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RESUMO 

 

Introdução: A alta prevalência de transtornos mentais, entre as doenças que 

acometem a população idosa, aumenta as dificuldades encontradas nesse ciclo da 

vida. Esses problemas podem ser influenciados pelo sexo, sendo que diferentes 

situações acometem homens e mulheres acima de sessenta anos. Objetivo: Analisar 

as condições de vida e saúde de idosos usuários de um ambulatório de saúde 

mental de acordo com o sexo. Método: Estudo transversal, realizado com 138 idosos 

em um Ambulatório de Saúde Mental do interior paulista, por meio de entrevistas. As 

análises inferenciais foram realizadas pelo Teste de Qui-quadrado de Pearson e 

pela extensão do teste Exato de Fisher. Resultados: As mulheres são mais 

praticantes da religião referida, realizam mais frequentemente prevenção de câncer, 

vacinação da gripe, fazem uso de aparelhos auxiliares, quando necessários; 

apresentam diagnósticos em saúde mental realizados na vida adulta, predomínio do 

estado conjugal “vive só”, maior independência nas atividades de vida diária, bem 

com a maior prevalência de transtornos de humor e de personalidade. As mulheres 

idosas apresentaram maior número de casos de obesidade, referiram reumatismo e 

hipotensão ortostática. Os homens são, na maioria, católicos, apresentaram uso 

pregresso de álcool e transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso 

de substância psicoativas, buscaram menos exames preventivos e vacinas contra 

gripe no último ano. Seus diagnósticos em saúde mental foram mais tardios, a 

maioria já com sessenta anos ou mais. Em relação a autoavaliação de saúde, ser 

analfabeto, ter ensino fundamental incompleto, dependência severa ou total no teste 

de Atividades Básicas da Vida Diária, tiveram associação com autoavaliação 

negativa de saúde. Idosos que tem apenas um diagnóstico avaliam sua saúde como 

positiva. Os diagnósticos de Transtornos Mentais e Comportamentais, segundo CID-

10, do grupo F20-F29 associaram-se positivamente com a autoavaliação de saúde. 

Já os do grupo F30-F39 tiveram uma autoavaliação negativa de saúde. Conclusões: 

Há associação de fatores demográficos, do grau de dependência para ABVD e das 

características dos transtornos mentais com a autoavaliação de saúde dessa 

população. Esses dados mostram a necessidade de maior conhecimento das 

condições de saúde dos idosos com Transtornos Mentais, no sentido de 

implementar medidas que visam minimizar o impacto da doença mental no processo 

de envelhecimento. Há necessidade de aprofundar o conhecimento dos indivíduos 

nessa faixa etária, suas diferenças em relação ao sexo e de ampliar medidas 



 
 

voltadas ao tratamento especializado, visando a prevenção secundária dos agravos 

já instalados nesse ciclo da vida.  

 

Palavras chave: Condições sociais. Autoavaliação. Saúde mental. Idoso. 



 
 

ABSTRACT 

 

Introduction: The high prevalence of mental disorders, among diseases that affect 

the elderly population, increase the difficulties encountered in this life cycle. These 

problems can be influenced by sex, and different situations affect men and women 

over sixty years. Objective: To analyze the life and health conditions of elderly users 

of a mental health outpatient clinic according to gender. Method: A cross-sectional 

study, conducted in a Mental Health Ambulatory in the interior of São Paulo State, 

Brazil, with 138 elderly people, through interviews. Inferential analyzes were 

performed using the Pearson's Chi-square test and Fisher's Exact test extension. 

Results: Women are more practicing of the referred religion, more often perform 

cancer prevention, influenza vaccination, use of auxiliary devices, when necessary; 

Present mental health diagnoses carried out in adult life, have a predominance of the 

"live alone" marital status, greater independence in activities of daily living, as well as 

a higher prevalence of mood and personality disorders. Older women presented 

more cases of obesity, reported rheumatism and orthostatic hypotension. The men 

are mostly Catholics, have had previous use of alcohol and behavioral and mental 

disorders resulting from the use of psychoactive substance, sought less preventive 

exams and flu vaccines in the last year. His mental health diagnoses were later, most 

of them sixty years old or older. In relation to self-assessment, being illiterate, having 

incomplete primary education and severe or total dependence on the BADL test, had 

an association with negative health self-assessment. Statistical analysis shows 

significance between the number of diagnoses and health self-assessment. Elderly 

people who only have one diagnosis evaluate their health as positive. The diagnoses 

of Mental and Behavioral Disorders according to ICD-10 of group F20-F29 were 

positively associated with health self-assessment. Those in the F30-F39 group had a 

negative health self-assessment. Conclusions: There is an association of 

demographic factors, the degree of dependence for ABVD and characteristics of 

mental disorders with health self-assessment of this population. These data show the 

need for greater knowledge of health conditions of the elderly with Mental Disorders, 

in order to implement measures that aim to minimize the impact of mental illness in 

the aging process. There is a need to deepen the knowledge of the elderly, their 

differences in relation to sex and to expand measures aimed at specialized 

treatment, aiming at secondary prevention of pathologies already installed in this life 

cycle. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, há décadas o processo de envelhecimento vem sendo colocado em 

pauta por estudiosos do assunto, que apontam para as consequências do aumento 

crescente do número de idosos sem garantia de acréscimo na qualidade de vida. Ao 

considerar que as pessoas envelhecidas apresentam problemas de saúde intensos 

que se caracterizam por sua cronicidade e dependência para as atividades de vida 

diária, depreende-se que é importante avançar no cuidado com essas pessoas.  

A população idosa brasileira aumentou de 9% em 2001 para 12,1% em 2011. 

Nesse mesmo ano, as pessoas com 60 anos ou mais se somavam 

aproximadamente 23,5 milhões, mais que o dobro registrado em 1991.1 Projeta-se 

que até o ano de 2060 a expectativa média de vida do brasileiro será de 81 anos, 

sendo que as mulheres viverão mais, pois a expectativa para elas será de 84,4 

anos.2 

O envelhecimento contribui para desencadear ou agravar as condições de 

saúde, entre as quais se tem destacado a presença de transtornos mentais, tais 

como esquizofrenia, depressão, transtorno bipolar, delirante, de ansiedade, 

somatoforme, entre outros.3 

Estudo europeu que estimou a prevalência de transtornos mentais na 

população, utilizando-se de entrevista diagnóstica padronizada, constatou que um, 

em cada dois idosos, havia experimentado um transtorno mental durante a vida; um 

em cada três, no ano que antecedeu a pesquisa e um, em cada quatro, no momento 

da entrevista. Os distúrbios mais comuns foram transtornos de ansiedade, seguidos 

de perturbações afetivas e relacionadas com o uso de substâncias. Para os autores, 

é preciso que haja refinamento no diagnóstico de transtorno mental entre os idosos 

e fornecimento de serviços de saúde mental de boa qualidade a eles.4 

Tem-se constatado que, no Brasil, faltam estudos mais aprofundados sobre o 

idoso portador de doença mental, tanto em relação à sua prevalência como sobre as 

consequências advindas dessa condição.5 

Estudo nacional realizado no interior do estado de São Paulo, com 219 idosos 

atendidos pela Estratégia Saúde da Família, por meio da aplicação do Self 

Response Questionnaire (SRQ-20), identificou que 19,6% deles apresentaram 

escores acima de sete, ou seja, com indicativo da presença de transtorno mental.6 

Outro estudo, em uma cidade paulista de grande porte, utilizando-se do mesmo 
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instrumento, porém com nota de corte maior ou igual a cinco, encontrou uma 

proporção de 29,7% para os possíveis casos de transtorno mental comum.7 

Na atualidade, a assistência à pessoa com transtorno mental é realizada 

predominantemente em sua base comunitária. Políticas de Atenção à Saúde Mental, 

que, a partir de 1978, passaram pelo movimento de reforma psiquiátrica orientam, 

entre outras ações, a desospitalização, levando à criação de cenários, como os 

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), o Programa de Volta para Casa e o apoio 

matricial com especialistas da saúde mental às equipes de atenção básica. Além 

dessas, nos anos oitenta, foram criados os ambulatórios especializados em saúde 

mental como dispositivos da Reforma, os quais envolvem serviços complementares 

que atuam na continuidade do tratamento.8 

Com as mudanças das práticas de intervenção psiquiátrica iniciadas com a 

reorganização do modelo de assistência aos doentes mentais nos anos 80, houve 

redução de 44,8% no número de leitos em hospitais psiquiátricos e as internações 

psiquiátricas diminuíram em cerca de 35%, no período entre 1996 e 2005. Ocorre, 

porém, que nesse período de 10 anos, houve aumento de 89,3% da mortalidade de 

pacientes com diagnósticos de transtornos mentais.9 

Acrescenta-se que 40% dos países membros das Nações Unidas não têm 

uma política de saúde mental e que os cuidados para as pessoas idosas não são 

considerados prioridade em parte considerável dos países do mundo.10 

Sobre a qualidade dos serviços ambulatoriais produzidos após o movimento 

de reforma psiquiátrica, um estudo do Conselho Regional de Medicina do Estado de 

São Paulo apontou falhas no funcionamento dos Centros de Atenção Psicossociais 

(CAPs), como falta de retaguarda para internações psiquiátricas e para 

emergências, especialmente falta de profissionais médicos, entre outras, o que 

prejudica o atendimento em saúde mental.9 Faltam, também, estudos mais 

esclarecedores sobre ambulatórios especializados em Saúde Mental das instituições 

de ensino. 

