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   É inegável que um dos sinais de 
evolução civilizacional de uma sociedade é 
a longevidade dos indivíduos que a 
compõem. A “complicação associada” é 
uma sociedade que consequentemente 
perde o seu equilíbrio etário e torna-se no 
global, uma sociedade muito envelhecida 
com os problemas demográficos que este 
facto acarreta. A Europa encontra-se bem 
enquadrada neste perfil, com Portugal a 
surgir destacado entre os países mais 
envelhecidos. Como é que se corrige este 
desequilíbrio?  Incentivos credíveis à 
natalidade? “Injeção demográfica” de 
ind iv íduos jovens com recurso à 
emigração? Que preços tem esta 
renovação geracional a nível económico, 
social, cultural ou mesmo politico? 
Podemos chamar-lhe renovação ou 
transformação, caso optemos por um 
caminho ou por outro? 
Este problema real anda esquecido, mas 
para a sobrevivência da nossa sociedade 
como a conhecemos talvez devesse andar 
mais em voga por uma questão de 
sustentabilidade no futuro, pois caso nada 
seja fe i to este s inal de evolução 
civilizacional como comecei por referir, 
corre o risco de se desvanecer e passar a 
ser um relato histórico de uma época 
áurea, como quem hoje fala da antiga 
Grécia ou de Roma. 
Manter esta performance tem preços e 
cabe às autoridades competentes tomar 
medidas neste sentido. Mas de que 
performance em concreto estamos a falar? 
R e f i r o - m e a o s 1 0 f a c t o s d o 

envelhecimento saudável da OMS, que 
retratam muito bem os aspetos positivos 
alcançados no que respeita ao espaço 
Europeu, que começa por constatar que a 
l o n g e v i d a d e é u m s u c e s s o s e m 
precedentes de uma sociedade, visto que 
os 53 países do espaço europeu possuem 
a mais elevada idade média do mundo e 9 
dos 10 países a nível mundial com a mais 
longa esperança média de vida, 72 anos 
para os homens e 80 anos para as 
m u l h e r e s . A i n d a a s s i m e x i s t e m 
desigualdades na europa acerca desta 
esperança média de vida, relacionados 
com os cuidados de saúde e que implicam 
que à nascença esta varie de 69.1 anos na 
Moldávia e 81.8 na Suécia. Estas 
desigualdades na saúde implicam que nas 
faixas etárias mais elevadas, a taxa de 
sobrevivência a 15 anos varie amplamente 
de estado para estado. 
As mulheres como já foi referido vivem 
mais que os homens, mas a diferença 
entre estes grupos tem vindo a diminuir ao 
longo do tempo. A OMS refere que a 
diferença na esperança média de vida 
nestes dois grupos é menor na Islândia, 
cerca de 3 anos e maior na Federação 
Russa, cerca de 12 anos. Com a 
diminuição desta diferença, assiste-se a 
uma maior autonomia dos casais para se 
cuidarem entre sí o que acaba por ser 
p o s i t i v o d a d o o e n q u a d r a m e n t o 
demográfico. 
É também na região europeia que se 
verifica, portanto, um envelhecimento a 
vários ritmos entre os estados que a 
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compõem o que lança desafios para a 
estabilidade regional, a nível social e 
económico pois temos estados bastante 
mais envelhecidos que outros, com obvias 
deficiências de produtividade e capacidade 
de proporcionar os melhores cuidados de 
saúde possíveis. Não seria já altura da 
europa ser encarada de forma mais 
sistematizada e não com os seus 
problemas confinados aos estados que a 
compõem? Claro que a estratégia óbvia 
para manter um envelhecimento o mais 
saudável possível passa pelo investimento 
em estilos de vida condizentes com uma 
prevenção de doenças que compõem as 
“epidemias do século XXI”, como as 
doenças cardiovasculares e oncológica, 
visto que comportamentos nocivos como o 
consumo de álcool e tabaco ainda são 
muito predominantes nesta região. 
Também a preservação de um estado 
social na europa face a estes dados torna-
se vital para manter níveis saudáveis de 
envelhecimento pois com o aumento da 
i n c a p a c i d a d e a s s o c i a d a a e s t a 
l o n g e v i d a d e , s u r g e m m a i o r e s 
vulnerabilidades para a qual devemos de 
estar preparados para evitar um “efeito 
dominó” na sociedade, que como um 
sistema que é sofre sempre com o 
feedback negativo que ocorre nesta 
camada etária, como um todo e não como 
uma parte. Isto para não falar do facto de 
que os custos para com a saúde irão 
diminuir a médio-longo prazo, se houver 
um conveniente equilíbrio entre a oferta de 
cuidados de saúde e apoio social e a 

incapacidade presente na população em 
envelhecimento. Neste equilíbrio sai caro 
poupar... 
Como a própria OMS faz questão de 
salientar, o cuidador informal, quando 
presente deve ser apoiado e potenciado e 
por vezes também cuidado ou seja, 
protegido do desgaste associado a este 
cuidado, por legislação mais realista, pois 
em boa parte dos casos estão associados 
a uma filosofia eficaz e mesmo custo-
efetiva de minimizar a incapacidade e 
c o n t r i b u i r p a r a u m v e r d a d e i r o 
envelhecimento saudável. 
De um modo geral estas ideias estão 
sobejamente debatidas, cabe-nos a nós 
manter a esperança num futuro melhor 
para todos e desejar um excelente ano de 
2016. 

Os meus melhores cumprimentos 

Vítor Santos 

Enfermeiro Especialista em Enfermagem 
Médico-Cirúrgica, MsC 
Director Geral, São Peregrino - Centro 
Especializado de Tratamento de Feridas 
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Resumo 

A violência sobre idosos é hoje uma realidade que não pode ser escamoteada devendo, antes ser prevenida.O envelhecimento 

demográfico, e o aumento de idosos a viver só ou apenas com outro idoso, bem como o aumento das doenças mentais 

degenerativas e de idosos fragilizados são alguns dos fatores que favorecem o aumento da prevalência e da incidência da 

violência sobre idosos. Em Portugal, um outro fator agravante é a alta taxa de desemprego, pelas consequências que têm nos 

membros da família nomeadamente risco de consumos aditivos, co-habitações indesejáveis e sobrecarga económica para os 
mais velhos. Assim há necessidade de fazer, não só o levantamento de situações que possam conduzir a violência, mas 

também detetar sinais precoces da mesma. Baseada na sua experiência como Médica de Família e em revisão não 

sistemática,de literatura, a autora faz uma reflexão sobre o papel que os profissionais de Cuidados de Saúde Primários deverão 

ter na prevenção, tratamento e follow-up de casos de violência. A violência sobre os idosos, é sobretudo exercida por familiares 

e cuidadores o que dificulta a denúncia da mesma pela vítima, uma vez que depende de seus cuidados, porém há pequenos 

sinais que podem ser detetados por quem conhece bem o idoso e as interligações familiares. Os profissionais de CSP pela 

continuidade de cuidados que prestam ao idoso e sua família estão em posição ideal para não só prevenirem a violência sobre 
idosos, mas também detetarem precocemente sinais de violência e ajudarem a vitima e o seu agente agressor (que em 

algumas situações também é vitima) na terapia necessária e no  follow-up.  No entanto necessitam de formação adequada o 

que até ao presente não tem sido adequadamente feito. Este profissional, conhecendo bem o ciclo vital da família, poderá fazer 

a prevenção familiar face a acontecimentos de vida. Pode também detetar precocemente sinais que façam pensar em maus 

tratos. Pode ainda informar e encaminhar a vítima e, posteriormente, ajudar na reintegração da vítima e do agressor na 

comunidade, colaborando desta forma com uma equipe multidisciplinar. O profissional de saúde não deverá ser um mediador, 

mas poderá ser um elemento essencial na ajuda à vítima e ao agressor uma vez que conhece ambos há muitos anos bem 
como as suas relações sociais e emoções, as suas patologias, etc, isto é, conhece pormenorizadamente a vitima e o agressor 

inseridos no seu habitat e as atitudes e comportamentos face a este. 

Palavras-Chave: Idosos, Violência, Profissionais de CSP 

Abstract  

The violence against elderly is increasing by several reasons,   such as increase of elderly people, elderly frail and old persons 

living alone. The Author makes a reflexion about violence against elderly and what is the role of the PHC Professionals.These 

professionals have a great proximity to the clients, the family and the local community. They give continuity of care to all of them. 
They can early detect signals of violence, and to give any kind of support both to the victim and to the aggressor. They also can 

refer them to specialist on violence and to the adequate institutions and minimize side effects. They also have a role on the 

social rehabilitation of the victim and of the aggressor. But the PHC Professionals need adequate training and to inform about the 

institutions and how to reach them  

KeyWords: Elderly, Violence; Primary health care workers 
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Introdução 

A OMS (2002) define violência sobre o 
idoso como um acto de acometimento ou 
omissão, que pode ser tanto intencional 
como involuntário. O abuso pode ser de 
natureza física ou psicológica ou pode 
envolver maus tratos de ordem financeira 
ou material. Qualquer que seja o tipo de 
abuso, certamente resultará em sofrimento 
desnecessário, lesão ou dor, perda ou 
violação dos direitos humanos e uma 
redução na qualidade de vida do idoso.  

Esta definição foi também, em 2002, 
adotada por instituições como a INPEA 
(International Network for the Prevention of 
Elder Abuse) e a Action on Elder Abuse, no 
Reino Unido. 

A violência sobre idosos sempre existiu, 
po rém com o enve lhec imento da 
população, a crise económica atual, e a 
visão economicista da sociedade, bem 
como com as mudanças operadas na 
família enquanto núcleo social, aquela 
assume expressões quer em qualidade, 
quer em quantidade, anteriormente pouco 
observadas, quando desinseridas de 
contextos socio-culturais. 

Tendo em atenção estes factores a Autora 
faz uma análise crítica da situação atual de 
violência sobre o idoso e sobre qual deve 
ser o papel dos Profissionais de CSP em 
relação a este problema de âmbito socio-
sanitário. 

Desenvolvimento 

A violência sobre o idoso tem que ser 
sempre analisada no contexto socio-

cultural e normativo, em que se processa. 
Em contexto europeu, e mais propriamente 
em Portugal, a violência sobre os idosos 
pode ser categor izada em quatro 
dimensões 

1) Socio-política – constituída por um 
conjunto de intervenções  públicas que 
está relacionado com as relações entre 
idosos e  sociedade. Englobam restrições 
aos direitos previamente estabelecidos e 
adquiridos, enquanto cidadãos, na área 
económica, na área social, na saúde e/ou 
ainda, na acessibilidade a locais de lazer.  

Disposições normativas que restrinjam o 
acesso a cuidados de saúde a quem deles 
precisa e /ou criem constrangimentos a 
uma vida com qualidade, podem também, 
ser consideradas como atos de violência 
socio-política. 

2) Institucional – Quando ocorrem atos de 
violência de qualquer natureza , em 
instituições de saúde ou sociais que 
prestam cuidados ao idoso. 

Com o envelhecimento da população e o 
desejo do idoso permanecer no seu 
domicílio, podemos considerar violência 
institucional a que é exercida por 
cuidadores formais ligados a instituições 
ou quando prestam cuidados no domicílio 
do utente. 

