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RESUMO
Introdução: Para executar as Atividades Instrumentais de Vida Diária, os idosos
interagem e estabelecem relações interpessoais. A comunicação é o que permite
expressarem suas necessidades e desejos, contudo, no contexto da atualidade, o processo
de comunicação se opera de forma rápida, informatizada, tecnológica, podendo suscitar
processos comunicativos fragilizados, e resultando em ruídos na comunicação, ou mesmo
em dificuldades na execução das Atividades de Vida Diária. Para tanto, formularam-se,
como objetivos: discutir as implicações do processo de comunicação de idosos nas
Atividades Instrumentais de Vida Diária para o cuidado de Enfermagem Gerontológica;
descrever o processo de comunicação de idosos ao executar as Atividades Instrumentais
de Vida Diária; e analisar os elementos constituintes, estratégias, ruídos e barreiras do
processo de comunicação de idosos ao executar as Atividades Instrumentais de Vida
Diária. O referencial teórico adotado neste estudo foi o Processo de Comunicação e a
Teoria da Diversidade e Universalidade do Cuidado Cultural. Método: Estudo de
abordagem qualitativa, do tipo etnoenfermagem. Para coleta dos dados, utilizaram-se a
observação participante e a entrevista semiestruturada. Como cenário do estudo, teve-se
um projeto de extensão universitária para idosos, localizado na cidade de Niterói (RJ).
Participaram 35 idosos, tendo-se como critérios de inclusão frequentar há pelo menos 1
ano e de forma regular as atividades do projeto. Foram excluídos aqueles que faltaram a
dois encontros agendados. Participaram do estudo sete profissionais, incluindo-se os que
possuíam graduação completa e atuavam em atividades do projeto de extensão. As
técnicas de coleta de dados foram a observação etnográfica (Modelo OPR); o Diário de
Campo; e a entrevista de reconhecimento e aprofundamento. O período de coleta de dados
foi de novembro de 2013 a agosto de 2014. Para análise dos dados, seguiram-se as quatro
etapas proposta pela etnoenfermagem. O estudo teve aprovação do Comitê de Ética em
Pesquisa local. Resultados: As categorias do estudo foram: comunicação nos grupos de
convivência como promotora da cultura do envelhecimento ativo e saudável; Capacidade
para execução das Atividades Instrumentais de Vida Diária: um conceito de saúde para os
idosos; A utilização de tecnologias na execução das Atividades Instrumentais de Vida
Diária: usos e possibilidades; Cenários de execução das Atividades Instrumentais de Vida
Diária: fatores culturais e sociais; A comunicação no contexto de execução das Atividades
Instrumentais de Vida Diária: ruídos e estratégias. Discussão: Os grupos foram espaços
possíveis de problematizar a demandas dos idosos em relação à execução das Atividades
de Vida Diária. As oficinas, se contextualizadas às necessidades dos idosos e fomentando
a participação ativa deles nas atividades, permitem trabalhar conceitos importantes, como
autonomia e independência. Diariamente, idosos executam suas atividades diárias, e a
comunicação é o elo que permite a interdependência com quem eles interagem, contudo,
essa necessidade está contextualizada. Assim, podem surgir ruídos na comunicação, caso
o idoso não esteja adaptado; portanto, adquirir habilidades comunicadoras, como, por
exemplo, o domínio da informática ou, ainda, o uso da própria linguagem de forma
adequada, pode contribuir para uma comunicação efetiva. Conclusões: O treinamento das
habilidades comunicadoras dos idosos nos grupos pode diminuir ruídos na comunicação
quando estes executam as Atividades Instrumentais de Vida Diária, ou seja, promover a
independência e a autonomia. No cuidado de enfermagem gerontológica, ao associar a
promoção do envelhecimento ativo aos princípios da enfermagem transcultural,
potencializa-se o cuidado congruente.
Descritores: Idoso; Comunicação; Enfermagem Geriátrica; Atividades Instrumentais de
Vida Diária.
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ABSTRACT
Introduction: In order to perform Instrumental Activities of Daily Living, the aged
individuals interact and establish interpersonal relationships. Communication allows them
to express their needs and wishes; however, nowadays, the communication process works
very quick, computerized and using technology, which may cause fragile communicative
processes, resulting in communication noise or even in difficulties to run the Instrumental
Activities of Daily Living. Hence, the formulated objectives were: approaching the
implications of the communication process of aged individuals in Instrumental Activities
of Daily Living to Gerontological Nursing care; describing the communication process of
aged individuals to perform Instrumental Activities of Daily Living; and analyzing the
constituting elements, strategies, noises, and barriers of aged individuals’ communication
process when performing Instrumental Activities of Daily Living. The theoretical
referential adopted in this study was the Communication Process and the Theory of
Diversity and Universality of Cultural Care. Method: This was an ethnonursing study of
qualitative approach. Participant’s observation and semistructured interview were used for
data collection. The study scenario was a university extension project for aged individuals,
located in the city of Niterói (RJ). Thirty-five aged individuals participated, and inclusion
criteria included going to the project activities at least for 1 year and in a regular basis.
Participants who did not go to two scheduled meetings were excluded. Seven
professionals took part in the study, including those with complete school education and
those who worked in activities of the extension project. Data collection techniques
included ethnographical observation (OPR Model); Field Diary; and recognition and
deepening interview. Data collection period was from November 2013 to August 2014.
For data analysis, the four stages proposed in ethnonursing were followed. The local
Committee of Ethics Research approved the study. Results: The study categories
comprised the following: Communication in groups of familiarity as a promotor of active
and healthy aging culture; Capacity to perform Instrumental Activities of Daily Living: a
health idea for aged individuals; The use of technologies to perform Instrumental
Activities for Daily Living: uses and possibilities; Performance scenarios of Instrumental
Activities for Daily Living: cultural and social factors; Communication in the performance
notion of Instrumental Activities of Daily Living: noises and strategies. Discussion:
Groups form spaces where it is possible to problematize the demands of aged individuals
regarding the performance of Instrumental Activities of Daily Living. If the needs of aged
individuals are put into context and their active participation in activities is encouraged,
the workshops allow working important concepts like autonomy and independence. Every
day, aged individuals run their daily activities, and communication is the link that allows
interdependence with whom they interact. However, this need is contextualized. Thus,
communication noises may arise if the senior is not adjusted; therefore, acquiring
communicative skills, such as computing mastery or even the use of their own language
appropriately, may contribute for an efficient communication. Conclusions: Practice of
the communicative skills of aged individuals in groups can decrease noises in
communication, when these subjects perform their Instrumental Activities of Daily
Living, i.e. to promote independence and autonomy. In Gerontological Nursing care, the
association of active aging promotion with transcultural nursing principles empowers the
congruent care.
Descriptors: Aged; Communication; Geriatric Nursing; Instrumental Activities of Daily
Living.

10

RESUMEN
Introducción: Para realizar las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria, los ancianos
interaccionan y establecen relaciones interpersonales. La comunicación es lo que permite que ellos
expresen sus necesidades y deseos, pero en la actualidad, el proceso de comunicación trabaja
rápidamente, con informatización y tecnología, lo que puede causar procesos de comunicación
frágiles y resultar en ruidos en la comunicación o hasta mismo en dificultades para ejecutar las
Actividades Instrumentales de la Vida Diaria. Para eso, los objetivos formulados fueron: discutir
las implicaciones del proceso de comunicación de los ancianos en las Actividades Instrumentales
de la Vida Diaria al cuidado de Enfermería Gerontológica; describir el proceso de comunicación
de los ancianos cuando realizan las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria y analizar los
elementos que constituyen, las estrategias, los ruidos y las barreras del proceso de comunicación
de ancianos cuando se realizan las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria. El referencial
teórico adoptado en eso estudio fue el Proceso de la Comunicación y la Teoría de la Diversidad y
Universalidad del Cuidado Cultural. Método: Estudio de abordaje cualitativo, del tipo
etnoenfermería. Para la recolección de datos, se utilizó la observación participante y también la
entrevista semiestructurada. El escenario del estudio fue un proyecto de extensión universitaria
para ancianos, que fue centralizado en la ciudad de Niterói (Rio de Janeiro, Brasil). Un total de 35
ancianos participó del estudio, teniéndose como criterios de inclusión frecuentar por el mínimum
un año y regularmente las actividades del proyecto. Se excluyeron los sujetos que no estuvieron
presentes en dos encuentros agendados. Siete profesionales participaran del estudio, incluyéndose
aquellos que tenían formación completa y actuaban en actividades del proyecto de extensión. Las
técnicas para la recolección de datos fueron la observación etnográfica (Modelo OPR); el Diario
del Campo y la entrevista de reconocimiento y profundización. La recolección de datos fue hecha
en el periodo desde noviembre del 2013 hasta agosto del 2014. Para el análisis de los datos, las
cuatro etapas propuestas por la etnoenfermería fueron seguidas. El estudio fue aprobado por el
Comité de Ética en Pesquisa local. Resultados: Las categorías del estudio incluyeron:
comunicación en los grupos de convivencia como una promoción de la cultura para
envejecimiento activo y saludable; Capacidad para ejecutar las Actividades Instrumentales de la
Vida Diaria: un concepto de salud para los ancianos; La utilización de tecnologías para realizar las
Actividades Instrumentales de la Vida Diaria: usos y posibilidades; Locales para ejecutar las
Actividades Instrumentales de la Vida Diaria: factores culturales y sociales; y La comunicación en
el contexto de la realización de las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria: ruidos y
estrategias. Discusión: Los grupos fueron espacios posibles para problematizar las demandas de
los ancianos cuanto a la realización de las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria. Las
oficinas, si contextualizadas a las necesidades de los ancianos y promoviendo la participación
activa de ellos en las actividades, permiten trabajar importantes conceptos como autonomía e
independencia. Todos los días, ancianos realizan sus actividades diarias y la comunicación es la
conexión que permite la interdependencia con aquellos que ellos interaccionan, pero esa necesidad
es contextualizada. Así, pueden surgir ruidos en la comunicación si el anciano no estas adaptado;
por lo tanto, adquirir habilidades comunicadoras como el dominio de computación o mismo el uso
de la propia lenguaje adecuadamente, puede contribuir para una comunicación eficaz.
Conclusiones: El entrenamiento de las habilidades comunicadoras de ancianos en grupos puede
disminuir los ruidos en la comunicación, cuando ellos realizan las Actividades Instrumentales de
la Vida Diaria, o sea hay la posibilidad de la promoción de independencia y autonomía. En el
cuidado de enfermería gerontológica, asociar la promoción del envejecimiento activo a los
principios de la enfermería transcultural potencializa el cuidado congruente.
Descriptores: Anciano; Comunicación; Enfermería Geriátrica; Actividades Instrumentales de la
Vida Diaria.
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INTRODUÇÃO

Motivação e delimitação do objeto de estudo
A motivação para esse estudo emerge como continuidade do aprofundamento na área
de enfermagem gerontológica, que começou ainda na graduação, quando pesquisei o
imaginário de idosos sobre o envelhecimento. Os dados revelaram um universo de
associações negativas ao envelhecimento e à imagem de improdutividade, contrapondo-se às
experiências de sabedoria e um momento de ascendente liberdade. Tais significados podem
influenciar a visão de mundo individual e social do processo de envelhecimento humano
(SANTOS; GUSMÃO, 2010).
Posteriormente, no curso de especialização em Enfermagem Gerontológica no trabalho
de conclusão de curso, investiguei a comunicação entre o idoso e sua família, procurando
entender os ruídos e barreiras que enfrentavam na comunicação intrafamiliar, e quais
estratégias utilizavam para gerenciar os conflitos e, as implicações para enfermagem na
promoção de uma boa comunicação familiar. Como resultado identificou-se que os idosos
ampliaram seu conceito de família, estendendo a lugares como a igreja e aos grupos de
convivência, atribuindo significado de família a convivência grupal (SANTOS; SANTANA,
2012).
No mesmo estudo identificou-se que alguns idosos tinham dificuldades em assuntos da
pós-modernidade, como a maior liberdade nas questões sexuais dos filhos e o uso da internet
como ferramenta da comunicação. Como estratégia para melhorar a comunicação, o uso do
telefone, foi apontada como a mais efetiva, bem como a promoção de almoços familiares.
Portanto, a comunicação verbal ganhou destaque, como também o desejo pela comunicação
proxêmica foi identificada nas falas dos idosos (SANTOS; SANTANA, 2012).
Outro aspecto destacado foi a realidade cada vez mais comum dos lares unipessoais e
nucleares, em que a distância familiar foi descrita como uma barreira enfrentada pelos idosos
à convivência intergeracional. Deste modo, alguns idosos relataram a participação em grupos
para terceira idade, na tentativa de acompanhar e se adaptar aos novos tipos de comunicação.
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Como por exemplo, a comunicação virtual, através das redes sociais, inclusive, uma idosa
relatou ter um perfil no Twitter, e outros idosos ainda declararam se comunicar com seus
familiares por e-mail (SANTOS; SANTANA, 2012).
A pós-modernidade reorganizou as interações sociais, as comunicações e as atividades
que esses idosos desenvolvem. Uma comunicação cada vez mais rápida e em constante
mudança, pressupõe que tanto emissor quanto receptor estejam coadunados a essa realidade.
Para os idosos, manter-se ativo, ou seja, independente e autônomo para a realização de suas
atividades, traduz-se em promoção da saúde e bem-estar.
Assim, as demandas comunicativas são objeto de cuidado do Enfermeiro Gerontólogo
que desenvolve ações de promoção à saúde na terceira idade. As Oficinas ou Grupos
viabilizam a execução das Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVDs), ao considerar a
promoção da autonomia e independência do idoso como essenciais para a manutenção da
capacidade funcional e sua participação social.
Nesse contexto, delineou-se o objeto de estudo como: O processo de comunicação de
idosos na execução das Atividades Instrumentais de Vida Diária.

Contextualização do objeto de estudo
A capacidade funcional pode ser avaliada com enfoque em dois domínios: as
atividades básicas da vida diária (AVDs), também chamadas de atividades de autocuidado, ou
de cuidado pessoal, como alimentar-se, banhar-se e vestir-se. E as atividades instrumentais da
vida diária (AIVDs), também denominadas de habilidades de mobilidade ou de atividades
para manutenção do ambiente, que englobam tarefas mais complexas muitas vezes
relacionadas à participação social do sujeito, como por exemplo, realizar compras, atender ao
telefone e utilizar meios de transporte (DEL DUCA; SILVA; HALLAL, 2009).
Sobre isso, Mazzoni e Torres (2008, p. 1228), ressaltam que as “rápidas e frequentes
transformações tecnológicas transformaram o modo de executar as AIVDs” e devem ser
consideradas no que tange aos idosos, pois implica em repercussões sociais, como por
exemplo, a automatização dos serviços.
Considera-se que “as sociedades modernas são, portanto, por definição, sociedades de
mudança constante, rápida e permanente”; esta seria a principal distinção entre as sociedades
“tradicionais e as modernas” (HALL, 2005, p. 14). Inseridos, nesse contexto os idosos,
convivem entre o tradicional e o moderno, onde são confrontados, diariamente, à adaptação “à
ordem do moderno” (HALL, 2005, p. 14). E, pensar em como o tradicional e o moderno
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relacionam-se, por si só é uma complexidade, pois coexistem nesse cenário, visões de mundo
diferentes e por consequente, padrões de comunicação diferentes.
Em Berlo (1999, p. 142), estudioso em Comunicação e Psicologia Social, têm-se o
referencial teórico deste estudo. Esse afirma que o homem não é autossuficiente e, que seus
objetivos e metas, para serem atingidos, necessitam de cooperação entre os seres humanos.
Nessa perspectiva a interdependência é o que permite ao homem a interação.
Logo, para que haja efetividade no processo de comunicação, é necessário que emissor
e receptor sejam sistemas comunicativos semelhantes. Ou seja, ao estabelecer diálogos as
mensagens e as respostas sejam entendidas por ambos, alcançando-se dessa forma os
objetivos comunicativos. Portanto, os idosos e os prestadores de serviços precisam interagir e
vale refletir, se tais serviços estão preparados para atender aos idosos.
Como afirma Broca e Ferreira (2012, p. 99), para se comunicar “é preciso que as
pessoas envolvidas no processo tenham algo em comum ou vivam numa mesma comunidade,
ou por viverem numa mesma comunidade tenham algo em comum”. Dessa forma, a
comunicação “pode ser considerada, também, como um produto do encontro social” (op. cit.
p.99).
Entende-se a comunicação como o fio condutor que permite aos homens expressarem
suas necessidades, opiniões, desejos e estabelecerem seus relacionamentos. Segundo Silva
(2003, p. 21-22), “o existir do homem só é possível por meio da comunicação”, por meio da
comunicação interpessoal que “ocorre no contexto da interação”. O homem encontra-se em
constante interação com seu meio e, para isso, ele se utiliza da comunicação.
A produção e manutenção da sociedade são possíveis através da comunicação, pois,
conforme cita Berlo (1999, p. 154), os sistemas sociais produzem-se por meio da
comunicação. “Os sistemas sociais influenciam o como, o porquê, o para quem, de quem, e o
com que efeitos a comunicação ocorre” (BERLO, 1999, p. 155).
O ambiente influencia na comunicação e engloba “não só o espaço físico utilizado
pelas pessoas, como também as pessoas que interagem, sua cultura, mobiliário, iluminação,
arejamento, temperatura, ruídos, condições de tempo e espaço” (STEFANELLI;
CARVALHO, 2005, p. 37).
Assim, admite-se que há fatores que podem influenciar o processo de comunicação
dos idosos nas atividades instrumentais de vida diárias e, por conseguinte, o envelhecimento
ativo, tais como depender de terceiros para realização de transferências bancárias,
administração das finanças, realização de compras e viagens.
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A partir das considerações sobre a modernização, infere-se que a comunicação
acompanha a modernidade e o processo de envelhecimento ativo. Assim, a tríade, idoso,
comunicação e Atividades Instrumentais de Vida Diária necessitam ser compreendidas, para
efetivação do plano de cuidados da enfermagem gerontológica.
O Processo de Comunicação (BERLO, 1999) e a Teoria da Diversidade e
Universalidade do Cuidado Cultural (LEININGER; MACFARLAND, 2006), coadunam para
o entendimento do processo de comunicação, a partir das vivências significativas do próprio
sujeito, na perspectiva de construção de um cuidado culturalmente congruente.
A comunicação e o envelhecimento são fenômenos universais, entretanto, cada sujeito
se comunica de forma particular, à luz de sua visão de mundo, de sua cultura, de seu tempo.
Da mesma forma o envelhecimento, é heterogêneo, cada idoso o vive de acordo com suas
escolhas e experiências ao longo da vida, isso se desvela quando o enfermeiro adentra a vida
do idoso e compreende que os valores e crenças influenciam no cuidado. Leininger e
McFarland (2006) citam que é essa interlocução a base do cuidado culturalmente congruente,
articulação de saberes populares e profissionais, que tornam o cuidado significativo e passível
de ser resolutivo.
São muitos os cenários em que a enfermagem gerontológica pode atuar. Os grupos de
convivência tem sido um espaço potencial na promoção da saúde, do envelhecimento ativo.
Nos grupos têm-se a possibilidade de interagir e encontrar um local de afeto, e gerar bem estar
que podem despertar o idoso para um viver com possibilidades, maximizando
potencialidades, de forma que esse idoso seja o protagonista de sua vida.
Pondera-se sobre a importância da intervenção de enfermagem no desenvolvimento
das habilidades de comunicação, despertando no idoso um sentimento de pertencimento,
extrapolando o ambiente dos grupos de convivência, com implicações nas interações no
contexto social, pois como citam Ferrigno, Leite e Abigail (2006, p. 1438):
A meta central dos grupos de convivência é a socialização do idoso, ou, como talvez
seja mais correto dizer, a sua ressocialização. Isso por que a grande maioria dessas
pessoas teve uma intensa vida de relações sociais, empobrecida posteriormente por
fenômenos como a aposentadoria, emancipação dos filhos, viuvez, falecimento e
distanciamento de parentes, amigos e vizinhos.

O cuidado de enfermagem orientado por uma teoria pode potencializar o cuidado ao
idoso, para além de um cuidado puramente biológico. Garantir a participação social no que
“diz respeito ao engajamento dos idosos em atividades recreativas, sociais, culturais,
educacionais e espirituais” (OMS, 2008, p. 13), torna-se mister à enfermagem gerontológica.
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À luz dessas considerações emerge a questão norteadora: Como se dá o processo de
comunicação de idosos nas Atividades Instrumentais de Vida Diária?
Para tanto traçaram-se como objetivos:
Geral:
Discutir as implicações do processo de comunicação de idosos nas Atividades
Instrumentais de Vida Diária para o cuidado de Enfermagem Gerontológica.
Específicos:
Descrever o processo de comunicação de idosos ao executar as Atividades
Instrumentais de Vida Diária.
Analisar os elementos constituintes, estratégias, ruídos e barreiras do processo
comunicação de idosos ao executar as Atividades Instrumentais de Vida Diária.

Justificativa

A Enfermagem, em especial na pessoa do enfermeiro, insere-se no contexto das
políticas públicas de saúde do idoso quando entende o envelhecimento como um fenômeno de
relevância pública e social, para além do enfoque biológico.
A Política Nacional do Idoso (PNI) estabelecida pela Lei nº 8.842/94, regulamentada
em 1996 pelo Decreto 1.948/96, traz como finalidade em seu Art. 1º “assegurar os direitos
sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação
efetiva na sociedade” (BRASIL, 1994). Ainda no artigo 3º da referida Lei enuncia em seus
princípios que “a família, a sociedade e o estado têm o dever de assegurar ao idoso todos os
direitos da cidadania, garantindo sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade,
bem-estar e o direito à vida”. Portanto, o cuidado de enfermagem gerontológica extrapola os
muros hospitalares, para a promoção da inserção social do idoso.
Já em 1999, a Portaria Ministerial nº 1.395/99 estabeleceu a Política Nacional de
Saúde do Idoso, e trouxe em seu texto que o envelhecimento “extrapola a esfera familiar”, e
entende-se o envelhecimento como um fenômeno social. Destaca-se que em 19 de outubro de
2006, a Portaria nº 2.528 do Ministério da Saúde dispondo sobre a Política Nacional de Saúde
da Pessoa Idosa, revoga a Portaria nº 1.395/99, e enfatiza o envelhecimento ativo e saudável.
No ano de 2003 é aprovado o Estatuto do Idoso, pela Lei nº 10.741, de 1º de outubro
2003, citando no Art. 3º “é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder
Público assegurar ao idoso [...] a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, à cultura [...] à convivência familiar e comunitária”.
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Outra importante regulamentação política do Ministério da Saúde foi o Pacto pela
Saúde, instituído pela portaria nº Portaria 399/GM de 22 de fevereiro de 2006, dos quais
destaca-se o Pacto pela Vida. A saúde do idoso surge como prioridade e tem como diretrizes:
Promoção do envelhecimento ativo e saudável e Fortalecimento da participação social.
Portanto, acumular conhecimento em prol da promoção de um envelhecimento ativo se
relaciona com a enfermagem gerontológica.
Assim, a enfermagem dentre suas possíveis formas de atuação compreende a
comunicação como parte integrante do ser humano, e como uma das metas do cuidado de
enfermagem. Ao estimular o idoso a participar da vida comunitária e social por meios de
processos comunicativos efetivos, garante que:
A palavra “ativo” refere-se à participação contínua nas 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 e aquelas que apresentam alguma doença ou vivem com alguma
necessidade especial podem continuar a contribuir ativamente para seus familiares,
companheiros, comunidades e países (WHO, 2005, p. 13).