Embora alguns transtornos mentais incidam na velhice, um número 

expressivo de pessoas envelhece com alguma doença mental.11 De qualquer forma, 

é possível que apresentem condições de vida e saúde com grande complexidade, o 

que exige o adequado reconhecimento para que ações possam ser direcionadas a 

essa parcela da população.  
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Além disso, é preciso considerar que entre os idosos com transtornos mentais 

existem questões relacionadas ao gênero, uma vez que homens ou mulheres são 

obrigados a assumir uma posição social e historicamente construída, que constitui 

fator determinante das condições de vida e saúde.12 

As condições de vida e saúde, portanto, remetem ao conceito ampliado de 

saúde proposto pela Constituição Federal de 1988. Envolve os determinantes 

sociais da saúde que se traduzem em condições mais gerais, como as 

socioeconômicas, culturais e ambientais, incluindo as condições de trabalho, 

habitação, saneamento, serviços de saúde, educação, redes sociais e comunitárias. 

Essas condições determinam o modo de vida das pessoas e se configuram como 

produtoras da saúde e das formas de adoecer e morrer.13,14 

O aumento da expectativa de vida e a mudança do perfil epidemiológico da 

população brasileira trouxeram a necessidade da utilização de outros indicadores 

que ampliassem a avaliação de saúde, além dos indicadores objetivos já 

empregados para o segmento da população idosa. 

Nesse sentido, a autoavaliação de saúde é um critério subjetivo, considerada 

como principal indicador de qualidade de vida percebida15 e vem sendo 

mundialmente utilizado. Fundamentada basicamente na pergunta: Como o(a) 

senhor(a) considera sua saúde? é de fácil aplicabilidade e aparece em estudos com 

forte associação com mortalidade.15,16 A autoavaliação de saúde costuma apresentar 

resultados semelhantes aos de outras avaliações objetivas de condições de saúde.17 

Entre idosos, mecanismos compensatórios de natureza afetiva podem 

proteger a autoestima e o bem-estar subjetivo, mas existem limites para esses 

mecanismos, que falham na evolução de doenças crônicas18 e na presença de 

sintomas depressivos,19 entre outros fatores. Estudo realizado com idosos em 

Campinas, encontrou respostas da autoavaliação ruim e muito ruim em indivíduos 

que referiam menor sentimento de felicidade e vitalidade.20 Outro estudo, realizado 

em três cidades no interior da região nordeste, sul e sudeste do Brasil, com 909 

adultos de 60 a 91 anos, observou associação de autoavaliação negativa com 

doenças como diabetes mellitus, hipertensão e sintomatologia depressiva.19 

Entre os estudos, ainda que apareçam a ausência de felicidade e os sintomas 

depressivos associados com autoavaliação negativa, é raro encontrar informações 

sobre os portadores de transtornos mentais. 
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Frente a tais constatações e à escassez de estudo sobre as condições de 

vida e saúde dessa população, tanto pautados em critérios objetivos como 

subjetivos, depreende-se que é necessária a realização de estudos que possam 

evidenciar essa problemática para adoção de medidas de atenção à saúde voltadas 

para essa parcela da população. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Considerando o crescente aumento da população de idosos, a alta 

prevalência de doenças mentais entre eles, as dificuldades em implantação das 

políticas públicas e compreendendo que os ambulatórios constituem importantes 

cenários de atendimento a essa parcela da população, apresentam-se como 

questionamentos qual é o perfil sócio-demográfico e quais as condições de saúde de 

idosos com transtornos mentais que são atendidos pelo Ambulatório de Saúde 

Mental da Faculdade de Medicina de Marília (Famema), incluindo a autoavaliação da 

saúde. 

Frente à presença do número crescente de mulheres nessa faixa etária, 

observa-se também a importância de analisar os dados em relação ao sexo, para 

melhorar o conhecimento das possíveis diferenças e contribuir com reflexões que 

possam desencadear propostas de atendimento mais específicos para homens e 

mulheres idosos portadores de transtornos mentais. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Analisar as condições de vida e saúde de idosos que utilizam um ambulatório 

de saúde mental. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Analisar as condições de vida e saúde de idosos que utilizam um ambulatório 

de saúde mental em serviço de uma Instituição de Ensino Superior do interior 

do Estado de São Paulo, de acordo com o sexo. 

 Analisar fatores associados com autoavaliação positiva e negativa de saúde 

de idoso em tratamento ambulatorial especializado em saúde mental. 
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4 MÉTODO 

 

4.1 Tipo de estudo e local 

 

Trata-se de um estudo transversal, descritivo e analítico, realizado no 

Ambulatório de Saúde Mental da Faculdade de Medicina de Marília, no município de 

Marília - São Paulo, com idosos portadores de transtorno mental. Os dados foram 

obtidos por meio de entrevista, com questionário estruturado respondido pelos 

pacientes.  

O Programa de Saúde Mental em Marília, apoiado na lei n. 10.216/01, 

implementa o atendimento aberto e de base comunitária, estruturando uma rede 

articulada que conta com cuidados básicos nos domicílios, atendimentos em 

Unidades de Saúde da Família e Unidades Básicas de Saúde, serviço especializado 

ambulatorial, serviços hospitalares e residências terapêuticas.21 

 

4.2 Amostra 

 

A frequência média de atendimentos médicos psiquiátricos mensais, de 

pacientes com sessenta anos ou mais, foi de 208 pessoas em 2014, dado esse 

fornecido pelo Núcleo de Tecnologia e Informação (NTI) da instituição.  

O tamanho de amostra foi calculado utilizando-se os seguintes parâmetros 

estatísticos: população idosa que frequenta o ambulatório de saúde mental, em 

média, mensalmente= 208, erro amostral de 5%, nível de confiança de 95% e 

percentual máximo de 50%, necessitando-se de 138 indivíduos.  

 

4.3 Instrumentos e coleta de dados  

 

A coleta de dados foi realizada no período de julho de 2015 a janeiro de 2016, 

utilizando-se um questionário estruturado (ANEXO A) pautado no projeto Saúde, 

Bem-estar e Envelhecimento (SABE),17 que conta com dados sóciodemográficos, 

incluindo sexo, idade, escolaridade, estado conjugal, religião; o Critério de 

Classificação Econômica Brasil, idade da aposentadoria, participação econômica 

dentro da renda familiar, origem da renda, dados de características da residência e 

do saneamento básico.  
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Sobre as condições de saúde, foram coletados dados sobre de comunicação, 

uso de álcool, vacina da gripe no último ano, prevenção de câncer de 

mama/colo/próstata, condições de audição, visão, mastigação, uso de aparelhos 

auxiliares e quedas.  

Além disso, os idosos foram interrogados quanto à presença dos principais 

sinais e sintomas e doenças presentes no envelhecimento; diagnóstico médico do 

transtorno mental (obtido a partir de consulta ao prontuário médico), idade em que o 

diagnóstico foi constatado, número de internações no último ano e acesso ao 

tratamento em saúde mental.  

O Índice de Barthel foi o instrumento utilizado para avaliar as atividades 

básicas de vida: comer, higiene pessoal, uso de sanitários, banho, capacidade de 

vestir-se e despir-se, controle de esfíncter, mobilidade, transferência da cama para 

cadeira, subir e descer escadas. Apresenta pontuação de 0 a 100, com escore 

acima de 60 indicando idosos independentes para cuidados essenciais apenas, 

como comer, asseio pessoal e controle de esfíncter. A independência, com mínimas 

necessidades de assistência têm a pontuação igual ou acima de 85, mantendo 60 

como a viragem entre a independência e a dependência.22,23 

Para avaliar o grau de dependência, foi utilizada a Escala de Lawton & Brody 

(Atividades Instrumentais da Vida Diária (AIVDs))22 que se refere às atividades 

domésticas instrumentais. Composta por nove itens, com pontuação de 1 a 3, 

permite classificar os idosos como dependentes (até 9 pontos), dependentes 

parciais (10 a 18 pontos) e independentes (19 a 27 pontos) em atividades como usar 

telefone, transporte, preparar refeições, arrumar sua casa, trabalhos domésticos, 

lavar e passar roupas, tomar remédios e cuidar de suas finanças.22,24 

A autoavaliação de saúde foi realizada por meio da pergunta: Como o(a) sr(a) 

considera sua saúde. Tal pergunta de caráter valorativo, global, caracteriza-se por 

julgamento pessoal, com critérios individuais (dimensões da autoavaliação de saúde 

de idosos).15,16 Neste estudo, a autoavaliação permitiu conhecer a opinião do 

indivíduo em uma escala que variou de ótima, boa, regular, ruim ou péssima. Foram 

agrupadas, para análise estatística, como autoavaliação positiva, as respostas de 

regular a ótima. Como percepção negativa, foram consideradas as respostas ruim e 

péssima.25 

Os diagnósticos de transtornos mentais foram agrupados por categorias 

segundo a Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento da CID-10, 
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estruturada pela Organização Mundial de Saúde e que é seguida amplamente em 

suas diretrizes pelos profissionais da área da saúde mental no Brasil.26 

Os dados obtidos foram trabalhados com dois enfoques:  

