver pela 

Figura 13, atribui-se esse resultado à ansiedade inicial, e provavelmente a 

frequência cardíaca normal da paciente seja em torno de 70 a 75 batimentos 

por minuto. 

 

Figura 14. Frequência Cardíaca de Repouso para Participante 1 

A pressão arterial também apresentou um decréscimo (Figura 15), porém deve-

se lembrar que a paciente ingere diariamente medicação para hipertensão e 

que, conforme citado no capítulo 2, existem alterações para PA próprias do 

processo de envelhecimento. A conclusão é que a pressão manteve-se normal 

ao longo de todo experimento, sem mudanças significativas. 
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Figura 15.  Dados para Pressão Arterial Sistólica e Diástólica para Participante 1 

Em relação à tecnologia, a participante não se adaptou à utilização do mouse, 

preferindo trabalhar direto com o dedo no mousepad do netbook. No início 

houve certa dificuldade e foi necessário mais de um treinamento para que ela 

se sentisse segura, uma vez que nunca havia sequer sentado na frente de um 

computador. Na primeira semana preferiu anotar os dados em um papel e 

quando fui visitá-la na semana seguinte, daí sim colocou todos os dados 

através das minhas instruções verbais. Foi tranquilo. Nas semanas seguintes o 

fez sozinha. Inclusive na terceira semana criamos um email para ela, que 

achou o máximo conseguir se comunicar comigo e com os filhos também. 

Quando fui visitá-la novamente após os 3 meses, ela já tinha se aventurado na 

estrutura tecnológica que o residencial disponibiliza e havia criado inclusive um 

perfil no facebook. Estava mais disposta e mais incluída digitalmente, feliz por 

poder se comunicar mais com seu neto e ver fotos dos seus bisnetos que 

estavam a caminho. 

Com o descrito acima, vale refletir sobre o que escreveu Kachar (2010) em 

relação ao domínio das tecnologias, colocando da necessidade do idoso em 

aprender essa nova linguagem e que pessoas de mais idade precisam 

efetivamente de mais tempo para aprender a utilizá-las, pois geralmente 

seguem um ritmo mais lento para aprender a manipular e assimilar os 

mecanismos de funcionamento desses artefatos.   
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6.2 Participante 2 

O senhor de 68 anos mantinha em sua rotina execícios físicos por meio das 

aulas com personal trainer duas vezes na semana. Não tinha o costume de 

caminhar ou exercitar-se nos outros dias, apesar da recomendação. Sua 

alimentação não era muito regrada, tomava café da manhã, às vezes 

almoçava, às vezes não, não tinha o costume de lanchar e não era sempre que 

jantava, muitas vezes comia “uns belisques”, sempre acompanhados de uma 

ou mais cervejas, essas sim, quase que diariamente.   

Já aposentado há mais de 15 anos, não continuou com outra forma de trabalho 

que o mantivesse mais ativo socialmente e acabou limitando-se a ficar mais em 

casa, fazendo palavras cruzadas, vendo TV e jogando paciência ou sodoku no 

computador. Infelizmente, acredito que o fato da aposentadoria precoce e o 

não engajamento em outra atividade promoveram um decréscimo na sua 

qualidade de vida e bem-estar.   

Em relação à medicação, tomava diariamente remédios para hipertensão pela 

manhã. Em compensação, para o tratamento do Parkinson as doses eram de 4 

em 4 horas, excetuando-se no período da noite que intervalava 8 horas, e 

mesmo com a prescrição médica, muitas vezes esquecia, ou deixava para 

depois, em virtude das recomendações em relação à ingesta de alimentos e ou 

bebida alcoólica. Também comentou que gostava de “fazer experimentos”, e 

deixava de tomar a medicação por conta própria, ou ainda tomava fitoterápicos 

que, segundo ele, amenizavam os tremores.     

No que diz respeito as medidas realizadas antes e após 31 dias, encontram-se 

representadas na Tabela 3 e, conforme observado, houve uma boa redução no 

percentual de gordura corporal e na medida da cintura. O percentual de 

gordura corporal diminuiu mais de 5%, levando o participante para dentro da 

faixa dos valores recomendados (ver coluna 4). A medida da circunferência da 

cintura diminuiu em 4 cm, mostrando um dos locais onde houve redução de 

gordura. 

Outro fato importante nas medidas é a diminuição no peso de massa gorda e 

aumento de massa magra. Apesar da diminuição de peso ter sido de 1,5kg, a 
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diminuição de massa gorda foi de 4,3 kg. A diferença está no aumento de 

massa magra, de 2,8 kg. Isso mostra que o participante, além de perder 

gordura corporal, ganhou musculatura, sendo duplamente bom para o mesmo. 