Dessa forma, reflete-se sobre a afirmativa da política de Atenção à saúde da pessoa
idosa, quando em seu texto afirma, que o processo de envelhecimento populacional traz “uma
série de novas exigências e demandas em termos de políticas públicas de saúde e inserção
ativa [...] na vida social” (BRASIL, 2010, p. 196).
Assim, a vida comunitária pode permitir ao idoso um sentido de continuidade, e as
relações sociais o sentimento de pertencimento. Concordando com Berlo (1999, p. 150) “a
existência de um sistema social atesta a insuficiência do homem como autodeterminador dos
próprios objetivos. Unicamente por nós mesmos não podemos atingir nossos objetivos.
Precisamos tornar-nos interdependentes com os outros”.
Nesse sentido, Mourão et al. (2009, p. 140), traz que a comunicação permite ao
homem trocar experiências, ensinar e, discutir variados assuntos. Acrescentam ainda que a
comunicação permite manifestar e exteriorizar o interior, ou seja, a subjetividade do homem.
Desta premissa, partiu-se em busca do estado da arte acerca da temática. Traçou-se
como estratégia de busca duas combinações, sendo, uma com os descritores: idoso,
comunicação e enfermagem, a fim de compreender como a enfermagem tem abordado a
temática comunicação e o idoso. E uma segunda utilizou-se dos descritores idoso,
comunicação e a palavra chave sociedade, na procura de embasamento teórico dado à
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comunicação no contexto social. As buscas foram realizadas nas bases de dados LILACS
(Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), via BIREME, e na
CINAHL (Cumulative Index to Nursing & Allied Health), via portal CAPES, entre os anos de
2008 e 2013.
Na LILACS teve-se como resultado 34 referências, das quais após leitura dos resumos
foram excluídas 18 que não expressavam relação com o tema. Um artigo apresentou-se
repetido, um trabalho monográfico embora apresentasse relação com o estudo encontrava-se
incompleto impossibilitando seu uso, totalizaram-se 20 referências que foram excluídas.
Teve-se a comunicação abordada em diversos cenários:
1) Comunicação entre idosos e equipe de profissionais de saúde: a) na Estratégia de
Saúde da Família (ALMEIDA; CIOSAK, 2013);
2) Comunicação entre idosos hospitalizados e equipe de enfermagem: a)
comportamentos afetivos expressos pela equipe de enfermagem no cuidado ao idoso
hospitalizado (PROCHET; SILVA, 2011); b) Comunicação terapêutica entre equipe de
enfermagem e idosos com câncer (PETERSON; CARVALHO, 2011);
3) Comunicação não verbal: a) Comunicação não verbal no cuidado ao idoso
hospitalizado, tendo como enfoque a tacênica (SHIMIDT; SILVA, 2012); b) Recursos
comunicacionais entre equipe de saúde e idosos no ambiente hospitalar, em destaque a
proxêmica e a cinésica (SHIMIDT; SILVA, 2012); c) Fatores ambientais influenciando na
comunicação entre equipe de saúde e idosos hospitalizados (PROCHET; SILVA, 2012); d)
Invasão do espaço pessoal e da territorialidade do idoso hospitalizado pela equipe de saúde
(PROCHET; SILVA, 2008);
4) Comunicação e grupos de idosos: a) Educação em saúde num grupo de idosos
utilizando o teatro onde trabalhou-se variadas formas de comunicação (CAMPOS et al, 2012)
b) Ferramentas computacionais utilizadas por um grupo de idosos (FRIAS et al, 2011);
5) Comunicação no processo de trabalho do enfermeiro: a) Concepções de
comunicação de enfermeiros gerentes (SANTOS et al, 2011);
6) Comunicação entre enfermeiros e pacientes: a) A comunicação no período
perioperatório (GONÇALVES et al, 2011); b) a comunicação como instrumento de
humanização em uma unidade de terapia intensiva (BARLEM et al, 2008), ambos os estudos
abordaram uma população variada, respectivamente, 28 a 74 anos, 21 a 73 anos.;
7) Comunicação entre cuidadores e idosos demenciados: a) Treinamentos de
estratégias comunicativas a cuidadores de idosos (ROQUE et al, 2009) b) Formação da
mensagem na comunicação entre cuidadores e idosos demenciados (SANTANA et al, 2008).
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Os resultados ratificam a necessidade de ampliar os estudos sobre a comunicação em
ambientes extra-hospitalares, já que se identificou uma ênfase no idoso hospitalizado, o que
evidencia-se em uma lacuna do conhecimento.
Como estratégia de busca para embasar a discussão sobre o tema estabeleceu-se uma
segunda estratégia com os seguintes descritores: idoso, comunicação e a palavra chave
“sociedade”. Como resultado da busca teve-se um total de 10 referências, das quais 7 foram
excluídas por não apresentarem aderência temática, 1 artigo se repetiu. Dos dois estudos
selecionados, um abordou o idoso e sua relação com a sociedade atual: ética, comunicação e
educação (QUEIROZ; RUIZ; FERREIRA, 2009); e o outro a inserção social do idoso nas
Universidades Abertas para Terceira Idade (UNATIs) (ALVES; LOPES, 2008). Reforça-se o
limitado número de estudos que abordem a temática proposta, e reflete-se sobre a
possibilidade das contribuições teóricas ao abordar um tema pouco discutido na literatura e
com relevância social.
E, ao realizar busca com os descritores em inglês Aged, Communication e Nursing na
base de dados CINAHL obteve-se como resultado 26 textos que apresentavam aderência
temática, os mesmos apresentam-se agrupados nos seguintes assuntos principais:
a) Comunicação verbal entre equipe de enfermagem e pacientes crônicos (BOCART,
2009); Comunicação entre enfermeiros oncológicos e pacientes com câncer num serviço de
telemonitoramento, com foco na comunicação não verbal (GRIMSBO; RULAND, 2012);
Comunicação entre cuidadores familiares de paciente oncológicos, equipe de enfermagem e
de saúde (WITTENBERG-LYLES et al, 2012); Interação entre enfermeiro-paciente com
incapacidade comunicativa após o AVC (GORDON; ELLIS-HILL; ASHBURN, 2009);
b) Comunicação entre enfermeiros e pacientes em UTIs (KARLSSON; FORSBERG;
BERGBOM, 2012);
c) Relação enfermeiro e idosos hospitalizados (PRICE, 2013; POPE, 2012);
d) Comunicação não verbal com idosos com osteoartrite e dor no quadril (TSAI P. et
al, 2011); Identificação da dor em paciente incapazes de auto-relato (HASLAM; DALE;
KNECHTEL; ROSE, 2011);
e) Comunicação com idosos com demência (DE VRIES, 2013; ELKINS, 2011;
JOOTUN; MCGHEE, 2011; BLACKHALL et al, 2011); Comunicação entre graduandos de
enfermagem e idosos com demência (BAILLIE; MERRITT; COX, 2012); Comunicação
eficaz com pessoas com demência (YOUNG, 2012), esse artigo embora não esteja
direcionado para a enfermagem, aborda a comunicação de forma pertinente aos pacientes com
demência abordando aspectos comunicativos generalizáveis da comunicação como valares e
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crenças;
f) Comunicação entre equipe de enfermagem e pacientes paraplégicos baseada na
teoria Boudieu (SIEGER; FRITZ; THEM, 2012);
g) Relação enfermeiro e idoso em lares para idosos: o papel do enfermeiro (BEDIN;
DROZ-MENDELZWEIG; CHAPPUIS, 2013); Tempo gasto pela equipe de enfermagem em
atividades em casa de repouso (MUNYISIA; YU; HAILEY, 2011); Comunicação entre
equipes de enfermagem de lares para idoso e hospitais na internação e alta e sua influência
nos cuidados (NELSON; WASHTON; JEANMONOD, 2013);
h) Formação de graduandos de enfermagem em habilidades de comunicação em saúde
mental (KAMEG et al, 2010);
i) O uso de tecnologia de informação e comunicação (TIC) no cotidiano de idosos
imigrantes na Austrália (GOODAL; WARD; NEWMAN, 2010); e
j) Interação entre enfermeiros e tabagistas: entrevista motivacional para cessação do
fumo (EFRAIMSSOM et al, 2012).
Observa-se ampla variabilidade nos cenários e áreas de estudo, porém com
concentração na linha de cuidados na dependência e doença, na formação de recursos
humanos em enfermagem e equipe de enfermagem.
Ainda na CINAHL, utilizaram-se os descritores Aged e Communication associados à
palavra chave “Society”, do total de textos apenas 1 correlacionou-se à temática. Entretanto,
esse já havia sido selecionado e foi excluído. Assim, ratifica-se a lacuna de conhecimento e
justifica-se o estudo proposto.

Relevância
Dado o cenário atual de envelhecimento a relevância desse estudo se assenta na
importância de analisar as habilidades de comunicação de idosos, que possibilitem um
diagnóstico situacional e sirvam como base para discussão sobre como intervir neste grupo.
Desta forma, tem-se então a principal implicação do estudo, a formulação de um cuidado de
enfermagem congruente, aplicável a idosos para que executem as Atividades Instrumentais de
Vida Diária de modo independente e autônomo. Portanto, este estudo delineia uma
intervenção psicossocial, uma tecnologia leve, de promoção à saúde do idoso.
Cabe a enfermagem gerontológica, área especializada no cuidado ao idoso, contribuir
para a formação de profissionais com habilidades comunicativas reconhecendo a importância
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das construções teóricas da comunicação, da cultura e do contexto social na promoção do
envelhecimento saudável.
O estudo do ruído no processo de comunicação dos idosos nas Atividades
Instrumentais de Vida Diária é relevante por contribuir na manutenção de vínculos sociais, ao
estabelecer estratégias que os reduza ou eliminem. Os ruídos são fatores que distorcem a
qualidade do processo comunicativo e nesses processos, se incluem elementos socioculturais,
os discursos que podem fragilizar as relações, ao reforçar a ideia de perda e improdutividade
associadas à velhice.
A oportunidade de discussão científica, com dados empíricos, do cuidado
gerontológico nas relações comunicativas propõe uma visão ampliada sobre a saúde. Pois,
entende-se que a saúde do idoso não se restringe a ausência de doenças, nem o cuidado está
direcionado apenas a essas. A essência de promover saúde está ao propor formas de cuidar
que extrapolam o biológico e favoreçam a promoção do envelhecimento ativo, com
independência, autonomia, e participação social da pessoa idosa.
Logo, a aplicação dos princípios da gerontologia associados à enfermagem, pode
contribuir no desenvolvimento de conhecimentos e pesquisas junto ao Núcleo de Estudos e
Pesquisas em Enfermagem Gerontológica (NEPEG), inserido na linha de pesquisa Cuidado
nos ciclos vitais humanos - tecnologias e subjetividades na enfermagem e saúde do Curso de
Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde.
A pesquisa também pretende fomentar uma discussão teórica dos saberes e fazeres da
prática de enfermagem, quando aborda as implicações para o cuidado de enfermagem
gerontológico. Refletindo sobre as construções teóricas que embasam o conhecimento dos
profissionais que vislumbrem outros cenários de atuação do enfermeiro que não seja orientado
apenas para a doença, mas também para a promoção do envelhecimento ativo.
Portanto, estimular o diálogo e os estudos a sobre comunicação e a promoção da saúde
dos idosos possibilita planejar intervenções de enfermagem para o enfretamento do
envelhecimento populacional mundial. Ampliar o olhar sobre as interfaces que permeiam o
cuidado de enfermagem gerontológico, como o cuidado na comunicação e na promoção da
independência e autonomia é conjeturar um cuidado vindouro.
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REFERENCIAL TEMÁTICO
Atividades Instrumentais de Vida Diária: Cuidado de Enfermagem Gerontológico na Promoção
do Envelhecimento Ativo

O envelhecimento é um fenômeno mundial, onde as projeções indicam que para 2050
haverá no Mundo cerca de dois bilhões de idosos. O aumento da esperança de vida
contrapondo-se a queda da fecundidade e mortalidade tem contribuído para tal estatística
(BRASIL, 2006, p. 8). Essa realidade já se faz sentir na cena diária, nos ônibus, nos
supermercados, nos shoppings centers, nas filas de instituições bancárias, nos serviços de
saúde, onde, cada vez mais tem-se aumentado a presença e participação dos idosos nos
ambientes de execução das Atividades Instrumentais de Vida Diária.
A Organização Mundial de Saúde (OMS, 2008) realizou um estudo em 35 cidades de
diferentes países, denominado projeto Cidade Amigo do Idoso, analisando a inclusão dessa
parcela crescente da população nos serviços e planejamento das cidades, onde o Brasil ocupou
a 31º lugar, este estudo colocou na agenda de discussão a inclusão do idoso na sociedade.
A adaptação social a realidade do envelhecimento atual deve orientar-se no sentido de
considerar que o envelhecimento é um fenômeno individual, onde “suas estruturas e serviços
[...] sejam acessíveis e promovam a inclusão dos idosos com diferentes necessidades e graus
de capacidade” (OMS, 2008, p. 7) e, nesse contexto discute-se como relevante a inclusão de
idosos ao sistema sociocultural contemporâneo.
A heterogeneidade da população idosa, bem como sua capacidade funcional, são
desafios reais que necessitam ser incluídos nas discussões sobre como adaptar o contexto de
execução das Atividades Instrumentais de Vida Diária, ou seja, os espaços públicos de modo
que os idosos desfrutem de uma vida ativa e com qualidade.
Sabe-se que com o envelhecimento ocorrem mudanças no organismo, declinando as
reservas biológicas. Estas impõem ao idoso, limitações, requerendo contínuas adaptações,
refletindo na (re)organização social. Pode-se citar, por exemplo, a necessidade de reconhecer
as especificidades dos idosos no uso do ambiente comercial, se o atendimento aos idosos em
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bancos, lojas, supermercados, o tempo e o espaço de atendimento são suficientes para sanar e
responder as demandas diárias dessa população (OMS, 2008).
Outro exemplo seria o transporte público, a referida pesquisa cita que muitos idosos,
sofrem risco de queda, por que “os motoristas não esperam que os idosos se sentem antes de
arrancar com o ônibus.” Além disso, evidenciou sobre dados nacionais, que na Cidade do Rio
de Janeiro, idosos optam por outros transportes, como, taxis, em detrimento do ônibus por
medo de quedas (OMS, 2008, p.24).
O choque de valores entre gerações pode ser uma realidade, pois “as pessoas parecem
estar impacientes com os idosos, que são mais lentos para a realização de tarefas e ações” (op.
cit. p. 42). Os idosos expressam em suas atitudes e diálogos, as vivencias e experiências de
décadas de vida e, por vezes, podem supervalorizar seu papel no contexto social. Tais
experiências, a sabedoria e autoprestigio que esperam podem não ser supridas na interação
com o outro gerando conflitos e influenciando a comunicação dos mesmos.
O estudo realizado por Ferreira e Alves (2011), sobre o uso da internet com 100 idosos
do Distrito Federal, apontou-a como uma possibilidade de expandir relações, atualizar
conhecimentos, reinserção no mercado de trabalho, entre outros benefícios. Com o uso da
internet os idosos se adaptaram as mudanças e incluíram meios alternativos para participar
ativamente da sociedade, expandindo seus círculos de amizade, diminuindo situações de
solidão e isolamento.
Em contraposição, o estudo de Acosta, Rodrigues e Pastorio (2012) realizado com 128
idosos, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, sobre o uso dos meios de comunicação, apontou
a televisão como o meio de comunicação mais utilizado pelos mesmos. Quanto à motivação
para o uso, teve-se a informação como finalidade nos idosos com renda mais baixa se
comparados aos de renda superior que usam tal meio de comunicação como entretenimento.
O computador não foi citado, apontando a heterogeneidade da velhice, se comparado ao
estudo anterior.
O uso das tecnologias comunicacionais para execução das AIVDs independe da idade,
mas sofrem influencia da personalidade, cultura, condição econômica e desejo. Portanto, a
comunicação com o idoso não somente perpassa a questão do uso de outros meios de
comunicação, mas também do contexto em que ocorre o processo de comunicação e seus
tipos, verbal e não verbal.
Devem-se considerar as atitudes e diálogos estabelecidos pelos idosos ao executar as
Atividades Instrumentais de Vida Diária, quem os atende, que tipo de mensagem são
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partilhadas, se efetivas, quais ruídos estão presentes o que por consequência pode fragilizar as
relações interpessoais dos idosos no contexto de execução dessas atividades.
Dentre os locais de execução das Atividades Instrumentais de Vida Diária, o ambiente
bancário pela tecnologia que o caracteriza, ganha destaque para os idosos pois, conforme
ressalta Gotlib (2012, p.21):

A dificuldade de enxergar, ouvir, ter locomoção motora mais ágil e de memorização
vai dificultar o uso de serviços dos bancos como o caixa eletrônico. Tornando o
idoso dependente de uma pessoa para realizar coisas simples como tirar o extrato e
sacar o dinheiro.

Percebe-se que aliado aos fatores apresentados anteriormente, Pitteri, Nachbar Junior e
Arruda (2010, p. 109) citam que:

Os adultos deste início de século, que estavam entrando na terceira idade quando se
deu a explosão das redes de autoatendimento bancário, não tiveram contato com a
tecnologia da informação ao longo de sua infância, adolescência e parte de sua vida
economicamente ativa. É compreensível, portanto, que ocorram insegurança e
desconforto ao operar máquinas de autoatendimento.

No cuidado de enfermagem gerontológica tem-se a capacidade funcional como guia,
dessa forma as intervenções de enfermagem orientam-se considerando a singularidade de cada
idoso, atuando de modo a minimizar ou mesmo prevenir a incapacidade funcional. A
Capacidade Funcional pode ser entendida como:
Uma tentativa sistematizada de avaliar de forma objetiva os níveis no qual uma
pessoa está funcionando numa variedade de áreas utilizando diferentes habilidades.
Representa uma maneira de medir se uma pessoa é ou não capaz de desempenhar as
atividades necessárias para cuidar de si mesma. Caso não seja capaz, verificar se
essa necessidade de ajuda é parcial, em maior ou menor grau, ou total. Usualmente,
utiliza-se a avaliação no desempenho das atividades cotidianas ou atividades de vida
diária (BRASIL, 2006, p. 37).

As AIVDs são subdivididas em sete atividades, a saber, a utilização de meios de

transporte, manipulação de medicamentos, a realização de compras, realização das tarefas
domésticas leves e pesadas, o uso do telefone, preparo de refeições e cuidado das próprias
finanças (BRASIL, 2006).
Podem ser avaliadas utilizando-se um teste, que originalmente foi elaborado por
Lawton e Brody (1969), no seu trabalho intitulado Assessment of Older People: Selfmaintaining and Instrumental Activities of Daily Living (LAWTON; BRODY, 1969), no
Brasil adaptada por Santos e Vitorioso Junior (2007). O instrumento adaptado possui 7 itens
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para avaliação, e de acordo com o somatório no total das respostas, o idoso pode ser
classificado em: Dependência total = < 5; Dependência parcial = > 5 e Independência = 21.
No processo de viver, o idoso desempenha essas atividades dentro e fora de casa. As
desempenhadas fora do contexto da casa exigem um maior grau de ajustamento e adaptação
para o funcionamento na comunidade. São por assim dizer, mais complexas, requerendo dos
idosos mais recursos, conhecimentos e habilidades para o funcionamento social. As
Atividades Instrumentais da Vida Diária podem ser definidas como “as relacionadas à
participação do idoso em seu entorno social e indicam a capacidade de um indivíduo em levar
uma vida independente dentro da comunidade” (BRASIL, 2006, p. 37).
Alguns conceitos são importantes e estruturantes das ações de enfermagem, a
autonomia, entendida como o “autogoverno e expressa na liberdade para agir e para tomar
decisões”, ainda a independência, como sendo a capacidade de “realizar as atividades
cotidianas sem a ajuda de outra pessoa” (op. cit. 40).
Assim, o idoso pode ter independência para utilizar o transporte coletivo, entretanto
pode não ser independente para a utilização do bilhete eletrônico, bem como ler a informação
requerida no validador. Pode ter independência para chegar ao banco, mas não ser autônomo
o suficiente para utilizar o serviço bancário ou ainda não ter o conhecimento para expressar
qual a sua dúvida. Ter independência para ir ao mercado em dia de promoção realizar suas
compras, mas não ter autonomia para conferir preços, por um déficit visual ou dificuldade na
leitura ou cálculo. Ou ainda ter independência para chegar ao shopping center e não ser
autônomo no pagamento de uma compra com cartão de crédito, dependendo de terceiros para
realização desta atividade.
Essas ações ocorrem na vida diária. Quando as executam com autonomia e
independência os idosos tormam-se protagonistas de suas vidas onde, a sensação de
funcionamento e bem-estar pode ser uma realidade. Para tanto, precisam se comunicar nos
diversos contextos de execução das AIVDs; a interação é o objetivo da comunicação, se não
conseguir estabelecer e sustentar os diálogos por meio das habilidades necessárias para essas
ações podem acontecer ruídos na comunicação.
A importância da comunicação para as Atividades Instrumentais de Vida está
resguardada ao possibilitar que indivíduos expressem suas necessidades, seus anseios, suas
insatisfações, permitindo a manutenção da própria vida do homem. A comunicação é um dos
ingredientes de cuidado e é o que permite a continuação da vida humana, repasse os
conhecimentos, assim, cada pessoa expressa a sua personalidade e suas dificuldades nos
processos de viver (STEFANELLI; CARVALHO; ARANTES, 2005).
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A promoção da saúde pode ser uma forma de orientar o olhar das ações do Enfermeiro
na perspectiva dos grupos, esse modelo de atenção encontra harmonia com a Enfermagem
gerontológica, pois promover saúde significa um:
[...] processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade
de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle deste processo. Para
atingir um estado de completo bem-estar físico, mental e social os indivíduos e
grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer necessidades e modificar
favoravelmente o meio ambiente. A saúde deve ser vista como um recurso para a
vida, e não como objetivo de viver. Nesse sentido, a saúde é um conceito positivo,
que enfatiza os recursos sociais e pessoais, bem como as capacidades físicas. Assim,
a promoção da saúde não é responsabilidade exclusiva do setor saúde, e vai para
além de um estilo de vida saudável, na direção de um bem-estar global (BRASIL,
2006).

A enfermagem gerontológica é compreendida como “cuidado as pessoas que enfatiza
a promoção da mais alta qualidade possível de vida e bem-estar ao longo do ciclo de vida”
(SANTOS, 2014, p. 100). Assim, o enfermeiro gerontológico pode nos grupos capacitar os
idosos através de um modelo de cuidado focado em hábitos e estilo de vida como preconizam
as politicas de promoção da saúde:
A promoção da saúde apoia o desenvolvimento pessoal e social através da
divulgação e informação, educação para a saúde e intensificação das habilidades
vitais. Com isso, aumentam as opções disponíveis para que as populações possam
exercer maior controle sobre sua própria saúde e sobre o meio-ambiente, bem como
fazer opções que conduzam a uma saúde melhor (BRASIL, 2006).

Em se tratando da saúde do idoso, importa possibilitar um viver pleno, como
oportunidade de participação social. Dessa forma os grupos de convivência são locais ideais
para o treinamento dessas habilidades vitais, quando se der voz ao idoso, identificando-se
quais são suas necessidades e fragilidades. E, somente a partir daí se elaborem planos de
cuidados de enfermagem no contexto dos grupos:

Reflete na capacidade da pessoa idosa em adaptar-se às limitações físicas, sociais e
emocionais e em conseguir contentamento, serenidade e satisfação na vida, mesmo
com a idade avançada. Como as mudanças nos padrões de vida são inevitáveis ao
longo da existência, a pessoa idosa necessita redirecionar suas habilidades e lutar
por enfrentamentos quando se confronta com estresses e mudanças, e uma
autoestima positiva pode estimular a aceitação de novas e desconhecidas funções
(COELHO et al, 2010, p. 164).

Os idosos podem e devem ser estimulados a partilhar a experiência do vivido fora do
grupo entre os pares, potencializando a ajuda mútua pela troca de experiências em como
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lidam com as adversidades apresentadas. A comunicação possibilita a partilha quando se
estabelece uma relação autêntica em que cada membro do grupo possa expor suas dúvidas,
insatisfações, necessidades, dificuldades, construindo redes de interdependência onde cada
membro pode se entender como importante no grupo.
Por fim, o grupo não deve ser encarado como um espaço de segregação, com inúmeras
atividades para preencher a agenda semanal dos idosos, de modo que cada vez mais esteja
participando dos grupos de convivência, e cada vez menos o idoso esteja ausente de suas
atividades diárias e familiares.
Ao contrário, a finalidade do grupo é identificar as demandas e transformá-las em
conhecimento estruturado por parte dos profissionais, onde cada campo de conhecimento aí
representado, estabeleça intervenções possíveis de treinar, estimular e desenvolver habilidades
para a execução das Atividades Instrumentais de Vida Diária da pessoa idosa.
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REFERENCIAL TEÓRICO

Processo de Comunicação e seus Elementos Constituintes por Berlo

David K. Berlo nasceu em 1929, estudou na Escola de Jornalismo da Universidade de
Illinois, situada nas cidades de Champaign e Urbana, nos Estados Unidos. Recebe seu título
de Doutor em 1956, sob a orientação do psicólogo americano Charles Egerton Osgood. Berlo
foi reitor dessa Universidade no período de 1971-73 (INFOAMÉRICA).
Em 1958 escreveu o livro intitulado, A Filosofia da Comunicação. Em 1960 escreveria
sua obra de destaque: O Processo de Comunicação: uma introdução à teoria e prática,
detalhando um modelo de processo de comunicação humana, caracterizado pela natureza
psicológica da comunicação. Este foi traduzido e editado para o português com sua primeira
edição em 1963 (INFOAMÉRICA).
Discípulo de Wilbur Schramm Lang (1907-87) um estudioso e autor de vários livros
sobre a comunicação, mídia e jornalismo, foi o grande influenciador teórico na construção de
seu modelo de comunicação (INFOAMÉRICA).
Berlo (1999) fornece base analítica para o processo de comunicação dos idosos na
execução das Atividades de Instrumentais de Vida Diária, pois define os elementos do
processo de comunicação, o modo como as pessoas se comunicam no campo da ação, o
objetivo da comunicação, e o papel da linguagem no comportamento humano.
Traz como contribuição o arcabouço teórico dos fatores que influenciam a
comunicação e os seus resultados. Permite por meio de suas proposições a análise do processo
através de seus elementos constituintes, e a busca dos indivíduos por uma comunicação sem
ruídos e efetiva.
Discutir a comunicação a partir de um processo significa dizer, que esse não está
estático e acontece na dimensão do agora e inserido num contexto. Portanto, o modelo de
Processo de Comunicação de Berlo (1999) é concebido como um processo dinâmico, onde
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constam elementos inter-relacionados; a saber: a fonte, o codificador, a mensagem, o canal, o
decodificador e o receptor, conforme representado pelo autor na Figura 1:

Figura 1. Representação gráfica do modelo de Processo de Comunicação. Fonte: BERLO, D. K. O Processo de
Comunicação: introdução à teoria e à prática. 9 ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 330 p.

O autor concebe o Processo de Comunicação em um modelo, embora pareça
simplificar a ação comunicativa, esse permite descrever e analisar a comunicação humana, em
termos de relações intra e interpessoal. Considera que o objetivo da comunicação está nas
pessoas e nas interações, a mensagem é o produto físico, e permite dessa forma, “nos
comunicamos para influenciar – para influenciar com intenção” (BERLO, 1999, p.12).
Ao detalhar fonte, a define como uma pessoa ou grupo de pessoas com intenções
comunicativas para com um receptor, pessoa ou grupo. Fonte e receptor cumprem o papel de
comunicadores, esses são influenciados simultaneamente por elementos, que estão presentes
em ambos, como: habilidades comunicadoras; atitudes; conhecimento; sistema social e
cultura. Na dinâmica do processo ambos construirão (o codificador) e tratarão (o
decodificador) mensagens (BERLO, 1999, p. 29-40).
Segundo Berlo (1999, p. 28-29), os elementos para que haja a comunicação podem se
situar em: Quem está comunicando, Por que está comunicando, e Com quem está
comunicando. Além disso, ao analisar as mensagens produzidas e o que as pessoas procuram
comunicar, sua finalidade, observa-se também o estilo, a forma como as pessoas tratam suas
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mensagens, examinam-se os meios de comunicação e os canais utilizados para que suas
mensagens cheguem aos ouvintes. Logo, discutir a importância da habilidade comunicativa
nos idosos para execução das Atividades Instrumentais de Vida Diária pode favorecer
autonomia e independência.
Outro importante conceito para Berlo (1999), utilizado neste estudo, é o de efetividade
na comunicação entendida quando há ausência de ruídos, ou seja, de fatores que interferem,
ou mesmo distorcem a qualidade de um sinal. Pode estar presente em cada um dos
ingredientes necessários à comunicação, como por exemplo, ao considerar o canal da
comunicação, se um idoso tem dificuldade auditiva ou visual pode limitar sua capacidade
comunicativa ao realizar compras em supermercado, pode não ouvir os anúncios ou ver os
preços.
É necessário atentar para o fato de que o decodificador também utiliza um canal para
retraduzir e decifrar a mensagem. Se a pessoa receptora tem déficit nesse canal também terá
dificuldades em compreender o objetivo da mensagem expresso pela fonte. Além disso, a
teoria explicita a importância da presença de efetividade na comunicação e a fidelidade,
entendida como existência de um objetivo a comunicar e uma resposta a obter. Essa resposta é
codificada e decodificada da forma mais fiel possível, atingindo assim o objetivo proposto. É
importante considerar que na análise da comunicação “interessa-nos determinar o que
aumenta ou reduz a fidelidade do processo” (BERLO, 1999, p. 41).
Tanto a fonte quanto o receptor fazem parte de um mesmo processo, aquela fonte em
um instante já foi receptor e vice-versa. Chamar um indivíduo de fonte implica paralisar a
dinâmica do processo em determinado ponto e, ao mesmo tempo, chamar uma pessoa de
receptor implica que, simplesmente, cortemos o processo noutro ponto (op. cit. 52). Assim,
para uma comunicação efetiva, o idoso e os serviços/locais de execução das Atividades de
Instrumentais de Vida Diária necessitam reconhecer essa troca de posições dentro do processo
de comunicação. E daí a importância de analisar o sistema social, a cultura, e os fatores
intervenientes no âmbito da comunicação com os idosos.
Quanto às habilidades de comunicação, o autor descreve cinco, sendo – duas
codificadoras, a escrita e a palavra, e duas decodificadoras, a leitura e a audição – bem como,
o pensamento e o raciocínio, essenciais para o acontecimento das quatro anteriores (BERLO,
1999, p.42).
As habilidades comunicadoras agem influenciando a capacidade de analisar os
objetivos e as intenções esperadas, e a de codificar; as mensagens que exprimem os objetivos
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pretendidos. Sem essas habilidades não se atinge a efetividade na comunicação, e isso pode
auxiliar na compreensão de quando o idoso alcança ou não os objetivos ao se comunicar.
Outro elemento importante no processo de comunicação é a atitude. De acordo com
Berlo (1979, p. 53), “a atitude influencia os meios pelos quais fonte e receptor se
comunicam”. Para tanto, o autor define três tipos de atitudes: Atitude para consigo – como me
sinto sobre um dado assunto, ou seja, minha experiência pessoal sobre um dado tema; Atitude
para o assunto – quando acredito ser relevante um dado tema, ou seja, há um engajamento
positivo ao comunicar; Atitude para com o receptor – qual o status que o receptor tem; se for
positivo mostro-me favorável a interagir, se não, o desinteresse pode ser verdadeiro pelo
conteúdo da mensagem. Tal discussão pode auxiliar no entendimento dos mitos e estereótipos
do idoso em nosso sistema social e cultural.
No que diz respeito ao nível de conhecimento e ao grau de domínio do assunto a
expressar e a ser decodificado, ambos podem influenciar a efetividade da comunicação,
podem beneficiá-la ou dificultá-la, ao tornar algo meramente técnico ou incompreensível,
dificultando a compreensão do idoso ao utilizar um serviço bancário, por exemplo.
Outro elemento importante no processo comunicativo diz respeito ao sistema social e
cultural, tanto a fonte como o receptor influencia no modo como transmitem ou compreendem
a mensagem. Segundo o autor, cada pessoa elabora suas mensagens a partir de sua visão de
mundo e do seu sistema de valores. É isso que torna cada ser único em sua essência (BERLO,
1999) e traz a tona heterogeneidade nas relações e no processo de envelhecimento.

