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RESUMO 

A população vem passando por uma crescente transformação nos últimos anos em relação à 

longevidade, ou seja, hoje há mais idosos do que jovens e a tendência é que esse número se 

multiplique ao longo dos anos. Nesse contexto, o número de mulheres idosas, comparado 

ao número de homens, apresenta uma proporção muito maior, constituindo o fenômeno da 

feminização da velhice. A mulher sempre foi exposta a discriminação, enfrentando, dia 

após dia, os desafios impostos pela sociedade e que, quando idosa, tende a ser menos 

visível no meio em que vive, tendo em vista os papéis culturais e sociais que, ao longo dos 

tempos vem sendo atribuídos à mulher. Entretanto, existem questões específicas da mulher 

que precisam ser consideradas na perspectiva do cuidado integral e, dentre elas, alguns 

agravos à saúde, como o câncer. Este estudo aborda a visão de mulheres idosas de um 

grupo de convivência sobre a prevenção do câncer de mama e do colo de útero e tem como 

objetivos: Discutir a atuação do enfermeiro na prevenção do câncer de mama e de colo de 

útero entre mulheres idosas; Descrever como mulheres idosas de um grupo de convivência 

veem a prevenção do câncer de mama e colo de útero; Elaborar um folder educativo para 

mulheres idosas de um grupo de convivência sobre autocuidado para prevenção do câncer 

de mama e colo de útero. Trata-se de pesquisa qualitativa, realizada no período de março a 

abril de 2016 no Espaço Avançado de Trabalho Social com Idosos (UFFESPA) da Escola 

de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense (UFF), por meio de uma oficina, 

com registros em filmagem, tendo como participantes onze idosos do grupo de convivência 

do referido programa. Os dados foram transcritos, identificados com nomes fictícios e, 

posteriormente, submetidos à análise temática emergindo como categorias: Autoimagem: 

espelho da vida; Autoconhecimento: o eu interior; Envelhecer: a melhor idade? ; Fazendo 

história: recordar é viver; Prevenir é agir: rompendo barreiras do exame preventivo 

ginecológico em idosas. Constatou-se que é fundamental promover atividades que 

estimulem o autoconhecimento da mulher idosa, por meio de estratégias que viabilizem um 

espaço de convivência onde os idosos compartilham conhecimentos  e experiências e 

recebem orientações que possibilitam o autoconhecimento e a tomada de consciência 

quanto ao autocuidado para melhoria da qualidade de vida. 

Palavras chave: Saúde da Mulher; Enfermagem geriátrica; Autocuidado; Cuidados de 

Enfermagem 



 

ABSTRACT 

 

 

The population has experienced a growing transformation in recent years in relation to 

longevity, that is, today there are more elderly people than young people and the trend is 

that this number is multiplied over the years. In this context, the number of older women, 

compared to the number of men, presents a much higher proportion, constituting the old age 

feminization phenomenon. The woman has always been  exposed to discrimination facing 

day after day, the challenges posed by society and, when old, tend to be less visible in the 

environment they live in, given the cultural and social roles that, over time He has been 

assigned to women. However, there are specific women's issues that need to be considered 

from the perspective of comprehensive care and, among them, some health problems, such 

as cancer. This study addresses the vision of elderly women from a support group on the 

prevention of breast cancer and cervical and aims to: Discuss the role of the nurse in the 

prevention of cancer of breast and cervical among older women; Describe how older 

women a support group see the prevention of breast cancer and cervical cancer; Develop an 

educational brochure for older women a support group on self-care for prevention of cancer 

of the breast and cervix. It is a qualitative research, carried out from March to April 2016 in 

Advanced Social Work space with Elderly (UFFESPA) of the School of Social Service, 

Federal Fluminense University (UFF), through a workshop, with records in shooting , with 

the eleven participants of the elderly of the program living group. The data were 

transcribed, identified with fictitious names and later submitted to thematic analysis as 

emerging categories: Self Concept: mirror of life; Self-knowledge: the inner self; Age: the 

best age? ; Making history: remember is to live; Prevention is action: breaking barriers of 

preventive gynecological examination in elderly women. It was found that it is essential to 

promote activities that encourage self-awareness of elderly women through strategies that 

enable a living space where seniors share knowledge and experiences and receive guidance 

that enable self-knowledge and awareness regarding self-care improvement quality

 of life. Keywords: Women's Health; Geriatric 

Nursing; self-care; Nursing care 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

Motivação para o tema do estudo 

 

 

A motivação para o tema desse estudo veio desde a trajetória acadêmica, quando senti a 

necessidade de saber mais sobre a saúde da mulher, em uma perspectiva integral, a partir da 

Atenção Primária. Observava durante as aulas teóricas uma carência de assuntos sobre os 

problemas da mulher idosa, pois nas disciplinas do Curso de Graduação, tanto Saúde da 

Mulher I quanto Saúde da Mulher II, a abordagem era mais centrada em gestantes e mães e, 

pouco, ou quase nada, era discutido sobre as necessidades da mulher, principalmente da 

mulher idosa. 

Durante o ensino teórico, as aulas se baseavam na transformação do corpo da 

mulher para a concepção da criança, desde a produção de hormônios até o parto em si. 

Assim como no ensino teórico prático, em que colocamos na prática conteúdos teóricos 

durante os atendimentos aos clientes, era sempre voltado para a gestação e concepção, a 

técnica de amamentação e possíveis complicações do parto e pós-parto. 

A partir de então, comecei a refletir sobre outras dimensões da saúde da mulher  e 

passei a me questionar: Quando será que aquela mulher vai ser vista como mulher 

novamente? Ou será para sempre mãe? Será que ela já foi vista assim um dia? 