Com a crise económica e a escassez de 
cuidadores com competências para cuidar 
de idosos, surgem cuidadores formais de 
idosos que optaram por o ser , não por 
gostarem desta actividade,  mas porque 
significava a garantia de um emprego em 
instituições com internamento ( lares) ou 
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no domicílio do próprio idoso. A falta de 
uma selecção criteriosa de candidatos a 
auxiliares de Geriatria e aos cursos de 
Geriatria podem estar na origem de 
violência exercida por cuidadores formais.  

Os idosos a necessitar de cuidadores 
formais no domicíl io, são pessoas 
frequentemente fragilizadas, ou com um 
grau elevado de dependência ( por 
alterações psíquicas e/ou físicas), devido a 
doenças cronico-degenerativas. Alguns 
destes cuidadores formais, quer por 
cansaço, quer por falta de formação, ou 
ainda, por inaptidão para prestar este tipo 
de cuidados, podem exercer, quando 
cuidam, alguma forma de violência sobre o 
idoso. 

No que diz espeito aos Profissionais de 
Saúde e Sociais, embora com maior 
formação e competência para cuidar, 
também não estão isentos de, na sua 
prática, cometerem algum acto de 
violência (de forma consciente ou não ) ao 
cuidar de idosos em instituições de 
serviços de saúde , em instituições na 
comunidade, ou mesmo no domicílio do 
utente, quer por de forma que pensam ser 
carinhosa infantilizarem o idoso, quer  por 
fadiga ou por pouca disponibilidade de 
tempo. 

3) Violência doméstica/ intrafamiliar – 
quando esta é praticada em casa ou em 
ambiente familiar, entre indivíduos unidos 
po r pa ren tesco c i v i l ( ou s im i l a r ) 
(conjugues, sogra(o), padrasto/madrasta, 
companheiro(a), etc) ou parentesco natural 
(pais, irmãos, tios (as), avós, etc) Pode ser 
de diversos tipos como por exemplo: 

                 Física 

                  Socio-económica  

                  Psicológica 

                  Sexual 

                  Negligência 

O agressor pode ser um familiar, alguém 
da sua rede social ( ex vizinho) e/ou um 
cuidador informal). 

Muitas vezes este tipo de violência é difícil 
de detectar, sobretudo se for de natureza 
económica ou psicológica, porém começa 
a ser socialmente visível, desde que há 
mais informação e associações de apoio 
às vítimas, embora esta visibilidade 
continue muito aquém da realidade.  

A violência sobre idosos está a ter uma 
crescente atenção por parte da sociedade, 
que para o efeito mobiliza instituições 
estatais e outras não só em países 
desenvolvidos, mas também nos menos 
desenvolvidos. 

4) Em outros Locais – Normalmente são 
locais públicos (jardins públicos, via 
pública, transportes públicos, espaços de 
lazer, etc) ou em locais de trabalho 

É frequente que uma pessoa idosa sofra 
ao mesmo tempo vários tipos de violência, 
sobretudo em sociedades onde existe um 
ageismo acentuado.  

A violência em outros locais que não o do 
trabalho, é muitas vezes exercida por 
desconhecidos que têm por móbil principal 
o roubo, causando frequentemente com os 
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seus actos, danos físicos e psicológicos 
que se perpetuam no tempo, com 
consequências no bem-estar do idoso. 

O desemprego, o aumento de pessoas 
com compo r tamen tos ad i t i vos , a 
urbanização dos espaços rurais, o 
aumento da proporção de idosos e de 
idosos fragilizados ou a viver só em 
situação de isolamento, bem como as 
mudanças estruturais na família, podem 
ser factores etiológicos ou adjuvantes/ 
precipitantes de violência exercida em 
locais públicos e também de violência 
doméstica. 

J á a v i o l ê n c i a n o t r a b a l h o , q u e 
frequentemente é psico-social, tem, muitas 
v e z e s s u b j a c e n t e s c o n f l i t o s 
intergeracionais, e ou diferenças de 
conhecimento, nomeadamente na área 
das novas tecnologias.  

A violência exercida sobre os idosos tem 
grande impacto na sua saúde, considerada 
esta como o seu bem-estar físico, psíquico 
e social, pelo que os profissionais de 
Saúde, como agentes educadores e 
transformadores de uma sociedade não 
podem nem devem ficar alheios a este 
problema socio-sanitário. 

Numa soc iedade que con t i nua a 
envelhecer, a violência sobre os idosos 
torna-se preocupante para o futuro da 
mesma, sobretudo quando se tem noção 
que esta violência está a aumentar e que 
continua a não ser devidamente prevenida 
e detectada. Torna-se ainda mais 
preocupante, quando é sabido que 

qualquer acto de violência assume, nos 
idosos , repercussões de grandes 
dimensões a médio e longo prazo, quer 
d i rec tamente re lac ionadas com a 
agressão, quer indirectamente ( ex medo e 
insegurança  que se instala e que conduz 
frequentemente a uma imobilidade e a 
uma redução nos contactos com a sua 
rede social) 

Os Profissionais de Cuidados de Saúde 
Primários (CSP), exercendo todo o seu 
trabalho na comunidade ou em instituições 
nela existentes, e trabalhando de forma 
continuada com os utentes, as famílias e a 
c o m u n i d a d e , i n t e g r a n d o e q u i p e s 
multidisciplinares, multiprofissionais  e 
multissectoriais, podem desempenhar um 
papel muito importante não só na 
prevenção da violência contra idosos, mas 
t a m b é m n a s u a d e t e c ç ã o e 
encaminhamento, bem como no seu 
follow-up  

Pela abordagem sistémica que faz da 
família pode também exercer influência 
sobre o agente agressor ou mesmo 
prevenir violência, sobretudo quando 
subjacente a ela está a fadiga/ burn-out do 
cuidador ou, uma relação familiar há muito 
deter iorada. A judando a a l iv iar a 
sobrecarga psicológica e física que os 
cuidados podem trazer, diminuindo-lhes 
(quer através de acompanhamento mais 
frequente, quer através de ensino/ 
aconselhamento) a insegurança que , por 
vezes existe no cuidar, e/ ou servindo de 
mediador em conflitos entre membros do 
agregado, pode-se diminuir a fadiga/ burn-
out  do cuidador e melhorar a sua relação 
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com a pessoa cuidada. 

A OMS ( 2002) reconheceu a necessidade 
de delinear uma estratégia global, para 
prevenir a violência sobre idosos, definindo 
3 grandes áreas de actuação: negligência 
(  abandono, isolamento e exclusão social), 
violação de direitos ( humanos, legais e 
de saúde ) e privação  de direitos 
( tomadas de decisão, situação social, 
gestão económica e respeito) ( WHO, 
2002) Santos et al, 2013) 

Porém, lidar com estas situações e actuar 
atempadamente não é tarefa fácil para o 
Profissional de Cuidados de Saúde 
Primários, pois na maior parte dos casos 
não teve formação nestas áreas nem 
experiência previa, tornando-se ainda mais 
complicado quando o seu envolvimento 
com o agente agressor e vitima se 
prolonga por mais de 20-30 anos de 
prática profissional, embora esta situação 
beneficie o seu papel de mediador no 
conflito. 

Esta longa ligação, permite-lhe também, 
observar pequenos sinais de mudanças 
nos comportamentos quer da vítima, quer 
do agressor, que lhe dão indícios de que 
pode existir uma situação de violência, 
sem que para a percepção da mesma haja 
necessidade de denúncias. Assim pode 
actuar precocemente, antes que a situação 
se torne insustentável ou adquira uma 
grande visibilidade.  

Segundo Luoma et al (2011, cit por Santos 
et al., 2013) a violência é um produto entre 
as determinantes individuais da vítima e do 

agressor, que por sua vez são moldadas 
pelas condições sociais e pela estrutura 
social. 

Santos et al (2013) referem que a violência 
resulta da interacção conjunta entre 
variáveis individuais, sociais e estruturais  

Ao conhecer o ciclo vital da família e de 
como este se vai processando, bem como 
o seu contexto social, o Profissional de 
CSP pode fazer um trabalho preventivo, de 
antecipação. 

Frequentemente vít ima e agressor 
necessitam de ser tratados e socialmente 
reabilitados. O Profissional de CSP para 
além de manter o contacto com ambos 
(todos seus utentes), pode, se entender 
que é caso para tal, reencaminhá-los para 
especial istas na área  e/ou para 
instituições de apoio e reabilitação. 

Após terapêutica adequada à vítima e ao 
agressor, a sua reinserção na comunidade 
de or igem, pode ser cons iderada 
importante para o seu bem-estar social. O 
Profissional de CSP, em colaboração (ou 
i n t e g r a n d o - a ) c o m u m a e q u i p e 
especializada, pode ter um papel que não 
deve ser desvalorizado, pois conhece 
muito bem a rede social de ambos e quais 
as reacções que os elementos que a 
compõem têm perante o acto de violência. 
De novo o seu papel de educador e de 
vinculador de informação é essencial., pois 
habitualmente representa uma autoridade 
local que é respeitosamente ouvida pelos 
elementos da comunidade. 
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Síntese Final 

A violência sobre idosos é uma situação 
que tende a aumentar e a assumir novas 
formas mais agressivas, não só pelo 
aumento do número de idosos, de idosos 
fragilizados e de idosos a viverem sós e 
isolados, mas também pelo aumento do 
número de pessoas com comportamentos 
aditivos, pela crise económica e pelo 
a u m e n t o d e d e s e m p r e g a d o s . O s 
Profissionais de CSP por cuidarem de 
forma continuada dos seus utentes, das 
famílias e da comunidade, quer numa 
p e r s p e c t i v a c u r a t i v a , q u e r n u m a 
perspectiva preventiva e de promoção da 
saúde, podem desempenhar um papel 
importante não só na prevenção e 
detecção precoce de casos de violência, 
mas também num encaminhamento 
adequado. Quando integrados numa 
equipe multidisciplinar podem, também,  
desempenhar um papel no tratamento e 
reabilitação física, psíquica e social da 
vítima e do seu agressor. Para tal o 
Profissional de CSP necessita ter uma 
formação adequada e receber informação 
actualizada sobre circuitos a seguir, 
quando é detectada uma situação de 
violência, e , posteriormente receber o 
respectivo feedback com os resultados de 
uma intervenção. Não pode nem deve ser 
esquecido que é o profissional de CSP que 
vai continuar a prestar cuidados aos 
diferentes elementos que constituem a 
comunidade e por conseguinte a rede 
social do idoso. 

Referências bibliográficas 

Azeredo, Z ( 2011) – O Idoso como um todo…  
Viseu  Psicosoma 

Coler, MA; Lopes, M; Moreira, A ( 2008) – Os 
Profissionais de Saúde frente à violência sobre 
no  idoso  Mudanças- Psicologia da Saúde 16 
(2) 116-    122 

 Dahlberg, LL; Krug, EG ( 2007) - Violência: um 
problema de Saúde Pública                    Ciência 
e Saúde Colectiva 11( Suplem), 1163-1178. 