Tabela 3. Medidas para Participante 2 

Medidas Início 31 dias 
Valores 

Recomendados 

Peso 83.500 kg 82 Kg Entre 76.500 e 80 kg 

Altura 1.67 m 1.67 m  

Gordura Corporal 24,9% 20,12% Entre 16,5 e 20,5% 

Peso de Massa Gorda 20.790 kg 16.500 Kg --- 

Peso de Massa Magra 62.710 kg 65.500 Kg --- 

IMC 29.94 29.40 De 18,5 a 24,90 

ICQ 1,00 0,96 <0,91 

IAC 29,72 29,63 De 15 a 25 

Braço Relaxado 30 cm 29,3 cm --- 

Braço Contraído 33,8 cm 33,2 cm --- 

Cintura 103,5 cm 99,5 cm --- 

Quadril 103 cm 102,8 cm --- 

Perna 40,6 cm 38,5 cm --- 

Dobra Cutânea Tríceps 11 mm 9,8 mm --- 

Dobra Cutânea Subescapular 40 mm 24,9 mm --- 

Dobra Cutânea Íliocristal  33 mm 27,7 mm --- 

Em virtude do Parkinson e do enrijecimento muscular, muitos dias não 

propiciaram ou motivaram a uma movimentação maior, sendo que o próprio 

admitiu que “sabendo que vens duas vezes na semana para me atender, 

nestes dias fico à tua espera... Mas tenho procurado assistir aos vídeos do i-

Care e fazer os exercícios... Fiquei sem tomar os remédios 3 dias e percebi 

que os sintomas de Parkinson foram atenuados com os exercícios 

recomendados.” Ainda em relação aos vídeos, o mesmo comentou outro dia: 

“Eu estava tendo algumas dificuldades com meus braços e também com a 

flexibilidade. Então eu vi uns vídeos que abordavam exercícios para melhorar 

isso. Tentei fazer e vejo que tem funcionado, estou repetindo-os regularmente 

desde então.” 

Este comentário pode ser relacionado ao autor Jack Mezirow (1994) que se 

baseia na interpretação e reinterpretação da própria experiência para aprender, 

onde o aprender é construir sentido. 
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Conforme está demonstrado na Figura 16, mesmo com a recomendação para 

caminhar pelo menos 3000 passos/dia, pode-se observar que tiveram quatro 

dias que ele caminhou menos que 2000 passos. Na primeira visita sugeri que 

se um dia ele caminha menos que o recomendável, no outro ele teria que fazer 

mais. O objetivo a cumprir seria caminhar semanalmente um mínimo de 21.000 

passos. Depois do combinado, ele passou a caminhar mais e ultrapassar a 

meta semanal, o que foi ótimo e pude constatar inclusive uma melhora no seu 

ânimo.  

 

Figura 16. Número de Passos para Participante 2 

Para a FC (Figura 17) não foi observada variação significativa pelo tempo de 

estudo, sendo que as medicações ingeridas para o tratamento auxiliavam na 

queda da mesma. O dia que apresentou a maior FC de repouso (93 bpm) foi 

justamente em um dos dias que ele não havia tomado o remédio. Pode-se 

concluir que os exercícios não afetaram essa métrica do participante. 
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Figura 17. Frequência Cardíaca de Repouso para Participante 2 

A variação da PA também não foi significativa, mantendo-se uma constância 

dentro dos limites de normalidade (Figura 18). 

 

Figura 18.  Dados para Pressão Arterial Sistólica e Diástólica para Participante 2 

Não foram realizados muitos comentários por escrito, sendo que ele disse “não 

fico muito à vontade em escrever e como a gente se vê mais seguido, prefiro 

conversar.” Mesmo eu explicando a importância dos apontamentos, em virtude 

da dificuldade de escrita pelos sintomas do Parkinson, não foram feitos muitos 

apontamentos. Pelo próprio perfil do participante (mais introspectivo), a 

observação em relação à satisfação oriunda de alguns sorrisos quando tinha 

boas notícias a me dar, já alegravam-me, pelo simples fato de saber que ele 

estava se sentindo melhor. 



89 

 

Após 1 mês do término do monitoramento, não foi mais possível continuar 

também com as aulas de personal training em virtude da gravidez da autora e  

ele passou a ser atendido por uma massoterapeuta. Após 4 meses do término 

da utilização do sistema, foi feita nova visita. Infelizmente nesse meio tempo e 

em função de problemas de coluna e nervo ciático que já o incomodavam a 

mais tempo, teve de ser operado e não pode dar continuidade aos exercícios 

por quase 1 mês. Mas os médicos e fisioterapeutas comentaram que sua 

recuperação foi muito boa e que isso era devido a todas as instruções e 

encaminhamentos que tinha recebido e vinha praticando até então.  

Quanto à tecnologia utilizada, não houve problemas nem dificuldade de acesso 

ao sistema, uma vez que o participante já possuía certa destreza e achou fácil 

o preenchimento dos dados e a vistoria dos gráficos e vídeos, que 

acompanhava quase que diariamente. 

6.3 Participante 3 

A senhora de 61 anos é dona de casa e não mantinha em sua rotina semanal a 

prática de execícios físicos. Também não tinha o costume de caminhar ou 

exercitar-se apesar de saber a importância disso. Porém, trata-se de uma 

pessoa muito ativa que cuida da casa sozinha e realiza todas as AVD e AIVD, 

além de auxiliar no cuidado diário do marido (senhor que sofre de Mal 

Parkinson) e dos netos, pelo menos duas vezes na semana. 

Quanto à alimentação, assim como o esposo, não se alimentava de maneira 

muito balanceada, apesar de comer mais frutas e verduras. O maior problema 

estava relacionado a ingesta de bolachinhas, doces e refrigerantes. 

Não tinha o costume de tomar remédios e nem recomendação médica para tal. 

Também não fazia reposição hormonal, apesar de ter tentado quando entrou 

na menopausa, mas não se sentiu bem e preferiu parar e “deixar a natureza 

agir”.     