Precisamos saber onde se encaixa nesse sistema social, o papel que desempenha, as
funções a que é chamada a executar, o prestígio que ela proporciona e outras pessoas
lhe atribuem. Precisamos conhecer o contexto cultural no qual se comunica, as
crenças e os valores culturais que lhe parecem dominantes, as formas de
comportamentos aceitáveis ou não aceitáveis, exigidas ou não exigidas em sua
cultura (BERLO, 1979, p. 56).

Assim, os sistemas social e cultural determinam em parte as escolhas de palavras que
as pessoas fazem, os objetivos que têm para comunicar, os canais que usam para esta ou
aquela espécie de mensagem (BERLO, 1999, p. 51). Daí a complexidade do objeto de estudo
e a importância de compreendê-lo nessa pesquisa.
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Teoria da Diversidade e Universalidade do Cuidado Cultural por Madeleine Leininger
Teoria de Enfermagem pode ser definida “como uma conceptualização de algum
aspecto da realidade de enfermagem comunicada com a finalidade de descrever fenômenos,
explicitar as relações entre os fenômenos, prever consequências ou prescrever o cuidado de
enfermagem” (MELEIS, 2007, p. 37).
Imbuída deste sentido, Dr. Madeleinie M. Leininger, que teve a educação básica em
Enfermagem pela St. Anthonys’s School of Nursing, em Denver (Colorado), graduou-se em
1948. Obteve o bacharelado em Ciências pelo Benedictine College, Atchinson, Kansas em
1950 (ALLIGGOD; TOMEY, 2011).
Tornou-se mestre em ciências da enfermagem pela Catholic University, Washington,
Seatle em 1954. E, pela University of Washington, Seatle, no ano de 1965 concluiu o
doutoramento em Antropologia. É considerada fundadora do subcampo Enfermagem em
Antropologia, ao desenvolver a Teoria do Cuidado Transcultural (ALLIGGOD; TOMEY,
2011).
Na década de 50 a teórica desenvolveu seus primeiros insites sobre a questão cultural
no cuidado, quando trabalhava como enfermeira especialista em saúde mental em uma casa de
orientação de crianças. Observou que as crianças de diversas culturas (alemãs, africanas,
judias e anglo-americanas) apresentavam diferenças nos comportamentos, como por exemplo,
na alimentação, no vestir, no brincar e até ao dormirem, entre outras expressões culturais de
cuidado manifestadas pelas mesmas (ALLIGGOD; TOMEY, 2011).
O reconhecimento de diferenças e semelhanças das expressões de comportamentos
entre crianças de diversas culturas impeliu Leininger no entendimento do cuidado de
enfermagem como um fenômeno onde a cultura tem influência, o que a levou buscar o
doutoramento em Antropologia, com ênfase nas questões culturais, sociais e psicológicas
(ALLIGGOD; TOMEY, 2011).
Por dois anos estudou e conviveu com o povo Gadsup (Nova Guiné) onde realizou um
estudo baseado na etnografia. Pôde observar as características exclusivas dessa cultura, mas
também observou diferenças nas práticas de cuidado com a saúde e bem estar ocidentais e de
demais culturas (ALLIGGOD; TOMEY, 2011).
Nas décadas de 1950 e 1960 formulou os conceitos da enfermagem transcultural, a
teoria, os princípios e práticas, identificando as áreas comuns do saber e de interesse na
investigação teórica entre a Enfermagem e Antropologia (ALLIGGOD; TOMEY, 2011).
Leininger tem suas bases teóricas alicerçadas em ambas às ciências para a construção de sua
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teoria. A seguir, detalham-se os conceitos orientadores da Teoria (LEININGER;
McFARLAND, 2006):
1. O cuidado é a essência e o foco central dominante, distinto, e unificador da
Enfermagem.
2. O cuidado humanístico e científico é essencial para o crescimento humano, bem-estar,
saúde, e para enfrentar a morte e deficiência.
3. Cuidado - atividades de assistência, apoio, ou facilitadoras, objetivando amenizar ou
melhorar a condição humana de vida.
4. Cuidar - verbo que se refere às ações de assistência, apoio, ou facilitadoras para com
indivíduo ou grupo.
5. Cuidado Cultural é a síntese de construções que orientam o pesquisador para
descobrir, explicar e representam a saúde, bem-estar, se preocupam expressões, e
outras condições humanas.
6. Cuidado Cultural são os valores, crenças e práticas que são influenciadas e
incorporadas na visão de mundo, fatores da estrutura social (por exemplo, religião,
filosofia de vida, o parentesco, política, economia, educação, tecnologia e valores
culturais) e contextos de ethnohistória e ambientais.
7. Cada cultura tem cuidado genérico [leigo, popular, naturalista; principalmente emic] e,
geralmente, alguns [etic], um cuidado profissional a ser descoberto e usado para
práticas de cuidados culturalmente congruentes.
8. Cuidado culturalmente congruente e terapêutico ocorre quando os valores de cuidados
culturais, crenças, expressões e padrões são explicitamente conhecidos e utilizados de
forma adequada, com sensibilidade, e significativamente com pessoas de diversas
culturas ou similares.
9. Três modos teóricos de cuidados terapêuticos oferecem maneiras novas, criativas e
diferentes para ajudar pessoas de diversas culturas. Para Leininger seria: Preservação
e/ou Manutenção do Cuidado Cultural, Acomodação e/ou Negociação do Cuidado
Cultural e, por fim, a Repadronização e ou reestruturação do Cuidado Cultural.
10. Enfermagem transcultural é uma disciplina com um corpo de conhecimentos e práticas
para atingir e manter o objetivo do cuidado culturalmente congruente para a saúde e
bem-estar.
11. Etnoenfermagem é um método de pesquisa qualitativa de enfermagem voltada à
descoberta naturalista, aberta, e em grande parte indutiva (emic), são modos de
documentar, descrever, explicar e interpretar a informação, a visão de mundo, os
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significados, os símbolos e experiências de vida, uma vez que suportam em real ou
potencial, os fenômenos de cuidados de enfermagem.
Ainda, Aliggod e Tomey (2011, p. 460) ao sintetizarem os principais conceitos e
definições da teoria de Leininger citam como importantes para o entendimento da teoria:
1. Diversidade do Cuidado Cultural: referem-se às variações e /ou diferenças de
significados, modelos, valores, estilos de vida e símbolos de cuidados entre coletivos,
relacionadas com as expressões de assistência, apoio ou treinamento em cuidar de
pessoas.
2. Universalidade do Cuidado Cultural: referem-se à semelhança ou uniformidade nos
significados, modelos, valores, modos de vida e símbolos de cuidados que são
manifestos entre muitas culturas e refletem o cuidado como uma humanidade
universal.
Na década de 70, Leininger lançou seu primeiro livro intitulado, Nursing and
Anthrology: Two Worlds to Blend, o livro tratou da enfermagem transcultural, como base para
o desenvolvimento desse campo de conhecimento na enfermagem. Em 1978 lançou seu
segundo livro, o Transcultural Nursing: Concepts, Theories, and Practice, identificando os
conceitos principais da teoria e as práticas da enfermagem transcultural (ALLIGGOD;
TOMEY, 2011).
Em 1985, Madeleine Leininger, apresentou pela primeira vez no Brasil a Teoria da
Diversidade e Universalidade do Cuidado Cultural no 1º Seminário Internacional de Teorias
de Enfermagem, promovido pela Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis
(LEININGER, 1985). Com isso, impulsionou a difusão da Teoria no Brasil.
Seima, Michel, Méier, Wall e Lenard (2011) realizaram uma revisão integrativa sobre
a utilização da Teoria da Diversidade e Universalidade do Cuidado Cultural, no período de
1985-2011, obtendo como resultado 62 artigos usando essa teoria, concentrando o maior
número de produções entre 1999-2000, com 11 produções. Os autores concluíram que:
A teoria é utilizada para favorecer a proposta do cuidado holístico em enfermagem e
a intenção de conhecer e respeitar a cultura dos clientes para que as ações da
enfermeira alcancem o resultado almejado. Suscita valiosa contribuição ao trazer
reflexões e delinear orientações para a prática de enfermagem (op. cit. p. 851).

Outro estudo desenvolvido em 2010, investigou a utilização em dissertações de
mestrado dos conceitos da Teoria da Diversidade e Universalidade do Cuidado Cultural, no
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período de 1990-2005, sendo identificadas 21 dissertações utilizando a teoria. Como
conclusões os autores apontaram:
É possível destacar que os autores das dissertações utilizam os conceitos e
definições originais para guiar a prática, sendo os mais frequentes os de cuidado
profissional, cuidado popular, cultura e cuidar/cuidado, mas também empregam
subsídios de conceitos de outras teorias para levarem a cabo suas pretensões
científicas. Nesta tarefa, aparecem algumas inconsistências no que diz respeito à
teoria original, provocando descaracterizações, agravadas pela utilização de fontes
secundárias. Por outro lado, também contempla um aspecto positivo, ajudando a
ampliar a abrangência do arcabouço teórico deste referencial (BOEHS et al., 2010,
p.188).

Já em 2014, uma revisão integrativa objetivou identificar a aplicação da Teoria da
Diversidade e Universalidade do Cuidado Cultural em produções científicas nos Programas de
Pós-graduação nas regiões Sul e Sudeste do Brasil no período de 2005 a 2010, identificaram
17 produções entre dissertações de mestrado e doutorado. Como conclusões os autores
declaram que:

Percebe-se, portanto, a necessidade de ampliação da utilização da teoria de
Leininger. Desta forma, será possível sentir as melhorias no processo de cuidar,
sendo necessário repensar o entendimento do que é o cuidado, como ele deve ser
prestado e qual o olhar dado pelas equipes de enfermagem neste âmbito.
(Henckemaier et al. 2014, p. 85)

No cenário internacional uma importante publicação foi o artigo Ethnonursing: A
Qualitative Research Method for Studying Culturally Competent Care Across Disciplines1
(McFARLAND et al., 2012), que aborda aspectos importantes da Teoria e descreve o método
da Etnoenfermagem, servindo de base e entendimento para Enfermagem Transcultural, numa
publicação de livre acesso e em texto completo.
O método da etnoenfermagem utiliza-se de informantes para conhecimento dos
fenômenos de investigação, são eles:
1. Informantes Chaves (IC): são os mais conhecedores do fenômeno investigado,
usualmente, são interessados em participar da pesquisa.
2. Informantes Gerais (IG), por outro lado, não são profundos conhecedores do assunto,
mas têm ideias gerais sobre o domínio de inquirição e querem partilhar seu
conhecimento (LEININGER; MCFARLAND, 2006).
1

Numa tradução livre seria, Etnoenfermagem: Um método de pesquisa qualitativa para estudos do Cuidado
Culturalmente Competente.
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Leininger e McFarland (2006) construíram ainda seis facilitadores que permitem a
utilização do método da etnoenfermagem de modo a auxiliar o pesquisador na investigação,
são eles o Domínio de Inquérito ou Pesquisa (DOI); o modelo de Observação-ParticipaçãoReflexão (O-P-R); “Estranho Amigo”; o Guia Etnodemográfico; a Aculturação; e o Modelo
do Sol Nascente. A seguir detalha-se cada um (ALLIGGOD, TOMEY, 2011; LEININGER,
MACFARLAND, 2006).
No “Domínio de Investigação ou Pesquisa (DOI)”, os pesquisadores desenvolvem o
seu próprio Domínio de Investigação (DOI). Visa abranger os aspectos (palavras ou ideias)
focado principalmente em grandes intuições do pesquisador e interesses gerais sobre cuidados
e cultura. O pesquisador deve focar no DOI os princípios gerais da Teoria do Cuidado
Cultural e objetivo da teoria (ALLIGGOD, TOMEY, 2011; LEININGER, MACFARLAND,
2006).
A “Observação-Participação-Reflexão (O-P-R)”, facilita o pesquisador a obter
observações focadas dos informantes em ambiente. O pesquisador move-se gradualmente a
partir da observação de fase de participação e ainda mais tarde à reflexão completa e
confirmação dos dados coletados com os informantes. O pesquisador confirma continuamente
descobertas durante e após cada período de observação com os informantes. A sequência das
fases ajuda a garantir um processo de coleta de dados para uma base de dados completa e
precisa de informantes. Cada fase é essencial e se baseia na outra. Um guia valioso para a
obtenção de observações detalhadas e sistemáticas com os informantes. Reflexões são feitas
com os informantes para verificar a exatidão de suas opiniões ou informações obtidas, e,
especialmente, para confirmar o que foi observado, bem como para o domínio da investigação
(ALLIGGOD, TOMEY, 2011; LEININGER, MACFARLAND, 2006).
O “Estranho Amigo” auxilia o pesquisador na aproximação com o informante para
obter dados autênticos, confiáveis . Quando o pesquisador se torna um amigo de confiança, os
informantes geralmente vão ser mais abertos sobre a partilha de suas ideias. É desenvolvido
para incentivar em profundidade, entrevistas abertas com informantes. Baseado nos
componentes da Teoria do Cuidado Cultural e no Modelo do Sol Nascente, é personalizado
para cada estudo com base no Domínio da Investigação e as questões de pesquisa. O uso deste
facilitador incentiva informantes para partilhar as suas ideias sobre os cuidados e outros
fenômenos de interesse (ALLIGGOD, TOMEY, 2011; LEININGER, MACFARLAND,
2006).
O “Guia Etnodemográfico” é usado como um guia para explorar dados etnográficos
gerais sobre os informantes-chave no que diz respeito ao seu ambiente, história e fatores
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relacionados. Fatores etnodemográficos incluem fatores sociais e culturais, etnia, gênero e
localização geográfica onde os informantes vivem ou viveram. Os dados familiares, a área
geográfica e fatores ambientais gerais, tais como abastecimento de água, edifícios e outros
fatores podem ser incluídos. Dados específicos de culturas e dentro de um contexto histórico
pode ajudar a compreender o significado do cuidado e as práticas de cuidado. Geralmente
utilizado durante as entrevistas com informantes-chave e gerais, incluem as origens
familiares, a história geral e de vida atual ou passado, os ambientes de trabalho; o presente e o
passado histórico fazem parte dos dados obtidos durante as entrevistas abertas (ALLIGGOD,
TOMEY, 2011; LEININGER, MACFARLAND, 2006).
A “Aculturação” tem a finalidade de identificar a extensão em que os informantes são
orientados para a sua cultura. O pesquisador usa todas as opções, usando perguntas abertas ou
quadros em aberto relacionados às áreas identificadas e relacionadas com o Domínio de
Investigação (DOI). Um quadro como "Conte-me sobre ___" [deixar informante terminar a
declaração] devem ser cuidadosamente utilizado para garantir que o pesquisador abrange o
DOI como dito, a fim de avaliar plenamente a aculturação, os estilos de vida, os padrões dos
informantes (ALLIGGOD, TOMEY, 2011; LEININGER, MACFARLAND, 2006).
O “Modelo do Sol Nascente”. Pode ser definido e entendido como um mapa cognitivo
da

Teoria

do

Cuidado

Cultural

(ALLIGGOD,

TOMEY,

2011;

LEININGER,

MACFARLAND, 2006). A figura 2 fornece um guia para o pesquisador explorar as
influências sobre os cuidados à luz da teoria.
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Figura 2. Representação gráfica do Modelo de Sol Nascente. Fonte: GEORGE, JB. Teorias de enfermagem: os
fundamentos à prática profissional. 4 ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000.

Na porção superior do círculo estão os fatores interdependentes da estrutura cultural e
social que facilitam a visão do mundo e que influenciam no cuidado e na saúde por meio da
linguagem e do contexto ambiental. Esses fatores estão conectados ao sistema de saúde,
compostos pelo sistema popular, profissional e o de enfermagem que se encontram na parte
inferior do modelo.
Busca-se a partir de uma perspectiva macro o entendimento de como se pode oferecer
um cuidado ao cliente idoso para manutenção da independência e autonomia na execução das
AIVDs. Logo, abstrai-se que, para desenvolver ações de enfermagem elaboradas a partir da
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realidade do sujeito, numa perspectiva a partir da inter-relação entre o conhecimento emic
(idoso) e etic (saber profissional), estabeleça o cuidado culturalmente congruente.
Assim, o enfermeiro através do cuidado profissional, pode oferecer o objetivo maior
dessa teoria que é o cuidado culturalmente congruente representado pela preservação ou
manutenção; acomodação ou negociação; repradonização ou reestruturação, decisões ou ações
de cuidado que orientam a assistência de enfermagem (LEININGER; MCFARLAND, 2006,
p. 8), como a:
- Preservação e/ou Manutenção do Cuidado Cultural: se refere a atos e ou decisões
profissionais de apoio, facilitadoras, que ajudam a preservar, ou manter crenças cuidados
benéficos e valores ou a enfrentar dificuldades e a morte.
- Acomodação e/ou Negociação do Cuidado Cultural: se refere às ações e decisões que
assistem, acomodam, facilitam ou capacitam o cuidado e que ajudam as culturas a se adaptar
ou negociar um cuidado congruente, seguro, e efetivo para sua saúde, bem-estar, ou lidar com
a doença ou com a morte.
- Repadronização e ou Reestruturação do Cuidado Cultural: Se refere às ações e
decisões mútuas, assistenciais, de apoio, facilitadoras ou de capacitação que ajudam as
pessoas a reordenar, modificar, mudar ou reestruturar seu modo de vida e as instituições para
melhores padrões (ou benéficos) de cuidado à saúde, práticas, ou resultados.
Nesse sentido, o cuidado ao idoso transcende os aspectos meramente curativos, focado
no olhar biológico. Tem-se como desafio, contribuir para um cuidado gerontológico que
considere a complexidade e as influências que os modos de vida das pessoas têm nas relações
interpessoais e no contexto da vida, bem como expressões de cuidado. Portanto, o cuidado
culturalmente congruente pode promover ou manter o idoso independente e autônomo o
maior tempo possível, inserido em um sistema de interações, com participação social.

Inter-relação entre Berlo e Leininger
O domínio da Teoria da Diversidade e Universalidade do Cuidado Cultural permite a
transposição e interlocução com a Teoria do Processo de Comunicação, pois são teorias
humanistas que consideram o contexto em sua dialética de produção do sistema social e
cultural, esses reproduzidos nos discursos comunicativos.
Portanto, no roteiro de entrevista dessa pesquisa utilizam-se os elementos constituintes
do Modelo do Sol Nascente, o Processo de Comunicação, tais como, por exemplo, fatores
religiosos, de parentesco, políticos, econômicos, educacionais, tecnológicos e culturais
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(LEININGER; MACFARLAND, 2006) e os ingredientes da comunicação, como canais,
ruídos, atitude, conteúdo, forma e tratamento da mensagem (BERLO, 1999)
Considera-se a harmonia dos autores à questão de pesquisa aventada, bem como aos
objetivos. Pois, segundo as teorias os fatores comunicacionais interferem na capacidade de
executar as AIVDs, como também os componentes da estrutura social e cultural, interferem
na comunicação e no desempenho das AIVDs. Portanto, influencia o idoso em seu contexto
social, como também a visão do contexto social para com o idoso.
A teoria aponta que o cuidado de enfermagem deve ir além das rotinas estabelecidas,
considerando o sujeito em seu contexto. Em gerontologia, o cuidado ao idoso transcende os
ambientes hospitalares avançando para espaços de promoção a saúde. Desempenhar velhas
ações, como verificar pressão arterial ou glicemia capilar nos cenários de um Centro de
Convivência não deve ser o foco do Enfermeiro Gerontólogo. Logo, delinear um modelo de
cuidado congruente capaz de desenvolver habilidades comunicativas promotoras da
independência e autonomia do idoso é um dos propósitos deste estudo.
Aprofundar o conhecimento da comunicação dos idosos à luz de uma teoria de
enfermagem e do Processo de Comunicação em Berlo (1999) pauta-se no saber que a
comunicação é processual, contudo, mas não é neutra, sofre influências de uma construção
histórico-social e dos sujeitos envolvidos nos diálogos, logo busca-se a compreensão do
fenômeno a partir dos próprios sujeitos envolvidos.
Assim, os significados emergem do idoso e do propósito da enfermagem na busca das
leituras necessárias para interpretar as mensagens deste estudo, no intuito de oferecer um
cuidado culturalmente congruente, um grande desafio à prática de enfermagem gerontológica.

45

METODOLOGIA

Natureza do estudo
Estudo de abordagem qualitativa, do tipo Etnoenfermagem, definido como um método
etnográfico de pesquisa, específico para estudos de fenômenos de interesse da enfermagem.
Baseado na antropologia e desenvolvido pela Teórica e Enfermeira Dr.ª Madeleine Leininger,
tem por objetivos descobrir, descrever e analisar, sistematicamente, as expressões de
cuidados, padrões e práticas de pessoas em seus contextos ambientais naturais
(MCFARLAND et al, 2012).

Métodos e Técnicas
Observação
Na etnoenfermagem, a observação segue o Guia Observação-Participação-Reflexão,
que tem posição destacada, é o coração do método, e pode ser entendido como:
Ajuda o pesquisador a entrar no mundo dos informantes e permanecer com eles
durante todo o estudo. Com esse facilitador, pesquisador move-se gradualmente de
um observador e ouvinte para um participante ativo. Durante a fase de reflexão, que
ocorre ao longo do estudo, os informantes fornecem dados confirmatórios essenciais
sobre os fenômenos de Pesquisa (MCFARLAND et al, 2012, p. 265).

Na Figura 3 é apresentada as fases do Modelo O-P-R de Observação de acordo com
método da Etnoenfermagem.

FASES DO
MODELO O-PR
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1

Observação & ação
ativa de ouvir (sem
participação ativa)

2

Observação com
participação
limitada

3

Participação
com
observações
continuadas

4

Reflexão e reconfirmação
de
resultados com os
informantes

Figura 3. Diagrama contendo a apresentação das fases do Modelo Observação-Participação-Reflexão. Fonte:
LEININGER, M. M.; MCFARLAND, M. R. Culture care diversity and universality: A worldwide theory of
nursing. 2 ed. Sudbury: Jones and Bartlett Publishers. 2006, 249 p.

As observações partiram do Projeto UFF Espaço Avançado, onde buscaram-se
sucessivos graus de aprofundamento sobre o Processo Comunicação dos idosos. Inicialmente
investigou-se sobre o conhecimento e descrição dos contextos comunicativos, ou seja, a partir
das atividades grupais o que os idosos versavam sobre comunicação, como se comunicavam
entre si, com os profissionais no projeto de extensão, bem como, as possíveis interações com
outros funcionários e alunos da instituição.
Para somente então, depois de mergulhado nas características e universo comunicativo
desses idosos fosse possível, realizar as observações fora do contexto do grupo, em espaços
de execução das Atividades Instrumentais de Vida Diária, relatadas por estes informantes
chaves
Observar um fenômeno que se pretende investigar “é o ato de perceber as atividades e
os inter-relacionamentos das pessoas no cenário de campo através dos cinco sentidos”
(ANGROSINO, 2009, p. 56) e, o roteiro de observação “auxiliaria na homogeneidade da
estrutura de observação, dessa forma os registros dos locais escolhidos conterão a mesma
informação” (op. cit. p. 59).
A observação etnográfica pode ser definida como, a “feita em campo, em cenários da
vida real” (ANGROSINO, 2009, p.74). Nesse estudo pela proximidade do pesquisador com
os participantes do estudo, bem como, com o cenário, a observação adotada foi a participante,
definida como “um processo de aprendizagem por exposição ou por envolvimento nas
atividades cotidianas ou rotineiras de quem participa no cenário da pesquisa” (op. cit. p. 76).

Diário de Campo
Angrosino (2009) aconselha para uma anotação ser o mais fidedigna possível, a
sistematização da observação, contendo, articulado ao roteiro: “um cabeçalho com data, lugar
e hora de observação” (op. cit. p. 59), acrescente-se ainda, a marcação do tempo total de
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observação. Para uma observação estruturada, elaborou-se um roteiro prévio (APÊNDICE A)
com:
1. “uma explicação do cenário específico” – pretendeu-se a descrição dos locais onde se
ocorriam os fenômenos (a comunicação de idosos executando as AIVDs), entendido
como sendo o “Onde”.
2. Uma descrição dos participantes – definiu-se aqui a caracterização dos sujeitos, desde
o tipo de roupa a aparência, sendo o “Quem”.
3. Cronologia dos eventos – pretendeu-se nesse item a descrição, por exemplo, do tempo
de duração, dia do mês, se início ou final de mês, o “Quanto”.
4. “Descrição de comportamentos e interações” – pretendeu-se descrever as interações
entre os sujeitos de forma objetiva, para posteriormente à análise emergirem os
possíveis resultados significativos e contribuintes para um maior entendimento sobre a
“Comunicação de idosos executando as AIVDs”; seria o “De que Forma” e “a
Estrutura”.
5. “Registros de conversas ou de outras interações verbais” – o objetivo foi exemplificar
através de diálogos dos sujeitos “Como” acontecer à interação por meio da
comunicação.
Na Tabela 1, apresenta-se o cronograma de observação, com as respectivas datas, dias
da semana e tempo de observação.