Dias, I (2004) – A violência sobre as mulheres e 
os idosos  Psychologica 3; 6;33- 61 

Dias, I (2004) – Violência na família. Uma 
abordagem socio lóg ica  Por to  Ed  
Afrontamento 

Lachs, MS; Karp, P ( 2004) -  Elder abuse   The 
Lancet 304; 1236-1272 

Santos, AJ; Nicolau, R; Fernandes, AA; Gil, AP 
(2013) – Prevalência da violência contra as 
pessoas idosas   Sociologia, Problemas e 
Práticas 72; 53-77 

Si lva; MJ; Ol ivei ra,TM; Jovent ino,ES; 
Moraes,GLA ( 2008) – A violência na vida 
cotidiana do idoso: um olhar de quem a 
vivencia  Revista electrónica de  Enfermagem 
10(1); 124-136  

Sousa,L; Figueiredo,D; Cerqueira,M (2004) – 
Envelhecer em família. Os cuidados familiares 
na velhice  Porto Ambar 

Wanderbroocke, ACNS; Moré, CLOO (2013) - 
Abordagem profissional da violência familiar  
contra o idoso em uma unidade básica de 
saúde  Cad. Saúde Publica , Rio de Janeiro,
29(12)2513-2522 

WHO- World Health Organization (1996) – 
Prevention of violence . A public Health Priority. 
Resolution of the world health Assembly 49th 
session, 25 May 1996 Genebra WHO    

WHO- World Health Organization ( 2002) – 
World Report on violence and health Genebra 

WHO   

Página 9

                                                                                                                                                                                            



JOURNAL OF AGING AND INOVATION 
(EM LINHA) ISSN: 2182-696X / (IMPRESSO) ISSN: 2182-6951	 Volume 5. Edição 1

Indicadores sensíveis aos cuidados de enfermagem na pessoa em situação oncológica: 
revisão sistemática da literatura 

Indicators sensitive to nursing care in people with oncological disease: systematic review of the 
literature 

Indicadores sensibles para los cuidados de enfermería a la persona en situación oncológica: 
revisión sistemática de la literatura 

Autores 
 Ana Filipa Ramos1, César Fonseca2, Inês Coelho3, Sofia Guia4, Vítor Santos5 

 1 RN, MsC, PhD student, 2 RN, MsC, PhD, 3 RN, Hospital Distrital de Santarém. Santarém, Portugal, 4 RN, 5 RN, MsC, Centro 
Hospitalar do Oeste. Caldas da Rainha, Portugal, 1,2,4 Centro Hospitalar Lisboa Norte. Lisboa, Portugal 
 Corresponding Author: ana.filipa.ramos@sapo.pt 

REVISÃO SISTEMÁTICA/ SYSTEMATIC REVIEW ABRIL  2016

Resumo 
Problemática: Com o aumento da incidência do número de doenças oncológicas, com necessidades de cuidados identificadas 

na literatura, revela-se fundamental especificar quais os ganhos em saúde das intervenções de enfermagem.  

Objetivo: Identificar quais os indicadores sensíveis ao cuidado de enfermagem na pessoa em situação oncológica, com 45 

anos ou mais. 

Estratégia de Pesquisa: Foi efetuada uma pesquisa na EBSCO (CINAHL, MEDLINE, British Nursing Index), utilizando-se o 

método de PI[C]O, retrospetivamente até 2007, resultando um total de 257 artigos, do quais foram extraídos 19. 
Resultados: O controlo de sinais e sintomas, estado funcional, controlo de efeitos adversos, estratégias de adaptação 

eficazes, autocuidado, utilização dos serviços de saúde e a mortalidade foram as dimensões encontradas, com impacto nos 

resultados, das quais emergem 50 indicadores. A mitigação da dor, preservação da capacidade funcional e o desenvolvimento 

de mecanismos de coping eficazes foram os indicadores mais proeminentes na literatura. 

Conclusões: Para aumentar os ganhos em saúde, recomenda-se a inclusão do enfermeiro especialista, em contexto 

multidisciplinar, durante a hospitalização e na comunidade. As intervenções de enfermagem à pessoa em situação oncológica 

têm valor económico, com efeito na qualidade dos cuidados e na relação custo-eficácia, o que evidência o contributo dos 
enfermeiros no sistema de saúde. 

Palavras-Chave: cuidados de enfermagem; indicadores; oncologia. 

Abstract  
Problem: With the increased of the incidence in the number of oncologic diseases, with care needs identified in the literature, it 

appears essential to specify which health gains of nursing interventions. 
Objective: Identify which sensitive indicators to nursing care in oncology person, with 45 years or more. 

Search Strategy: A search was performed in EBSCO (CINAHL, MEDLINE, British Nursing Index), using the method of PI[C] O, 

retrospectively until 2007, resulting in a total of 257 articles, of which 19 were extracted. 

Results: The control of signs and symptoms, functional status, monitoring of adverse effects, effective adaptation strategies, 

self-care, use of health services and mortality were the dimensions found, with an impact on results, which emerge 50 

indicators. The mitigation of pain, preservation of functional capacity and developing effective coping mechanisms were the 

most prominent indicators in the literature. 
Conclusions: To increase health gains, it is recommended the inclusion of specialist nurses in a multidisciplinary context, 

during hospitalization and in the community. Nursing interventions to the individual oncological situation have economic value 

with effect on quality of care and cost-effectiveness, which highlighted the contribution of nurses in the health system.  

KeyWords: nursing care; indicators; oncology. 
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Introdução 

Um dos principais problemas de saúde 
que afeta os seres humanos no século XXI são 
as doenças crónicas, que persistem, recidivam e 
requerem cuidados por longos períodos, é o 
caso das doenças oncológicas (Ministério da 
Saúde, 2011). Em 2030, o cancro terá uma 
incidência de morte de mais de 32 mil 
portugueses por ano, um aumento de 34,5% em 
relação aos 24 mil que morreram atualmente, 
devido a esta doença. A nível mundial, as 
doenças oncológicas aumentaram para 21,4 
milhões de casos por ano e todos os anos 
surgirão quase 56 mil novos casos, mais 12 mil 
que agora (OMS, 2008). 

O aparecimento de uma doença crónica, 
como a doença oncológica tem impacto a nível 
individual e também a nível familiar, constituindo 
uma rutura entre o viver anterior e o presente, 
caraterizado pela incerteza relativamente ao 
futuro (Figueiredo, Ferreira & Figueiredo, 2001; 
Barros et al., 2007). 

As necessidades estudadas das 
pessoas, em situação oncológica, incluem 
sintomas subjetivos, como a fadiga, ansiedade, 
obst ipação, depressão, náuseas, dor, 
dificuldade de concentração e distúrbios do 
padrão de sono. Os sintomas objetivos 
englobam a dispneia, vómitos, diarreia, alopécia 
e perda ponderal (Dalal, Del-Fabbro, & Bruera, 
2006; Skrutkowski et al., 2008; Schlairet et al., 
2010; Thomas et al., 2012). Perante estes 
achados torna-se fundamental identificar quais 
os resultados da intervenção de enfermagem às 
necessidades identificadas. Dado que, o 
conhecimento adquirido pela investigação 
permite desenvolver uma prática baseada na 
evidência, capaz de melhorar a qualidade dos 
cuidados (OE, 2006). 

Assim define-se como objetivo para a 
elaboração da presente revisão sistemática da 
literatura: 1) identificar quais os indicadores 
sensíveis ao cuidado de enfermagem na pessoa 
em situação oncológica, com idade ≥ 45 anos. 
Deste modo, pretende-se responder à seguinte 
questão de investigação: Quais os indicadores 
sensíveis ao cuidado de enfermagem na pessoa 
em situação oncológica, com 45 ou mais anos? 

ENQUADRAMENTO CONCETUAL 

Pessoa em situação oncológica 

O estar em situação oncológica emerge 
c o m o d i a g n ó s t i c o d e c a n c r o q u e , 
consequentemente, carece de tratamento, do 
q u a l r e s u l t a m i n ú m e r o s t r a n s t o r n o s 
psicológicos, provocados por sintomas severos 
e pelo frequente confronto com a finitude 
humana (Bittencoury et al., 2008). Neste 
sentido, Frick, Tyroller e Panzer (2007) afirmam 
que a morbilidade psicológica associada à 

doença oncológica tem origem nas mudanças 

fisiopatológicas do corpo, na adaptação aos 
sintomas da doença, exacerbados pela 
quimioterapia e radioterapia. Contudo, o 
s o b r e v i v e n t e d e c a n c r o , a p e s a r d e 
tradicionalmente definido como o indivíduo que 
vive mais de 5 anos sem evidência de recidiva, 
atualmente é interpretado como aquele que 
experiencia uma transição, que incorre desde o 
diagnóstico até a obtenção de um novo 
equilíbrio (Leigh, 2007). 

Pessoas de meia-idade ou com mais anos 

A maioria dos países do mundo 

desenvolvidos considera a idade cronológica de 
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65 anos como uma definição de idoso ou 
pessoa idosa. Todavia, tem existido alguma 
controvérsia sobre as razões, que conduziram à 
sua definição. A designação de Meia-idade 
compreende a faixa etária dos 45-64 anos, 
enquanto o Idoso inclui idades envolvidas entre 
os 65 e 79 anos e Idoso de 80 anos ou mais 
refere-se às pessoas de 80 anos de idade e 
mais velhos (Baltes & Smith, 2002; Fonseca et 
al. 2012). Pereira e Pereira (2010) salientam 
que, a prevalência estimada de cerca de 3%, 
aumenta para 15% numa idade mais avançada, 
sendo que 50% das mortes registada na meia-
idade se atribui ao cancro.  

Indicadores sensíveis ao cuidado de 
enfermagem 

C o m a s r á p i d a s e c o m p l e x a s 
transformações do sistema de saúde, os 
enfermeiros são chamados ao desafio de 
demostrar e documentar a qualidade da sua 
contribuição nos resultados clínicos desejáveis, 
organizacionais e financeiros, que têm tradução 
na pessoa (Griffiths, Richardson & Blackwell, 
2009). Os indicadores de qualidade têm sido 
explorados na literatura como um modelo 
concetual, que inclui a estrutura, o processo e 
r e s u l t a d o s d o s c u i d a d o s p r e s t a d o s 
(Donabedian, 1980; Doran, 2003). Porém, o 
foco sobre os resultados é uma preocupação 
recente. Os resultados sensíveis ao cuidado de 
enfermagem podem definir-se como todos 
aqueles relevantes, baseados no domínio e 
intervenção da enfermagem, para os quais 
existe evidência empírica que relacione o input 
do enfermeiro e o resultado da intervenção 
(Doran, 2003, vii). Enquanto, os indicadores 
sensíveis ao cuidado de enfermagem são os 

elementos da informação que são recolhidos e 
analisados para identificar resultados sensíveis 
ao cuidado de enfermagem (Doran et al., 2011). 
Vár ios foram os estudos nac iona is e 
internacionais realizados com o intuito de tornar 
mensuráveis ou visíveis os resultados em 
saúde, sensíveis ao cuidado de enfermagem, 
dos quais se destaca Doran (2011). Esta autora 
identifica o estado funcional, o autocuidado, a 
gestão de sintomas, a dor, a segurança/controlo 
de efeitos adversos, as estratégias de 
adaptação eficazes, a satisfação com os 
cuidados, a mortalidade e a utilização dos 
serviços de saúde. Fonseca et al (2012) 
mediante a realização de uma revisão 
sistemática da literatura mencionam, de uma 
forma genér ica, a capacidade para o 
autocuidado, a diminuição da fadiga, o aumento 
da informação sobre saúde/doença, a satisfação 
com os cuidados, a gestão de sintomas e o 
regime medicamentoso, como ganhos de uma 
intervenção de enfermagem individualizada. 
Mais concretamente, Oermann e Floyd (2002) 
identificam como resultados da intervenção do 
enfermeiro especialista, em oncologia, o 
controlo de sintomas, perceção sobre o estado 
de saúde, capacidade de autocuidado e nível de 
satisfação com esses mesmos cuidados. 
Jenn ings-Sanders e Anderson (2003) 
sublinham, mediante a consecução de um 
estudo aleatorizado controlado, que a gestão de 
casos realizada por enfermeiros aumentava a 
racionalização da utilização dos recursos de 
saúde, bem como contribuía para um controlo 
mais efetivo das experiências físicas adversas, 
em casos de cancro da mama. O seguimento / 
acompanhamento permanente por enfermeiro 
de referência/ família teve impacto nos 
resul tados em saúde, nomeadamente, 
favoreceu a gestão emocional, a qualidade vida, 
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resul tados em saúde, nomeadamente, 
favoreceu a gestão emocional, a qualidade vida, 
a satisfação com os cuidados e reduziu a 
intensidade e quantidade de sintomas físicos 
vivenciados, na pessoa com cancro do pulmão 
ou da mama (Given et al., 2002; Moore et al., 
2002). 