A Tabela 4 apresenta os resultados no início e após 31 dias para esta 

participante. Observa-se também uma redução em todas as medidas. Houve 

uma diminuição de 2kg em massa corporal, oriunda de 4kg de diminuição de 

massa gorda e 2kg de aumento de massa magra. Dessa forma, percebe-se 
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também que essa participante teve benefício e motivou-se ao utilizar o sistema, 

tendo aumento de massa muscular em virtude da prática de exercícios. Neste 

caso, principalmente, considera-se a caminhada já que esta exercita mais os 

músculos dos membros inferiores e onde a senhora apresentou uma 

diminuição muito considerável na dobra cutânea da coxa.  

A gordura corporal também diminuiu bastante com o programa do i-Care, 

baixando aproximadamente 4,5%, porém ainda não entrando na faixa dos 

valores recomendados. 

Tabela 4. Medidas para Participante 3 

Medidas 
Início 

31 dias 
Valores 

Recomendados 

Peso 73.100 kg 71.100 Kg Entre 65 e 68 kg 

Altura 1.64 m 1.64 m  

Gordura Corporal 34,96% 30,35% Entre 22,5 e 27,5% 

Peso de Massa Gorda 25.555 kg 21.580 Kg --- 

Peso de Massa Magra 47.545 kg 49.520 Kg --- 

IMC 27.17 26.43 De 18,5 a 24,90 

ICQ 0,74 0,75 <0,76 

IAC 34,37 33,51 De 20 a 25 

Braço Relaxado 32 cm 30,5 cm --- 

Braço Contraído 33 cm 31.5 cm --- 

Cintura 82,3 cm 81,5 cm --- 

Quadril 110 cm 108,2 cm --- 

Perna 36 cm 34,3 cm --- 

Dobra Cutânea Coxa 40 mm 29,9 mm --- 

Dobra Cutânea Subescapular 29 mm 24,7 mm --- 

Dobra Cutânea Íliocristal  47 mm 29,7 mm --- 

 

Desde o início das medições e após combinação em relação ao número 

mínimo de passos/dia que, neste caso, ficou em 5.000, o comprometimento foi 

grande. Na maioria dos dias a meta de 10.000 passos foi cumprida, quando 

não ultrapassada (Figura 19). Alguns dos comentários diários realizados dizem 

respeito ao monitoramento: “Registrar diariamente o peso, pressão arterial e 

batimentos cardíacos possibilita um controle que permite detectar uma 

alteração tão logo aconteça, facilitando assim alcançar os níveis ideais... 

Cheguei à conclusão que sou uma pessoa muito saudável. Minha pressão e 

batimentos se mantêm super estáveis. Uh! Uh! Além disso, estou fazendo 
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muitos progressos em relação ao número de passos... Como estou muito 

aplicada, tentando cada vez mais me exercitar, percebi que ultrapassar meu 

limite me deixou muito cansada, pois vinha caminhando diariamente em torno 

de 10.000 passos.” 

O comentário acima pode ser relacionado ao quarto pilar da educação de 

Delors (2001), “aprender a ser” que confere a todos os seres humanos a 

liberdade de pensamento, discernimento, sentimentos e imaginação de que 

necessitam para o desenvolvimento dos seus talentos. 

 

Figura 19. Número de Passos para Participante 3 

Em relação à FC, pode-se observar pela Figura 20 uma queda considerável da 

mesma, de 91 bpm para 70bpm, possivelmente em função da constante prática 

de exercícios aeróbicos, mas também ao fato da participante estar eufórica no 

início. Como a participante não ingere medicações para controlar a FC e tem 

saúde e motivação para caminhar bastante, pôde-se observar uma melhora 

nesse aspecto. 
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Figura 20. Frequência Cardíaca de Repouso para Participante 3 

O mesmo nota-se em relação a PA sistólica e diastólica, que começou nos 

limites superiores da normalidade (140/90) e, à medida do decorrer do mês, foi 

decaindo a níveis mais normais e aceitáveis. Conforme a própria participante 

coloca “Felizmente os itens como frequência cardíaca e pressão arterial estão 

bem normais. A dificuldade maior está relacionada ao peso. Estou tentando 

regularizar as caminhadas para um mínimo de 3 vezes na semana para chegar 

ao peso ideal, então vou ter que diminuir a comida e aumentar o exercício para 

ver se chego lá, mas está difícil... Puxa vida!!!” 

 

Figura 21.  Dados para Pressão Arterial Sistólica e Diástólica para Participante 3 

De todos os participantes, esta foi a que mais contribuiu por meio das suas 

impressões diárias. Em relação aos vídeos fez comentários após duas 

semanas de utilização do sistema “Ainda não assisti aos vídeos 
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disponibilizados no programa, pois não tenho muita disposição para tal, mas 

pretendo fazê-lo e oportunamente estarei comentando.”  

Na terceira semana escreveu “Eu, a que tenho restrições em acessar vídeos, 

hoje entrei nos que estão disponíveis, selecionei alguns de meu interesse e o 

comentário que tenho é que me agradou... São de pequena duração e sem 

contar que se não me agradam posso dar pausa e buscar outro ou encerrar 

minha busca. Muito bom!!! Posso selecionar o que quero e o que não quero ver 

e ouvir. Adorei!” 

Suas últimas impressões dizem respeito às suas metas e em relação aos 

próprios comentários: “Vou caminhar regularmente segundas, quartas e sextas. 