Tabela 1. Distribuição das observações quanto a local, data, dia da semana e tempo de
observação. EEAAC, UFF. Niterói, RJ, 2015.
Local
Projeto UFFESPA

Banco

Data
25/11/2013
27/11/2013
28/11/2013
05/11/2013
05/12/2013
18/03/2014
14/04/2014
15/04/2014
15/09/2014
02/07/2014
03/07/2014
10/07/2014
05/08/2014
13/08/2014

Dia da semana
Segunda-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Quinta-feira
Quinta-feira
Terça-feira
Segunda-feira
Terça-feira
Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Terça-feira
Terça-feira

Inicio
10h00min
14h00min
08h00min
08h00min
14h40min
10h00min
10h00min
09h00min
09h00min
10h20min
11h00min
11h30min
13h00min
11h00min

Fim
12h00min
17h00min
10h00min
10h00min
16h00min
11h00min
14h00min
12h00min
10h00min
11h00min
13h00min
12h30min
14h00min
11h40min
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22/08/2014
05/09/2014
09/09/2014
03/09/2014

Sexta-feira
Sexta-feira
Quarta-feira
Quarta-feira

12h00min
11h00min
11h00min
10h30min

12h40min
12h00min
13h00min
11h10min

Transporte Público

28/09/2014
15/09/2014
23/07/2014
29/09/2014
25/09/2014
25/08/2014
26/08/2014
19/09/2014

Domingo
Domingo
Quarta-feira
Segunda-feira
Quinta-feira
Segunda-feira
Terça-feira
Segunda-feira

17h30min
13h00min
07h30min
14h00min
12h30min
18h00min
16h30min
19h20min

18h10min
14h00min
09h00min
14h50min
13h00min
18h40min
18h00min
20h40min

Shopping Center

17/07/2014
22/07/2014
25/07/2014
08/08/2014
14/08/2014

Quinta-feira
Terça-feira
Sexta-feira
Terça-feira
Quinta-feira

15h00min
10h00min
18h00min
16h00min
14h00min

19h00min
13h00min
20h00min
19h00min
18h00min

Supermercado

03/07/2014
08/07/2014
13/08/2004

Quarta-feira
Terça-feira
Quarta-feira

09h00min
15h00min
10h00min

13h00min
17h00min
13h00min

Número total de observações

34

Horas de observação
Fonte: elaborado pelos autores

3480 minutos

Entrevistas
Nas palavras de Angrosino (2009, p. 61) “entrevistar é um processo que consiste em
dirigir a conversação de forma a colher informações relevantes”. Nesse estudo as entrevistas
foram realizadas baseadas num roteiro semiestruturado, com questões importantes ao
Domínio de Investigação (DOI), alicerçado no Modelo do Sol Nascente, bem como, nos
ingredientes do Processo de Comunicação estabelecido por Berlo (1999). Assim, foram
realizadas três tipos de entrevista, a saber:
1) Entrevista de Reconhecimento: tratou-se da aplicação de

um roteiro

semiestruturado, com as primeiras inquietações de pesquisa, objetivando-se conhecer e
selecionar os espaços públicos onde seriam realizadas as observações. Ainda, essa entrevista
permitiu a seleção dos primeiros Informantes Chave (APÊNDICE B).
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2) Entrevista de Aprofundamento: depois das primeiras observações, e realizada a
Entrevista de Reconhecimento, foi possível ampliar questões que mereciam maior
aprofundamento, ainda estruturou-se esse roteiro calcado nos fatores que influenciam o
cuidado destacados na teoria de Transcultural (LEININGER; McFARLAND, 2006) bem
como, os ingredientes do Processo de Comunicação (BERLO, 1999) (APÊNDICE C).
3) Entrevista Informantes Gerais, questões que importavam ser elucidadas em relação
ao idoso e o processo de comunicação, com profissionais do cenário de estudo, bem como
investigar esse tema nos contexto dos grupos para idosos (APÊNDICE D).

Cenários de pesquisa
O Cenário primário dessa pesquisa foi o Projeto de Extensão intitulado - UFF
ESPAÇO AVANÇADO – UFFESPA, sediado na Universidade Federal Fluminense, na
Cidade de Niterói, bairro Gragoatá, situado à Av. Professorº Marcos Waldemar de Freitas
s/nº, Campus do Gragoatá, bloco E, salão térreo, na Escola de Serviço Social (Universidade
Federal Fluminense).
Criado em outubro de 1993, e implantado em março de 1994, pauta-se em uma
proposta extensionista e interdisciplinar, envolvendo ensino, pesquisa e extensão. Suas
atividades organizam-se em oficinas, visitas culturais, cursos e conferências em campos da
prática social, educacional, artística, cultural e de lazer. São realizadas oficinas diariamente
aulas, encontros, debates e palestras com duração variando entre 1 e 2 horas, no período
manhã/tarde, funcionando de janeiro a dezembro (ALVARENGA, 2013).
Tem como público alvo, aposentados da Universidade Federal Fluminense, pessoas
acima de 55 anos, moradores do município de Niterói e adjacências, pessoas encaminhadas
pelo ambulatório de Geriatria e Gerontologia do Hospital Universitário Antônio Pedro
(HUAP), idosos encaminhados por instituições como, clínicas ou entidades, em especial,
oriundas do Sistema Único de Saúde (SUS) dos municípios de Niterói e regiões adjacentes.
Além desses, o projeto alcança indiretamente, familiares dos idosos que são assistidos
pela melhoria dos quadros de saúde, solidão, depressão e também nas relações interpessoais
com seus idosos participantes (ALVARENGA, 2013).
Este local foi selecionado por se tratar de um espaço especializado no atendimento ao
idoso e, por ser um ambiente de acesso natural do pesquisador. O pesquisador faz parte da
equipe multidisciplinar do projeto há dois anos e desenvolve com os idosos a atividade
denominada, “Oficina de Memória Cognitiva”, ligada ao projeto de extensão “Memória
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Cognitiva, adesão ao tratamento e Inovação Tecnológica: ações para promoção da saúde na
terceira idade” de responsabilidade de pesquisadores da Escola de Enfermagem da
Universidade Federal Fluminense (UFF), ademais o local é reconhecido como campo de
pesquisa multidisciplinar, de promoção à saúde e do envelhecimento ativo.

Participantes do estudo – idosos e profissionais
A seleção dos idosos deu-se por conveniência totalizando 35 participantes. Como
critérios de inclusão tiveram-se: frequentar a pelo menos 1 ano das atividades do projeto de
forma regular; ter disponibilidade em comparecer ao dia agendado para entrevista. Como
critério de exclusão teve-se a falta a dois encontros agendados, cancelamento ou, o não
comparecimento às atividades do projeto.
A fim de manter a confidencialidade e sigilo sobre a identidade dos mesmos, estes
receberam os seguintes códigos identificação: totalizando 9 idosos na Fase 1 – Informante
Chave FASE 1 IC-F1 01, IC-F1 02 [...] IC-F1 09, como continuidade da seleção de
participantes, ainda foram outros 26 idosos, estes foram participantes da Fase II, identificados
como se segue, Informante Chave FASE 2 – IC-F2 10, [...] IC-F2 35.
Ainda participaram do estudo 7 profissionais, definidos pela Etnoenfermagem, como
Informantes Gerais e identificados utilizando-se o código, IG 01, IG 02 [...] IG 07. Como
critérios de inclusão tiveram-se: graduação completa; atuar em atividades do projeto de
extensão, aplicar, coordenar ou desenvolver atividades de pesquisa, ou mesmo trabalhar como
técnicos administrativos na Universidade; comparecer ao encontro para entrevista no dia
marcado. Excluíram-se os estagiários e bolsistas acadêmicos que atuam como suporte no
projeto, faltar por duas vezes ao encontro no dia marcado.

Fases de Coleta de Dados

FASE 1
Observação Inicial e Entrevista de Reconhecimento
O primeiro momento de observação objetivou um contato inicial, de reconhecer os
padrões de comunicação entre os idosos, e os relatos cotidianos de execução nas Atividades
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Instrumentais de Vida Diária. Essas observações foram realizadas nas dependências do
Projeto UFF Espaço Avançado, tendo início no dia 25/11/2013.
A partir das observações iniciais foi possível identificar os Informantes Chave
potenciais, estes foram convidados a responder a Entrevista de Reconhecimento.

FASE 2
Continuando as Observações: Projeto UFF-Espaço Avançado, Espaços Públicos de
execução das AIVDs (Shopping Center, Supermercado, Instituições Bancárias e
Transporte Coletivo) e Entrevista de Aprofundamento
Como continuidade à FASE 1, foram realizadas ainda observações nas dependências
do Projeto UFF Espaço Avançado quando os idosos desenvolviam suas atividades nas
oficinas, com término em 15/09/2014. Nesse momento buscou-se identificar os Informantes
Chave potenciais que aceitassem responder as Entrevistas de Aprofundamento. Como também
durantes as observações, ainda nas dependências do projeto, permitiu-se a seleção dos
Informantes Gerais, aqueles têm contato direto com os Informantes Chave. E que podem
auxiliar e esclarecer questões pertinentes do Domínio de Investigação (DOI), ou seja, os
facilitadores (professores) do Projeto UFF Espaço Avançado.
A partir das Entrevistas de Reconhecimento na Fase 1 foram selecionados quatro
locais, dentre os mais citados como frequentados pelos idosos, a saber, Instituições Bancárias,
Shopping Center, Transportes Coletivos e Supermercados. Importa ressaltar que a observação
fora do Projeto deu-se no município de Niterói, em função de grande parte dos idosos
residirem nesse município.
A despeito do transporte coletivo, as observações foram realizadas no município de
Niterói, em linhas de ônibus que os idosos citaram, mas também nos momentos em que o
pesquisador se utilizou desse meio de transporte para sua locomoção, já que esse é o meio de
locomoção comumente utilizado por este.

FASE 3
Discussão de temas relevantes no grupo
Como parte importante para aprofundamento dos achados, e seguindo o quarto passo
do Modelo de Observação O-P-R, ou seja, a reflexão dos resultados com os informantes.
Acrescido do fato, que havia questões pertinentes que mereciam ser discutidas, agendou-se
um encontro temático com os idosos.
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Como estratégia para a apresentação dos temas recorrentes e pontos de discussão,
foram confeccionados slides por meio do programa Power Point 2010 for Windows,
projetados em multimídia (Datashow) de forma que pudessem expressar a inquietação de
pesquisa e suscitasse o diálogo grupal. Foi realizado pelos dois pesquisadores envolvidos
nessa pesquisa, um o pesquisador responsável, que liderou o debate e apresentou os temas de
discussão e, o outro pesquisador ficou responsável por anotar as impressões.
O encontro teve duração de aproximadamente uma hora e meia, realizado nas
dependências do Projeto UFF Espaço Avançado, no dia 04 de novembro de 2014.
Participaram 30 idosos que foram dispostos em um semicírculo e estimulado o diálogo e
participação ativa dos idosos.
Os dados produzidos nessa fase serviram de base tanto para discussão das categorias,
como para confirmação ou refutação dos achados, ou ainda para sustentar os achados obtidos
nas observações e entrevistas. Na Figura 4 representa-se a proposta de desenho do estudo,
explicitando as fases da pesquisa.
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1.Observação (Diário
de Campo): Projeto
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2.Entrevista
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1.Observação (Diário
de Campo):
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Avançado
Fase 2

Espaços Públicos de
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de

aprofundamento:
Informante Chave
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Etnoenfermagem

Execução das AIVDs

Informantes Gerais

Fase 3

Fase 4

Discussão de temas
relevantes no grupo
com os idosos

Processo de Comunicação
Teoria da Diversidade e Universalidade do Cuidado Cultural

(Informantes Chave)

Síntese
do
conhecimento
e
formulações teóricas

Figura 4. Diagrama contendo as fases do estudo. EEAAC-UFF. Niterói, RJ, Brasil, 2015.
Fonte: Elaborado pelos autores.

Problema de pesquisa: O processo de comunicação de idosos nas AIVDs

Reconhecimento
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Análise dos dados
Apesar do método não referir a triangulação na análise dos achados obtidos pelas
múltiplas técnicas utilizadas na produção de dados, considerou-se como uma opção para a
realização desse estudo. Considerando o material de análise denso, requereu-se profundidade
nesta triangulação de modo que permitisse uma delimitação das categorias e das formulações
teóricas. A análise dos dados fundamenta-se na proposta da etnoenfermagem que estabelece
quatro fases para sua execução:

Fase I - Coleta, descrição e documentação de dados brutos
As entrevistas transcritas foram digitadas utilizando-se o programa de computador
Word 2010 for Windows e, codificadas de acordo com cada informante. Inicialmente foram
realizadas leituras sucessivas de forma a organizar o material das entrevistas de ambos os
informantes e fases de investigação.
Após a leitura de todo material produzido foram realizadas anotações no texto
impresso constando as primeiras impressões do pesquisador. Buscou-se captar os significados
das falas, com vistas à emergência dos temas, ou unidades temáticas. Nessa fase para
operacionalização da pesquisa foi utilizado o recorte e colagem das falas como preconizado
pela Etnoenfermagem.

Fase II - Identificação e categorização de descritores e componentes
Após sucessivas leituras do material, identificaram-se fenômenos recorrentes de
interesse nas falas, buscando os seus significados, esses foram agrupados em unidades
temáticas semelhantes. As entrevistas foram separadas por temas, e nestes, foi atribuído um
título principal para representá-lo. Ou seja, realizados agrupamentos iniciais das unidades
temáticas.

Fase III - Padrão e análise contextual
Os dados foram examinados para identificar a saturação de ideias e padrões
recorrentes de significados semelhantes ou diferentes, expressões, formas estruturais,
interpretações ou explicações de dados relacionados com o domínio da investigação. Os dados
também foram examinados para mostrar padrões no que diz respeito aos significados no
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contexto, a fim de proporcionar credibilidade e confirmação dos resultados. (LEININGER;
MACFARLAND, 2006)
Operacionalizou-se essa fase captando as falas com temas em comum, filtrou-se e
reuniu-se por aproximação numa mesma unidade temática, dando continuidade aos
agrupamentos de unidades que expressaram semelhança temática na Fase Anterior.

Fase IV - Temas principais, resultados de pesquisas, formulações teóricas e
recomendações.
Esta é a maior fase de análise de dados, a síntese e interpretação. Ele requereu a
síntese do pensamento, a análise de configuração, interpretação dos resultados e formulação
criativa a partir dos dados das fases anteriores. A tarefa do pesquisador foi abstrair e
confirmar

grandes

temas,

resultados

de

pesquisa,

recomendações

(LEININGER;

MCFARLAND, 2006). Na Figura são apresentados e sintetizados os passos de análise
utilizados no estudo.

Fase I: coleta, descrição e documentação dos
dados brutos

Leitura de todo material produzido, bem como,
organização e anotação das primeiras impressões a luz
do DOI, objetivos e, referencial teórico.

Fase II: identificação e categorização de
descritores e componentes

Identificam-se
fenômenos
recorrentes
nos
depoimentos e ocorreu a separação das falas por temas
(buscam-se as semelhanças e diferenças).

Fase III: Padrão e Análise textual

Como sequência à fase II, após leitura exaustiva e
aprofundada das entrevistas captando as falas com
temas em comum, filtra-se e reúne-se por
aproximação numa mesma unidade temática.

Fase IV: Temas principais, resultados de
pesquisas,
formulações
teóricas
e
recomendações.

Síntese e interpretação dos achados nos dados
produzidos a partir das fases anteriores. Abstração e
confirmação de grandes temas, resultados de
pesquisa, recomendações, objetivando inclusive fazer
novas formulações teóricas para que dessa forma
estabeleça-se um cuidado autêntico e genuíno a partir
das inter-relações dos aspectos emic e etic
apresentados e discutidos.
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Figura 5. Diagrama contendo as fases de análise de dados segundo a etnoenfermagem. EEAAC, UFF. Niterói
(RJ), Brasil, 2015. Fonte: LEININGER, M. M.; MCFARLAND, M. R. Culture care diversity and universality:
A worldwide theory of nursing. 2 ed. Sudbury: Jones and Bartlett Publishers. 2006, 249 p.

Organização das Categorias
Para organização e apresentação dos dados optou-se pela formação de categorias e
unidades temáticas que as compõem, utilizou-se estatística simples por meio do programa
Excel for Windows 2010, apresentando-se a frequência e percentual (%) em tabelas.
Em todos os estágios da análise, os resultados de pesquisa podem ser transportados de
volta, a cada fase, depois de codificadas as entrevistas, pode-se preceder uma nova leitura
buscando a correlação entre entrevistas e unidades temáticas. Assim, nas palavras da autora é
possível a descoberta de novos temas, bem como a realização de novos agrupamentos de
unidades temáticas, ocorrendo por vezes a Recodificação (LEININGER; MCFARLAND,
2006), emergindo quando necessárias novas unidades temáticas e novos agrupamentos. Essa
fase culmina com as categorias de análise.
Como forma de apresentação do contexto da pesquisa são apresentados dois itens, um
que detalha o Projeto UFF Espaço Avançado, buscando-se a descrição dos grupos e oficinas:
Espaço Avançado: ambiente e contexto da comunicação – Elaborada a partir das observações
no projeto.
Ainda, dos dados referentes à caracterização dos participantes, bem como seus hábitos
no que diz respeito às atividades frequentadas, estruturou-se de forma que os dados pudessem
torna-se significativos e contribuintes para o entendimento do Domínio de Investigação: A
pessoa idosa e os profissionais participantes dos grupos – Tendo por base a caracterização dos
participantes da pesquisa.
Como última etapa da análise e seguindo o estabelecido pela Etnoenfermagem são
apresentadas a seguir as categorias do estudo:
1. Os grupos de convivência como promotores da cultura do envelhecimento ativo e
saudável;
2. Capacidade para execução das Atividades Instrumentais de Vida Diária: um conceito
de saúde para os idosos;
3. A utilização de tecnologias na execução das Atividades Instrumentais de Vida Diária:
usos e possibilidades;
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4. Cenários de execução das Atividades Instrumentais de Vida Diária: fatores culturais e
sociais;
5. Ingredientes da comunicação no contexto de execução das Atividades Instrumentais
de Vida Diária: ruídos e estratégias.

Aspectos éticos
O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de
Medicina do Hospital Universitário Antônio Pedro, Universidade Federal Fluminense, sob
parecer favorável número 246.268 em 15 de abril de 2013 (ANEXO 1).
Os participantes foram convidados de forma intencional e não probabilística. Os
mesmos foram identificados e caracterizados através da entrada no campo de estudo durante
as fases de observação.
A partir deste foi realizado um contato inicial e, o convite para participar do estudo,
orientando-lhes sobre como se procede à pesquisa de acordo com os termos constituintes da
Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, foram dirimidas as possíveis dúvidas dos
participantes e, esclarecidos os riscos e benefícios, somente depois disto, assinaram o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido.
Não houve riscos diretos para os participantes investigados já que as informações
colhidas foram dadas pelos mesmos sem interferências ou intervenções do pesquisador, a
mesma tratou-se de uma entrevista narrativa. Possíveis riscos psicológicos foram
minimizados pela privacidade onde foram abordados os participantes nas entrevistas, ainda os
mesmos poderiam interromper a entrevista a qualquer momento, ainda, ressaltando-se a
confidencialidade da entrevista e o bem-estar dos envolvidos foi realizado somente com o
idoso e o pesquisador.
Como possíveis benefícios foram ressaltados, a possibilidade de o idoso adquirir
maiores habilidades comunicativas, com uso dos vários tipos de comunicação, seja verbal ou
não verbal, e a distância, que pode contribuir para uma comunicação mais efetiva.
Utilizou-se para gravação, um aparelho MP3. As entrevistas foram transcritas na
íntegra. Essas ficarão em posse dos pesquisadores durante o período de cinco anos, depois
disto serão completamente descartadas.
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RESULTADOS

Espaço Avançado: ambiente e contexto da comunicação
A finalidade do projeto Espaço Avançado é promover a melhoria no desempenho
individual e coletivo dos participantes, por meio de suas atividades, o aprendizado,
capacitação, troca de experiências entre os participantes e a equipe multiprofissional.
Ademais, indiretamente envolve professores, técnicos, alunos de graduação e pós-graduação
da Universidade Federal Fluminense e Instituições parceiras (ALVARENGA, 2013).
Os responsáveis pelo gerenciamento do Projeto UFF-Espaço Avançado, são os
docentes e técnico-administrativos da Escola de Serviço Social. Antes de participarem de
qualquer atividade do projeto, os idosos realizam uma entrevista social, e somente depois de
realizada as inscrições podem participar das atividades disponíveis.
Para os idosos devidamente matriculados e que frequentam o grupo regularmente, por
mais de dois anos há o direito ao almoço no “bandejão da UFF”, fornecido pelo Serviço de
Nutrição, da Universidade Federal Fluminense, por um valor inferior ao mercado. Assim,
podem passar um maior período de tempo no projeto, ou por vezes, o dia na Universidade.
O projeto conta com uma área reservada onde são desenvolvidas as atividades grupais.
No salão térreo, o maior entre os espaços são realizadas as Oficinas de Teatro, Projeto Prevquedas, Dança de Salão, Dança Sênior, Sarau e Oficina de Cidadania. Além de ser o espaço
para as confraternizações do grupo, como aniversariantes do mês, ou mesmo para o encontro
antes das atividades ou para aguardar o atendimento das salas individuais.
As outras salas em número de cinco são distribuídas de acordo com sua finalidade em:
sala de estudos, sala de atendimento do Serviço Social, sala da coordenação do projeto de
extensão, sala para atendimento/consulta de enfermagem, uma destinada ao desenvolvimento
de oficinas e, outra destinada para almoxarifado.
Além dessas dependências o Projeto é desenvolvido nas salas de aulas da Escola do
Serviço Social, Pedagogia e Educação física. Essas são reservadas por horário, logo se divide
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espaço com os alunos da Universidade Federal Fluminense. Outro espaço frequentado pelos
idosos é a Escola de Engenharia, no Laboratório de informática, as aulas de informática são
oferecidas por alunos de um projeto de extensão, do Curso de Engenharia da Computação.
Portanto, os idosos, frequentam o espaço comum da Universidade, se deslocam em
diferentes

unidades,

e

transitam

entre

docentes

e

discentes,

estimulando

a

intergeracionalidade, e a inclusão no ambiente universitário. Foi observado que os idosos
expressam sentimento positivo de orgulho ao frequentar uma Universidade, com falas “Eu
frequento aulas na UFF”. Frequentemente levam cadernos para fazem anotações, chamam os
facilitadores de “professores”, se sentem no ambiente acadêmico da universidade.
As atividades desenvolvidas pela equipe multiprofissional tratam-se de atividades na
forma de oficinas e, podem ser descritas como (ALVARENGA, 2013):


Oficina Ensinando O Que sabe: cada participante ensina aos outros as suas habilidades
artísticas. O objetivo é a percepção, pelos próprios idosos, como sujeitos produtores e
portadores de saber, além de promover a geração de renda.



Oficina de Português: o ensino de gramática e ortografia simples, trabalhando a classe
gramatical das palavras, conjugação de verbos, regras de acentuação, interpretação de
textos, com temáticas de interesse do grupo.



Oficina de Texto: ensino das estruturas necessárias para a elaboração de textos e
poesias



Oficina de Francês, Inglês, Espanhol e Italiano: o ensino de gramática básica,
ampliação do vocabulário e pronúncia. Quanto à metodologia, o principal recurso é a
utilização de músicas, a fim de viabilizar um aprendizado de forma lúdica.



Oficina de Protagonismo e Cidadania: contribui para um processo reflexivo sobre as
questões sociais e aspectos do envelhecimento humano, possibilitando a construção de
caminhos para a maior participação social, seja no interior do projeto ou outros
espaços coletivos. Busca garantir a vida e os direitos sociais, criando um senso de
cidadania. O trabalho é desenvolvido através de palestras, participação em seminários,
cursos, filmes, participação nos Fóruns sobre questões relativas aos idosos e reunião
com o grupo para socializar os principais informes desses encontros. Além disso, há
atividades socioculturais.



Oficina de Psicologia: trabalha questões pertinentes às relações interpessoais dos
idosos, através de dinâmicas de grupo e debates.
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Passeios Culturais: promove o contato direto do grupo com locais, edificações e
instituições envolvidas com a arte, a cultura e a história, como museus, centros
culturais, ampliando as oportunidades de acesso à cultura.



Oficina de Teatro: nas oficinas e ensaios, são utilizados exercícios com o grupo para
desenvolver formas de expressão, percepção espacial, coordenação corporal,
exercícios de imaginação e concentração. Os textos criados para os espetáculos são
construídos em processo de criação coletiva, com fragmentos de vida dos participantes
do grupo.



Prevenção de Quedas - Projeto Atividade Física e o Idoso: a programação envolve
ginástica e caminhada diárias. Além dos exercícios aeróbicos, há um trabalho de
aspecto cultural e de lazer, como a capoeira e o samba, busca dinamizar a aula, de
forma que o aprendizado seja desencadeado pelo lazer. A sua meta é desenvolver a
coordenação motora, ritmo, alongamento, agilidade, equilíbrio, contribuindo para a
redução da incidência de quedas entre os idosos e/ou redução dos efeitos de tal
ocorrência.



Atendimento Nutricional: palestras visando orientar a população quanto à importância
de uma alimentação adequada promovendo a educação nutricional para melhor
utilização dos alimentos. Realizada pela faculdade de Nutrição, da Universidade
Federal Fluminense.



Projeto Incluir: cursos semestrais de informática básica aos idosos, propiciando o
acesso às novas tecnologias e ao mundo virtual.



Serviço de Psicologia aplicado da UFF e da Faculdade Maria Thereza: idosos que
necessitam de atendimento especializado são encaminhados para esses serviços.



Memória Social: processo reflexivo a respeito de suas vivências e concepções,
articulando as experiências passadas ao cotidiano, trabalha a questão da
intergeracionalidade. São utilizados recursos como: fotos/imagens, filmes, revistas
antigas ou recentes, jornais, textos e músicas.



Memória Cognitiva: atuando com técnicas que buscam intensificar o funcionamento
da memória recente. São utilizadas dinâmicas de grupo, jogos e palavras cruzadas.
Essa oficina é desenvolvida por docentes e discentes da Escola de Enfermagem da
Universidade Federal Fluminense. Ainda, sob a coordenação de professores da Escola
de Enfermagem é oferecido aos idosos atendimentos no Ambulatório de Práticas
Alternativas desde maio de 2014.
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O Projeto UFF Espaço Avançado visa o empoderamento de seus participantes, através do
protagonismo vivenciado diariamente em áreas como, direitos sociais, questões políticas que
envolvem o processo de envelhecimento, a organização social e a participação ativa dos
idosos nas atividades.
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A pessoa idosa e os profissionais do Espaço Avançado
Conhecer a pessoa idosa, suas características, seus hábitos de vida, podem auxiliar o
Enfermeiro/profissional de saúde, a estabelecer as interações comunicativas necessárias para
um cuidado centrado nas necessidades individuais, quando se permite ao idoso expressar suas
reais demandas de cuidado.
Dessa

forma

a

preservação/manutenção,

acomodação/negociação

e

repadronização/reestruturação do cuidado deve considerar a cultura do indivíduo, essas ações
de enfermagem são significativas quando vislumbram e incluem, quem vai receber o cuidado,
nesse estudo, o idoso que frequenta grupos para terceira idade. Na Tabela 2 é possível
identificar os dados sociodemográficos dos idosos participantes do estudo.

Tabela 2. Distribuição dos dados sociodemográficos dos idosos participantes do estudo.
UFFESPA, EEAAC, UFF. Niterói, RJ, 2015.
Dados Sociodemográficos
Faixa Etária
60 – 69
70 - 79
Mais de 80 anos
Sexo
Feminino
Masculino
Escolaridade
Semianalfabeto
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Ensino Superior
Naturalidade
Rio de Janeiro
Minas Gerais
São Paulo
Outros
Cidade Atual Onde Mora

Frequência (n)

Porcentagem (%)

13
19
3

35,1
52,3
8,6

29
6

82,9
17,1

1
17
12
5

2,6
48,6
34,3
14,3

19
4
2
7

59.4
12.5
6.3
21.8
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Niterói
São Gonçalo
Itaboraí
Atividade Econômica
Aposentado
Pensionista
Aposentado/Pensionista
Renda
Até 1 salário mínimo
Até 2 salários mínimos
Até 3 salários mínimos
Mais de 3 salários mínimos

24
7
1

75,0
21,9
3,1

20
12
3

57,1
34,2
8,5

7
10
6
9

21,9
31,3
18,8
28,1

Fonte: elaborada pelos autores

A Tabela 3 permite identificar questões referentes à morbidade dos idosos, traçandose o perfil com questões importantes ao processo saúde-doença. Destacam-se as condições
crônicas, como a Hipertensão Arterial, e a maioria dos idosos declarara, o problema de visão,
como uma necessidade especial.

Tabela 3. Distribuição das patologias autorreferidas pelos idosos participantes do estudo.
UFFESPA, EEAAC, UFF. Niterói, RJ, 2015.
Frequência (n) Porcentagem (%)
Patologias
Hipertensão

20

52,6

Hipercolesterolemia

7

18,4

Cardiopatia não especificada

3

7,8

Osteoporose

3

7,8

Artrose

3

7,8

Dislipidemia

1

2,6

Osteopenia

1

2,6

Cardiologista

25

55,5

Clínico Geral

8

18,0

Outros

5

13,3

Neurologista

2

4,4

Ginecologista

2

4,4

Assistência profissional

64

Geriatra

2

4,4

Visão (uma idosa não usa óculos)

28

82,4

Nega necessidades especiais

4

11,8

Outros

2

5,9

Necessidades especiais declaradas

Fonte: elaborado pelos autores

A Tabela 4, diz respeito aos hábitos, às atividades desenvolvidas e frequentadas dentro
do projeto de extensão, o tempo de participação e se frequenta outros espaços associativos.