 

 Parte 1 – Condições de vida e saúde 

 

Definiu-se o sexo como variável independente. As demais foram tratadas 

como variáveis dependentes: sociodemográficas (idade, escolaridade, estado 

conjugal e religião); econômicos (Critério de Classificação Econômica Brasil, idade 

da aposentadoria, participação econômica dentro da renda familiar, origem da renda, 

dados de características da residência e do saneamento básico); condições de 

saúde (comunicação, uso de álcool, vacina da gripe no último ano, prevenção de 

câncer de mama/colo/próstata, condições de audição, visão, mastigação, uso de 

aparelhos auxiliares e quedas); morbidade; transtorno mental (diagnóstico médico, 

idade em que o diagnóstico foi constatado, número de internações no último ano e 

acesso ao tratamento em saúde mental); e as atividades básicas de vida (Índice de 

Barthel).  

 

 Parte 2 – Autoavaliação de saúde 

 

A variável independente foi a autoavaliação de saúde de cada indivíduo 

(positiva ou negativa) e as variáveis dependentes foram: sociodemográficas (idade, 

sexo, estado conjugal, e escolaridade), as atividades básicas (índice de Barthel) e 

instrumentais da vida diária (Escala de Lawton e Brody), o número de diagnósticos, 

os diagnósticos de transtornos mentais, bem como a idade do primeiro diagnóstico. 

 

4.4 Análise estatística 

 

As análises estatísticas das duas partes do estudo foram realizadas com o 

software SPSS versão 17.0. As análises inferenciais foram realizadas por meio do 

Teste de Qui-quadrado de Pearson e a extensão do teste Exato de Fisher. Em todas 

as conclusões obtidas pelas análises inferenciais, utilizou-se o nível de significância 

α igual a 5% (p ≤ 0,05).  
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4.5 Aspectos éticos 

 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

envolvendo Seres Humanos da Faculdade de Medicina de Marília, seguindo a 

Resolução n. 466 de 12/12/2012 do Conselho Nacional de Saúde sob número 

1.050.605 de 06/05/2015. Os participantes foram informados pelo entrevistador 

sobre a natureza do estudo, seus objetivos, métodos e benefícios previstos, 

potenciais riscos e possíveis incômodos e, para participar, assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE A). 
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5 RESULTADOS  

 

5.1 Condições de vida e saúde 

 

Dos 138 entrevistados, 47 são homens e 91 são mulheres. Ambos os sexos 

apresentaram predomínio de idade entre 60 e 69 anos e do ensino fundamental 1 

incompleto enquanto escolaridade. Para o estado conjugal houve tendência para 

diferença estatisticamente significativa entre os sexos (p=0,06), sendo que as 

mulheres apontaram a opção Vive sem companheiro em maior proporção do que os 

homens. A religião católica foi a mais presente entre os entrevistados. Os homens 

se declaram católicos em maior proporção do que as mulheres (p=0,02) (Tabela 1). 

No entanto, ao se avaliar a prática de uma religião, as mulheres são mais 

praticantes que os homens (p= 0,01). 
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Tabela 1 – Distribuição das principais características demográficas dos idosos 

atendidos no Ambulatório de Saúde Mental segundo sexo. (Marília, SP, 

2016) 

Variáveis Masculino - 47 Feminino - 91 P 

N % N %  

Idade (anos)     0,53 

   60 – 69 28 59,6 63 69,2  

   70 – 79 14 29,8 21 23,1  

   80 ou mais 5 10,6 7 7,7  

Escolaridade     0,39 

   Analfabeto 7 14,9 17 18,7  

   Fund. 1 incompleto 22 46,8 30 33,0  

   Fund. 1 completo e Fund. 2 

incompleto 

12 25,5 25 27,5  

Outros  6 12,8 19 20,9  

Estado conjugal     0,06 

   Vive sem companheiro (a) 19 40,4 52 57,1  

   Vive com companheiro (a) 28 59,6 39 42,9  

Religião     0,02* 

   Católica 36 76,6 51 56,9  

   Evangélica 7 14,9 33 36,3  

   Outras 4 8,6 7 7,7  

Prática religiosa     0,01** 

   Sim 17 36,2 59 64,8  

   Não 30 63,8 32 35,2  

* Teste Exato de Fisher: p ≤ 0,05 
** Teste do Qui-quadrado: p ≤ 0,05 
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Em relação à Classificação econômica, observa-se predomínio da Classe C, 

em ambos os sexos. A maioria dos entrevistados se encontra aposentada 

predominantemente após 60 anos, sendo essa sua principal fonte de renda. 

Referem que participam economicamente, dividindo responsabilidade com outro 

membro da família. 

A quase totalidade dos idosos, independente do sexo, mora em casa própria 

(67,4%), de alvenaria (92,8%) e conta com água encanada (95,7%), coleta de lixo 

(97,8%), energia elétrica (99,3%), iluminação (95,7%) e saneamento básico (95,7%) 

fornecidos pela rede pública.  

Em relação às características das residências, observa-se que 55,1% das 

casas contam com seis ou mais cômodos, quase a totalidade tem banheiro com 

vaso e chuveiro dentro de casa (97,8%). Os idosos entrevistados dormem em seus 

próprios quartos (96,4%).  

A análise estatística não mostrou associação positiva entre as variáveis 

apresentadas anteriormente e o sexo. 

Conforme se observa na tabela 2, a maioria dos entrevistados apresenta fala 

espontânea e revela compreensão das perguntas. Em relação ao uso de álcool 

(consumo pregresso, frequência e quantidade), houve diferença estatisticamente 

significativa em relação ao sexo, com homens declarando o uso em maior 

porcentagem (p=0,01). 

Constatou-se associação positiva entre sexo e os parâmetros - exame de 

prevenção para câncer de mama/útero ou próstata anualmente (p=0,01) e vacinação 

contra a gripe (p=0,05) -, sendo que as mulheres realizam em maior proporção tais 

práticas. Não houve associação positiva na relação entre quedas e sexo (Tabela 2). 

Entre os idosos que tiveram quedas a maioria não teve lesões, porém muitos 

passaram a apresentar insegurança após o evento. 
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Tabela 2 – Distribuição dos idosos usuários do Ambulatório de Saúde Mental 

segundo sexo de acordo com dados atuais e busca por prevenção em 

saúde (Marília, SP, 2016) 

Variáveis Masculino - 47 Feminino - 91 p 
 N % N %  

Fala Espontânea     0,23 
Sim 36 76,6 81 89  
Não 5 10,6 6 6,6  
Ocasionalmente 6 12,8 4 4,4  
Compreensão     0,21 
Sim 36 76,6 80 87,9  
Não 4 8,5 4 4,4  
Ocasionalmente 7 14,9 11 12,1  

Álcool atualmente     0,56 
   Sim 6 12,8 15 16,5  
   Não 41 87,2 76 83,5  
Álcool anteriormente     0,01* 
   Sim 36 76,6 36 39,6  
   Não 11 23,4 55 60,4  
Frequência do uso de álcool 
anteriormente 

    0,01* 

   Mais de uma vez na semana 4 11,1 4 11,1  
   Menos de uma vez na semana 22 61,1 10 27,8  
   Raramente 10 27,8 22 61,1  
Consumo de álcool anteriormente     0,01* 
   Até um copo 11 30,6 26 72,2  
   Até dois copos 6 16,7 1 2,8  
   Três copos ou mais 19 52,8 9 25,0  
Prevenção para câncer 
mama/útero ou próstata anual 

    0,01* 

   Sim 23 48,9 65 71,4  
   Não 24 51,1 26 28,6  
Vacinação contra gripe no último 
ano 

    0,05* 

   Sim 28 59,6 69 75,8  
   Não 19 40,4 22 24,2  
Número de quedas     0,29 
   1 5 10,6 20 22,0  
   2 5 10,6 7 7,7  
   3 ou + 7 14,9 17 18,7  
   Nenhuma 30 63,8 47 51,6  
* Teste do Qui-quadrado: p ≤ 0,05 
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Quanto aos órgãos dos sentidos, homens e mulheres, em sua maioria, 

avaliam a visão como boa ou regular, negam problemas de audição, nunca ou 

raramente tiveram problemas com a mastigação. Aparece associação positiva entre 

uso de aparelhos e sexo (p=0,02). Os aparelhos mais frequentemente utilizados são 