Quando me sentir disposta, caminho mais em outros dias. Obs.: Precisar 

anotar diariamente esses comentários está ficando meio xarope, acho que de 

duas a três vezes na semana estaria de bom tamanho para a pesquisa... Ou 

melhor ainda, quem sabe semanalmente!” 

Tal comentário, além de também estar relacionado ao quarto pilar da educação 

de Delors (2001), justifica o que visava Paulo Freire (2005) ou seja, o 

desenvolvimento crítico da tomada de consciência onde os indivíduos são 

capazes de se envolver num processo dialógico de questionamento e validação 

das normas sociais, dos códigos culturais e das ideologias. 

Em relação à tecnologia, apesar de não ter a prática do seu marido 

(participante 2) e nem se considerar alfabetizada digitalmente, não apresentou 

problemas para utilizar o sistema. Comentou que achou fácil a interface e não 

teve problemas em colocar os dados ou visualizar todo o conteúdo que queria.  

Após quatro meses do término da utilização do sistema foi realizado novo 

contato e, com satisfação, pude observar a mudança positiva nos hábitos de 

vida da mesma até então. Ela procurou manter em sua rotina a caminhada, 

estava cuidando mais da alimentação e continuava se pesando regularmente. 

O ponteiro da balança havia baixado mais 6 quilos e ela estava muito feliz: 

“Utilizar o i-Care foi o empurrão que eu estava precisando para me 

conscientizar de algumas coisas... Realmente me sinto melhor e não quero 

mais voltar ao peso que tinha antes, lá no início. Tenho certeza que o fato de 
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registrar os dados diariamente e ter que cumprir determinadas metas 

auxiliaram neste processo que eu queria já a mais tempo, como emagrecer. ” 

Este comentário, além de novamente relacionar Paulo Freire (2005) e seu 

processo de conscientização, ainda confere um paralelo com o que coloca 

Mezirow (2000), onde formas de ver e compreender (aprovadas e reforçadas 

socialmente), inseridas numa cultura, numa linguagem e na experiência 

pessoal do indivíduo, marcam os limites das suas aprendizagens futuras.  

6.4 Participante 4 

O senhor de 60 anos é, conforme citado anteriormente, diabético e hipertenso. 

Mora sozinho, sem empregados e realiza as AVD e AIVD sem problemas.     

Sua alimentação é mais cuidadosa em virtude do diabetes e evitava ficar 

longos períodos sem se comer, ou ingerir açúcar. E como o próprio comentou, 

alimentar-se, e muito bem, nunca foi seu problema. Cometia seus excessos em 

um dia, a glicose subia e no outro, procurava equilibrar. 

Ingeria diariamente remédio para hipertensão e insulina só quando estava 

muito hiperglicêmico, portanto, não era insulino-dependente. Durante o 

monitoramento, também nunca foi necessário, pois os índices de glicose 

sempre se mantiveram dentro da faixa adequada para ele.  

A Tabela 5 mostra todos os parâmetros funcionais obtidos através das medidas 

efetuadas no início da pesquisa e ao final dos 31 dias. Como observado nos 

participantes anteriores, houve redução desses dados e um melhora geral no 

que diz respeito ao sentir-se bem e à autoestima, isso sem contar os benefícios 

ao organismo de uma forma geral. 

O peso corporal diminuiu 2,3 kg, divididos entre diminuição de massa gorda e 

de massa magra. A massa gorda reduziu 1,4 kg, e a massa magra reduziu 0,9 

kg. Como esse participante estava com a gordura corporal dentro dos valores 

recomendados (linha 3 da tabela), a redução da massa gorda não foi tão 

significativa, e o aumento de exercícios aeróbicos, além da perda de massa 

gorda, também provocou uma leve diminuição de massa magra. O ICQ ainda 

estava um pouco elevado ao término do experimento. 
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Tabela 5. Medidas para Participante 4 

Medidas Início 31 dias 
Valores 

Recomendados 

Peso 85 kg 82.700 Kg Entre 78 e 84.500 kg 

Altura 1.68 m 1.68 m  

Gordura Corporal 18,99% 17,72% Entre 12 e 20% 

Peso de Massa Gorda 16.140 kg 14.700 Kg --- 

Peso de Massa Magra 68.860 kg 68 Kg --- 

IMC 30.11 29.30 De 18,5 a 24,90 

ICQ 1,04 1,01 <0,90 

IAC 27,46 26,54 De 15 a 18 

Braço Relaxado 33,5 cm 33 cm --- 

Braço Contraído 38,6 cm 37,7 cm --- 

Cintura 103 cm 98,5 cm --- 

Quadril 99 cm 97 cm --- 

Perna 39,5 cm 39,2 cm --- 

Dobra Cutânea Tríceps 8,5 mm 8 mm --- 

Dobra Cutânea Subescapular 28 mm 26,3 mm --- 

Dobra Cutânea Íliocristal  17 mm 14,2 mm --- 

Em relação à caminhada, o participante se mostrou muito empolgado, inclusive 

com a utilização do marcador de passos: “O uso do pedômetro é muito 

importante. Se não alcanço o número de passos ao final do dia, eu caminho em 

volta do meu edifício tantas vezes quanto necessário até alcançar o mínimo.” 