Tabela 4. Distribuição quanto ao tempo e atividades desenvolvidas pelos idosos participantes
do projeto de extensão. UFFESPA, EEAAC, UFF. Niterói, RJ, 2015.
Frequência (n) Porcentagem (%)
Tempo que frequenta o projeto
1 – 2 anos

8

22,9

3 – 5 anos

10

28,6

6 – 8 anos

8

22,9

9 – 11 anos

3

8,5

Mais de 11 anos

6

17,1

Oficina de Memória Cognitiva

35

27,5

Projeto Prev-quedas

29

22,8

Oficina de Cidadania

11

8,6

Terapia Corporal

8

6,3

Oficina de Psicologia

8

6,3

Arte-terapia

6

4,7

Encontros Temáticos

5

3,9

Ioga

5

3,9

Curso de Informática

5

3,9

Oficina de Teatro

4

3,1

Terapias Complementares

3

2,4

Oficina de Espanhol

3

2,4

Dança de Salão

2

2,4

Atividades desenvolvidas no projeto
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Oficina de Memória Social

2

2,4

Sarau

1

0,8

Não

29

82,9

Sim

6

17,1

Frequenta outros grupos/projetos?

Fonte: elaborado pelos autores

Além dos idosos, ainda procurou-se caracterizar os profissionais, docentes e técnicos
administrativos que desenvolvem atividades no projeto e que responderam à pesquisa. São
profissionais com titulação e em sua maioria especializados em áreas afins de atuação/cuidado
ao idoso, com anos de experiência na profissão. A Tabela 5 caracteriza os Informantes Gerais
quanto dados sociodemográficos e atuação no projeto de extensão.

Tabela 5. Distribuição dos dados sociodemográficos, formação e áreas de atuação dos
profissionais participantes do estudo. UFFESPA, EEAAC, UFF. Niterói, RJ, 2015.
Frequência (n) Porcentagem (%)
Faixa etária
20 – 29

3

42,8

50 – 59

2

28,6

60 anos ou mais

2

28,6

Feminino

5

71,4

Masculino

2

28,6

Enfermagem

3

42,9

Serviço Social

3

42,9

Educação Física

1

14,3

Doutor

3

42,9

Especialista

2

28,6

Mestre

1

14,3

Graduado

1

14,3

Sexo

Área de formação

Titulação

Projetos onde desenvolve suas atividades
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Projeto Prev-quedas

1

14,3

Oficinas de Memória Cognitiva

3

42,8

Oficina de Teatro

1

14,3

Oficinas de Memória Social

1

14,3

Oficina de Cidadania

1

14,3

Fonte: elaborado pelos autores

O conhecimento dos grupos, seus participantes, hábitos e preferencias permite
estabelecer um diálogo contextualizado às questões importantes do cuidado gerontológico
multiprofissional nas oficinas, privilegiando o diálogo entre as características pessoais e o
cuidado com interlocução de saberes. Como também, permite aos leitores conhecerem o
espaço, as pessoas, e o contexto onde ocorre a comunicação para compreensão do lugar de
onde se fala.
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Categoria 1

A comunicação nos grupos de convivência como promotora da cultura do
envelhecimento ativo e saudável
Essa categoria trata dos grupos de convivência, bem como suas características,
conceitos e significados na fala dos idosos. Na Tabela 6, são apresentadas as unidades
temáticas que compõem a Categoria 1.

Tabela 6. Distribuição das unidades temáticas componentes da categoria. UFFESPA,
EEAAC, UFF. Niterói, RJ, 2015.
Unidades Temáticas

Frequência (n)

Porcentagem (%)

construção coletiva

38

31,6

Atividades grupais como cuidado à saúde

23

19,2

20

16,6

15

12,5

10

8,3

5

4,2

suporte no lidar com tecnologias

5

4,2

Grupos para idosos: dificuldades enfrentadas na

4

3,33

Grupos para idosos: a socialização, interação e

Comunicação e a execução das Atividades
Instrumentais Vida Diária: um tema possível nos
grupos
O grupo como uma possibilidade de acesso ao
universo

de

informações

sobre

o

idoso/envelhecimento
Grupos para idosos: a comunicação entre os
participantes e os fatores pessoais
Grupos para idosos: espaço de produção de
conhecimento científico
Os profissionais nas atividades grupais como
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execução das Atividades Instrumentais de Vida
Diária
Total

120

100

Fonte: elaborado pelos autores

As atividades grupais são palco da espontaneidade de seus participantes, aonde
comumente chegam, se confraternizam, travam diálogos, se tocam, se abraçam e, constroem
redes de contato e relações interpessoais. Contudo, o processo de comunicação encerra as
características individuais que cada participante traz consigo, sua visão de mundo.
O grau de interação entre os grupos não é homogêneo, há turmas que interagem pouco,
outras, no entanto conversam muito entre si, ressaltando mais uma vez as características
individuais de seus membros, que apresentam o envelhecimento como um fenômeno
individual.

Ao chegarem à oficina, homens e mulheres se comunicam informalmente, com
“ois”, apertos de mão, abraços. Assim, ocorre diálogo entre os integrantes do grupo,
uns mais próximos, inclusive com abraços e outros apenas um aperto de mão ou um
aceno. Houve um período de maior silêncio após o início da oficina observada, a
Enfermeira responsável e a aluna do curso de pós-graduação em Gerontologia da
Universidade Federal Fluminense, que estava fazendo uma visita técnica ao grupo,
explicavam a atividade. Percebe-se que os idosos se sentem muito a vontade para
interferências, tirando duvidas sobre a atividade. Importante ressaltar que houve
dúvida quanto ao objetivo da atividade e essa foi discutida.
Um grupo de idosos em especial me chamou a atenção pelo grau de interação,
cooperando entre si no desempenho da atividade. Um inclusive falou para uma idosa
que estava sentada ao lado: “Valeu sua dica, eu achei e consegui finalizar com sua
ajuda”.
Ao final da atividade houve o questionamento quanto à dificuldade na atividade
proposta, porém houve consenso em seu benefício. Uma idosa falou: “Sinceramente
eu preciso de explicação”. Duas outras idosas criticaram que deveria ser dado um
exemplo antes, alegando a dificuldade na execução da atividade (Nota de Diário de
Campo. Niterói, 15 de Setembro de 2014).

Os idosos tem liberdade para criticar as atividades e, inclusive são estimulados a
expressar suas opiniões, fomentando a participação ativa e construção coletiva da atividade.
Ainda é possível pela dinâmica da atividade, em como ela é aplicada, o treinamento da
autonomia e independência.
Os idosos estavam reunidos para discutir e avaliar a atividade Oficina de Teatro,
quanto ao seu funcionamento, bem como, dar suas opiniões sobre a atividade. No
salão térreo estavam cerca de 30 participantes de ambos os sexos. Os idosos ao
chegarem, usam expressões comuns de saudação como boa tarde, ainda, trocam
beijos, abraços, e apertos de mãos, mesmo com os homens, o contato físico é uma
constante. Mas, observou-se que alguns idosos ao entrarem no espaço, apenas
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acenam com as mãos como forma de cumprimento. Ainda assim, o ambiente é de
diálogo intenso entre os participantes. Para conseguir começar a reunião inclusive, a
responsável pelo grupo precisou utilizar uma estratégia, que foi começar a bater
palmas aonde, idoso por idoso foi aderindo às palmas e o silêncio necessário para
reunião foi alcançado.
Os idosos discutiam quanto à última atuação (uma peça de teatro) que não aconteceu
em função das condições do tempo. No dia marcado da apresentação choveu muito e
a mesma foi cancelada. Esse tipo de situação já estava previamente acordado,
quando em virtude de mal tempo ou ameaça iminente de chuva, as atividades não
aconteceriam. Vários idosos opinaram, reforçando o hábito de ligar uns para os
outros para confirmar a presença ou não, bem como, se teria a encenação, nesse
caso. Contudo observou-se que, os participantes da Oficina de Teatro não tem uma
pessoa de referência para as dúvidas além da responsável pelo grupo, fato esse entre
outros citados que levaram nesse dia ao debate sobre comissões onde os idosos
atuariam auxiliando na gerência das atividades. Demonstra-se assim a participação e
construção coletiva nas atividades, bem como, o empoderamento e protagonismo de
que desfrutam os idosos nesse Projeto (Nota de Diário de Campo. Niterói, 27 de
Novembro de 2013).
As

atividades possibilitam conversarem sobre assuntos diversos, desde questões

familiares, ou mesmo compartilhando situações do vivido fora do Projeto.

Observação realizada nas dependências do Projeto UFF Espaço Avançado, na
oficina para “Idosos mais Idosos”, desenvolvida pela equipe de enfermagem. Nesse
dia além da atividade, foi proposta uma confraternização previamente acordada entre
os idosos e a responsável pela oficina. A atividade consistia em os idosos trazerem
de casa e por escrito duas histórias, uma contendo o dia mais alegre de suas vidas,
outra o dia mais triste.
Um idoso referiu não um dia triste, mas uma tristeza em sua vida, que foi a falta de
oportunidade de escolarizar-se, porém se realizou nos dois filhos que ajudou a
formar. Sobre o dia mais feliz referiu a questão da família e a criação dos filhos, não
como um dia, mas, como momentos felizes. Outra idosa, sobre o dia feliz referiu o
dia de seu casamento e como dia triste a situação pela qual passara naquele
momento, a perda de seu sobrinho em função do rompimento de um aneurisma
cerebral, resultando em sua morte, houve uma comoção e apoio grupal, onde os
idosos expressaram palavras de ânimo e afeto à idosa (Nota de Diário de Campo.
Niterói, 15 de Setembro de 2014).

O grupo ainda é visto pelos participantes como um momento de cuidado à sua saúde.
Na fala dos depoentes o projeto se traduz em cuidado e manutenção da saúde:
A saúde é tudo. Para trabalhar, para frequentar minhas atividades no Espaço
Avançado. Como eu cuido da minha saúde? Fazendo minhas atividades, memória,
psicologia, yoga, prevenção de quedas. (IC14-F2)
[...] Fazendo minhas atividades aqui no Espaço, fazendo meus exercícios. (IC31F2)

No que diz respeito à aquisição de conhecimentos, as atividades permitem o acesso a
assuntos de interesse grupal, por exemplo, os direitos e instrumentos legais.
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Mesmo com o Estatuto do Idoso nós não vemos muito progresso não. Inclusive o
nosso professor de cidadania [...] que é um dos que participam Fórum do Idoso, nos
estimula a participar das seções. A oficina dele trata de assuntos que são
importantes pra gente. Nós já fomos até na Câmara dos Vereadores do Rio de
Janeiro, nós já assistimos duas seções de votação, quando iriam votar coisas a
nosso favor, na hora eles roeram a corda. (IC32-F2)

As dificuldades que os idosos enfrentam para executarem as Atividades Instrumentais
de Vida Diária são expressas por vezes indiretamente nas oficinas e, necessitam de escuta
sensível por parte dos profissionais.

[...] torna-se muito difícil, dentro de uma atividade em relação à prevenção de
quedas no meio da piscina, ele relatar qualquer coisa, as coisas podem acontecer
muito no isolado com o professor responsável pela atividade, então é dizer de
alguma dificuldade que caiu na rua, dificuldades do cotidiano, as dificuldades de
enfrentar as intempéries do meio ambiente. (IG2)
Muito pouco, por que as oficinas são direcionadas para as atividades do Teatro. É
claro que aparecem questões de ônibus, a dificuldade de o motorista parar, e agora
com a biometria o negócio fica mais complicado. (IG1)

Assim, despertar nos profissionais o desenvolvimento de atividades contextualizadas à
vida diária dos idosos pode ser estratégia útil para a aquisição de habilidades e conhecimentos
significativos. Dessa forma, os grupos vão se configurando como um espaço de treinamento e
desenvolvimento de habilidades comunicadoras para execução de Atividades Instrumentais de
Vida Diária. Para tanto esse ambiente necessita de escuta ativa, sensível e atentiva às
demandas apresentadas seja no âmbito particular ou mesmo no grupo.
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Categoria 2

Capacidade para execução das Atividades Instrumentais de Vida Diária: um conceito de
saúde para os idosos
Essa categoria trata das implicações da autonomia e independência para os idosos no
conceito e significado de saúde. Na Tabela 7 apresentam-se as Unidades Temáticas que
compõem a Categoria 2.

Tabela 7. Distribuição das unidades temáticas componentes da categoria. UFFESPA,
EEAAC, UFF. Niterói, RJ, 2015.
Unidades Temáticas

Frequência (n)

Porcentagem (%)

72

24,0

50

16,4

ao processo

36

12,0

Envelhecimento e suas características

49

16,1

Instrumentais de Vida Diária

23

7,5

Autonomia e independência: a possibilidade de ir e vir

28

9,2

Instrumentais de Vida Diária

12

4,0

Família: participação no cuidado ao idoso

10

3,3

Instrumentais de Vida Diária

9

3,0

Isolamento social: a experiência nos espaços de

9

3,0

Saúde: significados, conceitos, cuidados e manutenção
Autonomia e independência: implicações para a
execução das Atividades Instrumentais de Vida Diária
Envelhecimento: limitações, dificuldades e adaptações

Envelhecimento: questões intergeracionais, a relação
do idoso e os mais jovens na execução das Atividades

Família como suporte na execução das Atividades

O sentido da visão e as implicações para as Atividades

72

execução das Atividades Instrumentais de Vida Diária
Idosos auxiliando outros idosos na execução das
Atividades Instrumentais de Vida Diária
Total

7

2,3

305

100

Fonte: elaborado pelos autores.

Dos conceitos e significados acerca do que é ser idoso, o velho versus idoso, o
desejado e o indesejado. A construção de significados tem influencia na autoimagem e no
discurso diário, o que pode contribuir na construção e manutenção de uma “cultura sobre o
envelhecimento”, trazendo repercussões em como as pessoas veem, interagem e se
comunicam com os idosos, ou mesmo entre os pares.
Eu acho maravilhoso, por que agora eu tenho tempo pra fazer tudo o que eu não
tive quando era moça. Eu comecei a trabalhar muito novinha, antes dos dezoito
anos, agora eu tenho tempo de curtir as coisas melhores, ir pra casa do meu filho.
Viver! (IC19-F2)
Eu não acho que tem muita vantagem ser idosa não. Ser idosa, a vantagem é pagar
meia entrada em alguns lugares. Mas agente se sente cansada. Pra ir ao
supermercado, não pode trazer muita compra, tem que ser aos poucos. Não vejo
muita vantagem em ser idosa não. (IC9-F2)
Olha! eu vivo. Mas gostaria de ser mais nova agora, devido ao mundo tá evoluído,
eu queria ser mais nova pra poder aproveitar mais a vida, estudar mais. (IC26-F2)
Eu estou tentando levar a vida como ela é. Não querendo alterar nada não. Eu sei
que sou idosa, mas eu quero ser uma pessoa, bem vista por todos e respeitada, por
que isso é muito importante. Mas eu não gosto de levar nada assim, a ponta de faca
não, eu gosto de ser assim maleável com as pessoas, de brincar, de rir, de dançar.
Por isso que eu entrei no Espaço (se referindo ao projeto que frequenta), nesse
trabalho de idosos, pra eu não ficar aquela velha chata. (IC11-F2)

A partir das falas dos idosos pode-se vislumbrar o foco principal do cuidado de
Enfermagem Gerontológica, a saúde não é simplesmente a ausência de doença. Em saúde do
idoso, manter-se com capacidade funcional preservada pelo maior tempo possível pode e deve
ser entendido como saúde. Assim, a autonomia e independência é que vão ser preditores de
saúde, mesmo na vigência de uma doença crônica ou múltiplas co-morbidades, perfil comum
a população desse estudo.
Os conceitos de saúde são variados, e de acordo com as características individuais,
perpassando desde sentimentos de bem estar ou ainda a ausência de doenças, como apontado
pelos idosos.
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Saúde é estar bem fisicamente. Bem-estar e, capacitado a se movimentar, locomover
adequadamente. Acredito que a minha saúde está boa, por que consigo fazer todas
as minhas atividades. (IC17-F2)
Disposição, alegria, vontade de viver. Tenho disposição pra tudo, não dependo de
ninguém”. (IC29-F2)
É quando uma pessoa que pode se locomover, fazer uma atividade física, tem uma
boa alimentação [...] tem uma boa relação com as pessoas. (IC26-F2)

A autoavaliação de como está à saúde na fala dos idosos não esteve simplesmente
ligada à ausência de doenças, mas a capacidade de permanecer ativo, executar suas Atividades
Instrumentais de Vida Diária. Destaca-se a importância do cuidado de enfermagem em
proporcionar instrumentos que viabilizem a autonomia e a independência. Para tanto, as
oficinas devem privilegiar a promoção do envelhecimento ativo e da participação social.
Eu durmo bem. Tenho disposição pra minhas atividades, para o meu dia a dia.
(IC17-F2)
Excelente, tenho autonomia pra tudo que eu preciso [...]. (IC23-F2)
Nesse momento minha saúde tá boa, tá ótima. Eu me levanto de manhã, faço meu
café, eu pego meu ônibus pra fazer minhas atividades. Isso eu acho que é saúde. E a
saúde pra mim não tá bem quando agente sente uma dorzinha aqui, ali, que isso é
mesmo da idade, reumatismo, coluna [...] e não consegue fazer as coisas. Eu sou
hipertensa, mas minha hipertensão é controlada, tomo meu remédio, sempre que
posso vejo minha pressão, que está controlada. (IC32-F2)
Olha com toda doença que eu tenho eu sou muito saudável. Por que eu faço tudo, eu
sou independente, eu não tenho ninguém pra me ajudar. (IC28-F2)

Os cuidados com a saúde são os mais diversos desde a alimentação, exercícios físicos,
acompanhamento com profissionais. A saúde tem influência na percepção do idoso em seu
sentimento de utilidade, de pertencimento social. Ter saúde na fala dos respondentes significa
liberdade, autonomia, independência, autogovernância, possibilitando o sentimento de um
viver pleno.
Logo, a saúde no contexto do idoso traduz-se em capacidade para executar suas
Atividades Instrumentais de Vida Diária. São gerados sentimentos de bem estar pelo fato de
conseguir realizar suas atividades com autonomia e independência, traduzindo-se em
empoderamento e protagonismo sobre sua vida:
Saúde é fundamental. Para vir ao Espaço (de extensão que frequenta) eu não
preciso pegar ônibus, por que eu venho a pé, mas pra ir ao banco, ao comércio e ao
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mercado eu preciso pegar o ônibus, às vezes, eu vou a pé do Ingá ao Centro, pra
voltar, pego ônibus por que eu trago bolsa. (IC1-F2)
Eu faço tudo, eu pago todas as minhas contas, eu vou ao supermercado, trago
minhas bolsas, trago com peso e eu não sinto, assim, nada. Acho que eu desenvolvo
bem, pago minhas contas em banco e muitas vezes ainda ajudo outras pessoas que
estão em dificuldade, eu acho que eu desenvolvo bem a minha saúde. (IC13-F2)
Bem estar, autonomia, que eu resolvo as minhas coisas sem depender de ninguém.
(IC 14-F2)
É por que com a saúde, você vai ter aquela energia pra fazer todas as tarefas que
você precisa fazer né. Pra fazer compras, supermercado, pra você ir ao shopping,
ver uma vitrine, você ir ao cinema, ir à praia [...] E eu to conseguindo fazer tudo
isso. (IC16-F2)

Porém o processo de envelhecimento pode trazer limitações, dificuldades, e desafios
na execução das tarefas diárias, onde as reservas biológicas do organismo tendem a serem
menos eficientes às demandas apresentadas. Como por exemplo, o volume de compras e peso
suportados pelos idosos, à marcha também pode estar mais lenta.
Dessa forma, são necessárias adaptações na execução das Atividades Instrumentais de
Vida Diária, entendidas como passíveis de abordagem pelo cuidado de Enfermagem
Gerontológica. Como adquirir habilidades comunicadoras, ou mesmo o conhecimento do
próprio corpo e fase atual que estão vivendo, portanto intervenções úteis no contexto de
grupos:
Logo que eu me aposentei, eu competi pela natação em águas abertas, hoje por
motivo de saúde não posso mais. A caminhada que eu fazia da minha casa até o
MAC (Museu de Arte Contemporânea) e voltava, que eu fazia em 01h12min e
01h13min horas, agora eu faço em 01h20min. Forço um pouco a barra, se eu estou
com preguiça [...], eu falo: eu não posso ter preguiça. Caminhando eu me sinto com
sessenta, quando eu estou fazendo os exercícios aqui (no projeto de extensão), sem
exercício me sinto com 90. (IC25-F2)
Uma coisa que me chama a atenção é o caminhar, eu caminho bastante [...], as
pessoas passam por mim e daqui a pouco estão distante, eu sempre andei rápido,
sempre acompanhei as pessoas na calçada e agora noto que meu passo não está tão
longo, mas no geral fisicamente estou bem. (IC13-F2)
Agente tem que ficar esclarecido que, se eu não tenho condições de fazer certas
atividades, eu não vou fazer, é uma conscientização que a pessoa tem que ter. (IC2F2)

Apontou-se que frequentar as atividades grupais é uma forma de adaptação às
limitações. Já que no projeto, os idosos acabam por adquirir a aptidão física e o treino com
exercícios de memória cognitiva. Os idosos acabem por acumular recursos, tanto físicos
quanto psicosocioespirituais. E, vislumbram uma melhor adaptação às demandas da vida
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diária, pela autonomia e independência trabalhadas nos grupos, refletindo na capacidade
funcional:

Agente se aposenta e não pode parar, meu marido morreu com 55 anos e eu pensei,
eu tenho que arrumar alguma coisa pra fazer. Aí eu vim aqui pra UFF, isso me
ajuda na vida como um todo, eu não gosto de ficar parada, eu não gosto de ficar
vendo televisão. (IC10-F2)
Ir à luta, não ficar parado, há uns dez anos atrás eu não tinha essa desenvoltura
que eu tenho hoje. Parei de trabalhar em 2002 e de lá pra cá eu não tinha energia e
disposição pra o trabalho e quando eu vim pra UFF, eu saí daquele marasmo, eu
me sinto mais capacitado pra fazer as coisas, antes eu só tinha um dia, o resto era
só canseira. No outro ano duas vezes por semana, agora todos os dias e eu chego
feliz, chego cansado em casa, mas feliz, vim participei, vi as pessoas, me
movimentei. (IC23-F2)

Enfim, promover saúde vai muito além do modelo assistencialista focado na doença. A
Enfermagem Gerontológica tem o desafio de, através das oficinas, promover saúde e formas
de cuidar criativas, com tecnologia leve e de baixo custo. Nas atividades em grupos de
convivência, buscam as práticas para a promoção do envelhecimento ativo e saudável, dando
voz aos idosos, como condição essencial para que expressem quais são as reais demandas,
para executarem as Atividades Instrumentais de Vida Diária com autonomia e independência.
Caso contrário pode-se apenas reproduzir o que já consta em livros especializados em
dinâmicas grupais.
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Categoria 3

A utilização de tecnologias na execução das Atividades Instrumentais de Vida Diária do
Idoso: usos e possibilidades
Consideram-se nessa categoria como pano de fundo as questões culturais imbricadas
na utilização de tecnologias para a execução das Atividades Instrumentais de Vida Diária. O
fator tecnológico destacou-se como influenciando os processos comunicativos.
O uso de tecnologias no contexto da modernidade permite a resolução mais rápida das
demandas diárias, desde fazer compras pela internet, nos mercados virtuais, o pagamento de
contas, a gerência da vida financeira pode estar na tela de um tablet. A tecnologia é a
característica da sociedade atual com novos padrões de linguagem, com modernização de
serviços, e ainda novos aparelhos eletrônicos como os Smartphones. Na Tabela 8 são
apresentadas as Unidades Temáticas que compõem a Categoria 3.

Tabela 8. Distribuição das unidades temáticas componentes da categoria. UFFESPA,
EEAAC, UFF. Niterói, RJ, 2015.
Unidades Temáticas

Frequência

Porcentagem

(n)

(%)

39

16,0

A comunicação virtual: usos e possibilidades

29

12,0

Caixas eletrônicos: ferramentas para a execução das

28

11,5

Consumo de bens e serviços: a gerência da vida financeira

27

11,1

Biometria

24

9,9

A internet e as implicações nas Atividades Instrumentais de

23

9,4

A utilização de tecnologias na execução das Atividades
Instrumentais de Vida Diária: usos e possibilidades

Atividades Instrumentais de Vida Diária

Vida Diária
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Fatores culturais: a internet e as tecnologias da informação

21

8,6

Informática: um aprendizado possível e necessário

21

8,6

Caixa comum nas instituições bancárias

15

6,2

Família e o auxílio na utilização de tecnologias

9

3,8

A ajuda de terceiros na utilização de tecnologias

7

2,9

243

100

Total
Fonte: elaborado pelos autores.

Os profissionais respondentes desses estudo apontaram que os idosos apresentam
dificuldades na manipulação e aprendizado de novas tecnologias, em especial com os
aparelhos celulares, a tecnologia touch screen, por exemplo, pode dificultar ou mesmo
inviabilizar o uso da telefonia móvel. Os telefones convencionais foram apontados ainda
como de uso frequente:
Muitas vezes a questão do celular, de saber mexer na tecnologia, às vezes aqui
mesmo eles vem me pedir, vê isso aqui pra mim, como é que eu faço isso, para eu
mexer no celular deles, para eu ajudar. (IG4)

Esses achados ainda puderam ser comparados quando realizadas as observações nos
ambientes externos fora do Projeto:

Observação realizada em um shopping center na cidade de Niterói. Realizada entre
dois Cafés (lanchonetes) no térreo desse comércio, entre um idoso e seu filho.
Chamou-me a atenção o objetivo da ida ao shopping que era trocar o celular do
idoso, já que havia apresentado defeito após dois consertos. A compra já havia sido
efetuada e o idoso comentava com seu filho, que precisava de sua ajuda para
aprender a manusear o equipamento, o filho respondeu:
“Papai, quem vai te dar uma aula disso é o seu neto, ele conhece melhor que eu
essas tecnologias”, afirmou rindo, o que o idoso concordou afirmando e comentando
sobre que o referido neto era muito inteligente.
O idoso afirmou que só trocou de telefone celular por que o anterior apresentou
defeito, se não, não tinha comprado um novo aparelho, dizendo:
“O Outro me atendia muito bem, pra que eu preciso de um telefone mais moderno.
Agora é aprender a mexer! Isso é que vai ser dificuldade [...]” (Nota de Diário de
Campo. Niterói, 18 de agosto de 2014).