óculos e prótese dentária. Para atividades instrumentais da vida diária, segundo 

escala de Lawton, foi encontrada diferença significativa entre o parâmetro e sexo 

(p=0,02), sendo que mulheres apresentaram maior independência em relação aos 

homens (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Distribuição dos idosos usuários do Ambulatório de Saúde Mental de 

acordo com dados de condições de saúde, (Marília, SP, 2016) 

Variáveis Masculino - 47 Feminino - 91 P 

 N % N %  

Visão     0,39 

   Cega/péssima/ruim 14 29,8 21 23,1  

   Regular 10 21,3 29 31,9  

   Boa 23 48,9 41 45,1  

Audição     0,94 

   Surdo/Ouve com muita 

dificuldade/Ouve com dificuldade 

6 12,7 10 11,0  

   Ouve com alguma dificuldade 7 14,9 13 14,3  

   Sem problemas 34 72,3 68 74,7  

Mastigação - problemas     0,23 

   Nunca/Raramente 38 61,7 83 65,9  

   Frequentemente/Sempre 8 17,0 7 7,7  

   Não sabe 1 2,1 1 1,1  

Uso de aparelhos     0,02* 

   Óculos 10 21,3 8 8,8  

   Uso de prótese 6 12,8 12 13,2  

   Outros** 2 4,3 4 4,4  

   2 ou mais 21 44,7 63 69,2  

   Não usa 8 17,0 4 4,4  

Grau de dependência (Lawton)     0,02* 

   Dependência 12 25,5 13 14,3  

   Dependência parcial 17 36,2 20 22,0  

   Independência 18 38,3 58 63,7  

* Teste do Qui-quadrado: p ≤ 0,05 
**Outros: Aparelho auditivo, muleta, bengala, membro artificial, colostomia ou gastrostomia, sonda 
nasogástrica 
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Quanto aos problemas de saúde referidos, que constam na tabela 4, as 

mulheres foram as que mais referiram a presença de reumatismo (p=0,03), 

obesidade (p=0,01) e hipotensão ortostática (p=0,03). A insônia foi o problema de 

saúde mais referido, seguido pelas doenças Hipertensão Arterial e Diabetes, em 

ambos os sexos.  

 

Tabela 4 – Problemas de saúde referidos pelos idosos atendidos do Ambulatório de 

Saúde Mental segundo sexo. (Marília, SP, 2016) 

Variáveis Masculino - 47 Feminino - 91 p 

N % N %  

Reumatismo     0,03* 
   Sim 1 2,1 12 13,2  
   Não 46 97,9 79 86,8  
Asma     0,76 
   Sim 6 12,8 10 11,0  
   Não 41 87,2 81 89,0  
Má circulação     0,14 
   Sim 8 17,0 26 28,6  
   Não 39 83,0 65 71,4  
Diabetes mellitus     0,91 
   Sim 18 38,3 34 37,4  
   Não 29 61,7 57 62,3  
Hipertensão      0,90 
   Sim 28 59,6 54 59,3  
   Não 19 40,4 37 40,7  
Obesidade     0,01* 
   Sim 2 4,3 22 24,2  
   Não 45 95,7 69 75,8  
Derrame     0,53 
   Sim 4 12,8 9 11,0  
   Não 43 87,2 82 89,0  
Incontinência urinária     0,24 
   Sim 14 29,8 19 20,9  
   Não 33 70,2 72 79,1  
Insônia     0,40 
   Sim 26 55,3 57 62,6  
   Não 21 44,7 34 37,4  
Catarata     0,16 
   Sim 2 4,3 10 11,0  
   Não 45 95,7 81 89,0  
Coluna     0,15 
   Sim 6 12,8 21 23,1  
   Não 41 87,2 70 76,9  
Hipotensão ortostática     0,03* 
   Sim 0 0 8 8,8  
   Não 47 100 83 91,2  
* Teste Exato de Fisher: p ≤ 0,05 
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As mulheres tratadas neste ambulatório de saúde mental tiveram a maioria de 

seus diagnósticos na idade adulta (59,3%) e os homens foram diagnosticados com 

sessenta anos ou mais (61,7), diferindo estatisticamente (p=0,01). Em relação às 

internações, predominam idosos que não foram internados no último ano ou que 

internaram somente uma vez, havendo 48,9% de idosos do sexo masculino e 56% 

do sexo feminino que não foram internados.  

Sobre os idosos atendidos no ambulatório de saúde mental, mais da metade 

frequenta somente este serviço. Em relação a dois serviços, o mais frequente foi 

ambulatório seguido por hospital psiquiátrico. Em relação a três ou mais, observou-

se a sequência ambulatório, hospital psiquiátrico e outros.  

A grande maioria, em ambos os sexos, nunca fez tratamento psicoterápico. 
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Tabela 5 – História do Transtorno mental dos idosos usuários do Ambulatório de 

Saúde Mental segundo sexo. (Marília, SP, 2016) 

Variáveis Masculino - 47 Feminino - 91 p 

N % N %  

Idade do primeiro diagnóstico     0,01* 

   Até 9 anos (Infância) 0 0 1 1,1  

   9 – 24 (Adolescência) 4 8,5 5 5,5  

   25 – 59 (Adulto) 13 27,7 54 59,3  

   60 anos ou mais (Idoso) 29 61,7 31 34,1  

   Não soube informar 1 2,1 0 0  

Número de internações no último 

ano 

    0,54 

   1 15 31,9 20 22,0  

   2 5 10,6 14 15,4  

   3 ou mais 4 8,5 6 6,6  

   Não internou 23 48,9 51 56,0  

Serviços de Saúde Mental que já 

utilizou 

    0,89 

   Ambulatório 23 48,9 42 46,2  

   CAPS 0 0 1 1,1  

   Falta informação 1 2,1 1 1,1  

   2 serviços 16 34,0 33 36,3  

   3 ou mais 7 14,9 14 15,4  

Fez tratamento psicoterápico     0,16 

   Sim 2 4,3 10 11,0  

   Não 45 95,7 81 89,0  

* Teste do Qui-quadrado: p ≤ 0,05 
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A tabela 6 mostra associação positiva entre a variável Diagnóstico psiquiátrico 

e sexo (p=0,03). Quanto ao diagnóstico de transtorno mental, entre os homens, 

houve predomínio de Transtornos mentais orgânicos, incluindo sintomáticos; 

transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de substâncias 

psicoativas; e transtornos neuróticos, como os transtornos de ansiedade 

generalizada. A porcentagem de idosos com diagnósticos pertencentes aos grupos 

das esquizofrenias (F20-F29) foi semelhante em ambos os sexos. Entre as 

mulheres, foram mais frequentes os diagnósticos de transtornos de humor e 

transtornos de personalidade. 

 

Tabela 6 – Diagnóstico de transtorno mental dos idosos atendidos do Ambulatório de 

Saúde Mental segundo sexo. (Marília, SP, 2016) 

Variáveis Masculino - 47 Feminino - 91 P 

 N % N %  

Diagnóstico psiquiátrico (CID 

10) 

    0,03* 

Transtornos mentais 

orgânicos, incluindo sintomáticos  

13 27,7 10 11,0  

Transtornos Mentais 

decorrentes de substâncias 

psicoativas 

3 6,4 2 2,2  

Esquizofrenia, transtornos 

esquizotípico e delirantes  

10 21,3 19 20,9  

Transtornos de humor 12 25,5 37 40,7  

Transtornos neuróticos 6 12,8 8 8,8  

Síndromes comportamentais 

associadas a perturbações 

fisiológicas. 

0 0 1 1,1  

Transtornos de personalidade 

e de comportamentos  

3 6,4 14 15,4  

* Teste do Qui-quadrado: p ≤ 0,05 
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5.2 Autoavaliação de saúde 

 

Os fatores demográficos e socioeconômicos associados à autoavaliação do 

estado de saúde (Tabela 7) mostram que ser analfabeto e/ou ter ensino fundamental 

incompleto teve associação significativa com autoavaliação negativa de saúde. As 

demais variáveis, ao serem comparadas com a autoavaliação de saúde, não 

mostraram diferenças significativas.  