Interessante notar que ele mesmo, uma vez que queria emagrecer e baixar 

seus níveis de glicose, caminhava sempre acima da recomendação mínima 

dos 5.000 passos/dia e, para auxiliar no processo de emagrecimento, ficava em 

torno dos 10.000 passos/dia (Figura 22), ou seja, com autonomia para tomar 

suas próprias decisões para extrair mais benefícios para sua vida e bem-estar. 
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Figura 22. Número de Passos para Participante 4 

A caminhada, além de propiciar um ajuste dos níveis glicêmicos (Figura 25), 

propiciou também uma redução dos batimentos cardíacos em repouso (Figura 

23) e da pressão arterial (Figura 24). À medida que os resultados favoráveis 

iam surgindo dia-a-dia, o entusiasmo e a vontade de cumprir as metas faziam-

se cada vez mais presentes: “Eu nunca vi meus níveis de glicose tão baixos 

como agora, e posso dizer que isso me faz um bem incrível... Uma vontade de 

saber mais e de me cuidar mais também.” 

 

Figura 23. Frequência Cardíaca de Repouso para Participante 4 
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Figura 24.  Dados para Pressão Arterial Sistólica e Diástólica para Participante 4 

 

Figura 25. Glicemia em Jejum para Participante 4 

O novo contato, após quase 4 meses sem utilizar o sistema, mostra alguém 

muito positivo, que se mantém ativo e quer continuar se sentindo bem. Como o 

próprio comenta: “A gente não pode achar que o mundo está perdido porque 

temos uma doença como a diabetes. Vamos tratar como tem que ser e vamos 

nos cuidar para que as consequências negativas da mesma, como cegueira e 

amputamentos, nunca se façam presentes.” 

A utilização do sistema, no que diz respeito à tecnologia, não apresentou 

nenhum problema: “Achei tudo muito fácil de achar, colocar os dados também 

foi tranquilo. Os vídeos achei interessantes... E o melhor, de curta duração e 

bem específicos. Caso não gostasse de algum, era só dar stop e retornar ao 
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índice para escolher outro ou então sair. Essa autonomia deixa a gente mais à 

vontade e é muito bom.” 

6.5 Participante 5 

A senhora de 60 anos, apesar de possuir empregados, procurava fazer todas 

as AVD e AIVD sem qualquer restrição. Há pouco mais de um mês havia se 

cadastrado em um programa de emagrecimento já com o propósito de perder 

peso por meio de uma alimentação saudável e balanceada. Em relação à 

medicação, diariamente ingeria remédio para pressão arterial e também fazia 

reposição hormonal. 

A oferta por participar desta pesquisa a motivou mais ainda no seu propósito, 

como pode ser melhor observado pelos resultados obtidos após 31 dias de 

programa (Tabela 6). 

Tabela 6. Medidas para Participante 5 

Medidas Início 31 dias 
Valores 

Recomendados 

Peso 83.300 kg 77.400 Kg Entre 69 e 75 kg 

Altura 1.66 m 1.66 m  

Gordura Corporal 37,41% 32,32% Entre 22,5 e 27,5% 

Peso de Massa Gorda 31.100 kg 25 Kg --- 

Peso de Massa Magra 52.200 kg 52.400 Kg --- 

IMC 30.22 28.08 De 18,5 a 24,90 

ICQ 0,83 0,81 <0,74 

IAC 34,64 32,30 De 20 a 25 

Braço Relaxado 32 cm 30,5 cm --- 

Braço Contraído 34.1 cm 32.5 cm --- 

Cintura 93,5 cm 87,5 cm --- 

Quadril 112,6 cm 107,6 cm --- 

Perna 39,2 cm 39 cm --- 

Dobra Cutânea Coxa 52,6 mm 38,8 mm --- 

Dobra Cutânea Subescapular 46 mm 32,5 mm --- 

Dobra Cutânea Íliocristal  38,5 mm 25,4 mm --- 

O peso corporal diminuiu em 5,9 kg. Essa redução se reflete em praticamente 

toda a tabela. O peso de massa gorda sofreu uma redução de 6,1 kg, e houve 

um aumento de musculatura de 200 g. A gordura corporal sofreu uma 
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diminuição de mais de 5%, chegando mais próximo dos valores recomendados, 

vistos na coluna 4. 

Perder quase seis quilos em um mês foi muito motivador e quando atingiu 80 

kg, após duas semanas de utilização do sistema, comentou “Esta vai ser a 

última vez que chego na casa dos 80... Tenho certeza que amanhã já estarei 

abaixo desse número redondinho e que me assusta! Chegar aos oitenta quilos, 

nunca mais... Esta é uma promessa que faço comigo mesma!”  

De fato, quando novo contato após quase 4 meses sem monitoramento via i-

Care, esta participante havia emagrecido mais dois quilos e mantinha em sua 

rotina caminhadas de 30 minutos a 1 hora pelo menos 3 vezes na semana. 

Quando achava que estava relaxando, colocava o pedômetro que havia 

adquirido e procurava manter a meta dos 10.000 passos/dia. A pesagem diária 

foi também algo que trouxe de hábito e, sendo assim, controlava muito bem os 

dígitos da balança para não chegar aos 80 kg: “Devo assumir que me pesar 

não era algo que gostava muito de fazer. Agora virou hábito... Todo dia pela 

manhã, ao levantar, subo na balança. Fico feliz ao notar que nunca mais passei 

dos setenta e oito quilos e os oitenta e tantos fazem mesmo parte do meu 

passado.”  