A internet tem no contexto da atualidade implicações na execução das Atividades
Instrumentais de Vida Diária, não somente de idosos, mas de toda a sociedade, essa ganha
destaque como uma possibilidade de instrumentalização e empoderamento no contexto dos
grupos. Para os idosos, auxiliam inclusive na desconstrução de imagens do idoso e do
processo de envelhecimento, quando esses dominam ou utilizam a internet como ferramenta
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de resolução de problemas nas demandas diárias, esse passa a ser considerado “moderno,
atualizado”.
Contudo, os achados apontam para a heterogeneidade do processo de envelhecer, pois,
identificaram-se idosos adaptados e utilizando a internet e o ambiente virtual para a resolução
de problemas da vida diária, e outros absolutamente contrários e resistentes:
Eu vou ao banco pagar e não uso nada pelo computador pra não registrar CPF e
Identidade. Eu não pago nada pelo computador não. (IC30-F2)
Computador, TV com função Smart, meu celular é bem avançado e enfim, não tenho
dificuldade com esses aparelhos. Eu gosto de pagar minhas contas, eu vejo a conta,
retiro o boleto, por exemplo, o negócio do carro, agente faz pela internet, já faço
compras pela internet em lojas que eu conheço, tenho confiança, mas não tenho
total. (IC24-F2)
Tablet, computador, televisão com HD. Com certeza, não vivo mais sem isso não,
faço pagamento pela internet, mas prefiro caixa eletrônico. Procuro me atualizar
sim, até por que eu não quero ficar isolada. (IC28-F2)
Esse negócio de tecnologia ficou pra trás, eu não mexo com isso... Eu acho que tá
muito avançado. Eu não uso nada de tecnologia pra resolver minhas coisas, quando
preciso pagar alguma coisa eu vou direto ao caixa do banco. Não fiz curso de
informática por que não tenho tempo e depois de certa idade eu já não tenho cabeça
pra funcionar, eu só tenho o primário, antigo primário e pra mim, não faz falta.
(IC24-F2)

Atualmente privilegia-se o ambiente virtual de interação e resolução da vida na palma
da mão, na tela de um telefone celular. À ordem do moderno, do rápido, expõem fatalmente
os idosos à margem das interações sociais com qualidade, potencializando ruídos na
comunicação.
A comunicação virtual deve ser apresentada e discutida com os idosos, bem como seus
usos e possibilidades. Quando o idoso domina a tecnologia, por exemplo, a internet, parece
gerar um sentimento de bem estar com as novas possibilidades que se desdobram, como a
comunicação com pessoas distantes:

Eu faço informática. Tenho e-mail, tenho computador, me comunico com as
minhas amigas, conhecidas, tudo pela internet, mando mensagem pra minha
sobrinha que mora nos Estados Unidos e ela manda para mim. (IC5-F2)
Bem, agora eu estou usando computador, eu estou no curso de informática, e
aprendendo a conversar com o pessoal no face, eu tenho facebook, meus filhos
fizeram um e-mail pra mim, eu converso com todo mundo, estou melhorando,
fazendo curso, me esforçando e também é uma coisa que o idoso deve procurar
aprender também, por que se não acho que agente vai ficar muito pra trás. Os
jovens estão crescendo e agente tem que acompanhar esse crescimento. (IC11F2)
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Ainda ao serem perguntados sobre como gerenciar as dificuldades, esses, apontaram
estratégias que utilizam, por vezes, um familiar ou mesmo um vizinho acaba por dar suporte
na utilização de tecnologias para resolver assuntos ligados à vida financeira no contexto do
ambiente doméstico.
O meu celular eu digo que basta falar e ouvir. Pode fotografar e filmar, eu não sei
fazer nada disso e o meu computador, eu tenho muita restrição, o meu vizinho de
cima, que eu digo que é meu filho mais velho, quando eu to perdida, eu pelo
interfone digo: vizinho! Socorro e ele me dá suporte. (IC6-F2)
Eu não tenho dificuldade, por exemplo, se preciso fazer uma conta, faço no lápis,
por que não lido com esse negócio de maquininha e então faço a mão e outras
coisas que precisa de computador, meu filho, meu neto, faz pra mim. (IC31-F2)

A despeito da vida financeira, comumente vê-se idosos efetuando pagamentos em
dinheiro, expondo-os a riscos, como assaltos. Quando os idosos dominam, por exemplo, a
utilização de senhas e informações bancárias, seria mais seguro se utilizar de transações
financeiras em débito ou crédito. Diminui-se assim, a dependência aos familiares ou mesmo
terceiros nos ambiente de execução das Atividades Instrumentais de Vida Diária.
Banco eu vou pouco, eu resolvo meus problemas pela internet quando minha filha
me ajuda é claro, eu faço tudo pela internet [...] entendeu? Então eu vou pouco ao
banco. (IC26-F2)
No banco eu peço ajuda dos funcionários. Em casa eu peço as minhas filhas. (IC18F2)
Pergunto aos meus filhos. Eles sabem tudo e eu pergunto tudo pra eles. (IC18-F2)

Já em ambientes fora de casa, os idosos contam com os profissionais disponíveis, ou
seja, com a ajuda de terceiros na utilização de tecnologias ou serviços que as envolvem e,
assim, executam as tarefas de que precisam a fim de, dar conta das atividades que precisam
desenvolver.
Em banco, em caixas eletrônicos [...] eu chamo alguém do banco que possa me
ajudar e nunca me negaram ajuda, eles me ajudam muito. (IC12-F2)
Eu peço ajuda, em qualquer lugar o profissional que está ali de frente. No banco eu
peço ajuda dos funcionários do banco, no comercio ao vendedor, ao caixa no
supermercado. (IC18-F2)
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A família pode ser útil no auxílio e suporte na utilização de tecnologias para as
demandas da vida diária dos idosos. Obviamente, devem ser consideradas que as relações
familiares são complexas e nem todos os idosos contam com um ambiente familiar acolhedor
que lhes proporcione cuidado e suporte.
Analisa-se que embora haja uma dificuldade no uso da tecnologia, os idosos ainda
tentam utilizá-la, possivelmente vislumbrando uma adaptação e aprendizado. Tem-se então
como importante para o cuidado de enfermagem, questões atuais como a tecnologia mediando
às relações interpessoais, buscam-se intervenções que se traduzam em uma vida adaptada às
questões do moderno, sendo esse tema possível nos grupos, embora ainda seja tímida essa
realidade.
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Categoria 4

Cenários de execução das Atividades Instrumentais de Vida Diária: fatores culturais e
sociais
As imagens cristalizadas no contexto social podem se materializar em atitudes e
discursos e, por consequência, estimularem os ruídos na comunicação, quando os idosos estão
pouco adaptados, dificulta a execução das Atividades Instrumentais de Vida Diária. Na
Tabela 9 são apresentadas as unidades temáticas da Categoria 4.

Tabela 9. Distribuição das unidades temáticas componentes da categoria. UFFESPA,
EEAAC, UFF. Niterói, RJ, 2015.
Unidades Temáticas
Fatores culturais: implicações para a execução das

Frequência (n)

Porcentagem (%)

40

17,3

Políticas públicas, direitos dos idosos

38

16,5

Barreiras físicas nos espaços públicos

36

15,6

Filas preferenciais: usos e possibilidades

34

15,0

A escolarização na execução das Atividades

10

4,3

14

6,1

Espaços religiosos e a comunicação

19

8,2

O tempo do idoso na execução das Atividades

23

10,0

Atitudes do idoso com outro idoso

17

7,4

Total

231

100

Atividades Instrumentais de Vida Diária

Instrumentais de Vida Diária
Hábitos na execução das Atividades Instrumentais
de Vida Diária

Instrumentais de Vida Diária

Fonte: elaborado pelos autores.
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O maior tempo livre foi apontado como influenciando a execução das atividades
diárias, as características pessoais, a própria condição de idoso, como a aposentadoria, a
autonomia e independência, justificam hábitos de vida para execução das Atividades
Instrumentais de Vida Diária, como ir ao mercado por várias vezes em função da dificuldade
com o peso das compras, ou mesmo pela possibilidade de encontrar momentos de diálogo ou
convivência diária nos ambientes:

Não tenho horário, estou na rua, preciso de alguma coisa [...]. Entro no
mercado e compro, por que eu não posso pegar peso, não posso comprar uma
porção de coisas ao mesmo tempo. Para o supermercado, não tenho horário, vou
de manhã, vou de noite, vou de tarde, eu precisei de alguma coisa, vou lá
comprar. (IC31-F2)
Ah! Como eu moro ali em Icaraí, ai eu caminho pela praia, gosto de ir à igreja,
vou ao banco, sozinha, mas com muito cuidado, faço o meu mercado, não tenho
horário certo, eu vejo do meu serviço em casa, do que eu faço, as minhas coisas,
faço aquela parte que estou mais bem disposta, que me convém melhor e vou.
Não tenho hora pras coisas, a não ser médico. (IC29-F2)
Ao banco normalmente uma a duas vezes por semana, no mercado, três ou mais
vezes aproximadamente. Quase toda manhã eu compro alguma coisinha. Vou
caminhando até o mercado mais próximo, compro e trago. Restaurante
normalmente uma, duas vezes por semana, no Shopping passo por ele quase
todo dia quando vou ao mercado. Mas vou ao Shopping, não pra comprar, mas
só de passagem, pra ver, olhar alguma coisa. (IC11-F2)

Outro fator a ser considerado foi o processo de lentificação, pelo qual passam muitos
idosos. Os desdobramentos nas Atividades Instrumentais de Vida Diária traduzem por vezes
em impaciência por parte de quem os atende, ou mesmo entre os idosos. Como descrito por
um profissional entrevistado:
Eu acho que é a questão do tempo, quando a pessoa vai ficando mais velha, tudo é
mais lento, então a sociedade hoje é a sociedade flash, tudo rápido, então não é só a
questão da tecnologia nos vários espaços, mas também a dificuldade de ouvir, tudo
o idoso tem uma história pra contar e eu acho que isso dificulta a comunicação.
(IG1)

A baixa escolaridade é um fator de influência e, por vezes limitante ao acesso de bens
e serviços, essa foi apontada como influenciando a dificuldade que pode surgir para se
expressar e se fazer entender nas interações diárias:
Explicar o problema. Devido à baixa escolaridade eles têm dificuldade de expressar
algum problema que queiram resolver e normalmente quem tenta entender não tem
muita paciência ou não está preparado para lidar com idosos. (IG3)
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Bom! Posso dizer de acordo com a experiência que tive ao longo da realização dos
testes de memória, é que a principal causa de dificuldade seria a baixa
escolaridade, o medo da comunicação, se vai ser bem entendido ou não. (IG5)

Importa ressaltar, que afora as questões relacionais, os idosos para acessarem os
espaços de execução das AIVDs, mesmo com autonomia e independência, necessitam de um
ambiente urbano adequado para sua circulação e acesso livre. Nesse contexto, o diálogo entre
o idoso e as cidades deve caminhar no sentido de inclusão onde sejam consideradas a
fragilidades e especificidades desse público:
Nem sempre, a calçada daqui (se referindo ao acesso ao projeto), por exemplo,
quase que eu caí. As ruas estão com muitos buracos. (IC-14F2)
As calçadas estão todas quebradas. (IC3-F1)
Precisa melhorar a cidade como um todo, outro dia mesmo uma idosa caiu
aqui na rua. (IC9-F1)

O transporte público já conta com alguma adaptação na estrutura, o que está
permitindo um melhor acesso de idosos à condução e, por consequência, favorece o sair de
casa para executar as AIVDs, se configura como seguro para a integridade física na percepção
dos idosos:
Em Niterói já tem ônibus com degrauzinho mais reto, mais plano pra gente subir,
isso ajuda muito. Outra coisa, atualmente, já começou melhorar, por exemplo, as
calçadas, lá perto de casa estão construindo um prédio que as calçadas estão
ótimas. Já escorreguei, já cai em ônibus por causa de degrau alto. (IC27-F2)
Infelizmente não, nas ruas, nas calçadas [...]. Nos Shoppings nem tanto, por que
você tem escada rolante e isso facilita bastante. Supermercados ainda têm alguns
precisam melhorar a acessibilidade ao idoso. (IC3-F1)

Porém, as questões tecnológicas, como dito na categoria 3, influenciam na execução
das Atividades instrumentais de Vida Diária, inclusive no transporte coletivo, pela adoção do
sistema Biométrico, os idosos apontaram conflitos com os demais usuários dos serviços. Ora
pela leitura do validador, ora por parte do próprio idoso, seja por questões de necessidade de
visão ou mesmo por dificuldade na leitura das informações solicitadas pelo validador.
Acabam por reforçar comportamentos não adaptados e reforçam o pré-conceito por parte de
outros usuários em relação aos idosos:

Nos tratam como lerdos, incapazes, ou mesmo questionam o porque de não
ficarmos em casa ao invés de ficar na rua andando de ônibus de graça. (IC23-F2)
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Assim, cristalizam-se no contexto social, imagens negativas sobre o idoso e o
envelhecimento que podem se traduzir em ruídos na interação/comunicação com os idosos na
execução das Atividades Instrumentais de Vida Diária:
Observação realizada no terminal rodoviário na cidade de Niterói. Uma idosa estava
na fila do ônibus aguardando o embarque e, havia cerca de, umas vinte pessoas na
fila. Na hora do embarque ela estava com dificuldades de passar o cartão e passar a
digital, ou seja, utilizar o sistema de biometria. Uma senhora que estava próxima
ofereceu ajuda, pois parecia que a mesma não estava enxergando qual a mão
solicitada no validador. A idosa recusou a ajuda, dizendo não ser culpa sua, mas do
leitor de não ler suas impressões digitais, o motorista levantou e a ajudou, já que a
mesma recusou a ajuda da outra senhora. Um senhor que estava na fila acenou e
agradeceu ao motorista, pois ninguém havia entrado no coletivo ainda em função de
ela ser a primeira da fila. Uma senhora que estava próxima, criticou o uso das
digitais por essa população, pois na fala dela, comumente ver idosos com
dificuldades, que não saberia dizer se é do leitor ou da digital do idoso. A idosa ao
descer do ônibus agradeceu ao motorista pela ajuda recebida (Nota de Diário de
Campo. Niterói, 26 de Agosto de 2014).

Como sobre os assentos preferenciais, identificou-se nas observações que, espera-se
por parte do idoso um reconhecimento de sua figura. É esperado que as pessoas lhe cedam o
lugar nos transportes coletivos. Assim, a própria condição de idoso, nas falas de alguns
depoentes deveria sinalizar para as outras pessoas a questão do respeito aos seus direitos:
Observação realizada em uma linha municipal de ônibus na cidade de Niterói. A fila
do ônibus estava extensa e na frente aguardavam alguns idosos para embarcar, cerca
de três. Pelo que pode ser observado, os idosos passavam o cartão sem dificuldade e
o embarque comum começou. Quando o ônibus saiu ainda havia lugares comuns e
preferências vagos.
Nessa ocasião, a pessoas que entravam respeitavam o assento de cor amarelo,
reservado como “preferencial”. Mas adiante o ônibus foi lotando e pessoas comuns
se utilizavam dos assentos preferenciais, porém quando entrava um idoso, ou mesmo
outra pessoa com indicação de preferência para os assentos, era cedido o lugar sem
maiores transtornos ou demora. Na frente havia apenas mais um assento preferencial
e entrou um idoso, o mesmo olhava ao redor, possivelmente procurando um lugar
preferencial. Na ocasião havia um lugar ocupado por uma adolescente, que mesmo
o idoso olhando por diversas vezes para essa, a mesma não cedeu o lugar. Destacase que pelo observado a jovem percebeu que era olhada de forma fixa, mas não
cedeu lugar para o idoso que só depois de o ônibus esvaziar conseguiu um lugar para
sentar. (Nota de Diário de Campo. Niterói, 23 de julho de 204).

Contudo, esse achado não é uma regra, diferentemente citou-se que os idosos
experimentam pessoas lhes cedendo lugar no transporte coletivo.
Não, pra mim esta tudo bom, por que todo mundo me respeita e agora que ando
com a minha bengalinha, ai então eu brinco que é charme. Mas não é pela
bengala. É por que me da certa segurança e também as pessoas me respeitam
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mais, por que eu sempre trato os outros com educação e se eu tenho direito de
idoso, não preciso falar. Eu tenho direito, eles estão vendo que eu tenho direito.
Se não fazem, problema é deles, eu não vou brigar, nem achar ruim por causa
disso não. (IC 17-F2)
Olha não sou muito assim de chegar em púbico e reclamar. Eu gosto de cobrar
o direito que eu tenho. Às vezes eu falo: olha é um direito que eu tenho filha.
Tento explicar para quem está me atendendo, mas não sou muito de reclamar ou
brigar não. (IC13-F2)
Até hoje eu não tive essa necessidade de chegar e impor o meu direito, mas
quando houver eu realmente vou colocá-lo, por que é meu direito e eu vou fazer
questão de usar em qualquer situação que seja. Eu acho que está faltando mais
empenho das autoridades em começar a preparar as pessoas não só pra nos
atender, mas se preparar também para o futuro, por que elas também vão ficar
velhinhas um dia. (IC15-F2)

Considerar os fatores culturais no cuidado aos idosos é considerar seus hábitos, como
por exemplo, o fato interessante de utilizar as filas preferenciais, que esteve ligada a
conveniência, ou mesmo a visualização anterior do número de idosos nas filas:
Uso algumas vezes, por que a fila preferencial, desculpe eu falar, não vou falar mal
do idoso por que eu sou idoso [...], às vezes a fila do idoso está um pouco menor do
que a fila normal, então o idoso como eu sou, é complicado pra resolver as coisas,
ele é lerdo, ai eu fico lá na outra fila dos não idosos, vai melhor, por que o cara que
não é idoso ele é ágil, ele tem reflexo melhor, ele age melhor. Então prefiro a outra
fila. (IC22-F2)
Dependendo das situações. Se tiver menos gente eu uso, mas eu gosto de usar a
outra fila que é mais rápida, tem mais caixas pra atender e preferencial só tem uma.
(IC30-F2)
Por que é conveniente quando são pequenas, quando não são, não valem a pena,
por que o tempo corre e outras pessoas não podem reclamar, é um direito meu,
desculpe eu falar assim, eu ocupo a que eu quero, o que me convém. (IC23-F2)
Eu pego essa fila, mas eu não reclamo se ela demora mais, se as pessoas acham que
ela demora então vai pra outra fila. (IC30-F2)

Ainda os idosos citaram o desrespeito por parte das pessoas comuns no uso das filas
preferenciais.
Ás vezes eu pego a fila do idoso e aí chega um de dezessete, de vinte e passa na
minha frente, e eu fico calada, eu aceito, por que se eu for criar um caso vai ser
horrível. (IC24-F2)
Uso, mas o que eu vejo, às vezes entra jovem na fila preferencial, paga e vai
embora, desrespeitando o nosso direito. (IC27-F2)
No mercado, tem caixas pra idoso ou então pra poucos volumes, mas outros vamos
dizer atrevidos mesmo, enfiam o carrinho de compras ali, tirando a nossa vez e, se
agente falar: Ah! Eu também preciso, também estou com pressa, então acho isso
uma falta de respeito. (IC26-F2)
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Portanto, estabelece-se uma cultura negativa do uso dos serviços pelos idosos ao
executarem suas Atividades Instrumentais de Vida Diária. Com implicações inclusive para o
relacionamento com as demais gerações. Talvez pela demanda demográfica precisa-se
repensar qual o número adequado de caixas e filas preferenciais.
Outro exemplo que precisa-se adaptar ao processo de envelhecimento são os caixas
eletrônicos para os idosos, com tamanho das letras, operacionalização da tela manual, e tempo
diferenciado para seu uso pelo idoso. Houve achados variados, alguns idosos utilizam essa
ferramenta para a execução das AIVDs, outros, por outro lado, parecem expressar ainda uma
desconfiança na inserção de informações pessoais no caixa, ou mesmo, o não domínio da
tecnologia recorrendo ao caixa comum nas instituições bancárias:

Só utilizo caixa eletrônico, os outros não. A princípio a gente pode ter uma dúvida
ou outra, mas depois que agente pega, como se diz? O macete vai tranquilo. (IC16F2)
Caixa eletrônico às vezes eu uso, pra sacar, pra extrato. Agora internet não. (IC6F2)
Pela internet não, eu não me acostumei, e não tenho confiança em fazê-lo, tendo de
ir ao banco que é próximo, eu prefiro fazer no banco ou no caixa eletrônico,
normalmente, não uso a internet pra movimentação financeira. (IC13-F2)
Não, eu só recebo no dia 26 ou 30, então eu chego no caixa comum e recebo. Caixa
eletrônico, só se eu tiver com muita pressa, ai falo pro rapaz que já me conhece e,
se eu tiver alguma dificuldade ele me ajuda. (IC1-F2)

Os idosos citam que por vezes a impaciência referida em relação às pessoas não idosas
é reproduzida nos comportamentos entre os idosos:
É uma lástima falo isso, por que às vezes os idosos não se respeitam nem entre eles,
o idoso é complicado. Tem muitos idosos que não tiveram educação na infância e
no decorrer da vida, quando chega a certa idade ele acha que é o dono do mundo,
então ele próprio se desrespeita. (IC28-F2)
Primeiro que não é nem a sociedade. Começa pela pessoa que não aceita ser idosa.
Eu tenho uma sobrinha que é até a mãe da minha nora, ela vai fazer sessenta e nove
anos. Eu tenho pouca diferença dela, mas ela não aceita que ela é idosa. E não é só
ela não, tem muita gente que não aceita não, aí são eles mesmos que começam com
preconceito, não são os outros não, acaba levando isso pra convivência com os
outros idosos. (IC20-F2)
Convenhamos o idoso é lerdo. (IC32-F2)
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Logo, há um preconceito entre os próprios idosos, uma cultura de não reconhecimento
do próprio grupo. O Projeto UFF Espaço Avançado pode ser um lugar de autoconhecimento
do processo pelo qual passam os idosos, onde se pode discutir que a lentificação pode ser um
processo esperado em algum momento, diminuindo a visão negativa entre os próprios idosos.
Pois se trata também de melhorar a comunicação entre os pares, e estabelecer uma cultura do
envelhecimento ativo e com participação social.
Outro espaço de Atividade Instrumental de Vida Diária que proporciona satisfação na
comunicação citada pelos idosos foi o espaço religioso. Os idosos referiram ser esse, um
espaço de acolhimento, interação e encontro. Desfrutam, portanto de um ambiente favorável à
comunicação e à convivência intergeracional. Contudo foi apontado, que alguns idosos apenas
frequentam e participam do rito religioso sem interagir. E outros que destacam a interação,
pelo acolhimento recebido por parte das pessoas que não são idosas.
Portanto, os idosos estabelecem uma cultura para execução de suas Atividades
Instrumentais de Vida Diária. Vão ao mesmo local, ao mesmo caixa, no mesmo horário, se o
atendimento o ‘agradou’, fidelizam a pessoa e ao serviço, enfim, estabelecem-se hábitos e
rotinas.
Dessa forma, a execução das Atividades Instrumentais de Vida Diária passa a ser um
aspecto da participação social do idoso, de encontro com as pessoas. Conversam, estabelecem
diálogos pessoais com os atendentes e, difundir esta “cultura de uso dos serviços pelos
idosos” pode auxiliar na adequação dos serviços as mudanças demográficas do
envelhecimento populacional e seus “desdobramentos nas cidades”.

88

Categoria 5

A comunicação no contexto de execução das Atividades Instrumentais de Vida Diária:
ruídos e estratégias
Nessa categoria apresenta-se a importância da comunicação na vida dos idosos para a
execução das Atividades Instrumentais de Vida Diária. Seus tipos, as relações interpessoais
entre idosos e profissionais, as atitudes de ambos, ruídos e o que facilita o processo
comunicativo, entendido como as estratégias. Na Tabela 10 são apresentadas as Unidades
Temáticas estruturantes da categoria 5.

Tabela 10. Distribuição das Unidades Temáticas que compõem a categoria. UFFESPA,
EEAAC, UFF. Niterói, RJ, 2015.
Unidades Temáticas

Frequência (n)

Porcentagem (%)

Atividades Instrumentais de Vida Diária

41

17,1

Comunicação verbal

35

14,6

Comunicação não verbal

30

13,0

29

12,1

28

12,0

28

12,0

26

11,0

A comunicação no contexto de execução das

Atitudes profissionais para com o idoso na execução
das Atividades Instrumentais de Vida Diária: ruídos
na comunicação
Estratégias dos idosos na execução das Atividades
Instrumentais de Vida Diária
Fatores pessoais no processo de comunicação de
idosos na execução das Atividades Instrumentais de
Vida Diária
Atitudes profissionais na interação com o idoso na
execução das Atividades Instrumentais de Vida

89

Diária: facilitadores da comunicação
Preparo formal e qualificação de profissionais na
interação com os idosos

23

9,6

Total

240

100

Fonte: elaborado pelos autores.

A comunicação é o fio condutor que permite ao idoso através da interdependência
estabelecida com seu receptor executar as Atividades Instrumentais de Vida Diária no
contexto dos espaços públicos. Os idosos citam em suas falas a importância e relevância da
comunicação no processo de viver, caracterizando a contribuição da comunicação para a
execução das Atividades Instrumentais de Vida Diária, como expresso nas falas:
Poder dizer o que eu preciso. Sem comunicação agente não consegue viver. (IC3F2)
É importante se comunicar pra pedir uma ajuda. (IC23-F2)

As características pessoais influenciam como serão os comportamentos e atitudes de
comunicação, esses também tem relação com a efetividade comunicativa.