 

Tabela 7 – Análise bivariada da associação entre autoavaliação do estado de saúde 

em idosos com transtorno mental, segundo fatores demográficos e 

socioeconômicos. (Marília, SP, 2016) 

Variáveis Avaliação Positiva 

N(%) 

Avaliação Negativa 

N(%) 
p 

Sexo   0,76 

   Masculino 37 (35,2) 10 (30,3)  

   Feminino 68 (64,8) 23 (69,7)  

Idade (anos)   0,66 

   60 – 69 71 (67,6) 20 (60,6)  

   70 – 79 26 (24,8) 9 (27,2)  

   80 ou mais 8 (7,6) 4 (12,1)  

Escolaridade   0,001* 

   Analfabeto/Fund. 1 incompleto 11 (10,5) 13 (39,4)  

   De Fund. 1 completo até 

Superior completo 

94 (89,5) 20 (60,6)  

Estado conjugal   0,07 

   Vive só 59 (56,2) 12 (36,4)  

   Vive acompanhado 46 (43,8) 21 (63,6)  

* Teste do Qui-quadrado:- ≤ 0,05 
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A análise estatística mostra que dependência severa ou total no GD-ABVD 

(atividades básicas da vida diária) apresentou associação com autoavaliação 

negativa de saúde (p=0,01). Já idosos independentes têm uma autoavaliação de 

saúde positiva. Não houve diferença significativa quanto às atividades instrumentais 

de vida diária e autoavaliação de saúde (Tabela 8). 

 

Tabela 8 – Prevalência e indicadores de saúde associados à autoavaliação do 

estado de saúde em idosos com transtorno mental. (Marília, SP, 2016) 

Variáveis Avaliação Positiva 

N(%) 

Avaliação Negativa 

N(%) 

p 

GD-ABVD (Barthel)   0,01* 

   Dependência severa ou total 7 (6,7) 9 (27,3)  

   Dependência moderada 17 (16,2) 6 (18,2)  

Dependência leve 38 (36,2) 12 (36,4)  

   Independente 43 (41,0) 6 (18,2)  

GD-AIVD (Lawton)   0,29 

   Dependência 16 (15,2) 9 (27,3)  

   Dependência parcial 29 (27,6) 8 (24,2)  

   Independência 60 (57,1) 16 (48,5)  

* Teste do Qui-quadrado:  ≤ 0,05 
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A análise estatística mostra associação positiva entre a quantidade de 

diagnósticos psiquiátricos e autoavaliação de saúde (p=0,04). Idosos que tem 

apenas um diagnóstico avaliam sua saúde como positiva. Os diagnósticos do grupo 

F20-F29 associaram-se positivamente com a autoavaliação de saúde. Já os do 

grupo F30-F39 tiveram uma autoavaliação negativa de saúde (Tabela 9).  

 

Tabela 9 – Diagnósticos de transtorno mental associados à autoavaliação do estado 

de saúde em idosos com transtorno mental. (Marília, SP, 2016) 

Variáveis Avaliação Positiva 

N(%) 

Avaliação Negativa 

N(%) 

p 

Idade do 1º diagnóstico    

   Até 59 anos 60 (57,1) 18 (54,5) 0,95 

   60 anos ou mais 45 (42,9) 15 (45,5)  

Quantidade de 

diagnósticos 

psiquiátricos 

   

   1 89 (84,8) 22 (66,7) 0,04* 

   2 ou mais 16(15,2) 11 (33,3  

Diagnóstico   0,01* 

   F20 a F29 29 (27,6) 1 (2,8)  

   F30 a F39 32 (30,5) 17 (47,2)  

   Demais diagnósticos 44 (41,9) 18 (50,0)  

* Teste do Qui-quadrado: ≤ 0,05 
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6 DISCUSSÃO 

 

6.1 Condições de vida e saúde 

 

No presente estudo, foram entrevistados 138 idosos, sendo que a maioria é 

mulher, dado semelhante ao encontrado em outros estudos realizados em 

ambulatórios de saúde mental.27,28 

Nesse sentido, dados do IBGE de 2013 expressam o crescente 

envelhecimento da população brasileira,2 sendo que dos indivíduos acima de 60 

anos, 1.795.105 são mulheres e 1.102.369 são homens, o que aponta para a 

feminilização da velhice.1 

Tendo em vista a maior facilidade das mulheres em falar de suas aflições e 

procurar por serviços médicos para suas queixas do ponto de vista emocional ou 

físico, elas são as principais consumidoras dos serviços ambulatoriais.29 

Mulheres apresentaram maior porcentagem para o estado conjugal vive só, 

enquanto para homens predominou o estado vive acompanhado. Não sendo raro o 

abandono por parte do marido no caso da doença mental, também essa é uma 

questão apontada como desvantagem ao cuidado da mulher, porém, quando o 

homem adoece psiquicamente, a esposa tende a continuar a seu lado, o que 

explicaria, em parte, a situação vive acompanhado em relação ao sexo masculino.29 

Outras variáveis podem ser consideradas, como a expectativa de vida. Em 2012, era 

de 71 anos para sexo masculino e 74,6 para sexo feminino já que homens morrem 

mais cedo e existe um número considerável de mulheres viúvas, que 

frequentemente optam pela vida sem um novo companheiro, por ainda se 

submeterem às normas e regras sociais ou por a família não declarar apoio para 

novos relacionamentos amorosos.30 O estado conjugal vive só também traz, em 

relação à saúde mental e gênero, a característica feminina de prestadora de 

cuidados informais à saúde e o questionamento sobre quais são as condições da 

mulher que precisa de assistência psiquiátrica e demanda cuidados. Solteiras ou 

sem filhos, mais uma vez as mulheres em situação de sofrimento mental apresentam 

características contrárias àquelas socialmente esperadas, mais vinculadas ao 

exercício do papel de esposa e mãe.29 

A religião católica foi referida pela maioria, indo ao encontro do censo 

demográfico de 2010.31 As mulheres são, porém, mais praticantes que os homens. 
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Estudos demostram que a prática religiosa pode se configurar como possibilidade 

para o enfrentamento dessas mulheres diante de sua condição histórica de 

dominação, fortalecendo-a dentro de sua família ou em outras relações sociais.32 

Em relação à escolaridade, houve o predomínio do ensino fundamental 

incompleto, semelhante ao observado em idosos atendidos em serviço público 

ambulatorial.33 Levando-se em consideração a totalidade população brasileira de 

idosos, cerca de metade tem menos de quatro anos de estudo, o que não difere da 

população do presente estudo. A escolaridade baixa, principalmente entre mulheres, 

pode ser atribuída às características da sociedade e às políticas de educação 

prevalecente na década de 1940, quando o acesso à educação era ainda muito 

restrito. Em 2000, o número médio de anos de escolaridade dos idosos 

responsáveis pelos domicílios era de 3,5 anos para homens e ainda menos para as 

mulheres, que apresentavam 3,1 anos. Nesse sentido, os dados obtidos nesse 

estudo não diferem dos da população brasileira.34 

A maioria dos idosos dorme em seu próprio quarto, vive em moradias que 

contam com estrutura básica condizente com a classificação econômica (predomínio 

da classe C) e região do país onde foi realizado a pesquisa: região sudeste.35 

Quanto à idade da aposentadoria, a maioria encontra-se aposentada após os 

sessenta anos. Esse dado vai ao encontro dos indicadores sociais para aposentados 

ou pensionistas, na região sudeste.35 Estudo realizado na Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, entre 2002-2005, avaliou servidores aposentados por 

transtornos mentais e constatou que 35% se aposentaram com idade entre 50 e 59 

anos. Esses dados são semelhantes ao encontrados na população idosa estudada 

(34,1%) nessa faixa etária. A antecipação da aposentadoria pode ser explicada pelo 

fato de essas pessoas apresentarem sofrimento psíquico anterior ao 

envelhecimento, carregando anos de incapacitação, o que afeta o trabalho.36 

No que se refere à origem da renda, dados do IBGE corroboram os obtidos no 

presente estudo: homens idosos têm renda que se origina principalmente de 

aposentadoria (58,7%) e mulheres têm renda originada tanto de aposentadorias 

(42,2%), de pensão (14,4%) ou de outra fonte de renda (26,7%).31 

Os idosos, 55,3% dos homens e 49,5% das mulheres, referem que participam 

economicamente dividindo responsabilidades com outros membros da família.  

Apesar de os idosos em questão serem usuários do Sistema Único de Saúde 

(SUS), provenientes tanto do Ambulatório de Saúde Mental (atenção secundária) 
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quanto das Unidades Básicas de Saúde e de Unidades de Saúde da Família, 

referem que a maioria de seus gastos é com saúde (31,9% dos homens e 37,4% 

das mulheres).  