Como se observa na Figura 26, o dia que menos caminhou no mês de 

monitoramento foi 6.000 passos/dia. Este número está dentro dos limites 

mínimos recomendados para sua idade, que é de 5.000 passos/dia. A 

recomendação durante a utilização do sistema, ainda mais com o objetivo de 

perda de peso, é que procurasse caminhar 10.000 passos/dia. Porém esta 

meta a cumprir foi ultrapassada diversas vezes no mês, sendo que foi o que 

garantiu também uma maior redução de peso na balança e perda de massa 

gorda. 
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Figura 26. Número de Passos para Participante 5 

A frequência cardíaca desde o início do programa já estava dentro da 

normalidade. Mesmo assim, houve uma redução de 13 batimentos cardíacos, o 

que é muito bom, uma vez que não se exige tanto do coração em repouso. O 

treinamento aeróbico é muito bom em regular esses sinais vitais do nosso 

organismo. 

 

Figura 27. Frequência Cardíaca de Repouso para Participante 5 

Fazendo um cruzamento desses sinais vitais de FC (Figura 27) e PA (Figura 

28) com o número de passos (Figura 26), constata-se que no final da primeira 

semana/início da segunda, houve um aumento dos batimentos cardíacos de 

repouso e da pressão arterial, ao passo que foi o dia de menos caminhada. O 

comentário neste dia traz um fato interessante: “Hoje foi um dia estressante... 

Alguns problemas de ordem familiar impediram que eu pudesse fazer tudo que 

gostaria e cumprisse minha meta... Isso me deixou braba e talvez seja por isso 

que minhas medidas também alteraram... Que pena!” 
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Portanto, nunca se pode deixar de considerar o lado emocional e o quanto ele 

afeta no nosso bem-estar, inclusive em todo funcionamento fisiológico do 

nosso organismo. 

 

Figura 28.  Dados para Pressão Arterial Sistólica e Diástólica para Participante 5 

Assim como a maioria dos outros participantes, não houve reclamações sobre 

o uso do sistema ou dificuldades em entender a interface e, desde o primeiro 

dia após a explicação, a mesma entrou com seus dados diariamente sem 

problemas. 

6.6 Conclusões sobre os resultados 

Os resultados do primeiro conjunto de exames foram publicados na conferência 

CSEDU, conforme pode-se ver em Barbosa et al (2012). Os dados ainda não 

estavam totalmente consolidados. Foram publicados somente os dados de três 

pacientes, e sem a entrevista após o término dos experimentos. 

De todos os participantes existem muitos apontamentos interessantes, e os 

relatados anteriormente sintetizam a maioria deles, mas o principal fato a 

considerar é que eles estavam melhorando seu estilo de vida, sua saúde, sua 

autonomia e seu conhecimento sobre suas próprias condições, e isso foi algo 

muito bom de constatar. 

Do ponto de vista qualitativo, percebeu-se que desde o primeiro momento da 

pesquisa ficou evidente a motivação de estar constantemente monitorado, 
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fazendo parte de um programa de saúde, era muito maior do que a pessoa 

tentar melhorar a qualidade de vida por conta própria sem qualquer 

realimentação de progresso. O sistema mudou a rotina dessas pessoas, e elas 

se cuidaram muito mais quando comparadas a época sem monitoramento, 

principalmente porque agora elas tinham objetivos a atingir, alguém para ajudar 

com dúvidas e questionamentos, e os vídeos do sistema para apoiar na 

reeducação dos hábitos. 

Os resultados mostraram que um sistema educacional e de monitoramento 

pode contribuir na melhoria da saúde das pessoas, estabelecendo metas para 

realização de exercícios e cuidados com a alimentação, conforme Kachar 

(2001) salienta que a tecnologia é capaz de trazer para as pessoa de mais 

idade essas oportunidades para se tornarem aprendizes virtuais, promovendo, 

desta forma, a educação continuada, a educação à distância, a estimulação 

mental e o bem-estar. E isso pode ser observado também por meio dos 

resultados que mostraram uma melhoria no conhecimento desses participantes 

em relação à sua situação de saúde e o que fazer a fim de envelhecer de uma 

forma mais saudável. 

Por meio da participação de cada um, percebeu-se o resgate da auto-estima, a 

alegria, a descoberta de suas potencialidades, o prazer de se expressar e ser 

ouvido. E tudo isso são perspectivas para uma vida mais plena, mais saudável 

e feliz. Ou seja, segundo Freire (2005), é a partir do processo de reflexão que o 

idoso é capaz de construir uma nova consciência de si mesmo, percebendo as 

suas potencialidades e, consequentemente, obtendo uma melhor qualidade de 

vida. 

Também observou-se um claro movimento de abertura para conhecer, 

aprender e usufruir dos recursos disponibilizados pelo sistema, e do aparelho 

digital de medir pressão arterial e frequência cardíaca, além do pedômetro, que 

ficava o dia inteiro com eles. Evidentemente a participante de mais idade 

necessitou de um tempo maior para se adaptar, em torno de uma semana, 

enquanto os demais participantes uns dois dias. No entanto, a vontade de 

aprender, a disponibilidade e a valorização do conhecimento foi muito grande, 

ajudando a todos a transporem seus próprios limites. 
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A entrevista realizada após o término do monitoramento mostrou que o sistema 

contribuiu para que os participantes compreendessem melhor sua situação de 

saúde, além de mais entendimento para envelhecer de uma forma mais 

saudável.  