Para avaliar os níveis de evidência dos 
artigos, recorreu-se aos contributos de Melnyk e 
Fineout-Overholt (2005), que definem seis níveis 
de evidência: Nível I – Revisões sistemáticas 
(meta-análises, linhas de orientação para a 
prát ica c l ín ica com base em revisões 
sistemáticas); Nível II – Estudos experimentais; 

Nível III – quase experimentais; Nível IV – 
Estudos não experimentais; Nível V – Relatórios 
de avaliação de programas/ revisões de 
literatura; Nível VI – Opiniões de autoridades/ 
painéis de consenso. Esta classificação não tem 
a pretensão de escalar por ordem de 
importância, mas sim de identificar os diferentes 

tipos de produção de conhecimento implícitos. 
Como modo de aumentar a transparência 

dos resultados encontrados, explicita-se na 
tabela inframencionada (Tabela 1) a síntese de 
dados, que engloba a listagem dos 19 artigos 
incorporados, que constituiu o substrato na 
elaboração da discussão e conclusões. 
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Discussão 

No que reporta à satisfação das 
necessidades fisiológicas, Cur & Tech (2008) 
identif icaram um conjunto de sintomas 
experienciados, por núcleo de 148 pessoas em 
cuidados paliativos, dos quais a dor foi 
reconhecida como o maior problema, em mais 
de metade dos participantes (76.4%). A fadiga, 
astenia, náuseas e vómitos e xerostomia foram 
segundas causas objetivadas de desconforto, 
t raduzindo uma maior necessidade de 
invest imento em ações promotoras de 
hidratação, dado que 42% das pessoas referiam 

sensação de polidipsia. A sintomatologia com 
menor expressão foi a tosse, dispneia, perda 
ponderal, depressão e insónia. Estes últimos 
sublinham a importância de uma abordagem 
centrada nos problemas físicos, psicológicos, 
espirituais e sociais. Kim (2011) ao debruçar-se 

de igual forma no controlo de sinais e sintomas, 

nas pessoas em programa de quimioterapia, 
constatou que, 77% da fadiga tinha diminuído e 
88% da dor também tinha regredido, no grupo 
de doentes que eram cuidados por enfermeiras 
especialistas em oncologia. O nível de expertise 

do enfermeiro revelou-se um indicador preditivo 
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no aumento dos ganhos em saúde, advogado 
em vários estudos (Skrutkowski et al., 2008; 
Harrison et al., 2011; Kim, 2011; McFarlane, et 
al., 2011); 

Dyar et al. (2012) enfatizam que, a 
implementação de cuidados paliativos em 
estadios iniciais aumentam os resultados em 
saúde, como a satisfação do indivíduo. A 
educação para a autogestão e o follow-up foram 
encontrados como positivamente associados a 
uma maior qualidade de vida. Schlaired et al 
(2010), Badger et al (2011) e Dyar et al. (2012) 
referem que a consulta de enfermagem reduz os 
índices da depressão, fadiga, distúrbios do 
padrão do sono, stress e nível de dor, tal como 
permite a satisfação das necessidades 
espirituais, sociais e com a inclusão do cônjuge/
família no seu processo de doença, que 
contribui para uma melhor qualidade de vida e 
bem-estar.  

A realização de follow-up (consulta 
presencial, telefónica e via e-mail) por 
en fe rme i ros espec ia l i s tas , a doen tes 
intervencionados cirurgicamente com cancro 
colorretal, com acesso à avaliação analítica, 
incluindo marcadores tumorais, a avaliação 
imagiológica hepática efetuada, permitiu reduzir 
25% a mortalidade, nos casos de recidiva. O 
fato de a consulta com enfermeiro especialista 
ser habitualmente o dobro do tempo da consulta 
médica, reduziu o número de consultas 
essenciais para responder às necessidades 
sen t i das pe las pessoas . Os aspe tos 
contemplados na consulta incidiram sobre 
identificação de sinais precoces de recidiva, 
função intestinal, aconselhamento nutricional, 
gestão da disfunção sexual, com inclusão da 
pessoa significativa. Esta intervenção autónoma 
de enfermagem possibilitou aumentar a 
satisfação da pessoa, bem como do seu núcleo 

familiar, com os cuidados de saúde. A parceria 
da enfermeira especialista com a equipa 
multidisciplinar, sobretudo com a medicina 
oncológica, revelou-se crucial para incrementar 
os resultados em saúde. Não existe um claro 
consenso ou evidência sobre qual a frequência 
adequada ou o sobre a sua durabilidade no 
tempo (McFarlane et al., 2011). Galbraith et al 
(2008) a partir de experiências relatadas por 
doentes com neoplasia da próstata e seus 
cônjuges, concluíram que tanto o indivíduo, 
como a companheira sentimental são afetados 
pela neoplasia da próstata, sendo sugerida não 
só foco na sexualidade, bem como a inclusão de 
ambos no plano terapêutico, corroborado por 
McFarlane, et al. (2011) e Dyar et al., (2012). 

Kinman et al. (2010) alertam para que, 
não foram encontradas diferenças estatísticas 
entre consultas de enfermagem realizadas 
pessoalmente, em contexto hospitalar ou via 
telefónica, nos indicadores sensíveis ao cuidado 
de enfermagem. 

Clayton & Dudley (2009) reconhecem 

não só a importância da consul ta de 
seguimento, como referem a valorização das 
preferências individuais da pessoa, isto é, a 
individualização, como um indicador valorizado 
(Radwin et al., 2009), em que as preocupações 
mais frequentes são: a sintomatologia, as 
preocupações e a possibilidade de recorrência 
da neoplasia. Os profissionais de saúde 
consideram que, quando o momento é 
estritamente biomédico, numa segunda consulta 
as pessoas têm mais preocupações. Esta é uma 
área de intervenção que carece de investimento, 
dado que Harrison et al. (2011) apontam que, 
das 521 pessoas incluídas no estudo, 219 (42%) 
tinham necessidades de cuidados de suporte 

não satisfeitas, das quais 50% de todas as 

necessidades eram de domínio físico, 26% das 
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necess idades to ta i s , não sa t i s fe i t as , 
permaneciam na primeira semana após a alta 
hospitalar e 21% das mesmas persistiram após 
6 meses. Cur & Tech (2008) identificam o 
reduzido número de enfermeiras especialistas 
em oncologia, bem como o diminuto rácio 
enfermeira/ doente como os principais 
obstáculos para atingir os resultados em saúde 
pretendidos. 

O tempo de internamento diminuiu para 
os doentes submetidos a prostatectomia radical, 
que consideraram possuir capacidade de 
autocuidado e conhecimento sobre a sua 
situação atual de saúde, sinais de alarme, 
regime medicamentoso e complicações 
frequentes. Estes resultados em saúde 
sensíveis ao cuidado de enfermagem permitiram 
reduzir a necessidade de recorrer aos serviços 
de saúde no pós-operatório, bem como de 
readmissão (Inman et al., 2011). Lo, et al (2010) 
sublinham que, indivíduos incluídos em 
p r o g r a m a s d e e d u c a ç ã o m u l t i m é d i a , 
melhoraram o seu conhecimento geral e 
autonomia, que promove a capacidade de 
cuidado à ostomia. 

Nápoles, et al (2011) realçam a elevada 
co-morbilidade associada à mastectomia, na 
neoplasia da mama, onde a reabilitação 
funcional e capacidade para retomar as 
atividades de vida diárias potenciadas pela 
enfermagem foram valorizadas. Em diferentes 
situações oncológicas (Cur & Tech, 2008; 
Harisson et al., 2011; Napóles et al., 2011; Dyar 
et al., 2012; Thomas et al., 2012) estas 
dimensões afetaram a perceção da pessoa 
sobre o próprio estado de saúde (Galbraith et 
al., 2008; Radwin, Cabral & Wikes, 2009; 
Napóles et al., 2011; Thomas et al., 2008).  

Hopkinson (2007) alerta para que, os 
distúrbios alimentares foram fortemente 

atr ibuídos a preocupações e emoções 
negativas, como a angústia, raiva, frustração e 
culpa. A anorexia e a perceção sobre a 
necessidade de uma dieta saudável, são fatores 
ansiogénicos. Salienta-se a importância de uma 
relação de parceria, em que mais do que sugerir 
a nutrição adequada, trata-se de incluir 
estratégias de autocontrolo e autoeficácia, que 
compreendem as pessoas significativas do 
indivíduo, bem como envolve os seus recursos e 
os fatores cul turais. A fomentação da 
autoeficácia residiu essencialmente no 
empoderamento da pessoa, sujeito ativo de 
cuidados. No que diz respeito aos indicadores 
facilitadores da adoção de mecanismos de 
adaptação eficazes, Mok et al. (2012) ao 
identificarem intervenções promotoras de 
sentido de vida, reconhecem o stress como 
resultante da falta de sentido existencial, onde 
se destaca o potencial caráter redutor das 
esca las ps icomét r i cas , ap l i cadas por 
enfermeiros, recomendando-se uma abordagem 
compreensiva, integrada, centrada na pessoa 
em particular, não estruturada. A promoção da 
esperança é outra resultante da ação de 
enfermagem valorizada, que permite gerir a o 
evento gerador de crise: a situação oncológica 
(Duggleby et al., 2012). 

Limitações da revisão sistemática 

A prática baseada na evidência consiste 
no uso consciencioso e judicioso de resultados 
de investigação e de informação fundamentada 
em teorias nas práticas de enfermagem 
(Macnee et al., 2006). Face ao exposto, torna-se 

crucial explicitar que os resultados emergentes 

se focam, sobretudo, em situações oncológicas 

referentes ao cancro da mama, próstata, 
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pulmão e colorretal, correndo o risco de 
negligenciar outras situações igualmente 
importantes, com outro tipo de impacto nos 
resultados encontrados. Outro aspeto relaciona-
se com a inclusão de diferentes estadios da 
doença oncológica, desde o diagnóstico até aos 
cuidados paliativos, o que pode conduzir a 
resultados mais gerais, dada a sua vasta 
abrangência. 