Alguns transtornos mentais trazem consigo dificuldades na compreensão e na 

verbalização das palavras de forma espontânea, demandando ajuda de outras 

pessoas para apoiar a comunicação, o que não ficou evidente no presente estudo, 

uma vez que foram poucos os entrevistados que não conseguiram se comunicar 

verbalmente com clareza (12,8% dos homens e 4,4% das mulheres).3 

O uso pregresso de álcool mostrou associação positiva com o sexo (p=0,001), 

sendo os homens que mais declararam essa prática. O segundo levantamento 

domiciliar sobre álcool e drogas realizado em 108 cidades brasileiras com mais de 

100 mil habitantes aponta que 83,5% dos homens são usuários de álcool.37 Alguns 

estudos evidenciaram um aumento significativo do uso de álcool na população 

idosa. As pesquisas mostram que de 6 a 11% dos pacientes idosos admitidos em 

hospitais gerais apresentam sintomas de dependência alcoólica, aumentando 

inclusive a admissão de idosos com sintomas associados à dependência em 

serviços de urgência ou emergência.38 

Há associação positiva entre sexo e prevenção com exames para câncer de 

mama e útero: 71,4% das entrevistadas idosas realizaram exames preventivos no 

último ano. Segundo o IBGE, dados de 2013 demonstram que a taxa de mortalidade 

por câncer de mama é de 22,9 a cada 100 mil mulheres.1 A importância de exames 

preventivos vem ao encontro da possibilidade de tratamento e melhor prognóstico 

quando a doença é descoberta precocemente. Câncer de útero tem sua abordagem 

atual entre adolescentes, uma vez que o vírus HPV está envolvido no surgimento de 

câncer de colo uterino.39 

Observou-se que, dos homens idosos entrevistados, pouco menos da metade 

faz exames preventivos para câncer de próstata anualmente. Cerca de três quartos 

dos casos desse tipo de câncer no mundo ocorrem em homens com mais de 65 

anos. Os riscos de mortalidade são reduzidos quanto mais precoce é o diagnóstico. 

No Brasil, é a quarta causa de morte por câncer e corresponde a 6% do total de 

óbitos neste grupo.40 

Em relação à vacinação contra gripe, também houve associação 

estatisticamente significativa em relação ao sexo, sendo que as mulheres aderiram 

mais do que os homens a tal prática. Esses dados confirmam o padrão encontrado 
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na população feminina sobre maior busca por cuidados e prevenção de saúde. 

Estudo realizado em Santa Catarina encontrou comportamentos de cuidados de 

saúde prevalentes para o sexo feminino, relacionados à adoção de comportamentos 

saudáveis através da prevenção. As crenças para os homens destacaram o 

autocuidado em casos de agravos à saúde; para as mulheres, o cuidado preventivo. 

Prevaleceu para o sexo feminino o aspecto subjetivo, com o elemento bem-estar e, 

para o sexo masculino, o aspecto curativo, com os elementos hospital e doença.41 

Foi encontrado também que a obesidade tem sido um problema mais 

frequente entre as mulheres quando comparadas com os homens. Uma revisão da 

literatura sobre o tema evidenciou que as mulheres apresentam índices de 

obesidade próximo ao dobro em relação aos homens, sendo a faixa etária mais 

crítica dos 60 aos 69 anos.42 Constata-se também, a existência de associações 

positivas entre a obesidade e as perturbações do humor e a ansiedade.43 

Quanto aos transtornos mentais, também houve diferenças estatisticamente 

significativas em relação ao sexo, o que corrobora estudo multicêntrico sobre os 

transtornos mentais comuns na atenção básica.44 

Homens entrevistados tiveram seus diagnósticos mais tardios, após os 60 

anos e mulheres na idade adulta, dados que confirmam a crença das mulheres para 

cuidados preventivos e homens que associam autocuidado com os aspectos 

curativos relacionados à doença.41 

Estudo epidemiológico realizado em instituições públicas de atendimento de 

saúde mental confirma os dados da presente pesquisa, na qual em homens 

prevalece os transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de 

substância psicoativas e nas mulheres aqueles relacionados aos transtornos de 

humor e de personalidade.45 

 

6.2 Autoavaliação de saúde  

 

Esse estudo contribui para o esclarecimento de aspectos que podem 

influenciar a autoavaliação de saúde de idosos, indicador que contempla aspectos 

físicos, cognitivos e emocionais na população geral e parece estar associado a 

predição de mortalidade e declínio funcional.46,47 Nosso estudo identificou variáveis 

associadas à percepção positiva e negativa de saúde em portadores de transtornos 

mentais com sessenta anos ou mais. 
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 Fatores sociodemográficos 

 

Baixa escolaridade foi um fator sociodemográfico que apresentou associação 

estatisticamente significativa com percepção de saúde, sendo que idosos 

analfabetos ou com até fundamental 1 incompleto tiveram uma percepção negativa 

de saúde. Um estudo realizado no estado de SP refere associação da baixa 

escolaridade com percepção negativa da saúde.48 Outro estudo encontrou que a 

autoavaliação melhora conforme o aumento da escolaridade.49 Supõe-se que a 

população hoje idosa e com transtorno mental teve maiores dificuldades, seja pelo 

menor acesso aos estudos nas décadas de 50, quando somente 26,15% da 

população era alfabetizada, seja pelo desafio para pedagogos e médicos na inclusão 

de pessoas ditas “anormais”50 para aqueles com transtornos mentais iniciados na 

infância e adolescência. 

 

 Atividades de vida diária 

 

No presente estudo, houve associação positiva entre as variáveis 

autopercepção de saúde e o índice de Barthel (ABVDs) sendo que os idosos com 

dependência total ou severa para as atividades básicas da vida diária referiram 

autopercepção negativa de saúde. Assim como nesta pesquisa, resultados 

encontrados entre idosos com plano de saúde no RS251 e idosos cadastrados na 

Estratégia Saúde da Família na Paraíba52 verificaram associações significativas 

entre autopercepção de saúde e dependência para atividades da vida diária. 

Na avaliação ampliada do idoso há necessidade de se considerar a interação 

multidimensional entre aspectos como a independência para as atividades básicas 

da vida diária, saúde física e mental. Observa-se que eventos estressantes, 

agravamento de doenças, bem como hospitalizações aparecem em estudo como 

fatores que podem levar ao declínio da capacidade funcional.20 A independência e 

autonomia podem, portanto, alterar consideravelmente a vida do indivíduo, que pode 

levar a uma mudança em sua autoavaliação. A idade biológica não é um indicador 

preciso das alterações associadas ao envelhecimento, porém, a probabilidade de 

experimentar graves incapacidades físicas aumenta significativamente nas idades 

mais avançadas.24 
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 Características dos transtornos mentais  

 

Sobre as características dos transtornos mentais dos idosos atendidos em 

ambulatório especializado, alguns aspectos se evidenciaram. 

Observamos associação estatisticamente significativa entre autoavaliação de 

saúde e um diagnóstico apenas (p=0,04). No presente estudo, idosos que têm 

apenas um diagnóstico psiquiátrico avaliam sua saúde como positiva. Estudo com 

253 pacientes do Hospital da Universidade Federal de Alagoas mostrou importante 

presença de comorbidade em pacientes com diagnóstico de Transtorno de 

Ansiedade Generalizada, A mais prevalente foi depressão maior (53,7%), seguida 

de distimia (21,4%) e depressão recorrente (14,6%), além de maior risco de 

suicídio.53 O Transtorno de estresse pós-traumático aparece associado a 

Transtornos de Humor, Transtorno Obsessivo Compulsivo, Esquizofrenia e outros.54 

Recente estudo aponta que os pacientes com mais comprometimento 

psicopatológico apresentaram maiores valores de autoavaliaçao da saúde geral 

como regular ou ruim.55 

Ao considerar os grandes grupos de diagnósticos em saúde mental, 

observou-se diferença significativa entre idosos com diagnósticos entre F20-F29 e 

autoavaliação de saúde. Segundo CID10, a esquizofrenia é o mais comum e mais 

importante transtorno desse grupo e que busca menos assistência que o resto da 

população. Visto que a doença influencia todos os aspectos da vida do doente, ter 

atendimento especializado em ambulatório de saúde mental objetiva planejamento 

para reduzir ou eliminar sintomas, melhorar qualidade de vida e o funcionamento 

adaptativo além de promover e manter a recuperação dos efeitos debilitantes da 

doença por mais tempo.56 Essas condições permitem uma redução da mortalidade 

além de prevenir as incapacidades em idosos.  

Os idosos portadores de diagnósticos da categoria F20 a F29, que tem a 

esquizofrenia como o mais comum e mais importante transtorno desse grupo, 

tratados no ambulatório de saúde mental, referiram uma autoavaliação positiva da 

própria saúde. Estudo aponta o tratamento medicamentosos como essencial para 

uma evolução satisfatória e melhor prognóstico da doença.57 Sendo uma doença de 

curso crônico, a esquizofrenia incide na população jovem e segundo a OMS, mais 
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de 50% dos indivíduos não recebe atenção apropriada.58 Outro estudo demonstra 

que, de um total de 32 idosos com esquizofrenia, 31 relataram diminuição do 

impacto pessoal dos sintomas psicóticos quando atingiram a terceira idade. Embora 

os sintomas continuassem presentes, eles estariam mais engajados em estratégias 

que minimizariam o impacto da psicose.59 Nesse sentido, a autoavaliação positiva de 

saúde encontrada no presente estudo pode estar associada ao fato de serem 

indivíduos que chegaram nesse ciclo da vida recebendo tratamento ambulatorial 

especializado.  