Do ponto de vista quantitativo, alguns dos resultados para os parâmetros 

funcionais analisados no registro de visitas no início e no final do 

monitoramento foram bem interessantes, conforme está apresentado na Tabela 

7.  

Constata-se, em todos os participantes uma redução no peso total, no peso 

gordo (ou de massa gorda) e no % de gordura. Os participantes 3 e 5 saíram 

do grau de obesidade passando ao sobrepeso. A participante 5, que também 

estava cuidando a alimentação por meio do programa de emagrecimento que 

estava fazendo, foi a que mais diminuiu as medidas em 31 dias e perdeu 

5.900Kg, comprovando que uma mudança para hábitos alimentares e de 

atividade física mais saudáveis traz benefícios tão logo se inicie o controle.  

Outro fato interessante está ligado a redução de massa gorda e aumento de 

massa magra. Para a participante 3, por exemplo, a perda de peso na balança 

foi de 2kg, mas medindo-se as dobras cutâneas e circunferências corporais e 

calculando-se as massas gorda e magra, a perda foi de aproximadamente 4kg 

em gordura, com ganho de 2kg de massa muscular. 

Tabela 7. Resultados dos parâmetros analisados de todos os participantes 

 
Peso 
(Kg) 

Peso Magro 
(Kg) 

Peso Gordo 
(Kg) 

% 
Gordura 

IMC ICQ IAC 

P1_início 89.800 56.540 33.260 37,04 39.38 0,75 56,91 

P1_final 87.900 57.630 30.270 34,44 38.55 0,74 55,29 

P2_início 83.500 62.710 20.790 24,9 29.94 1,00 29,72 

P2_final 82 65.500 16.500 20,12 29.40 0,96 29,63 

P3_início 73.100 47.545 25.555 34,96 27.17 0,74 34,37 

P3_final 71.100 49.520 21.580 30,35 26.43 0,75 33,51 

P4_início 85 68.860 16.140 18,99 30.11 1,04 27,46 

P4_final 82.700 68 14.700 17,72 29.30 1,01 26,54 

P5_início 83.300 52.200 52.400 37,41 30.22 0,83 34,64 

P5_final 77.400 31.100 25 32,32 28.08 0,81 32,30 



104 

 

 

Ao receberem e analisarem seus resultados, os partipantes mostraram-se 

entusiasmados e colocaram que é muito importante esse feedback, mesmo 

que estivessem sentindo diferença nas roupas que costumavam usar. O fato de 

visualizarem os dados quantificadamente e estes serem agradáveis, foi um dos 

principais motivos pelo qual mantiveram-se, após o término do monitoramento, 

no propósito de continuar se cuidando.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Devido ao avanço do envelhecimento populacional observado neste último 

século, aumenta, cada vez mais, a necessidade de conhecimento dos fatores 

que incidem sobre a prevalência das doenças crônico-degenerativas 

associadas à idade, bem como a necessidade de conhecer, pesquisar e 

desenvolver formas mais eficazes de aumento na qualidade de vida das 

pessoas por meio do auxílio das tecnologias de informação e comunicação, 

sugerindo, dessa forma, uma participação maior e o envolvimento do próprio 

paciente no seu tratamento, tendo como consequência um impacto positivo 

sobre a qualidade de vida da população e sobre o sistema de saúde.  

O estudo desenvolvido nesta dissertação apresentou um novo sistema para a 

promoção da saúde através da reeducação física e alimentar, chamado i-Care. 

O sistema proposto pode funcionar em qualquer navegador, por isso, é 

apropriado para muitas plataformas, como computadores, tablets, dispositivos 

móveis e também televisão digital, o que facilita muito sua utilização. 

Como principais diferenças que podem ser listadas entre o i-Care e outros 

sistemas de promoção de saúde relacionados encontram-se: 

 A característica educacional do i-Care, onde o paciente tem a opção de 

efetivamente aprender sobre a sua doença, exercícios e alimentação, 

por meio dos vídeos. 

 A indicação de exercícios (número diário de passos) para definir metas 

para os pacientes. 

 O componente social, que ainda foi pouco explorado neste trabalho, mas 

que, posteriormente, será abordado em continuações dessa pesquisa. 
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A pesquisa aqui apresentada realizou-se em duas fases. A primeira fase de 

monitoramento de parâmetros funcionais e de validação do sistema em relação 

à sua capacidade de aumentar a autonomia dos participantes, conscientizando-

os sobre sua condição de saúde no momento que aconteciam essas medições, 

e procurando promover uma mudança de hábitos em termos de alimentação e 

exercícios físicos, buscando melhoria na qualidade de vida.  

A segunda fase de entrevista após três a quatro meses do término do 

monitoramento, visando analisar as reais mudanças que possam ter acontecido 

na rotina de cada um.Desde o primeiro momento, ficou claro que a motivação 

pelo monitoramento constante foi incentivadora da participação no programa. 

Conclui-se, pelos resultados, que a utilização do sistema mudou a rotina 

dessas pessoas e funcionou muito mais quando comparado com o não 

acompanhamento específico, principalmente porque agora tinham metas a 

atingir e, claro, alguém para ajudar com as suas dúvidas e perguntas, ou 

formas em que poderiam encontrar essas informações mais rápido, como os 

vídeos relacionados. 

Os resultados mostraram que o sistema de monitoramento proposto pode ser 

considerado como um elemento da educação, ou seja, não são somente os 

vídeos propostos nas Dicas de Saúde, com a explicação do que as pessoas 

devem comer, ou que exercícios fazer que devem ser considerados a parte 

educacional do sistema.  