CONCLUSÕES 

Os indicadores sensíveis ao cuidado de 
enfermagem estão estreitamente    relacionados    
com   a satisfação de necessidades complexas 
e de vários domínios: físico, psicológico, 

emocional, social, espiritual e/ ou existencial. 
Tendo em conta os contributos de Doran (2003) 
na identificação de resultados imputáveis à 
intervenção de enfermagem, nesta revisão da 
literatura foram encontrados de igual forma: 1) o 
controlo de sinais e sintomas, 2) o estado 
funcional; 3) o controlo de efeitos adversos; 4) 
as estratégias de adaptação eficazes; 5) o 
autocuidado; 6) a utilização dos serviços de 
saúde; 7) a mortalidade, visíveis na tabela 2. Os 
50 indicadores inframencionados contemplam 
os respetivos autores, no sentido de se apurar 
aqueles que foram mais repetidos na literatura 
e, que concludentemente, podem ser os mais 
valorizados pela pessoa. 
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Os indicadores referentes à promoção 
de estratégias de coping eficazes foram 
enfatizados, onde a situação oncológica, 
representa uma ameaça ao projeto de vida das 
pessoas, que interfere abruptamente no seu 
padrão de vida. Quando não recebem o suporte 
psico-emocional adequado podem desenvolver 
quadros sugestivos de desajuste psicológico, 
como a ansiedade, distúrbios do padrão de sono 
e depressão. A construção de uma relação de 
parceria e centrada na pessoa, isto é, a 
individualização de cuidados, com inclusão das 
pessoa significativa/ sentimental/ núcleo familiar 
contribui para incrementar o bem-estar.  

O controlo de sinais e sintomas, 
nomeadamente a dor, revelou-se de extrema 
importância no viver humano. A qualidade de 
vida encontra-se relacionada com a capacidade 
da pessoa poder retomar as suas atividades de 

vida diárias, onde o enfermeiro é central na 
reabilitação funcional. O controlo de efeitos 
adversos é potenciado pela literacia em saúde 
facilitada pelo enfermeiro, onde a pessoa possui 
conhecimentos para atuar sobre o seu estado 
de saúde. A moni tor ização do regime 
medicamentoso e analgésico, assim como o 
controlo do estado de anorexia, desidratação ou 
de orientação na disfunção sexual aumentaram 
os ganhos em saúde. A promoção do auto-
cuidado e de consulta de follow-up presenciais, 
via telefónica (em dias úteis ou 24h) ou e-mail, 
pós-alta revelou-se como fundamental na 
racionalização da utilização dos serviços de 
saúde. A mortalidade foi outro dos indicadores 
sensíveis ao cuidado de enfermagem, que pode 
ser minimizada pela integração do enfermeiro 
especialista em oncologia, pelo seu nível de 
perícia, bem como pela capacidade do 
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enfermeiro em valorizar uma intervenção 
suportada em um contexto multidisciplinar. 

Critérios éticos na aplicabilidade dos 
resultados do estudo 

A revisão sistemática da literatura 
possibilita a recolha de informação, de modo a 
responder aos problemas/necessidades das 
pessoas em situação oncológica. É por isso que 
a enfermagem é uma disciplina, uma prática 
refletida que tem como objetivo profissionalizar 
o cuidado. Segundo Malone (2003), a revisão 
sistemática engloba o conhecimento científico, 
não incluindo outros fatores como: 1) o contexto 
em que as pessoas em situação oncológica 
estão inseridas; 2) a experiência individual e 
preferências da pessoa cuidada/ cuidador; 3) a 
experiência clinica e perícia do enfermeiro e 4) o 
contexto organizacional das instituições de 
saúde. De acordo com Thompson, et al (2003), 
o enfermeiro especialista em oncologia deve 
embargar competências de forma a promover a 
autonomia da pessoa, protegendo-o da sua 
dupla vulnerabilidade, em conformidade com o 
Código Deontológico de Enfermagem. 
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Resumo 
O termo qualidade de vida é de complexa definição por envolver tanto questões de saúde, quanto 
aquelas relacionadas a sentimentos e comportamentos. A Organização Mundial de Saúde aborda 
esta subjetividade, considerando o entendimento dos sujeitos pesquisados sobre sua qualidade de 
vida. Na presente pesquisa, buscou-se identificar as percepções dos beneficiários idosos do 
Benefício de Prestação Continuada BPC, residentes no Município de Teixeiras/MG, sobre o 
significado do termo qualidade de vida para eles, bem como examinar a visão dos gestores da 
política no Município sobre o processo de gestão e as implicações do benefício. A pesquisa, de 
cunho qualitativo, foi baseada em pesquisa censitária, documental e entrevistas com os 
beneficiários idosos e gestores locais. O beneficio se evidencia como um grande contribuidor para 
assegurar a qualidade de vida dos idosos beneficiários, visto que o acesso à renda colabora para 
promover, além da satisfação material, a satisfação social. 

Palavras-Chave: Qualidade de vida; BPC; Idoso 

Abstract  
The term quality of life is complex by definition involve addition to health issues, other related 
feelings and behaviors. The World Health Organization addresses this subjectivity, respecting the 
understanding of the subjects about their quality of life. In this study, we sought to know the elderly 
by understanding the recipient of the Continuous Cash Benefit BPC living in the municipality of 
Teixeiras / MG, the meaning of the term quality of life for them, and evaluate the views of managers 
of politics in municipality. The research, a qualitative study was based on census, documentary and 
interviews with elderly beneficiaries and managers of politics in the city survey. The benefit is 
evident as a major contributor to ensuring the quality of life of elderly beneficiaries, given that 
access to income helps to ensure beyond material satisfaction, social satisfaction.  

KeyWords: Quality of life; BPC; Elderly. 

                                                                                                                                                                                            

Jesus, R., Loreto, M., (2015) The benefit of continuous supply and quality of life of elderly, 
Teixeiras/ MG, Journal of Aging & Innovation,  5 (1): 29- 41 

mailto:pmtrose1@hotmail.com
mailto:pmtrose1@hotmail.com


JOURNAL OF AGING AND INOVATION 
(EM LINHA) ISSN: 2182-696X / (IMPRESSO) ISSN: 2182-6951	 Volume 5. Edição 1

Introdução 

Quando se fala em qualidade de 
vida, geralmente se associa o termo com 
saúde e bem estar. Mas afinal, qual a 
definição exata do termo qualidade de 
vida? 

Conforme Suplicy (2006), este 
conceito foi criado pelo economista John 
Kenneth Galbraith, em 1958. O economista 
defendia uma visão mais qualitativa a 
respeito de crescimento econômico de um 
país, correlacionando este com a 
qualidade de vida de sua população; 
contrariando, assim, as perspectivas 
quantitativas que desconsideravam termos 
qualitativos das condições de vida dos 
homens, medindo apenas os dados 
econômicos quantitativos para analisar o 
crescimento de um país. 

Entende- se então, que para se 
analisar o crescimento de uma nação, 
deve-se considerar a qualidade de vida de 
seus habitantes, sendo esta de natureza 
multidimensional, envolvendo o bem estar 
físico, mental, psicológico e emocional, os 
relacionamentos sociais familiares e com a 
rede social que envolve o indivíduo, a 
saúde, a educação, a habitação; enfim 
uma gama de elementos que influenciam o 
bem estar e afetam a vida do indivíduo. 

Percebe-se que o termo qualidade 
de vida é de complexa definição, por 
englobar tantos parâmetros, inclusive 
sentimentos e comportamentos. Diante da 
ausência de um instrumento que avaliasse 
qualidade de vida com uma perspectiva 
internacional, a OMS (1995) formou um 
grupo reunindo especialistas de várias 
partes do mundo na busca de um conceito, 
criando assim, o instrumento World Health 

Organization Quality of Life (WHOQOL). 
Os especialistas entenderam que, a 
qualidade de vida é definida como a 
percepção do indivíduo sobre sua posição 
de vida, conforme a sua cultura e seu 
sistema de valores.  

Para medir a qualidade de vida de 
uma população, a OMS faz uso de um 
questionário que aborda termos, como: 
aspectos físicos, psicológicos, nível de 
independência, relações sociais, meio 
ambiente e questões religiosas. Assim, o 
próprio indivíduo responde sobre suas 
individualidades. 

Ao se analisar a qualidade de vida 
da pessoa idosa, deve-se considerar suas 
peculiaridades, pois, segundo Vecchia et al 
(2005), existem aspectos característicos e 
multidimensionais que diferenciam a 
qualidade de vida na faixa etária da 
pessoa idosa. 

Desta forma, as Políticas Públicas 
considerando estas peculiaridades, são 
direcionadas para contribuir para a 
garantia desta qualidade de vida, por meio 
de programas e projetos. A Lei Orgânica 
de Assistência Social em seu Art. 25 
coloca que: 

Os projetos de enfrentamento 
da pobreza compreendem a 
instituição de investimento 
econômico-social nos grupos 
populares, buscando subsidiar, 
financeira e tecnicamente, 
iniciativas que lhes garantam 
meios, capacidade produtiva e 
de gestão para melhoria das 
c o n d i ç õ e s g e r a i s d e 
subsistência, elevação do 
padrão da qualidade de vida, a 
preservação do meio-ambiente 
e sua organização social. 

Tendo em vista a variabilidade do 
conceito de qualidade de vida e sua 
subjetividade, a presente pesquisa 
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cons iderou a ind iv idua l idade e o 
entendimento de cada indivíduo sobre sua 
qualidade de vida, e, a partir deste 
entendimento, analisar de que forma a 
transferência de Renda Benefício de 
Prestação Continuada- BPC interfere na 
qualidade de vida dos beneficiários idosos. 

OBJETIVO 

O objetivo geral dessa pesquisa 
consiste em examinar a dinâmica de 
funcionamento do BPC e suas implicações 
na qualidade de vida da pessoa idosa no 
Município de Teixeiras /MG. 

REVISÃO DE LITERATURA 

Qualidade de Vida e envelhecimento 

O crescente envelhecimento 
populacional no Brasil é uma realidade. De 
acordo com dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE (2010) está 
ocorrendo um alargamento do topo da 
pirâmide etária no Brasil, devido ao 
crescimento da população com mais de 65 
a n o s . E m 1 9 9 1 , e s t a p o p u l a ç ã o 
representava 4,8%, passando para 5,9% 
em 2000 e, chegando a 10% em 2010.  As 
previsões são de que, em 2050, a 
popu lação com mais de 60 anos 
represente 29,8% da população brasileira. 

De acordo com Carvalho e Garcia 
(2003), no Brasil, as modificações ocorrem 
de forma rápida. Estima-se que, em 2020, 
o Brasil tenha mais de 30 milhões de 
pessoas com mais de 60 anos, ocupando 
o posto de sexto país com maior número 
de idosos no mundo. 