Idosos com diagnósticos entre F30-F39 referiram autoavaliação negativa da 

saúde, dado esse semelhante ao encontrado na literatura.60 Esse grupo de doenças, 

que se refere aos transtornos de humor, inclui o Transtorno Depressivo com alta 

prevalência entre a população idosa que, apesar de iniciar-se normalmente na 

adolescência ou idade adulta, tende a estender-se de maneira variada até a velhice 

(DSM-IV).56 A depressão, inclusive no idoso, compromete a percepção de si mesmo 

e também a forma como vê o mundo ao seu redor.61 Além disso, os transtornos 

bipolares, também pertencentes as categorias F30-F39, podem incidir em todos os 

ciclos da vida, causando episódios depressivos ou maníacos, com sofrimento 

psíquico e perdas durante a vida, que comprometem a autoavaliação de saúde.56 

Sendo assim, tanto as mudanças de percepção quanto o sofrimento psíquico podem 

justificar a autoavaliação negativa de saúde expressa pelos idosos no presente 

trabalho, uma vez que os mesmos recebem, no ambulatório estudado, apenas 

acompanhamento clínico com medicamentos. Nenhum deles submeteu-se a 

qualquer tratamento psicoterápico. Dados consistentes da literatura mostram que 

associar tratamento medicamentosos com psicoterapia melhoram prognóstico e 

evolução dos Transtornos de Humor.62 
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7 CONCLUSÕES 

 

Idosos portadores de transtorno mental, acompanhados em ambulatório de 

Saúde Mental, possuem características singulares, assim como o próprio 

envelhecimento.  

No presente estudo foi possível evidenciar diferenças significativas entre 

condições de vida e saúde e sexo de idosos atendidos em um ambulatório de saúde 

mental. As mulheres demonstraram maior busca pelos atendimentos de prevenção 

para câncer de mama e útero, por vacinação da gripe; uso de aparelhos, como 

óculos e próteses dentárias, quando necessários, diagnósticos em saúde mental, 

realizados na vida adulta; tendência de estado conjugal vive só, e ainda, maior 

independência nas atividades de vida diária. Os homens tiveram seus diagnósticos 

em saúde mental mais tardios, após os sessenta anos, quase que a totalidade fez 

uso pregresso de álcool e eles apresentaram maior dependência para as atividades 

instrumentais de vida diária.  

A autoavaliação de saúde dessas pessoas mostrou aspectos tanto positivos 

quanto negativos. Fatores, como o nível de escolaridade, dependência para 

atividades básicas de vida diária, ter mais de um diagnóstico de transtorno mental e 

alguns diagnósticos de transtornos de humor, influenciaram negativamente a 

autoavaliação em saúde. A autoavaliação positiva de saúde nessa população está 

relacionada à independência desses idosos para atividades básicas da vida diária e 

aos diagnósticos de transtornos psicóticos. 

Esses dados mostram a importância de haver maior conhecimento das 

necessidades dos idosos com Transtornos Mentais, com medidas assistenciais e 

políticas voltadas ao tratamento precoce e ampliado desses indivíduos, a fim de 

minimizar o impacto da doença mental no processo de envelhecimento. O acesso a 

tratamento especializado em saúde mental, nos diversos ciclos da vida torna-se, 

nesse cenário, essencial para preservar condições adequadas de saúde. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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ANEXO A – Instrumentos para Coleta de Dados 

 

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Idade:  

Sexo: (    ) Masculino (    ) Feminino 

 

Estado conjugal: 

 

1. (    ) Solteiro 

2. (    ) Casado 

3. (    ) Divorciado/Separado 

4. (    ) Amasiado 

 

Escolaridade:  1. (    ) Analfabeto 

2. (    ) Ensino Fundamental 1 Incompleto 

3. (    ) Ensino Fundamental 1 completo / Ensino Fundamental 2 

Incompleto 

4. (    ) Ensino Fundamental 2 Completo/ Ensino Médio incompleto 

5. (    ) Ensino Médio completo/ Ensino Superior Incompleto 

6. (    ) Ensino Superior Completo 

 

Religião: 

 

1. (    ) Católico 

2. (    ) Evangélico 

3. (    ) Espírita 

4. (    ) Outros:  

Praticante:   (    ) Sim (    ) Não 

 

Nacionalidade:  
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2. CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA  

 

 Quantidade de Itens 

0 1 2 3 4 ou + 

Televisão em Cores 0 1 2 3 4 

Rádio 0 1 2 3 4 

Banheiro 0 4 5 6 7 

Automóvel 0 4 7 9 9 

Empregada Mensalista 0 3 4 4 4 

Máquina de Lavar 0 2 2 2 2 

Videocassete e/ou DVD 0 2 2 2 2 

Geladeira 0 4 4 4 4 

Freezer  0 2 2 2 2 

 

 
Pontuação: 
(    ) 42-26 pontos: Classe A1  
(    ) 35-41 pontos: Classe A2  
(    ) 29-34 pontos: Classe B1 
(    ) 23-28 pontos: Classe B2 
(    ) 18-22 pontos: Classe C1 
(    ) 14-17 pontos: Classe C2 
(    ) 8-13 pontos:   Classe D 
(    ) 0-7 pontos:     Classe E 
 
 

3. QUALIFICAÇÃO DA MORADIA E INFRAESTRUTURA 

 

Em que tipo de moradia o (a) senhor (a) vive? 

(    ) casa (    ) apartamento (    ) quarto /cômodo (    ) barraco /maloca  

Sua moradia é: 

(    ) própria    (    ) alugada    (    ) cedida    (    ) invadida    (    ) outros 

Grau de Instrução do chefe da família 

Analfabeto/Fundamental 1 Incompleto 0 

Fundamental 1 Completo/ Fundamental 2 Incompleto 1 

Fundamental 2 Completo/ Médio Incompleto 2 

Médio Completo/ Superior Incompleto 4 

Superior Completo 8 



50 
 

 
 

Qual o material de construção de sua moradia? 

(    ) alvenaria    (    ) madeira    (    ) mista    (    ) outros    (    ) não sabe/ não 

respondeu  

 

Como é feito o abastecimento de água? 

(    ) rede 

pública, com 

canalização 

(    ) rede 

pública, sem 

canalização 

(    ) bica ou 

torneira pública    

(    ) poço    

 

(    ) outros:  

 

O lixo de sua residência é?    

(a) coletado    (b) queimado (c) enterrado  (d) jogado    (e) outros 

 

Possui energia elétrica? 

(a) sim com medidor   (b) sim sem medidor    (c) não   (d) não respondeu 

 

Sua rua é servida por iluminação pública? 

(a) não (b) sim 

 

Que tipo de instalação sanitária possui sua moradia? 

(a) rede publica (b) fossa séptica (c) fossa negra (d) outros 

 

Sua moradia possui: 

(a) banheiro com vaso sanitário e chuveiro dentro de casa 

(b) banheiro com vaso sanitário sem chuveiro 

(c) casinha privada externa 

 (d) outros:  

 

Quantos cômodos têm sua casa?  

 

Em que local da casa dorme? 

(a) quarto  (b) sala    (c) cozinha /sala/ quarto 

(peça única) 

(d) outros: 

 

(e) não 

respondeu 
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O (a) idoso (a) dorme com outras pessoas no mesmo cômodo? 

(a) não, 

sozinho   

(b) sim, com 

cônjuge/companheiro 

(c) sim, com os 

filhos 

(d) sim, com 

os netos 

(e) outros: 

 

 

4. OCUPAÇÃO/ RENDA 

 

Qual foi a sua principal ocupação, 

durante a maior parte de sua vida? 

 

 

 

O Idoso está aposentado? (a) sim (b) não 

 

Com que idade se aposentou? (em anos completos)  

Qual o motivo de sua aposentadoria?  

 

Qual a origem da sua renda? (escolha múltipla) 

(a) 

aposentadoria 

(b) 

salários 

(c) 

aluguel 

(d) 

poupança 

(e) 

pensão 

(f) 

Outras: 

 

 

Da sua renda, qual a sua principal despesa 

(a) saúde (b) habitação (c) ajuda 

familiar 

 (d) remédios (e) vestuário (f) outros: 

 

 

Qual a renda mensal de sua família? 

(Em salário mínimo) 

 

. 

Quantas pessoas vivem desta renda?  

 

 

Qual sua participação econômica no núcleo familiar? 

(a) único 

responsável 

(b) major 

responsável 

(c) divide 

responsabilidades     

(d) sem 

participação   

(e) outros: 
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5. REDE DE APOIO FAMILIAR E SOCIAL 

 

 

O Senhor (a) vive: 

(    ) sozinho (    ) com 

cônjuge 

(    ) com filho 

não casado 

(    ) com filho 

casado 

(    ) outros: 

 

Quem cuida em caso de necessidade (adoecimento, contas a pagar...):  

 

 

6. ATIVIDADES DE LAZER 

 

Como ocupa seu tempo livre? (escolha múltipla) 

(a) assiste televisão 

(b) conversa com amigos 

(c) ouve radio 

(d) lê (jornais, revistas e livros) 

(e) ouve música 

(f) faz trabalhos manuais (crochê tricô, etc.). 