Eu não sou muito de falar, eu sou mais de ouvir, então pode ser que isso me
atrapalhe um pouco eu me comunicar, mas é meu jeito. (IC7-F2)
Às vezes é o saber falar, o saber se comunicar, às vezes eu tenho dificuldade de
saber tratar as pessoas, eu trato bem, mas não sei se estou à altura, às vezes se tem
alguma falta é da idade. (IC5-F2)
Eu acho que pra mim, não tenho nada do que reclamar, eu gosto de conversar, a
pessoa simpática é bem atendida. (IC29-F2)

A atitude empática ao estabelecer um diálogo pode favorecer uma comunicação sem
ruídos, dessa forma o idoso terá maiores chances de estabelecer uma comunicação em que seu
interlocutor lhe dispense a atenção necessária:

Tratando as pessoas com respeito, quando eu sou bem atendida, eu faço questão de
declarar isso para a pessoa que me atendeu. (IC23-F2)
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Destacou-se nas falas dos idosos que os mesmos utilizam a comunicação como uma
forma de alcançar os objetivos na execução das Atividades Instrumentais de Vida Diária,
expressando diretamente o que se deseja:
Por que tem boca vai a Roma. Se você não abrir a boca e falar o que você precisa,
está ‘ferrado’. Até mesmo para exigir seus direitos, transmitir seus conhecimentos.
(IC20-F2)
Olha, a comunicação é muito importante, se eu não me comunicar, falar, como é
que vão saber o que eu preciso. (IC6-F2)

A comunicação não verbal também foi citada como influenciando a execução das
Atividades Instrumentais de Vida Diária como apontado nas falas dos idosos:
Eu acho que sou péssima em me comunicar, sem que a pessoa me dê um sorriso,
então o defeito é mais meu do que no geral. (IC15-F2)
Não tem preconceito nenhum, ninguém me trata com diferença, nunca ouço
ninguém dize enquanto sou atendida, seja no mercado, ou outro local: “pô que
coisa chata, vai voltar pra pegar o que esqueceu”. Eu falo: “esqueci não sei o que,
você vai passando isso que eu vou buscar o que esqueci” e eles prontamente
atendem ao meu pedido. “Eu nunca ouvi ninguém falar: poxa poderia ter pegado
antes de entrar na fila pra não me atrasar”. Nunca aconteceu comigo, talvez por
que eu trate muito bem as pessoas, eu chego no caixa, cumprimento, desejo uma
boa tarde, então eu acho que a recíproca é verdadeira, se você chega com um
sorriso, o cara não vai amarrar a cara pra você. (IC28-F2)

Foi citado na fala dos idosos que, na execução das Atividades Instrumentais de Vida
Diária, esses por vezes desfrutam de um atendimento inadequado em suas necessidades,
traduzindo-se por atitudes que podem favorecer os ruídos na comunicação. Como por
exemplo, a impaciência, invisibilidade percebida, falta de gentileza, indiferença, como fatores
que os idosos apontaram, dificultando a interação na execução das Atividades Instrumentais
de Vida Diária como descrito nas falas dos depoentes:

Eu acho que o Brasil, não está preparado para isso, o comércio no atendimento ao
idoso. Por que quando entra um idoso, as pessoas acham que você não tem
dinheiro, só que é ao contrário, os velhos gastam muito, principalmente se o velho
encontra um vendedor simpático e agradável, isso acontece comigo. Eu passo a ir
naquela loja, por que o vendedor é bom, eu compro naquela loja, por que eu sou
atendido e o comercio não entendeu isso ainda. (IC12-F2)
Eu acho que ainda eles colocam as pessoas mais despreparadas para atender os
idosos, mas eu não sofro com isso por que resolvo tudo com facilidade. (IC28-F2)
Primeiro, é uma questão de educação, eu sempre fui educada a sempre respeitar os
mais velhos e hoje em dia você vai ver muito isso. (IC24-F2)
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Portanto a desconstrução de conceitos “negativos” em relação ao envelhecimento pode
ser objeto de treinamento e intervenções de enfermagem em empresas e ambientes de
atendimento aos clientes idosos. Assim, vislumbra-se apresentar o envelhecimento como um
processo natural.
Eu acho que elas (as pessoas) pensam que não vai ficar velhas, pelo menos a
maioria que eu vejo, no ônibus, nas caixas dos supermercados. Eu acho que eles
pensam que nunca vão ficar velhos, eles pensam que vão ficar jovens toda vida.
n(IC15-F2)
Chamam às vezes agente de maresia, eu vejo às vezes no ponto de ônibus as pessoas
falarem: Eu não vou pegar aquela linha de ônibus, por que só tem maresia. Eu já
perguntei o que significa maresia e me responderam: são esses velhotes caindo aos
pedaços. (IC17-F2)
A maioria vê o idoso como um empecilho, um desocupado. A impressão que eu
tenho é essa, um obstáculo. (IC23-F2)
Eu acho que tem muitos que acham que idoso só atrapalha. (IC1-F2)

Das observações nos espaços públicos de execução das AIVDs podem-se identificar
algumas atitudes que corroboram com as falas dos idosos:
Observação realizada em um mercado de grande porte na cidade de Niterói. O
mercado estava com bastante idosos na parte da manhã, observou-se uma maioria
feminina, casais de idosos também estavam presentes pelo mercado. Foram
identificados pela observação alguns idosos tendo dificuldade de identificar preços e
ou acessar as informações. Nem sempre havia funcionários do mercado para dar
informação necessária, em alguns momentos pode ser ouvido, idosos reclamando
dos preços das últimas prateleiras que ficavam difícil de visualizar.
Uma idosa estava na seção de frutas e legumes e, pelo observado procurava
encontrar a seção de enlatados, por perto no momento passava um funcionário do
mercado. A idosa solicitou ajuda por duas vezes e, o funcionário apenas apontou a
direção sem levar à senhora ao local, ou mesmo prestar uma informação clara, já que
deu a informação andando. Quando a idosa ia fazer outra pergunta, o mesmo já
havia virado as costas e ido embora.
Nesse momento em função de o mercado já ser conhecido em suas seções, ofereci
ajuda à senhora, onde ela pode encontrar o que precisava (Nota de Diário de Campo.
Niterói, 03 de julho de 2014).

Contudo as experiências nos espaços públicos são heterogêneas e, alguns idosos nas
entrevistas, apontaram encontrar por vezes, um ambiente favorável e atitudes de profissionais
que facilitaram a comunicação. Quando esses, são tratados de forma “normal”, não são
“tratados com diferença” se comparados ao tratamento que recebem outros clientes, ou ainda
uma interação e comunicação sem preconceitos.
Olha a maioria sim, mas tem uma minoria, tanto do transporte quanto dos que
guiam os ônibus. Alguns motoristas são muito gentis, até me surpreendi uma vez. O
motorista sair da cadeira dele e vim me dar à mão pra eu subir por que o degrau
era alto pra eu subir sozinha, e não ajudou só a mim, deu ajuda a todos os idosos.
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Eu fiquei observando, que para todos os idosos ele dava a mão e puxava, mas isso é
uma minoria. Os demais, agente da um bom dia e eles nem respondem. É de um
mau humor, uma coisa horrível, eu acho que esses donos de empresas tinham que
fazer umas reuniões e um treinamento pra esses funcionários saberem se conduzir
diante de um idoso e dos demais passageiros. (IC19-F2)

Logo aponta-se a necessidade de um preparo formal e qualificação de profissionais na
interação com os idosos:
Olha, eu acho que motoristas, bancários e vendedores, de um modo geral, deveriam
ter um curso preparatório pra essas pessoas, pra eles saber como deve ser tratado
um idoso. (IC18-F2)

Das observações inferiu-se que quando idosos e profissionais são comuns na
convivência diária, ambos experimentam o conhecimento das necessidades pela proximidade
estabelecida, novamente reconhece-se a fidelização nos serviços, tanto como uma rotina,
como uma estratégia:
Observação realizada em uma linha de transporte coletivo na cidade de Niterói.
Utilizada pelos idosos para acessarem o Campus da Faculdade de Serviço Social,
onde desenvolvem o Projeto UFF Espaço Avançado e, por ser uma linha que os
deixa bem próximos desse campus é comum ver idosos utilizando em especial essa
linha de ônibus. Eu estava retornando de uma manhã de observações e resolvi
utilizar essa linha para retornar ao centro de Niterói, e na ocasião estavam duas
idosas que fazem parte do projeto também aguardando o mesmo coletivo.
Não demorou muito e logo veio o ônibus, e duas idosas entraram, logo, o motorista
as cumprimentou dizendo: “vieram comigo e vão voltar comigo e sorriu”. As idosas
riram também e falaram que seria um prazer retornar com ele. (Nota de Diário de
Campo. Niterói 15 de setembro de 2014).

O tratamento adequado, ou seja, uma comunicação com qualidade no contexto de
execução das AIVDs faz com que os idosos se sintam satisfeitos com os serviços. Entender o
fenômeno do envelhecimento como um processo natural, não se tratado com discriminação ou
repulsa por ser idoso, ou ressaltar suas dificuldades na locomoção ou com o uso da tecnologia
foram apontadas como estratégias:
Olha, nos lugares que eu vou eu tenho percebido que, estão tentando alcançar
esse objetivo (se referindo a uma comunicação com qualidade por parte dos
serviços). Eu não encontro dificuldades. Consigo me expressar e a pessoa com
quem eu estou falando me entende. Aonde eu vou, sou bem atendido e entendido.
Diferença mais pra melhor. Dão atenção, chamam de forma carinhosa, às vezes
até acham que não sou idosa, pela minha aparência. Eu não posso reclamar que
tenha sido maltratada. (IC25-F2)
Bom comigo não acontece nada disso. Quando a pessoa não me trata bem eu
converso com ele, por que agente também não pode exigir tanto. (IC28-F2)
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Eu não sinto discriminação não. (IC11-F2)
Não vejo tratamento diferenciado, eu sempre fico na fila do idoso. Vai tudo bem
comigo e não tenho do que reclamar. (IC14 F-2)

A partir desses achados reflete-se que a própria convivência ‘diária’ com idosos
facilita na interação, bem como no estabelecimento de um processo de comunicação com
qualidade. Os profissionais acabam por estabelecer um vínculo que se traduz, por assim dizer,
em um melhor convívio. Assim, os idosos vão aos mesmos locais e pessoas, estabelecem um
hábito, uma rotina para execução das Atividades Instrumentais de Vida Diária.
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SÍNTESE DO CONHECIMENTO E FORMULACOES TEÓRICAS
Cuidado Congruente: o desenvolvimento de habilidades comunicadoras para a execução
das Atividades Instrumentais de Vida Diária

Os idosos que frequentam grupos tem a oportunidade de socialização, contato entre
pares, com os alunos e técnicos administrativos e frequentam um ambiente universitário. Isso
oportuniza uma construção coletiva de vivência diária, desfrutam do sentimento de
protagonismo, de empoderamento na participação social, no crescimento pessoal e na tomada
de decisão.
Ainda, por ser um programa que tem num mesmo espaço físico diferentes projetos e
oficinas, os idosos por vezes são convidados a participar de pesquisas, oportunizando a
discussão sobre assuntos de seu interesse, que também pode ser um fator instrumentalizador
de reflexão sobre a própria vida.
Por participar de atividades na forma de oficinas adquirem conhecimentos e
habilidades comunicadoras que trazem desdobramentos para execução das Atividades
Instrumentais de Vida Diária, como por exemplo, o domínio de tecnologias, a internet para
gerenciar a vida financeira.
Algumas oficinas dedicam-se especificamente para as questões das habilidades para
execução das Atividades Instrumentais de Vida Diária, como na Oficina de Memória
Cognitiva, ao relacionar itens do supermercado e sua sessão; a gerência da vida financeira,
como exercícios de atenção e concentração; estratégias na memorização de senhas.
Contudo deve-se considerar que juntas as atividades contribuem direta ou
indiretamente para o desenvolvimento e aquisição de habilidades para a execução das
Atividades Instrumentais de Vida Diária. Como por exemplo, na Oficina de Cidadania,
tornam-se mais cônscios de seus direitos e instrumentos legais, com repercussão na
comunicação dos direitos reservados aos idosos nos espaços de execução das Atividades
Instrumentais de Vida Diária. Ademais, as oficinas que trabalham as atividades físicas,
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potencializam a capacidade física, a autonomia e a independência, o que também traz
repercussões na saúde e nas Atividades Instrumentais de Vida Diária, quando tem sua
capacidade funcional preservada.
Ressalta-se ainda que as oficinas devam pautar-se numa maior aproximação com as
necessidades de vida diária, instrumentais, bem como as dificuldades apresentadas pelos
idosos, como, por exemplo, o uso de tecnologias, isso pode ser identificado quando os
profissionais exercitam escuta ativa e sensível.
A percepção da comunicação com efetividade nos espaços de execução das Atividades
Instrumentais de Vida Diária perpassa a autonomia e independência que o idoso desfruta, bem
como a adaptação necessária para alcançar os objetivos de comunicação, e o Enfermeiro
Gerontólogo pode através das oficinas pode estabelecer atividades que possibilitem a
aquisição de tais conhecimentos.
Nos ambientes de execução das Atividades Instrumentais de Vida Diária, tem-se como
importante o treinamento dos profissionais que atendem aos idosos, que sejam habilitados em
como comunicar-se de forma efetiva e sem ruídos. Apresentar o processo de envelhecimento,
com diminuição de reservas biológicas, a necessidade de comunicação, pode ser uma
intervenção que gere reflexão na forma como atendem esta população, com repercussões na
vida prática dos idosos.
Portanto os grupos para idosos são espaços de problematização, a partir dos quais
podem ser levantadas as questões do vivido de forma singular. A partir dos próprios sujeitos,
vislumbram-se atividades significativas, efetivas e contextualizadas articulando-se saberes e
experiências de vida dos próprios idosos. Inter-relacionando-se os dados do estudo ao saber
profissional, o Enfermeiro Gerontólogo, pode oferecer um cuidado congruente, conforme se
vislumbra:


Preservação/manutenção do cuidado cultural: apoiar, assistir, facilitar ou
mesmo capacitar os idosos em suas habilidades comunicadoras. Considerando
que essas fazem parte de processos complexos, como utilização de tecnologias,
ou mesmo o domínio da comunicação verbal e não verbal, faz-se importante
estimular ao autoconhecimento de suas habilidades, bem como as que necessita
adquirir.



Acomodação/negociação do cuidado cultural: onde se pretende uma adaptação
e ajustamento dos idosos na execução de Atividades Instrumentais de Vida
Diária, que aumente a efetividade comunicativa, promovendo bem-estar, para
tanto, faz-se necessário apresentar ao idoso a importância e relevância de se
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estabelecer processos comunicativos com qualidade, já que esses tem impacto
no consumo de bens e serviços, na vida prática diária, portanto na execução das
AIVDs.


Repadronização/reestruturação: quando identificar-se um desajuste as questões
da comunicação na execução das Atividades Instrumentais de Vida Diária na
atualidade, podem-se propor mudanças nos hábitos de comunicação, o que
pode prescindir adquirir novos conhecimentos, como os tecnológicos que
possibilitem mudanças significativas nas habilidades comunicadoras, ou
mesmo nas interações que estabelecem no contexto de execução das AIVDs.
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DISCUSSÃO
A característica primordial da comunicação entre os participantes do estudo e os
cenários de pesquisa foi à relevância da autonomia e independência na efetividade da
comunicação. É o que lhes permite acessar o grupo de forma livre e espontânea, não
dependendo de ajuda ou auxílio para realizar suas atividades, ou seja, a capacidade funcional
preservada. “O processo de amadurecimento torna-se sadio à medida que o indivíduo adota
um estilo de vida saudável e entende que o fato de envelhecer não o priva de exercer suas
atividades (SANTOS et al, 2014, p.27).
Nesse contexto, o cuidado de enfermagem deve privilegiar a promoção do
envelhecimento ativo e participação social. O Enfermeiro Gerontólogo deve pautar-se no
cuidar, nas “ações de assistência, apoio ou facilitadoras” (LEININGER; McFARLAND,
2006).
Na promoção da saúde, em grupos para idosos, a imposição de modificações no estilo
de vida desconsiderando a experiência prévia dos clientes pode gerar conflitos entre idosos e
profissionais. O cuidado culturalmente congruente deve ser o facilitador, ou mesmo a ótica
sob a qual o Enfermeiro orienta as ações de cuidado. O cuidado congruente considera valores
culturais, crenças, expressões e padrões de cuidado expressos (LEININGER; McFARLAND,
2006).
Para tanto, o enfermeiro necessita entender quem são seus clientes, quais hábitos de
vida lhes são significativos, ou mesmo como expressam o cuidado à sua saúde. Caracterizar o
grupo de trabalho, suas habilidades comunicadoras, e ruídos na comunicação permite entender
as expressões de cuidado.
A escolarização teve influência no que Berlo (1999) cita como sendo as habilidades
comunicadoras, como por exemplo, a escrita e a leitura. No grupo estudado os idosos com
ensino fundamental descrevem dificuldades na vida diária, principalmente com serviços
bancários e supermercados, por consequência, podem surgir ruídos na comunicação.
A renda não foi um item abordado nas primeiras entrevistas, mas surgiu como
recorrente na entrevista de aprofundamento. Relacionou-se aos relatos dos hábitos de
consumo de bens e serviços. Houve uma variação de renda heterogênea, de até dois salários
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mínimos como o achado mais citado. Isto influenciou no acesso e tipo de serviço frequentado
(SILVA; OLIVEIRA, 2009).
Os dados apontaram como as atividades mais frequentadas, o Projeto Prev-quedas que
trabalha com a promoção de atividades físicas. Conforme cita Borges e Moreira (2009) a
influência da atividade física na terceira idade esta na relação entre desenvolver atividades
físicas e manutenção da autonomia tanto para as Atividades de Vida Diária, como para as
Atividades Instrumentais de Vida Diária.
As Oficinas de Memória Cognitiva também foram ressaltadas nas atividades
desenvolvidas pelos idosos como estimulantes a sua autonomia e independência. Essa permite
a manutenção de processos mentais complexos, como a memória, atenção, o que também
repercute na promoção da autonomia e independência.
Ainda mereceu destaque a Oficina de Cidadania, a explicitação dos direitos sociais,
aumenta o poder de argumentação quanto aos direitos dos idosos, e potencializa o dialogo em
prol dos objetivos comunicacionais ao executar as Atividades Instrumentais de Vida Diária.
A Oficina de Informática apesar de ser referida como uma demanda apresentam
poucos idosos, por dificuldades de salas com computadores, pessoal especializado em terceira
idade e informática e, por isso ofertam poucas vagas.
Os idosos ainda referiram que por terem autonomia e independência, podem realizar
passeios, podem ir à praia, igrejas, ainda, viajar, dançar, aproveitar a vida. Estas também são
consideradas como sendo contexto de execução das Atividades Instrumentais de Vida Diária,
e são essenciais ao sentimento de pertencimento, de participação social do idoso.
Frequentar atividades grupais tem impacto em questões como saúde, autoestima,
formação de vínculos e amizades, os grupos são uma oportunidade a socialização, e ao
desenvolvimento de atividades físicas (RIZZOLI; SURDI, 2010). Para Moreira, Teixeira e
Novaes (2014), saúde, autonomia, qualidade de vida, independência funcional, bem-estar,
estão interligados e existe influência entre eles.
Os grupos são espaços sociais que oportunizam interação entre seus membros, que
partilham

processos

comunicativos,

mediante

as

atividades

desenvolvidas

podem

potencializar a reflexão dos papéis desenvolvidos no grupo e no contexto de execução das
Atividades Instrumentais de Vida Diária.
Em estudo realizado com 20 idosos, em dois grupos de convivência, buscou-se
identificar a percepção de idosos sobre os grupos. Teve-se como achado que os idosos buscam
grupos em função de melhores condições de saúde, convivência, realizar atividades físicas,
melhora na qualidade de vida, em aspectos referentes à saúde física e mental, compartilhar
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alegrias, tristezas, conhecimentos, motivação pela partilha de objetivos na vida (ROZZILLI;
SURDI, 2010).
Infere-se que a comunicação permeia a convivência, bem como as atividades grupais.
Logo, o processo de comunicação pode ser objeto de intervenção de enfermeiros nos grupos.
Através do compartilhamento de experiências entre os participantes, esses conseguem se
adaptar e/ou superar as dificuldades diárias que enfrentam na execução das Atividades
Instrumentais de Vida Diária. Pois, como cita Gamburgo e Monteiro (2009, p.16), é “através
do diálogo, pode tomar ciência dos desejos, opiniões e angústias dos indivíduos”.
Corroborando

com

Ferretti,

Nierotka

e

Silva

(2011)

autonomia,

autorresponsabilização, exercícios físicos, flexibilidade, disponibilidade para aprendizagem,
ausência de identificação etária, independência, e liberdade são fatores associados à saúde do
idoso. Importa, nesses grupos, construir um modelo de atenção que privilegie a promoção da
saúde, com ênfase na manutenção da capacidade funcional e participação social.
A saúde pode ser entendida como um estado de bem-estar que é culturalmente
definido, valorizado e praticado (MACFARLAND et al, 2012). O cuidado de enfermagem em
grupo de convivência para idosos, pode não ser o que a enfermeira prevê como necessário,
como por exemplo, o cuidado com a medicação hipertensiva. Pode estar relacionado a
desenvolver habilidades para realizar suas funções diárias, conseguir acessar as mensagens de
seu celular, consultar o preço de um produto no supermercado. Nos grupos podem-se
estimular oficinas que privilegiem, que reproduzam as cenas diárias, isto pode ser útil aos
idosos.
Os conceitos e significados de saúde devem ser considerados, pois retratam o valor
atribuído por esses, com implicações nos modos de vida. Como afirma Moraes, Marini e
Santos (2010) a saúde do idoso relaciona-se com a sua funcionalidade global, ou seja,
capacidade de gerir a própria vida ou cuidar de si mesmo.
Os grupos são espaços que devem privilegiar o ser humano, o encontro, o diálogo.
São espaços que tem como intervenções as tecnologias leves, ou seja, as oficinas, os grupos.
Esses devem vislumbrar o empoderamento, a instrumentalização de forma criativas dos
idosos a adotarem estilos e hábitos de vida saudáveis. Com repercussão em longo prazo, que
objetivam a autonomia, a independência, e portanto a manutenção capacidade funcional.
O Enfermeiro Gerontológo tem o desafio de se valendo de conceitos profissionais,
articulá-los ao saber popular dos idosos e, oferecer um cuidado congruente, harmônico com a
visão de mundo, com ações que considerem um cuidado centrado no idoso. Para isto,
considera-se a comunicação uma ferramenta que permite conhecer seus clientes “interpretar,
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desvendar e entender o significado das mensagens que os pacientes enviam, para que possa
instituir um plano de cuidados apropriado e coerente às suas necessidades” (BARLEM et al,
2008, p. 1042).
Uma questão limitante a comunicação nas Atividades Instrumentais de Vida Diária foi
o uso da tecnologia. A tecnologia media às ações facilitando ou mesmo encurtando as
distâncias entre pessoas e serviços. Como limites tem-se o conhecimento e domínio desse
ambiente, caracterizado por mudanças constantes, que por vezes, não são a realidade dos
idosos, que embora convivam no contexto da atualidade, tiveram seus processos sociais,
culturais e de formação diferentes do atual.
Muitos relatos de frustação são comuns “no momento que eu aprendo uma coisa, já
mudou, já tem outra nova”. De acordo com os idosos o uso da informática, está rápida e
necessitam de adaptação constante. Alguns idosos referiram que utilizam e-mail, redes
sociais. Houve inclusive a fala de uma idosa: “Ou você se integra ou se isola”. Mas foi
comum que as mudanças da atualidade facilitaram a vida e, portanto, foram avaliadas como
positivas.
Miranda e Farias (2009) trazem em seu estudo sobre a contribuição da internet para o
idoso como novas formas de, adquirir informações; buscar conhecimento; a comunicação
social e o lazer. Para os mesmos autores tem-se a internet como favorecendo diminuição do
isolamento social e solidão, pela possibilidade de criação de uma rede de amigos. Essa
colocação vai ao encontro dos achados nesta pesquisa quando os idosos utilizam a internet
para a comunicação com familiares.
A comunicação virtual possibilita resolver demandas da vida diária, mas para os
idosos é citada principalmente para conviver com familiares ou amigos que não estão
próximos. Alguns idosos referem a não utilização da internet para resolução ou acesso a
informações, contudo essa é utilizada para a comunicação com familiares e amigos.
Vale lembrar que ajuda com a tecnologia também foi descrita como ofertada por
familiares, então não somente a tecnologia proporciona a comunicação/interação com a
família como é também uma forma do idoso solicitar ajuda aos familiares. Como por
exemplo, para realizar compras pela internet ou mesmo utilizar o computador. A manutenção
do vínculo familiar é importante e deve ser estimulada nos grupos, pois a família ainda é
considerada o primeiro ambiente de cuidado ao idoso.
A busca pelo aprendizado do manuseio da tecnologia emerge como uma necessidade
por parte dos idosos, que justificam como uma forma de continuar interagindo com os mais
jovens, de estarem inseridos na participação social.
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Como referido por alguns respondentes que preferem utilizar o caixa comum, ou como
na fala dos idosos, o “caixa humano”, a justificativa para tal atitude foi o não domínio dos
softwares bancários na tela de caixas eletrônicos; ou não conseguirem ler as informações; ou
mesmo o medo de inserir dados pessoais; ou como já citado, questões culturais, como por
exemplo, “não é do meu tempo”. Utilizar os serviços acompanhados por alguém com maior
habilidade, pode estimular a dependência, mas também o encontro.
Mazoni e Torres (2008) citam que quando não se tem acesso ou mesmo conhecimento
necessário à utilização de recursos tecnológicos, pode-se considerar uma pessoa “infoexcluída”. Os mesmos autores ainda citam que a utilização dos equipamentos de
autoatendimento é influenciada por quatro variáveis, o equipamento bancário e o cartão
magnético; a interface apresentada na tela; o espaço físico/o conforto ambiental; e a existência
ou não de pessoal de apoio para a utilização do serviço. Os idosos devem se sentir seguros em
inserir informações, realizar pagamentos e saques, caso contrário, a não utilização desses
serviços pode ser um realidade.
Alguns idosos referiram não utilizar cartões de débito ou crédito. Retiram/sacam todo
seu dinheiro, guardando todo o pagamento em casa e administram seus gastos ao longo do
mês. A questão cultural permeia esta ação além de outras, mas vale ponderar que este hábito
pode se tornar um risco ao idoso, de permanecer com dinheiro em espécie no espaço público
ou domiciliar. Estas são questões apontadas como fatores de risco para a violência contra o
idoso que tem índices alarmantes em golpes, assaltos e violência em saídas de banco
(PLONER; HOFFMANN; BALDISSERA, 2014; POLARO; GONCALVES; ALVAREZ,
2013).
Ainda sobre a tecnologia, apontaram como limitante o uso da biometria, o validador
seria um equipamento inadequado, pois as informações que se solicitam são de difícil
visualização. Ocasionando desconforto ao idoso, e reproduzindo na sociedade um idoso
incapaz e limitado, gerando possíveis conflitos intergeracionais.
Discutir assuntos pertinentes ao idoso nos grupos são formas de possibilitar um viver
social consciente e ativo. Através do conhecimento sobre seus direitos e deveres, ou ainda
quais políticas sociais lhes pertencem, o mesmo pode conhecer quais as possibilidades de
acessar bens, serviços, ou mesmo participar diariamente da vida em sociedade.
Os grupos funcionam como um local em que os idosos têm a possibilidade de adquirir
novos conhecimentos e habilidades, quando essas habilidades são trabalhadas em oficinas, um
conhecimento estruturado, o que permite ao idoso realizar processos reflexivos sobre si e sua
capacidade para realizar as Atividades Instrumentais de Vida Diária.