Este progressivo envelhecimento 
sugere que sejam definidas ações para o 
enfrentamento de novas demandas numa 
sociedade mais envelhecida e, portanto 
com pessoas mais vulneráveis e novas 
necessidades. Ou seja, o envelhecimento, 
como destaca Meireles (2000), traz 
consigo novas necessidades, sendo visto 
como: 

[...] um processo dinâmico e 
p r o g r e s s i v o o n d e h á 
m o d i f i c a ç õ e s t a n t o 
morfológicas como funcionais, 
bioquímicas e psicológicas que 
determinam a progressiva 
perda da capac idade de 
adaptação do indivíduo ao 
meio ambiente, ocasionando 
maior vulnerabilidade e maior 
i nc idênc ia de p rocessos 
patológicos que culminam por 
levá-los à morte (MEIRELES, 
2000, p. 28).  

A pessoa idosa enfrenta maiores 
riscos e está mais vulnerável por sua 
própria condição etária, estando mais 
sujeita a problemas de saúde, exclusão 
social, exploração e isolamento. 

A Organização Pan-Americana de 
Saúde (OPAS) define envelhecimento 
como 

[...] um processo sequencial, in
dividual, acumulativo,irreversív
e l n ã o p a t o l ó g i c o , d e 
deterioração de um organismo 
maduro, próprio a todos os 
membros de uma espécie, de 
maneira que o tempo o torne 
menos capaz de fazer frente ao 
estresse do meio ambiente e, 
p o r t a n t o a u m e n t e s u a 
possibilidade de morte (OPAS, 
1993, p. 06). 
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Embora exista por parte das pessoas o 
desejo de uma vida longa, é desejável 
também que esta longevidade venha 
acompanhada por uma boa qualidade de 
vida. Neste sentido, considera-se que 
exista a necessidade de formulação de 
políticas direcionadas a esta população 
i d o s a , p r i o r i z a n d o s u a s 
especificidades, como a capacidade funcio
nal, a necessidade de autonomia, departici
pação, de cuidado, de autossatisfação;  en
fim,  de  políticas  que possibilitem e 
viabilizem que o segmento idoso tenha 
uma velhice feliz. Afinal, quando o 
indivíduo envelhece, sua qualidade de vida 
é fortemente determinada por sua 
habilidade de manter sua autonomia e 

independência. 
A qualidade de vida é determinada 

por fatores complexos, que nem sempre 
são possíveis de serem analisados 
c ien t i f i camente conforme a f i rmam 
Rodrigues e Lara (2011). As autoras ainda 
defendem que: 

Um dos fatores ligados à 
complexidade do estudo da 
qualidade de vida do idoso é 
que existem idosos de todos os 
tipos e a maneira como lidam 
com a velhice depende em 
parte do nível socioeconômico, 
de sua educação, da religião, 
da i den t i dade é tn i ca ou 
n a c i o n a l i d a d e , d e s u a s 
ocupações passadas ou 
presentes, entre outras coisas. 
Ou seja, cada caso tem suas 
peculiaridades, e é preciso, 
então, fazer uma avaliação 
concisa de cada idoso para 
constatar o que é melhor para 
ele e para sua qualidade de 
vida (RODRIGUES; LARA, 
2011, p. 400). 

Na pesquisa real izada pelas 
mencionadas autoras sobre a percepção 

dos próprios idosos sobre sua qualidade 
de vida, concluiu-se que estes, apesar dos 
problemas enfrentados, estão satisfeitos 
com a vida. Responderam que a qualidade 
de vida estava muito boa, 20% dos 
entrevistados. Quase metade (46%) 
respondeu que estava boa, enquanto que 
32% afirmaram que não estava nem boa 
nem ruim 32% e 2% responderam que 
estava ruim. 

A importância em se considerar a 
auto conceituação do termo qualidade de 
vida, foi priorizada no estudo de Paschoal, 
Jacob Filho e Litvoc (2008). Os autores 
entrevistaram 193 idosos na cidade de São 
Paulo/SP, onde os idosos destacaram oito 
principais categorias sobre o significado de 
qualidade de vida: a saúde física, a 
c a p a c i d a d e f u n c i o n a l , c o n d i ç õ e s 
psicológicas, socia is e fami l iares, 
condições financeiras, hábitos, meio 
a m b i e n t e , e s p i r i t u a l i d a d e e 
transcendência. 

Gestão, Proteção Social e Qualidade de 
Vida 

A criação de um sistema de 
proteção social pelo Estado brasileiro a 
partir da Constituição Federal de 1988, 
buscou a implementação de ações que 
garantissem condições mínimas de vida 
para o brasileiro. Não apenas àquele 
reconhecido como cidadão, ou seja, o 
t r a b a l h a d o r f o r m a l , m a s , a g o r a , 
reconhecendo que a assistência social é 
um direito de quem dela necessitar. 

A n t e s d a p r o m u l g a ç ã o d a 
Constituição Federal do Brasil, em 1988, a 
formulação de políticas públicas ligadas a 
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questões sociais não compunham a 
agenda governamental. A assistência a 
pessoas pobres ou em situação de 
vulnerabilidade acontecia através de ações 
caritativas realizadas pela Igreja e 
Instituições de cunho assistencialistas 
(BRASIL, 2009). 

Embora a Constituição Federal de 
1988 tenha trazido a assistência social 
como um direito, foi somente em 1993 que 
foi promulgada a Lei n. 8.742, isto é, a Lei 
Orgânica da Assistência Social (LOAS), 
que institui normas e critérios para a 
organização da assistência social. 

Emergiu assim, um verdadeiro 
sistema de seguridade social, assegurando 
os direitos sociais de todos os cidadãos 
brasileiros e tornando o Estado o 
responsável por garantir esses direitos, 
b u s c a n d o e f e t i v a r a ç õ e s q u e 
promovessem uma melhor qualidade de 
vida da população.  

Uma das principais metas do 
Governo brasileiro nos últimos anos tem 
sido o combate à pobreza, como forma de 
levar qualidade de vida à população 
considerada vulnerável. Com este objetivo, 
a agenda governamental tem priorizado as 
políticas de transferência de renda, uma 
delas é o Benefício de Prestação 
Continuada, que assegura à pessoa 
deficiente ou idosa acima de 65 anos, que 
tenham uma renda mensal per capita até 
¼ do salário mínimo, a garantia de renda 
de um salário mínimo. 

Pesquisas evidenciam que o BPC 
tem favorecido o alcance de uma melhor 
qualidade de vida dos beneficiários. No 
caso dos idosos, segundo Jesus e Loreto 

(2013), o BPC tem colaborado para a 
d i m i n u i ç ã o d a p o b r e z a n o p a í s . 
Considerando que, no cenário brasileiro 
estão presentes sequelas originados de 
um passado marcado pela exploração do 
t raba lhador, pe la in formal idade e 
inexistência de direitos. 

Ainda segundo as autoras, na 
atualidade a assistência social atende 
pessoas que na verdade tiveram uma vida 
laboral, tanto trabalhando como donas de 
casa, quanto em trabalhos informais, mas 
não foram incluídos na seguridade social 
po r não se rem es tas ocupações 
regulamentadas. 

Outro dado importante é apontado 
por Camarano (1999, 2002,2002) sobre 
informações do Instituto de Pesquisa 
E c o n ô m i c a A p l i c a d a ( I P E A ) q u e 
demonstram que a renda média dos idosos 
é superior a dos jovens no Brasil. A autora 
ressalta que os idosos que recebem 
benefícios ou pensão vivem em melhores 
condições financeiras que os mais jovens.  

En t re tan to , boas cond i ções 
f i n a n c e i r a s n ã o s i g n i f i c a m 
necessariamente que estes idosos tenham 
uma melhor qualidade de vida, embora 
uma melhor condição econômica possa 
viabilizar o acesso do idoso a bens e 
serviços que tragam satisfação e bem 
estar, o termo qualidade de vida envolve 
diferentes domínios tanto concretos como 
subjetivos.  

Um estudo realizado por Guralnick 
e Kaplan (1989) destaca que idosos com 
baixa renda têm uma chance de cerca de 
30% de possuírem altos níveis funcionais, 
comparat ivamente aos idosos que 
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que possuem uma renda alta. 
Por outro lado, a falta de renda, 

coloca em estado de vulnerabilidade os 
idosos de ambos os sexos. Aqueles que 
não possuem bens ou rendimentos, ou 
fazem parte de famílias com baixos ou 
nenhum rendimento tendem a enfrentar 
maiores riscos de abandono e pobreza 
(OPAS, 2002). 

É necessário buscar ações que 
possam viabilizar a integração dos idosos 
em “questões sociais, econômicas, 
culturais, espirituais e civis, e não somente 
à capacidade de estar fisicamente ativo ou 
de fazer parte da força de trabalho. As 
pessoas mais velhas que se aposentam 
[ . . . ] podem cont inuar a contr ibu i r 
a t i vamente pa ra seus fami l i a res , 
companheiros, comunidades” (OPAS, 
2002, p. 33).  

Neste contexto, considera-se que o 
BPC tem respondido positivamente a esta 
questão de promoção da qualidade de 
vida. Numa pesquisa desenvolvida pelo 
Núcleo de Avaliação de Políticas (NAP) da 
Universidade Federal Fluminense, com o 
apoio do Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome e do Programa 
d a s N a ç õ e s U n i d a s p a r a o 
Desenvolvimento - PNUD (2007), foi 
avaliado se o BPC representava uma 
ampliação da noção de cidadania dos 
beneficiários, tidos como excluídos do 
acesso aos direitos sociais na história do 
país, examinando-se que:  

Apesar de apontarem alguns 
limites ao benefício, tanto os 
beneficiários como os setores 
ligados à gestão e controle 
social reconhecem que o 
benefíc io é importante e 

necessário e que a população 
b e n e f i c i á r i a o a c e s s a , 
p r i n c i p a l m e n t e , p o r 
necessidade. Isso indica uma 
mudança em relação aos 
benefícios assistenciais, em 
geral tratados como caridade, 
favor ou complacência do 
Estado (BRASIL, 2007, p. 337). 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para analisar o processo de gestão 
e as interferências do BPC na qualidade 
de vida dos idosos beneficiários do 
Município de Teixeiras- MG, buscou-se, 
a lém de pesqu isa b ib l iográ f ica e 
documental sobre a temática em questão, 
fazer uso de uma abordagem qualitativa, 
com a realização de entrevistas junto aos 
gestores da política de assistência no 
Município e aos beneficiários idosos do 
BPC. A pesquisa foi conduzida dentro dos 
padrões exigidos pela declaração de 
Helsinki, respeitando todas as normas 
éticas, tendo seu projeto aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa com seres 
humanos da Universidade Federal de 
Viçosa, parecer n. 616.862. Da população 
de 123 idosos beneficiários no Município, 
foi selecionada uma amostra aleatória 
estatisticamente satisfatória, resultando em 
43 idosos entrevistados. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Caracterização dos beneficiários e a 
Gestão do BPC em Teixeiras/MG 

Os idosos beneficiários do BPC 
encontravam-se em sua maioria, 80%, 
residindo na zona urbana do Município. 
Destes entrevistados, 60% t inham 
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migrado da zona rural, na maioria das 
vezes, por motivo de facilidade de acesso 
aos serviços públicos, como por exemplo, 
os serviços de saúde e educação. De 
acordo com os dados obtidos, 65% dos 
idosos entrevistados eram casados, 21% 
eram viúvos, 12% sol te i ros e 1% 
divorciados. Tinham em média 74 anos e 
apenas uma idosa tinha problemas de 
saúde que não permitiam que ela se 
locomovesse, o que não a impediu de 
participar normalmente da entrevista. 