(g) participa de atividades sócio-recreativas (passeios, visitas, bailes, etc.) 

(h) atividade religiosa 

(i) nenhuma atividade 

(j) outros: 

 

7. HISTÓRIA DE SAÚDE 

 

Condições de 

comunicação: 

1. (    ) sim 2. (    ) Não 3. (    ) Às 

vezes 

4. (    ) Raro 

(     ) Fala espontânea 

(     ) Dificuldade em achar palavras na fala espontânea 

(     ) Compreensão 

 

Número de pessoas que residem no 

domicílio 

(    ) 1 (    ) 2  (    )3 (    ) 4 (    ) 5+ 
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Em geral diria que sua saúde é: 

(    ) Ótima (    ) Boa (    ) Regular (    ) Ruim (    ) Péssima (    ) Não sabe 

 

Uso de bebida alcoólica: Atual (    ) sim (    ) não. 

Pregressa (    ) sim (    ) não 

Caso afirmativo, qual a quantidade/dia/semana: 

 

Uso de drogas ilícitas: Atual (    ) sim (    ) não. 

Pregressa (    ) sim (    ) não 

Caso afirmativo, qual a quantidade/dia/semana: 

Período de uso:  

 

 

(    ) 1 ano ou menos 

(    )  1 – 5 anos 

(    )  5 – 10 anos 

(    ) 10 anos ou mais 

 

Realiza prevenção de câncer de mama/útero ou 

próstata anualmente? 

(    ) sim (    ) não 

Especificar: 

 

Quantas vezes caiu no último ano:  

Especificar as consequências: 

Sente insegurança ou medo de cair: 

 

No último ano tomou a vacina antigripal? (    ) sim (    ) não 

Caso negativo, qual foi o motivo: 

 

Como diria que está a sua visão no momento? 

(    ) 

cega 

(    ) 

péssima 

(    ) 

ruim 

(    ) 

regular 

(    ) 

boa 

(    ) 

excelente 

(    ) não 

respondeu 
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Como diria que está a sua audição no momento? 

(    ) 

surdo 

total 

(    ) ouve com muita 

dificuldade 

(    ) ouve com 

dificuldade 

(    ) ouve com 

alguma 

dificuldade 

(    ) sem 

problemas 

     

Tem alguma dificuldade para mastigar? 

(    ) 

nunca 

(    ) 

raramente 

(    ) frequentemente (    ) sempre (    ) não 

sabe/não 

respondeu 

 

Necessita de alguns destes aparelhos relacionados? 

a) Óculos ou lente de contato 

b) Aparelho auditivo 

c) Prótese dentária 

d) Muleta 

e) Bengala 

f) Membro artificial 

g) Colostomia ou gastrostomia 

h) Sonda nasogástrica 

i) Outros:  

j) Não respondeu 

 

Problemas de saúde no momento da entrevista (e interferência na vida diária) 

a- Reumatismo [   ] interfere na vida [   ] não interfere[   ] 

b- Asma, bronquite ou DPOC [   ] interfere na vida [   ] não interfere[   ] 

c- Má circulação [   ] interfere na vida [   ] não interfere [   ] 

d- Diabetes [   ] interfere na vida [   ] não interfere [   ] 

e- Pressão alta [   ] interfere na vida [   ] não interfere [   ] 

f- Obesidade [   ] interfere na vida [   ] não interfere [   ] 

g- Derrame [   ] interfere na vida [   ] não interfere [   ] 

h- Incontinência urinária [   ] interfere na vida [   ] não interfere [   ] 

i- Insônia [   ] interfere na vida [   ] não interfere[   ] 
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j- Catarata [   ] interfere na vida [   ] não interfere [   ] 

k- Problemas de coluna [   ] interfere na vida [   ] não interfere [   ] 

l- Hipotensão ortostática [   ] interfere na vida [   ] não interfere [   ] 

m- Diminuição auditiva [   ] interfere na vida [   ] não interfere [   ] 

n- Diminuição visual [   ] interfere na vida [   ] não interfere [   ] 

o- Outros: 

 

8. HISTÓRIA PREGRESSA DO TRANSTORNO MENTAL 

 

Início do transtorno mental Idade do primeiro diagnóstico:  

Qual foi o primeiro diagnóstico de transtorno mental:  

 

Outros diagnósticos de transtorno mental que recebeu em ordem cronológica: 

a)  

b)  

c)  

 

Histórico das Internações  Número de internação no último ano:  

Motivo: Tempo em dias: 

 

Casos de Transtornos Psiquiátricos na Família  

(    ) Falta Informação  

(    ) Sim, especificar:  

(    ) Não  

 

Serviços/recursos de Saúde Mental que já utilizou: 

(    ) Falta informação  (    ) Associações  

(    ) Ambulatório de S.M  (    ) Centro de convivência  

(    ) CAPS  (    ) Oficinas terapêuticas  

(    ) Hospital Psiquiátrico  (    ) Nenhum  

(    ) Hospital dia  (    ) Outros  
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Tratamento Psicoterápico  (    ) Sim (    ) Não  

 

9. AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIDA DIÁRIA (BARTHEL) 

 

ATIVIDADE PONTUAÇÃO 

ALIMENTAÇÃO 

0 = incapacitado 

5 = precisa de ajuda para cortar, passar manteiga, etc. ou 

dieta modificada 

 

BANHO 

0 = dependente 

5 = independente 

 

ATIVIDADES ROTINEIRAS 

0 = precisa de ajuda com a 5 = independente rosto/ cabelo/ 

dentes/ barbear 

 

VESTIR-SE 

0 = dependente 

5 = precisa de ajuda mas consegue fazer uma parte sozinho 

10 = independente (incluindo botões, zíperes, laços, etc.) 

 

INTESTINO 

0 = incontinente (necessidade de enemas) 

5 = acidente ocasional 

10 = continente 

 

SISTEMA URINÁRIO 

0 = incontinente, ou cateterizando e incapaz de manejo 

5 = acidente ocasional 

10 = continente 

 

USO DO TOILET 

0 = dependente 

5 = precisa de alguma ajuda parcial 

10 = independente (pentear-se, limpar-se) 

 



57 
 

 
 

TRANSFERÊNCIA (DA CAMA PARA A CADEIRA E VICE VERSA) 

0 = incapacitado, sem equilíbrio para ficar sentado 

5 = muita ajuda (uma ou duas pessoas, física), pode sentar 

10 = pouca ajuda (verbal ou física) 

15 = independente  

 

MOBILIDADE (EM SUPERFICIES PLANAS) 

0 = imóvel ou < 50 metros 

5 = cadeira de rodas independente, incluindo esquinas, > 50 

metros 

10 = caminha com ajuda de uma pessoa (verbal ou física) > 

50 metros 

15 = independente (mas pode precisar de alguma ajuda; 

como exemplo, bengala) > 50 metros  

 

ESCADAS 

0 = incapacitado 

5 = precisa de ajuda (verbal, física, ou ser carregado) 

10 = independente 
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10. AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTRUMENTAIS DA VIDA DIÁRIA – 

ESCALA DE LAWTON 

 

Atividade  Avaliação 

1 O(a) Sr(a) consegue usar o telefone? Sem ajuda 

Com ajuda parcial 

Não consegue 

3 

2 

1 

2 O(a) Sr(a) consegue ir a locais distantes, 

usando algum transporte, sem necessidade de 

planejamentos especiais? 

Sem ajuda 

Com ajuda parcial 

Não consegue 

3 

2 

1 

3 O(a) Sr(a) consegue fazer compras? Sem ajuda 

Com ajuda parcial 

Não consegue 

3 

2 

1 

4 O(a) Sr(a) consegue preparar suas próprias 

refeições? 

Sem ajuda 

Com ajuda parcial 

Não consegue 

3 

2 

1 

5 O(a) Sr(a) consegue arrumar a casa? Sem ajuda 

Com ajuda parcial 

Não consegue 

3 

2 

1 

6 O(a) Sr(a) consegue fazer trabalhos manuais 

domésticos, como pequenos reparos? 

Sem ajuda 

Com ajuda parcial 

Não consegue 

3 

2 

1 

7 O(a) Sr(a) consegue lavar e passar sua roupa? Sem ajuda 

Com ajuda parcial 

Não consegue 

3 

2 

1 

8 O(a) Sr(a) consegue tomar seus remédios na 

dose e horários corretos? 

Sem ajuda 

Com ajuda parcial 

Não consegue 

3 

2 

1 

9 O(a) Sr(a) consegue cuidar de suas finanças? Sem ajuda 

Com ajuda parcial 

Não consegue 

3 

2 

1 

 TOTAL  PONTOS ______________ 
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ANEXO B – Parecer de Aprovação do CEP 
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