102

Oportuniza-se ao idoso, uma análise de quais habilidades comunicadoras necessita
adquirir e/ou aperfeiçoar caracterizando, assim, o treinamento dessas habilidades. O grupo
pode e deve ser um espaço de preparação dos idosos para a vida diária, como que os
atualizando sobre questões importantes da vida, da atualidade. Mesmo que se considerem as
reminiscências e seu valor histórico, funcionar presentemente proporciona bem estar e
independência.
Prochet e Silva (2012) ao discorrer sobre o cuidado ao idoso trazem como
características que este deve ser orientado no sentido de respeitar a pessoa idosa e o processo
de envelhecimento; ser centrado na pessoa e não na doença; e considerar o idoso como
participante ativo nas questões do processo saúde-doença.
Por meio da comunicação os idosos podem expressar suas necessidades; por
consequência, buscam atendimento dessas necessidades, se fazer entender, compreender e, ser
compreendidos conforme apontado nas falas dos depoentes.
Como cita Santana et al (2008), enquanto enfermeiros o conhecimento da forma, como
os sujeitos processam a comunicação, ou seja, a fonte e o receptor permite a visão ampliada
na presença dos ruídos quais as habilidades de comunicação precisam ser abordadas no grupo
como intervenção de enfermagem, vislumbrando a efetividade comunicativa na execução das
Atividades Instrumentais de Vida Diária.
Estabelecer diálogos, conversar, se expressar, pedir uma informação ou mesmo
reclamar quando têm seus direitos desrespeitados, compartilhar experiências de vida, permite
o sentido de continuidade na vida diária. Como afirma Silva (2003, p. 28), “a comunicação
verbal refere-se às palavras expressas por meio da fala e da escrita”.
Mas para além das expressões verbais, o sorriso, o aperto de mão, o abraço, as
expressões corporais facilitam a comunicação com os idosos. Como define Silva (2003, p.
28), “ocorre por meio de gestos, o silêncio, expressões faciais, postura corporal”.
Alguns idosos citam perceber que, quem os atende, acaba por vezes não os
enxergando como clientes em potencial, que percebem como são olhados, destacando-se aqui
a linguagem não verbal nas interações. A falta de atenção quando fazem perguntas também
foi apontada como um ruído à comunicação, sendo a materialização da chamada
“invisibilidade dos idosos” expressa na fala dos depoentes.
O treinamento dos serviços de atendimento as Atividades Instrumentais de Vida
Diária, não deveria perpassar o aumento do consumo pelos idosos, mas pela adequação, pelo
respeito, pelo bom atendimento as suas características. Como por exemplo, espaço para idosos
com limitações físicas sentarem, se apoiarem, ou entrarem com a cadeira de rodas; com
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adaptações de letras, barras de apoio; com atendentes capacitados; não somente um caixa para
atender uma fila preferencial onde a maioria dos usuários são idosos.
Posto isto, revelou-se uma característica fundamental na execução das Atividades
Instrumentais de Vida Diária - a rotina. Ou como diz Berlo (1999), a comunicação se
materializa no desenvolvimento dos hábitos, ocorrendo à criação de uma relação estímuloresposta estável (op. cit. p. 84).
Os idosos frequentam os mesmos lugares, se consultam ou compram das mesmas
pessoas, isto tanto pelo atendimento, como pela atenção recebida. Os idosos usam os espaços
de Atividades Instrumentais de Vida Diária para o estabelecimento da comunicação. Neste
espaço interagem, compartilham experiências individuais, não apenas realizam suas
atividades, mas durante sua execução “aproveitam” para se relacionarem. Isto pode ser um
motivo por comprarem poucas coisas de cada vez; ir ao mesmo local; demorarem mais tempo;
entre outras citadas em suas entrevistas.
Talvez alguns serviços e atendentes tenham a consciência dessa necessidade do idoso,
de “pertencimento”; do seu tempo ser diferente; da atenção requerida e proximidade afetiva
com toque e saudações de abraços e beijos; de não o visualizarem como dependentes e
incapazes; de proporcionarem o diálogo sobre o dia a dia; enfim, de comunicar ao executar
suas Atividades Instrumentais de Vida Diária.
Outro fator importante de treinamento dos serviços para lidar com o processo de
envelhecimento e comunicação com idosos é a “lentificação” própria do processo de
envelhecimento. Assim o tempo do idoso no processo comunicativo ou mesmo
desenvolvendo uma atividade fora do ambiente doméstico é diferente dos demais, e foi
apontado como um fator que influencia a interação.
As atitudes de impaciência podem estar inter-relacionadas a lentificação desses idosos.
Sabe-se do declínio que o processo de envelhecimento pode impor ao organismo, os
processos cognitivos podem estar lentificados. “No entanto, embora o envelhecimento normal
possa apresentar uma lentificação dos processos mentais, isto não representa perda de funções
cognitivas” (BATISTA et al, p. 804). Ademais, o isolamento social que vivenciam os idosos
pode expô-los a mudanças significativas no humor, onde a depressão também tem influência
nos processos cognitivos, e a lentificação é uma de suas características.
Como estratégia para se adaptar ao processo de envelhecimento, ou mesmo à
comunicação/interação na execução das Atividades Instrumentais de Vida Diária, os idosos
apontaram pedir ajuda e informações, e para isto os “serviços/pessoas” devem estar
preparados e pode-se utilizar como estratégias no contato com idosos, frases simples e curtas;

104

falar devagar; evitar interromper a fala do idoso; falar de frente; mantendo contato de olho
com o idoso; considerar o tempo do idoso; permitir que desenvolva as atividades de acordo
com as características pessoais; podem contribuir para diminuição de ruídos (ROQUE,
ORTIZ, ARAÚJO, BERTOLUCCI 2009; SANTANA et al, 2008).
Entretanto a própria atitude do idoso com outro idoso pode ser considerado uma
espécie de “ageismo” entre os pares, isto limita a mudança de cultura para um envelhecimento
ativo. Contudo, deve-se utilizar o grupo como uma estratégia para a desconstrução de imagens
negativas que favoreçam atitudes ou mesmo inviabilize a comunicação, e que acabam por
reforçar o discurso do negativo associado ao envelhecimento.
Em estudo realizado com o objetivo de discutir a visão de profissionais enfermeiros e
graduandos sobre o envelhecimento obtiveram como parte de seus achados, a “visão positiva
associada às condições e/ou situações favoráveis na qual o idoso foi destacado e valorizado
positivamente como indivíduo; a visão negativa se deu pela recordação de que os idosos são
pessoas carentes e de difícil convivência” (SCHIMIDT; SILVA, 2011, p. 616-617). Infere-se
que tais profissionais e graduandos fazem parte do contexto social e que tal percepção pode
perpetuar um cultura do envelhecimento como perda e incapacidade.
Ainda como afirmam Caldas e Tomaz (2010, p.77) “o corpo expõe claramente a
chegada da velhice, pois além de tornar-se mais lento e sucessível a doenças, adquire rugas e
perde a sua firmeza e vigor.” Como citam “tal modelo de corpo não é considerado belo nesta
sociedade; portanto, há uma perda de valor social” (CALDAS; TOMAZ, 2010, p. 77).
Corroborado, desse modo, ao referencial teórico Berlo (1999) ao destacar as
características pessoais do receptor e emissor influenciando o processo de comunicação.
Como também o sistema social e cultural influencia na efetividade da comunicação. As
imagens que circundam o envelhecimento tem relação em como se dão as interações, o
domínio da linguagem escrita e falada influencia; os canais de comunicação utilizados; o
prestígio ou status social de que desfruta o idoso; a formação educacional e religiosa. Da
mesma forma Leininger e McFarland (2006) apontam tais características influenciando o
cuidado de enfermagem e, portanto, devem ser considerados para potencializar o contexto da
comunicação na execução das Atividades Instrumentais de Vida Diária.
Contudo, a experiência cultural de ser idoso executando as Atividades Instrumentais
de Vida Diária é individual e contextual. Embora, os achados possam ser generalizados e
aplicáveis nas atividades grupais sob a forma de oficinas, para que os idosos tenham
efetividade na comunicação, o cuidado congruente individualizado deve ser a finalidade.
Considerar o idoso e suas características pode potencializar estratégias comunicativas,
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diminuindo os ruídos e barreiras na comunicação. Acrescido da necessidade de ampliação dos
esforços de preparação do setor de serviços para uma cultura do envelhecimento ativo e de
participação social.
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CONCLUSÃO

Ao discutir o processo de comunicação entre os idosos e as pessoas que os atendem no
contexto de execução das Atividades Instrumentais de Vida Diária, fonte ou receptor de
mensagens, amplia-se a visão do papel do enfermeiro nos Grupos de Convivência. Se desnuda
o cuidado de enfermagem para além do geriátrico, do biológico. E se descortina um cuidado
congruente, analítico do contexto do idoso.
Descrever o processo de comunicação na execução das Atividades Instrumentais de
Vida Diária identifica-se o que diminui a efetividade comunicativa, ou seja, a presença de
ruídos: quando esses não estão adaptados à exigência de conhecimento tecnológico; quando
são expostos as atitudes de imagens negativas associadas ao envelhecimento; quando o
profissional utiliza de uma linguagem técnica incompreensível ao idoso e não valida sua
compreensão da mensagem; ou mesmo não dispensa o tempo e atenção necessária para que o
idoso decodifique a mensagem; apreenda o conteúdo da informação; diminui-se igualmente a
efetividade comunicativa.
A aplicabilidade dos resultados desta dissertação esta na proposição de atividades nas
oficinas que proporcione habilidades comunicativas. Na aquisição de conhecimentos dos
idosos para adquirir habilidades para estabelecerem uma comunicação efetiva. Para emitir a
mensagem de forma a expressar claramente o que desejam. E, de outro modo ao receberem as
mensagens, sejam capazes pelos seus próprios recursos, de compreendê-las, diminuindo os
ruídos, e potencializando a execução das Atividades Instrumentais de Vida Diária com
autonomia e independência, com bem estar.
Mas esta aplicabilidade, sobretudo demanda o zelo do cuidado culturalmente
congruente amparado nos princípios da enfermagem gerontológica de promoção do
envelhecimento ativo e participação social. Ou seja, a promoção da saúde deve considerar as
limitações dos idosos, as questões culturais e a visão de mundo. Não são todos os idosos que
querem se beneficiar do aprendizado tecnológico, ou do celular, ou de ir ao caixa eletrônico.
Compromete-se com o cuidado congruente promover a autonomia e independência para as
Atividades Instrumentais de Vida Diária considerando os aspectos culturais, de contexto do
sujeito, de suas habilidades e barreiras comunicativas.
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A aquisição de habilidades e competências para a resolução de problemas da vida
prática, como usar de forma adequada o cartão de passagem, ou mesmo o computador para a
gerência da vida financeira, dominar a linguagem, utilizar instrumentos mediados pelas
tecnologias, ter autonomia e independência para ir e vir, ser cônscio de seu papel dentro da
sociedade influencia o processo de comunicação. Portanto o conhecimento desses fatores
pode apontar para o que aumenta ou diminui a efetividade da comunicação.
Contudo, há que se ajudarem os idosos a produzir mensagens emitidas para quem os
atende e interage de forma clara e sem ruídos. Ainda é necessário dispor o código da melhor
forma possível, clarificando o discurso, diminuindo o ruído na mensagem. Pois, ao
codificarmos uma mensagem, escolhemos os símbolos e os organizamos de forma coerente
para que tenha sentido, para tanto organiza-se o tipo de comunicação, verbal, não verbal, e
idealmente a associação dos vários tipos e canais apontam para uma comunicação mais
efetiva.
Ao receberem a mensagem, os idosos a decodificam, procurando traduzir o código
disposto em certa ordem e conteúdo, simbolizando a intenção comunicativa. Recebem pelos
seus canais e em seu sistema nervoso, atribuem significado à mensagem. Tal significado está
em um contexto de interação e ambos utilizam os sentidos perceptuais corporais contidos no
organismo humano, o que os auxilia na interpretação da intenção comunicativa, portanto um
processo cognitivo complexo. E que no idoso possuem especificidades, lentidão, necessidade
de afeto na comunicação, necessidade de contar suas experiências, e de proximidade com o
receptor da mensagem, de adaptação às necessidades biológicas ou psicocognitivas.
Afinal, comunicar é um jogo de influências e negociações, influenciar prescinde de
uma intenção que busca atitudes e comportamentos de comunicação. No caso dos idosos,
conseguir executar as Atividades Instrumentais de Vida Diária, proporciona status de saúde,
de utilidade, de bem estar e adaptação. Para tanto, precisam dominar a linguagem no contexto
da atualidade e, ainda dispor de recursos e conhecimentos tecnológicos.
Assim, esta pesquisa pode contribuir na área gerontogeriátrica, e em especial para o
Enfermeiro Gerontólogo, quando discute as questões imbricadas no processo de comunicação
de idosos na execução das Atividades Instrumentais de Vida Diária. Ao contribuir na
aquisição de conhecimentos necessários a adaptação e inserção no contexto social.
Para o cuidado de Enfermagem Gerontogeriátrica, oferece subsídios para um cuidado
congruente, cuidados para promoção da saúde para além do biológico. Esse estudo
proporciona indícios de estratégias para a efetividade comunicativa de idosos ao executar as
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Atividades Instrumentais de Vida Diária, como base para a construção de oficinas, que se
baseiem na construção de habilidades com reflexo na vida prática.
Para o ensino, contribui quando constrói conteúdos específicos sobre o cuidado de
enfermagem ao idoso na execução das Atividades Instrumentais de Vida Diária.
Fundamentando-se a formação em investigação a luz de uma teoria de enfermagem e em um
método específico e apropriado de enfermagem. Ademais, trata-se de um fenômeno concreto
à vida dos idosos, que pode ser utilizado como referencial para o ensino de intervenções de
enfermagem em grupos para idosos.
E, além disso, esse estudo contribui em como pensar a aplicação do Processo de
Comunicação – teoria da comunicação – aos fenômenos da enfermagem transcultural.
Almejar um cuidado congruente e competente com implicações práticas para a vida dos
idosos nos grupos. Abrange-se a comunicação como um instrumento essencial e
integralizador do cuidado cultural, entre o Enfermeiro Gerontólogo e os idosos nos grupos, e
desses nos ambientes de execução das Atividades Instrumentais de Vida Diária.
O estudo também contribuiu para meu crescimento pessoal, como observador das
questões gerontológicas, sensibilizei-me em meu dia-a-dia ao presenciar rotineiramente o
objeto de estudo. A ponto de confundir momentos de coleta de dados e de convívio pessoal na
execução das minhas Atividades Instrumentais de Vida Diária. Realizar um estudo fundado na
etnografia é mergulhar, é exercitar o distanciamento e aprofundamento, e dosar esta medida é
por demais complexo.
Como limitações do estudo tem-se a não realização da entrevista de aprofundamento
com os informantes gerais dos serviços (bancos, supermercados, shoppings, motoristas e
cobradores de ônibus), que não ocorreu pela magnitude de tempo para liberação dos locais e
do Comitê de Ética em Pesquisa. Entrevistar estes sujeitos poderia ter oferecido maior
esclarecimento se estes estão preparados para a comunicação com o idoso, ou mesmo se
percebem estratégias ou ruídos ao comunicarem com os idosos. Outra limitação foi à
inviabilidade de observar o próprio grupo de idosos entrevistados na execução de suas
Atividades Instrumentais de Vida Diária. Porém, seguiu-se a recomendação de observar os
espaços apontados pelos informantes chaves.
As observações e entrevistas realizadas permitiram ampliar o conhecimento das
implicações sobre o Domínio de Investigação do objeto de estudo. Mas recomendam-se novos
estudos, como testar as estratégias apontadas em oficinas e analisar se houve melhora na
execução das Atividades Instrumentais de Vida Diária dos idosos participantes. São estudos
que podem contribuir para o aprofundamento sobre a temática defendida nesta dissertação e
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para a área de enfermagem gerontológica consolidar sua atuação nos espaços de promoção da
saúde, da participação social e do envelhecimento ativo.
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APÊNDICES
APÊNDICE A
Roteiro de observação/diário de campo
1) Data: ________/______________/__________________
2) Dia da semana:__________________________________
3) Local de observação:_________________________ Nº da observação
4) Horário da observação: Início:_____:_________h. Termino: ______:________h.
5) Tempo total de observação:_________h.
6) “Onde” (“uma explicação do cenário específico”, a descrição dos locais onde se passam os
fenômenos;
7) “Quem” (uma descrição dos participantes);
8) “Quanto” (“cronologia dos eventos”, a descrição, por exemplo, do tempo de duração, dia
do mês, se início ou final de mês);
9) “De que Forma, “Como” e “a Estrutura”(descrição de comportamentos e interações,
registros de conversas).

Anotações:
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APÊNDICE B
Roteiro de entrevista de reconhecimento (Informante Chave)
Dados sócio-demográficos
1) Nome:_______________________________________________________________
2) Identificação: ___________________ 3) Sexo: M ( ) F( ) 4) Idade:______________
5) Grau de escolaridade:_______________ Formação: __________________________
6) Naturalidade: _______ Bairro/Cidade atual:_________________________________
7) Atividade Profissional: Trabalha ( ) Sim ( )Não. Se sim, em quê?_______________
Aposentado ( ) Pensionista ( ) Outros ( ) Especificar___________________________
8) Doenças preexistentes: _________________________________________________
9) Uso de medicamentos:__________________________________________________
10) Portador de alguma necessidade especial:__________________________________
11) Arranjo Familiar:_____________________________________________________
12) Há quanto tempo frequenta o Espaço Avançado?____________________________
13) Número de atividades que desenvolve no Espaço Avançado: _____________________
14) Você frequenta outro espaço semelhante: sim ( ) não ( ) Qual _________________
15) Quais os locais e ou espaços públicos (bancos, supermercados, shoppings) você costuma
frequentar? Dê exemplos de cada local.
16) Em que horário você costuma frequentar esses espaços? O Porquê desses horários?
17) Quantas vezes por semana você frequenta esses espaços?
18) Vai acompanhado a esses locais, ou costuma efetuar suas atividades sozinho?
19) você percebe um tratamento diferenciado em relação ao idoso nesses espaços onde
frequenta? Por quê? Poderia da um exemplo?
20) Acredita que as pessoas têm dificuldades de se comunicar com os idosos nesses espaços?
Por quê? Poderia dar um exemplo?
21) Você costuma usar filas preferenciais? Se não por quê?
22) As pessoas que lhe atendem, na sua percepção estão preparadas para atender os idosos?
Por quê? Poderia dar um exemplo?
23) Você senti dificuldades para se comunicar com as outras pessoas nos vários espaços em
que frequenta? A que atribui essa dificuldade? Poderia dar um exemplo?
24) Você costuma citar os seus direitos de idoso quando alguém desrespeita seus direitos nos
locais em que frequenta?
25) Gostaria de falar mais alguma coisa sobre a comunicação entre o idoso e a sociedade?
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APÊNDICE C
Roteiro de entrevista de aprofundamento (Informante Chave)

Estou realizando um estudo sobre como você se comunica no contexto social
desenvolvendo atividades que são conhecidas como Atividades Instrumentais de Vida Diária,
são exemplos, fazer compras, usar transporte pessoal ou público, controlar a própria
medicação e finanças.
Mesmo com as políticas de atenção ao idoso e estímulo a uma cultura de
envelhecimento ativo e saudável, diariamente os idosos ainda estão à margem da sociedade,
isso se traduz nos diálogos e tratamentos que são dispensados aos idosos todos os dias.
Para exemplificar tem-se o desrespeito ao idoso no transporte coletivo, o tratamento
nas instituições bancárias entre outros exemplos que são expressos em sua grande maioria por
uma atitude inclusive materializada na palavra, no diálogo.
Assim a partir desse momento me fale sobre a comunicação entre o senhor e as muitas
pessoas com que se relaciona, dialoga no dia a dia que desenvolve as AIVDs.
Dados Sociodemográficos
1) Nome:_______________________________________________________________
2) Identificação: ___________________ 3) Sexo: M ( ) F( ) 4) Idade:______________
5) Grau de escolaridade:_______________ Formação: __________________________
6) Naturalidade: _________________________________________________________
Bairro/Cidade atual:_____________________________________________________
7)

Atividade

Profissional:

Trabalha

(

)

Sim

(

)

Não.

Se

sim,

em

quê?___________________________________________________________________
Aposentado ( ) Pensionista ( ) Outros ( ) Especificar___________________________
8) Renda: ( ) até 1 salário mínimo ( ) até 2 salários mínimos ( ) até 3 salários mínimos ( )
mais de 3 salários mínimos
9) Doenças preexistentes: _________________________________________________
10) Acompanhamento médico: ( ) sim ( ) não
11) Uso de medicamentos: ( ) sim ( ) não. Se sim, quais medicamentos?_________________
12) Portador de alguma necessidade especial:
( ) Auditiva ( ) Visual
( ) Fonação: ___________________________________________________________
( ) Uso de prótese: ______________________________________________________
(

) Uso de órtese: ______________________________________________________
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13) Há quanto tempo frequenta o Espaço Avançado?____________________________
Número de atividades que desenvolve no Espaço Avançado: _____________________
Quais

são

as

atividades?

______________________________________________________________________
15)

Você

frequenta

outro

espaço

semelhante:

sim

(

)

não

(

)

Qual

______________________________________________________________________
16. Valores culturais, crenças e estilo de vida
16.1. Saúde (bem-estar) /Cuidado (autocuidado)
a. O que é saúde para você?
b. Auto percepção de saúde: Como está a sua saúde?
c. Como você cuida de sua saúde?
d. Como a sua saúde influencia no desenvolvimento das AIVDs?
16.2. Contexto ambiental, linguagem e etnohistória
a. Você consegue perceber os ambientes adaptados aos idosos (acessibilidade)?
b. O transporte público está adaptado para atender ao idoso? Quais as dificuldades você
encontra no cotidiano? Poderia dar um exemplo?
c. As instituições comerciais (bancos, supermercados, shoppings centers) estão
adaptadas para atender ao idoso? Quais as dificuldades você encontra no cotidiano?
Poderia dar um exemplo?
16.3. Processo de comunicação
a. Qual a importância da comunicação para você no desenvolvimento das AIVDs?
b. A linguagem utilizada nos ambientes em que você frequenta está adaptada ao idoso?
Poderia dar um exemplo?
c. Quais são dificuldades você encontra para se comunicar com as outras pessoas quando
você desenvolve as AIVDs?
17. Fatores Educacionais
Vide item nº 5 referente aos dados sociodemográficos.
18. Fatores Econômicos
Fale sobre as experiências vivenciadas como cliente (consumidor) idoso nos vários ambientes
em que frequenta.
19. Fatores Políticos e Legais
a. Sobre as políticas de atenção ao idoso. Qual é o seu conhecimento sobre elas?
b. Política de atenção ao idoso. Você percebe a sua aplicação?
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c. Respeito aos direitos dos idosos. Você se sente respeitado nesses ambientes que
desenvolve as AIVDs?
d. Você utiliza filas preferenciais? Se não por quê?
20. Fatores Tecnológicos
a. Quais eletroeletrônicos você tem e utiliza em casa? (computador, tablete etc.)
b. Você utiliza tecnologias para resolver assuntos relacionados à gerência da vida
financeira (Caixas eletrônicos, internet). Poderia dar um exemplo?
c. Quando você encontra alguma dificuldade em lidar com novas tecnologias qual é a sua
atitude?
d. Você atualiza-se quanto ao uso de tecnologias (cursos de informática)?
21. Fatores Religiosos e Filosóficos
a. Qual a sua religião?
b. Como é a sua comunicação com as outras pessoas no ambiente religioso?
22. Parentesco e Fatores Sociais
a. Você mora com quem?
b. Você recebe ajuda de familiares para desenvolver as AIVDs?
23.1. Envelhecimento
a. O que é ser idoso para você?
b. Como é a experiência de viver essa fase de sua vida?
c. Como acha que as outras pessoas veem o idoso e o envelhecimento?
d. Como é a sua adaptação ao processo de envelhecimento no cotidiano para desenvolver
as AIVDs?
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APÊNDICE D
Roteiro de entrevista informante geral (Profissionais do projeto)

Dados sociodemográficos
1) Nome:_______________________________________________________________
2) Identificação: ___________________ 3) Sexo: M ( ) F( ) 4) Idade:______________
5) Grau de escolaridade:_______________ Formação: __________________________
6)

Oficina

em

que

desenvolve

atividades

com

idosos:

______________________________________________________________________
7) Os idosos costumam conversar no grupo sobre as dificuldades de comunicação que
vivenciam quando desenvolvem as Atividades Instrumentais de Vida Diária?
8) Quais dificuldades de comunicação são relatadas pelos idosos no desenvolvimento das
Atividades Instrumentais de Vida Diária que você observa?
9) O tema comunicação e as Atividades Instrumentais de Vida Diária já foi trabalhado no
grupo?
10) Na sua opinião quais são as possíveis causas das dificuldades de comunicação que o idoso
enfrenta quando desenvolve as Atividades Instrumentais de Vida Diária?
11) Gostaria de falar mais alguma coisa sobre Comunicação e idosos no desenvolvimento de
Atividades Instrumentais de Vida Diária?
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APÊNDICE E
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Título do Projeto: COMUNICAÇÃO ENTRE IDOSO E SOCIEDADE NA PERSPECTIVA
DE FREQUENTADORES DE GRUPOS PARA TERCEIRA IDADE.
Pesquisador Responsável: Prof.ª Drª. Rosimere Ferreira Santana
Instituição: Universidade Federal Fluminense
Telefones: (21) 26299464 (21) 88241026
Contato para dúvidas: Enf.º George Luiz Alves Santos
Telefones: (21) 981696498 (21) 972168863
Nome do voluntário:_____________________________________________________
Idade: __________anos

R.G. _________________________________________

E-mail: _______________________________________________________________
O Sr. (a) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa “Comunicação
entre idoso-idoso, família e sociedade: implicações para o cuidado de enfermagem”, de
responsabilidade do pesquisador Professora Drª Rosimere Ferreira Santana.
O objetivo da pesquisa trata de analisar como se dá a comunicação quando esse
desenvolve as Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVDs) fora de casa.
A pesquisa pretende-se utilizar de entrevistas, estas gravadas e posteriormente
transcritas, ficando sob a responsabilidade dos pesquisadores envolvidos por um período de
05 (cinco) anos, esgotando-se esse período todo o material será destruído.
Não existem riscos diretos físicos, e os desconfortos psicológicos serão minimizados
com a realização em local seguro e confortável, sendo assegurado o seu anonimato.
O estudo pretende trazer benefícios para área da enfermagem e gerontologia
contribuindo para a compreensão da dinâmica das interações e padrões de comunicação de
idosos ao desenvolverem as Atividades Instrumentais de Vida Diária.
Caso necessite, poderão ser marcados encontros para respostas ou esclarecimentos
acerca dos procedimentos e dúvidas relacionados à pesquisa.
A sua participação nesta pesquisa é de caráter voluntário, podendo se desligar a
qualquer momento.
Os resultados da pesquisa serão tornados públicos em trabalhos e/ ou revistas
científicas, sendo mantido o caráter confidencial de todas as informações relacionadas à sua
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privacidade. Este documento será elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo sujeito da
pesquisa e/ou seu representante legal e uma arquivada pelo pesquisador.

Eu, __________________________________________, declaro ter sido informado e
concordo com minha participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito.
Niterói, _____ de ___________ de ______.

_____________________________________________________________
(Entrevistado)

____________________________________________
George Luiz Alves Santos (responsável por obter o consentimento)

_______________________________________________________
1ª Testemunha

__________________________________________________
2ª Testemunha
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APÊNDICE F
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Título do Projeto: COMUNICAÇÃO ENTRE IDOSO E SOCIEDADE NA PERSPECTIVA
DE FREQUENTADORES DE GRUPOS PARA TERCEIRA IDADE.
Pesquisador Responsável: Prof.ª. Dr.ª Rosimere Ferreira Santana
Instituição: Universidade Federal Fluminense
Telefones: (21) 26299464 (21) 88241026
Contato para dúvidas: Enf.º George Luiz Alves Santos
Telefones: (21) 981696498 (21) 972168863
Nome do voluntário:_____________________________________________________
Idade: __________anos

R.G. _________________________________________

E-mail: _______________________________________________________________
O Sr. (a) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa “Comunicação
entre idoso-idoso, família e sociedade: implicações para o cuidado de enfermagem”, de
responsabilidade do pesquisador Professora Dr.ª Rosimere Ferreira Santana.
O objetivo da pesquisa trata de analisar como se dá a comunicação do idoso quando
esse desenvolve as Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVDs) fora de casa.
A pesquisa pretende-se utilizar de entrevistas, estas gravadas e posteriormente
transcritas, ficando sob a responsabilidade dos pesquisadores envolvidos por um período de
05 (cinco) anos, esgotando-se esse período todo o material será destruído.
Não existem riscos diretos físicos, e os desconfortos psicológicos serão minimizados
com a realização em local seguro e confortável, sendo assegurado o seu anonimato.
O estudo pretende trazer benefícios para área da enfermagem e gerontologia
contribuindo para a compreensão da dinâmica das interações e padrões de comunicação de
idosos ao desenvolverem as Atividades Instrumentais de Vida Diária.
Caso necessite, poderão ser marcados encontros para respostas ou esclarecimentos
acerca dos procedimentos e dúvidas relacionados à pesquisa.
A sua participação nesta pesquisa é de caráter voluntário, podendo se desligar a
qualquer momento.
Os resultados da pesquisa serão tornados públicos em trabalhos e/ ou revistas
científicas, sendo mantido o caráter confidencial de todas as informações relacionadas à sua
privacidade. Este documento será elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo sujeito da
pesquisa e/ou seu representante legal e uma arquivada pelo pesquisador.
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Eu, __________________________________________, declaro ter sido informado e
concordo com minha participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito.
Niterói, _____ de ___________ de ______.

_____________________________________________________________
(Entrevistado)

____________________________________________
George Luiz Alves Santos (responsável por obter o consentimento)

_______________________________________________________
1ª Testemunha

__________________________________________________
2ª Testemunha

129

ANEXOS
Anexo 01 – Parecer de aprovação do projeto
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