Como o BPC é um benefício 
assistencial, seus beneficiários são 
aquelas pessoas que não foram seguradas 
pelo INSS durante a vida laboral. O fato se 
con f i rmou na pesqu i sa , onde os 
e n t r e v i s t a d o s c o n f i r m a r a m q u e 
trabalharam sem registro na carteira de 
trabalho. Em torno de 30% dos idosos 
e ram lav rado res , t raba lhando na 
informalidade, sem emprego fixo; seguido 
por 28% que eram donas de casa. No caso 
das donas de casa, que durante a vida se 
dedicam ao trabalho doméstico e ao 
cuidado da família, quando chegam à 
idade avançada, não podem contar com 
uma aposentadoria por não terem 
contribuído com o INSS. Esta realidade 
está mudando com a lei 12.470/2011, que 
entrou em vigor em setembro de 2011. A lei 
permitiu que as donas de casa de baixa 
renda passem a contribuir com o valor 
referente a 5% do salário mínimo. Desta 
forma, a nova contribuinte da Previdência 
Social, poderá ter a garantia de benefícios 
previdenciários, como aposentadoria por 
idade, por invalidez, auxílio-doença, 
pensão por morte, salário maternidade e 

auxílio-reclusão (BRASIL, 2011). Além 
disso, 23% dos entrevistados exerciam 
atividades como prestadores de serviço de 
pedreiro e ajudante. Os serviços eram 
esporádicos, sem carteira assinada ou 
empregador fixo, daí, a informalidade. 
Ainda 6% das idosas trabalhavam como 
costureiras, por conta própria, 7% eram 
empregadas domésticas, também sem 
carteira assinada, e, finalmente, 2% dos 
entrevistados exerciam atividades de 
padeiro, mecânico e comerciante. 
Conforme informações do MDS, (2014) a 
gestão do BPC é realizada por este 
Ministério, através da Secretaria Nacional 
d e A s s i s t ê n c i a S o c i a l 
(SNAS), a qual tem por responsabilidade a
 implementação, coordenação, regulação, f
inanciamento, monitoramento e avaliação 
do BPC. Quanto à operacionalização, esta 
é realizada pelo Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS). 

No que se re fe re à ges tão 
Municipal, o município assume a gestão 
parcial das ações de assistência social, 
conforme o piso ao qual está vinculado. O 
Município de Teixeiras/MG conta com o 
Piso de Proteção Social Básica. Conforme 
as diretrizes da Nob- Suas (2005), são 
funções do Município: 

[...] organizar a proteção básica 
em seu município, prevenir 
situação de risco por meio do dese
nvolvimento de potencialidades e 
aqu is ições. Por isso , deve 
responsabilizar-se pela oferta de 
programas, projetos e serviços 
socioassistenciais que fortaleçam 
vínculos familiares e comunitários 
que promovam os beneficiários do 
B e n e f í c i o d e P r e s t a ç ã o 
Continuada (BPC) e transferência 
de renda e que vigiem direitos 
violados no território. 
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[...] manter estrutura para recep
ção, identificação, encaminham
e n t o , o r i e n t a ç ã o e 
a c o m p a n h a m e n t o d o s 
beneficiários do BPC e dos 
Benefícios Eventuais, com 
equipe profissional composta 
por, no mínimo, um (01) 
profissional de serviço social; 
participar da gestão do BPC, 
integrando-o à Política de 
A s s i s t ê n c i a S o c i a l d o 
município, garantindo o acesso 
às informações sobre os seus 
beneficiários; 

A Gestão Municipal da Assistência 
Social em Teixeras/MG busca ações que 
visem garantir a qualidade de vida dos 
beneficiários do BPC. Para tanto, são 
oferecidos tanto aos beneficiários idosos 
quanto àqueles que não possuem 
benef íc io ass is tenc ia l , mas estão 
cadastrados no CadÚnico, cursos e 
atividades que visam o fortalecimento de 
vínculos comunitários, bem como a 
promoção da auto estima destes idosos. 

O C e n t r o d e R e f e r ê n c i a e 
Assistência Social- CRAS do Município 
conta com amplas instalações, onde 
funcionam a recepção e o atendimento 
técnico da assistente social e da psicóloga, 
que compõem o Serviço de Proteção e 
atendimento Integral à Família. (PAIF).  

Segundo informações da Secretária 
Municipal de Assistência Social, o BPC é 
uma grande conquista social , que 
possibilita uma vida mais digna a quem 
tanto contribuiu com seu trabalho e agora 
merece respeito. São muitos os desafios 
ainda a se enfrentar para que toda esta 
população idosa tenha uma boa qualidade 
de vida. Todas as políticas têm seus 
aspectos positivos e negativos.  

Ainda segundo a secretária, são 
incansáveis os esforços realizados pela 

Secretaria de Assistência Social, na busca 
pela promoção da qualidade de vida dos 
usuários, assim como dos beneficiários 
i d o s o s , q u e s o f r e m a b a n d o n o e 
exploração. É preciso que exista uma rede 
e f i c ien te pa ra acompanhar es tes 
idosos. Trabalha-se para a implantação de 
u m p r o j e t o p a r a a m p l i a r o 
acompanhamento, tanto das famílias, 
como dos idosos beneficiários do BPC no 
município, no entanto, a insuficiência 
recursos humanos imposs ib i l i ta a 
realização da tarefa. 

A Assistente Social, que lida 
diretamente com os beneficiários idosos do 
BPC no Município, destaca que, a falta de 
conexão entre as políticas é um grande 
empec i lho para a sa t i s fação das 
necessidades dos idosos. A dificuldade de 
acesso aos serviços do Sistema único de 
Saúde (SUS), por falta de vaga, faz com 
que, os beneficiários tenham que usar os 
recursos do BPC para pagar consultas e 
medicamentos, fato que vai afetar a 
disponibilidade de recursos para outros 
gastos essenciais como a alimentação. 

Na visão das gestoras, são pontos 
positivos da política: a) Renda Própria, b) 
Melhor alimentação/ Conforto, c) Interesse 
da Família em cuidar, d) Sustento das 
famílias e) Melhora na Qualidade de Vida 
do Idoso. 

Por outro lado, destacaram como 
pontos negativos: a) Exploração por parte 
de cuidadores e familiares, b) Falta de 
conexão com outras Políticas, c) Falta de 
acompanhamento familiar. 

Ainda segundo a Assistente Social, 
o fato de receberem o BPC, faz com que o 
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beneficiário seja bem visto pela sociedade, 
por ter uma renda própria, inclusive pela 
família, que passa a cuidar deste idoso 
somente depois que ele recebe o 
benefício. Existem famílias que exploram 
os idosos, ficando com os recursos do 
BPC para gastos que não envolvem a 
sa t i s fação das necess idades dos 
beneficiários. Por este motivo, a assistente 
soc ia l ressa l ta que é de g rande 
importância o acompanhamento familiar, 
nem sempre sendo possível realiza-lo por 
falta de recursos humanos no CRAS. 

Quando questionadas sobre a 
interferência do BPC na qualidade de vida 
do idoso, as gestoras consideraram que o 
BPC contribui positivamente para esta 
qualidade de vida, consistindo em grande 
importância tanto na vida dos beneficiários, 
quanto na de suas famílias, sendo o 
benefício em muitos casos, a única fonte 
de renda da família do idoso beneficiário.  

Qualidade de vida para o beneficiário 
idoso do BPC 

Reiterando sobre a avaliação da 
qualidade de vida de uma população, na 
presente pesquisa foi adotada a definição 
defendida pela OMS (1998), que considera 
que existe uma cultura universal sobre a 
qualidade de vida, e, portanto, este 
conceito deve ser avaliado ponderando 
diversos aspectos, inclusive, a percepção 
do indivíduo estudado e seu entendimento 
sobre qualidade de vida.  

Seguindo esta definição, os idosos 
b e n e f i c i á r i o s d a a m o s t r a f o r a m 
questionados com a seguinte pergunta: 
Para você, o que é qualidade de vida?  

Mais da metade dos entrevistados, (51%), 
correlacionou qualidade de vida com o 
poder de consumo como destacam os 
seguintes depoimentos:  

Comer bem, vestir bem, ter 
liberdade, ser feliz, comprar o 
que quer (Idosa, 68 anos, zona 
urbana). 

É ter sempre um dinheirinho 
para você poder fazer o que 
quer. Poder ir à praia, tomar 
banho de mar, poder passear 
(Idosa, 84 anos, zona rural). 

É se alimentar melhor, vestir 
melhor, ter uma casa melhor, 
porque se tiver bagunçado a 
gente fica doente. Melhor ver 
as coisas e poder fazer porque 
fazer pouco a gente faz alguma 
coisa (Idoso, 72 anos, zona 
urbana). 

É ter seu dinheiro para poder 
gastar com o que quiser. Ter 
saúde porque a gente velho 
não aguenta mais trabalhar, 
então para ter uma vida boa 
tem que ter dinheiro (Idoso, 70 
anos, zona rural). 

Do total dos entrevistados, 5% 
( todas mulheres), relacionaram qualidade 
de vida com viver bem com o marido: “ 
Ah... qualidade de vida é ser feliz, viver 
bem com o marido, ajudar o marido na 
casa”( Idosa,70 anos, zona rural).  

Para 33% dos entrevistados, ter 
qualidade de vida é ter tranquilidade 
emocional, conforme depoimentos abaixo:  

É a gente decidir o que quer ter 
na vida, uma vida boa com 
s o s s e g o , n ã o t e m 
desassossego uma vida boa, 
trabalhar também, eu trabalho 
em casa (Idosa, 75 anos, zona 
urbana). 

É ter o que comer em casa, ter 
saúde e paz, uma casa boa e 
sossego pra viver a vida 
(Idosa, 70 anos, zona rural). 
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É ter sossego, poder cuidar da 
minha hor ta , da c r iação 
sossegado sem amolação 
(Idoso, 76 anos, zona urbana).  

Qual idade de v ida é ter 
sossego para poder descansar 
na v ida, papear com os 
amigos, ter paz pra descansar 
também (Idoso, 80 anos, zona 
rural).  

I g u a l m e n t e c o m 3 3 % d a s 
respostas, se referiram a qualidade de vida 
como ter saúde:  

É ter saúde em primeiro lugar, 
ter saúde é tudo na vida, 
depois que a gente não 
aguenta mais trabalhar é triste 
(Idosa, 83 anos, zona urbana). 

É ter o que comer em casa, ter 
saúde e paz, uma casa boa e 
sossego (Idosa, 70 anos, zona 
rural). 

É ter saúde, senão não adianta 
nada. Depois Deus (Idoso, 82 
anos, zona urbana). 

É ter seu dinheiro para poder 
gastar com o que quiser, ter 
saúde porque a gente velho 
não aguenta mais trabalhar, 
então para ter uma vida boa 
tem que ter dinheiro e saúde 
(Idoso, 72 anos, zona rural). 

P o r o u t r o l a d o , 2 0 % d o s 
entrevistados entendem que qualidade de 
vida está relacionada com ter liberdade, 
afirmando: 

É você ter liberdade, poder 
comer o que quiser sem pedir a 
ninguém, é poder ir ao salão 
arrumar o cabelo, a unha, 
andar bem arrumada (Idosa, 70 
anos, zona urbana). 