Educação, neste caso, visa uma mudança de habito. Como trata Mezirow 

(1994), a aprendizagem é o construir sentido, e neste processo de mudança, o 

sistema possibilitou um feedback direto sobre alterações físicas que 

aconteceram e, desta forma, motivaram na continuidade do processo de busca 

por hábitos saudáveis, gerando um maior conhecimento dos participantes 

sobre sua situação de saúde e o que fazer para envelhecer de forma mais 

saudável. Na verdade, toda esta mudança é um processo de educação 

informal, onde a tecnologia assume um papel de motivador pelo feedback 

direto. 

Portanto, uma tecnologia que é capaz de monitorar os dados dos usuários e, a 

partir dessas informações, fornece dicas para promoção da saúde pode 
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promover mudanças de hábitos, tais como alimentar-se melhor e exercitar-se 

mais.  

Por meio do sistema proposto observou-se, nos comentários dos participantes, 

uma melhoria na sua qualidade de vida, um maior contato social, a troca de 

vivências e de conhecimentos, além do seu envolvimento no processo de 

tomada de decisão, resultando em melhores condições de saúde e de bem-

estar para cada um deles.  

Neste sentido, os participantes deste estudo utilizaram o sistema i-Care para 

múltiplas finalidades, visando obter as vantagens e potencialidades que este 

tipo de tecnologia pode oferecer. Além disso, também gostaram de manusear 

os sensores para suprir informações, assistir as dicas de saúde e visualizar os 

gráficos de desempenho. Tudo isso de forma fácil, rápida e econômica, 

promovendo uma maior tranquilidade e, consequentemente, melhoria na sua 

qualidade de vida.  

Por outro lado, deve-se levar em conta que muito depende do perfil e da 

disciplina de cada pessoa para usar um sistema como o proposto. Certamente, 

o fato de ser constantemente monitorado e ter um feedback quase que 

instantâneo para determinados parâmetros funcionais, conscientiza sobre um 

estado de saúde que pode ou não ser alterado positivamente. Para a amostra 

analisada, os resultados foram bem satisfatórios, mas não se pode afirmar que 

para todas as pessoas seria dessa forma. O que se sabe é que eventos 

ocorridos durante a vida podem impulsionar a busca pelo aprendizado, e 

conforme o significado de cada um deles, podem se manter por muito tempo ou 

cair no esquecimento.  

Neste sentido, as políticas públicas para a saúde e assistência deveriam 

incentivar programas para melhorar de forma geral a saúde da população e a 

conscientização sobre a importância de manter hábitos saudáveis. Isso 

poderia, a médio prazo, trazer contribuições significativas ao País, como a 

diminuição do percentual de internações em hospitais, a diminuição de 

remédios distribuídos para a população, diminuição dos afastamentos do 

trabalho devido a problemas de saúde, aumento no tempo de vida ativa da 

população, envelhecimento mais saudável e feliz, dentre outros. 
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Ou seja, é necessário pensar, elaborar e efetivar políticas públicas que 

viabilizem esse acesso às tecnologias e garantam direitos mais que 

fundamentais ao idoso, direitos humanos. O impacto que o avanço da 

tecnologia provoca nas pessoas e como ele se manifesta pode variar de acordo 

com o grau de necessidade de contato com os equipamentos, ou o interesse e 

curiosidade pessoal. 

Deve-se lembrar que os idosos não aprendem por aprender. Mas numa 

situação de crise, como por exemplo, uma doença crônica que deve ser tratada 

e tendo a opção de utilizar uma nova tecnologia, os processos de 

aprendizagem são possíveis com a grande vantagem que o equipamento 

permite, ou seja, um feedback direto que estimula as mudanças. Vale lembrar 

também que esta tecnologia é pensada para um grupo de idosos que têm 

condições de lidar com a mesma.  

Acredita-se que este trabalho, que aqui se encerra, tenha alcançado seu 

objetivo, trazendo os recursos das tecnologias da informação e comunicação 

como forma de apoiar e inovar os processos de gerenciamento e educação 

para prevenção de doenças e promoção da saúde.  

7.1 Trabalhos futuros 

Esta pesquisa abre diversas frentes de evolução, tais como: 

 Readaptações e melhorias no sistema proposto a partir dos resultados 

obtidos com este estudo. 

 O sistema i-Care como componente social e de inclusão digital. 

 Expandir os resultados para grupos maiores, visando transformar a 

pesquisa num sistema de benefício da população em massa. A pesquisa 

foi realizada com somente 5 indivíduos e mostrou sucesso. Entretanto, 

um estudo mais aprofundado de metodologias de pesquisa e obtenção 

de resultados deveria ser feito para grupos de centenas de pessoas. 

Nesse caso, problemas como o tempo, esforço e recursos necessários 

para efetuar as medições de dobras cutâneas de cada paciente 

deveriam ser revistos. Neste caso, entrevistas individuais apresentam 
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complicações na execução, necessitando criar outros mecanismos para 

manter a motivação sem tanto dispêndio de tempo. 

 Criação de um sistema de análise de risco populacional, visando a 

identificação de grupos mais necessitados para monitoramento, 

permitindo apoio à decisão no sentido de direcionar os recursos para a 

parcela da população mais necessitada em termos de saúde. 
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