É você ter sua liberdade de 
faze r o que qu ise r sem 
perguntar para n inguém, 
comprar o que quiser, poder 
sair, comer a vontade (Idosa, 
73 anos, zona rural). 

Ter liberdade. Eu posso sair, 
posso papear com os amigos 
até tarde porque não preciso 
preocupar em ir pra roça, isso é 
ter uma vida boa (Idoso, 69 
anos, zona rural).  

Na perspectiva dos idosos, a 
Qualidade de Vida está associada à fatore 
físicos (comer bem e ter saúde) e 
relacionais (ter liberdade, sossego e viver 
bem), ou seja, a qualidade de vida está 
retratada em dois verbos básicos à vida 
humana, Ter e Amar. 

D e a c o r d o c o m A l a a r d t i n 
Nussbaum & Sen (1995) citados por 
Herculano (1998), na Escandinávia foram 
definidos princípios para o sistema de bem 
estar, baseados em 03 verbos básicos - 
ter, amar e ser: 

Ter, refere-se às condições 
materiais necessárias a uma 
sobrevivência livre da miséria: 
recursos econômicos (medidos 
por renda e riqueza); condições 
de habitação (medidas pelo 
espaço disponível e conforto 
doméstico); emprego (medido 
pela ausência de desemprego); 
condições físicas de trabalho 
(aval iado pelos ruídos e 
temperaturas nos postos de 
trabalho, rotina física, stress); 
saúde (sintomas de dores e 
doenças, acessibilidade de 
atendimento médico; educação 
( m e d i d a p o r a n o s d e 
escolaridade). 

A m a r d i z r e s p e i t o à 
necessidade de se relacionar a 
outras pessoas e formar 
identidades sociais: união e 
contatos com a comunidade 
local; ligação com a família 
nuclear e parentes; padrões 
ativos de amizade; união e 
contatos com companheiros 
e m a s s o c i a ç õ e s e 
organizações; relações com 
companheiros de trabalho. 

Ser refere-se à necessidade de 
integração com a sociedade e 
de harmon ização com a 
natureza, a serem mensuradas 
com base nos seguintes 
princípios: em que medida uma 
pessoa participa nas decisões 
e atividades coletivas que 
influenciam sua vida; atividades 
políticas; oportunidades de 
tempo de lazer; oportunidades 
para uma vida profissional 
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significativa; oportunidade de 
estar em contato com a 
natureza, em atividades lúdicas 
ou contemplativas (ALLARDT, 
IN NUSSBAUM & SEN, 1995, 
p, 88) Apud Herculano (1998). 

Segundo Pascoal e Donato (2005), 
o significado de qualidade de vida tem, na 
atualidade, sofrido mudanças devido às 
exigências da modernidade e de novos 
paradigmas. Situação percebida quando 
os entrevistados relacionam a qualidade 
de vida com o poder de consumo, 
característ ica inerente ao sistema 
capitalista da modernidade. 

Os mencionados autores ainda 
afirmam que o assunto não se trata de um 
tema novo advindo desta modernidade, 
tendo sido tal conceito influenciado por 
tendências do passado, posto que, 
qualidade de vida se relaciona com a 
história a as peculiaridades de um contexto 
social, e, tal conceito é dependente da 
interpretação de múltiplas dimensões 
presentes na vida do indivíduo. 

Fortes et al (2013) salientam que 
alguns fatores determinantes da qualidade 
de vida dos idosos,  ressaltando os fatores 
físicos e ambientais envolvidos nos riscos 
sociais que prejudicam a qualidade de vida 
do segmento idoso.  

Os mencionados autores apontam 
que os fatores que levam a riscos sociais 
e, portanto, reduzem o bem estar e a 
qualidade de vida são: a exclusão social, a 
degradação das relações sociais, a 
integração social limitada, a questão 
deficitária da moradia, ruptura familiar, a 
queda do n íve l de renda com a 
aposentadoria, a presença da violência e o 
analfabetismo. 

Sobre as questões abordadas pelos 
referidos autores, ficou evidenciado que os 
entrevistados possuem uma qualidade de 
vida com minimização dos riscos sociais, 
uma vez que todos os idosos responderam 
que o beneficio contribui para o aumento 
da renda familiar, que se relacionam bem 
com a família e nunca sofreram ou sofrem 
violência. Consideram que, o fato de terem 
sua própria renda colabora para que sejam 
bem tratados pela família e bem aceitos 
socialmente. Mais da metade dos idosos 
sabe ler e escrever (57%) e a grande 
maioria (86%) se relaciona socialmente 
com amigos, vizinhos e parentes, estando 
88% satisfeitos com as acomodações de 
suas casas. 

Conforme a perspectiva culturalista 
de Douglas e Wildavsky (1982), que 
pressupõe que o risco é entendido como 
um algo carregado de significados, sendo 
culturalmente construído e, considerando o 
que coloca o MDS (2009) de que as 
situações de risco envolvem violações de 
direitos e ruptura dos laços familiares ou 
comunitários do cidadão, percebe-se que 
no estudo em questão o benefício 
p rop i c i ou qua l i dade de v i da aos 
benef ic iá r ios idosos, ass im como 
minimizou as condições de risco social. 

CONCLUSÕES 

O B P C t e m c o n t r i b u í d o 
positivamente para a qualidade de vida do 
beneficiário idoso residente no Município 
de Teixeiras/MG. Além de garantir a 
satisfação de necessidades básicas, como 
a l i m e n t a ç ã o e m e d i c a m e n t o s , o 
recebimento do BPC contribui para que o 
idoso se perceba mais autônomo, por ter 
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uma renda própria e ter acesso a bens e 
serv iços que colaboram para sua 
satisfação social como consumidor. 

O recebimento do BPC colabora 
direta ou indiretamente, para que ocorra a 
satisfação das principais questões 
relatadas como qualidade de vida pelos 
beneficiários, como: consumo, liberdade e 
sossego, saúde e convivência familiar. Os 
aspectos físicos e relacionais foram 
priorizados pelos idosos como significantes 
para uma melhor qualidade de vida, com 
minimização dos riscos sociais, seja pela 
qual idade das re lações soc ia is e 
integração familiar, aumento do nível de 
renda e melhoria das condições de 
moradia, além da ausência da violência e 
maus tratos. 

Estes fatores foram ressaltados 
pelas gestoras do programa, destacando a 
necessidade de conexão entre as políticas 
públicas para uma maior efetividade do 
BPC. 

Considerando que a maioria dos 
beneficiários possui o BPC como única 
renda, pode-se concluir que o benefício 
colabora para propiciar uma melhoria da 
qualidade de vida aos idosos beneficiários, 
evidenciando a transformação efetiva da 
assistência em direitos no Brasil. 
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Introduction 

There were an estimated 87,302 people who 

injected drugs in the United Kingdom in 2012.
  

Around one-third of these reported an injection-
related abscess, sore or open wound within a 
one-year period,2 which were associated with 
increased heal th impl icat ions such as 
bacteraemia, septicaemia, amputation and skin 
breakdown. Abscesses and chronic wounds, as 
well as prolonged leg ulceration, are common. 
People who inject drugs may demonstrate 
chaotic lifestyles, which can inhibit access to 
mainstream healthcare provision.  

This case study describes post-operative 
management of a 35-year-old male who 
presented to the emergency department with a 
deep vein thrombosis (DVT) and right groin 
abscess. This developed into necrotising 
fasciitis, requiring surgery and extensive wound 
debridement followed by skin graft surgery. He 
had a 14-year history of intravenous drug use 
and had been injecting into his groin. The man 
had been homeless unti l recently, was 
unemployed with a history of depression, DVTs 
and abscesses. Patient consent was obtained 

for the study which was conducted in line with 
the Trust’s ‘Working with Industry’’ Policy.  

Method  

On discharge from hospital, the groin area had 
been extensively debrided and was red and 
sloughy with high levels of exudate, but no 
infection. The size of the wound was not 
measured, however a sinus by the scrotal area 
was approximately 2cm deep. The treatment 
plan was to promote healing of the abscess 
(secondary intention), wound and skin graft, 
whilst preventing infection. Initially, the wound 
was treated daily with paraf n gauze and 
absorbent cellulose dressing to absorb signi cant 
amounts of exudate. The sinus near the scrotal 
area was carefully packed with paraf n gauze. 
The surrounding skin was red and painful and so 
50:50 ointment was applied.  

On day 12 following discharge Flaminal Forte 
(Crawford Healthcare), an enzyme alginogel, 
was introduced into the sinus under a non-
adherent silicone dressing (Figure 1) and also to 
a further crevice in the posterior of the wound. 
Using Flaminal Forte reduced the dressing time. 
Application using syringes was swift and virtually 
pain-free for the patient.  
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Results  

The wound was re-dressed 5 days later and the 
patient started to apply Flaminal Forte to the 
wound independently. The wound continued to 
heal well (Figure 2) and a non-adherent dressing 
and KerraMax Care (Crawford Healthcare) were 
added as secondary dressings, secured with a 
non-woven fabric tape. The patient was very 
aware of malodour so managing the exudate 
and bioburden with Flaminal Forte and 
KerraMax Care helped to control this.  

Five weeks after discharge the patient was 
m a n a g i n g t o a p p l y m o r e d r e s s i n g s 
independently. After 7 weeks no Flaminal Forte  

was required in the sinus, but a small amount 
was applied to the crevice. Five days later the 
patient no longer needed the dressings and no 
further input was required from the nursing team.  

The introduction of Flaminal Forte combined with 
KerraMax Care was acceptable to the patient 
since there was a reduction in pain at dressing 
change and a reduction in exudate levels. It also 
resulted in reduced dressing changes meaning 
less disruption for the patient and less 
disturbance to the wound bed and was cost 
effective as no additional medication was 
required for the pain or infection in the wound. 
As the dressings were easy to apply the patient 
could dress the wounds himself.  
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Discussion  

This dressing plan was empowering to the 
patient, and was a cost effective use of nursing 
time, demonstrating effective working between 
our team and a commercial  

company, Crawford Healthcare. The patient 
managed his wound safely, easily and 
comfortably; reducing appointments and 
improving treatment concordance. Nursing 
consultation time was reduced, due to simplicity  

of topical application and con dence in the 
products (both currently on our Countywide 
Formulary) as excess Flaminal Forte merely 
oozed from the sinus , did not harm surrounding 
tissues and is biodegradable. Staff concerns 
about non-concordance with appointments (e.g. 
gauze left in-situ for longer than necessary) were 
reduced as Flaminal Forte merely required 
’topping up.’  

The case study highlights innovative working 
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between NHS staff and a commercial company, 
a development which can improve patient 
experience and care, reduce unnecessary 
consultations, promote effective self-care and 

optimise cost-effectiveness.
4 

Clinical support 

from Crawford Healthcare Company 
Representative revealed an improved way of 
treating abscesses, bene tting this patient.  

Conclusion  

The patient’s dressing plan using Flaminal Forte 
and KerraMax Care successfully managed the 
complexities of his wound, absorbing exudate, 
reducing pain on dressing, malodour and wound 
bioburden. Moreover, the plan encouraged 
patient concordance, reduced nursing 
consultation time and subsequently altered 
treatment plans for our patients with abscesses.  
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