Em outro momento do Curso, durante as atividades acadêmicas na  atenção básica 

em saúde, passei a observar que dentre as funções do enfermeiro, que atua em Unidade 

Básica de Saúde (UBS), se inclui a atuação acerca da orientação e incentivo às práticas de 

prevenção, não só do câncer de mama e colo de útero, mas sobre outros temas da saúde tais 

como: Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs), tuberculose, dengue, vacinação, 

dentre outros. 

Lendo sobre essa atuação do enfermeiro, ampliei meu olhar e vi que essa atividade 

do enfermeiro tem como finalidade incentivar o indivíduo no cuidado com a própria saúde a 

partir de conhecimentos sobre autocuidado e formas de prevenção e controle de doenças. 

Portanto, vislumbrei que o enfermeiro pode fazer o diferencial no cuidado daquele cliente, 

pois seu foco está além da assistência, envolvendo o seu papel de educador. (SANTOS, 

2010) 
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O tema e sua contextualização 

 

 

O aumento da população idosa no Brasil e no mundo é um fenômeno com 

repercussões sociais, políticas e econômicas que demanda estudos e discussões em diversos 

âmbitos da sociedade. Nesse contexto, a ampliação da longevidade no Brasil traz consigo o 

aumento da prevalência de doenças crônicas e dos agravos à saúde e, consequentemente, a 

presença maior de idosos nos ambientes hospitalares (DUCA et al, 2010; IBGE, 2010). 

Há vários fatores associados ao aumento da população idosa dentre eles as políticas 

urbanas de saúde pública como vacinação, higiene e outras campanhas sanitárias, redução 

das taxas de fecundidade, o uso de métodos contraceptivos, a esterilização das mulheres na 

fase reprodutiva, além dos avanços tecnológicos que acarretaram uma influência na 

medicina. (LIMA; BUENO, 2009). 

Nesse contexto, Oliveira, et al. (2013) afirmam que a longevidade pode trazer para 

si fatores que contribuirão para uma problemática particular, deixando-a exposta a uma 

probabilidade de adoecer o que implica na necessidade de maior carga de dependência e de  

cuidados em saúde. 

O envelhecimento é um processo contínuo e progressivo que engloba ambos os 

gêneros. Porém, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2010), o número de mulheres idosas sobrepõe o número de homens idosos, demarcando o 

fenômeno denominado de feminização da velhice. (NICODEMO; GODOI, 2010) 

A feminização da velhice para, Nicodemo e Godoi (2010), , se dá a partir de as 

mulheres constituírem maior parte da população idosa por todo o mundo. Além disso, a 

estimativa é de que as mulheres vivam em média de cinco a sete anos a mais que os 

homens. As mulheres acumulam, no decorrer da vida, desvantagens, como violência, 

discriminação, salários inferiores ao dos homens, dupla jornada, baixa escolaridade, solidão 

pela viuvez, e apresentam maior probabilidade de serem mais pobres do que os homens, 

dependendo assim, de mais recursos externos. (ALMEIDA, et al. 2015). 

Mas, frente a essa realidade, Santos, Santana e Borges (2010, p.437) ressaltam 

também que: 
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Vivendo mais, as mulheres têm melhor percepção do seu processo de 

envelhecimento, caracterizadas por padrões ou caminho de fases em suas vidas. 

Na fase de envelhecimento, em que essas mulheres se encontram, o marco 

principal é o surgimento de sintomas, derivados do climatério e menopausa. 

 

 

Nessa linha de pensamento, segundo Almeida, et al. (2015), a predominância de 

mulheres na população idosa, apresenta duas vertentes, uma positiva e outra negativa tanto 

para essa idosa quanto para sua família, uma vez que pode estar associada a maior risco 

social e, ao mesmo tempo, a uma reestruturação do espaço relacional por ser a mulher idosa 

importante elo para a rede de apoio familiar. 

As mulheres são mais vulneráveis a doenças e essa vulnerabilidade está relacionada 

à qualidade de informação que recebem, ou seja, o tipo de informação que a pessoa dispõe e 

como a utiliza (LIMA; BUENO, 2009). 

Nesse sentido no que se refere à informação em unidades básicas de saúde, Santos, 

Santana e Borges (2010, p.437), destacam que: 

 

Na assistência realizada a idosas nas Unidades Básicas de Saúde faz-se 

importante a disseminação de informações a essas mulheres na melhor idade para 

maior conhecimento de si mesmas, da utilização de produtos e técnicas naturais e 

sintéticas. Necessitam receber orientações sobre a redução dos hormônios, a 

função dos mesmos e quais são, sobre a necessidade de reposição hormonal, seus 

riscos, benefícios e efeitos colaterais e, também, uma explicação sobre sua 

fisiologia e anatomia, possibilitando um esclarecimento sucinto desse período e 

das alterações ocorridas com o seu corpo. 

 

 

O caderno de atenção básica voltado para o envelhecimento saudável (BRASIL, 

2006), aborda a prevenção dentro do contexto de promoção de hábitos saudáveis referindo-

se a grande demanda de agravos que essa população está exposta, dentre elas: quedas, 

violência intrafamiliar e maus tratos, osteoporose, hipertensão, diabetes, HIV, entre outras. 

E, dentre as doenças mais comuns em idosas, destacam-se: depressão, cardiopatias, 

doenças nas articulações e ossos, cataratas, diabetes mellitus, e o câncer de mama e colo de 

útero, que vem crescendo cada vez mais. (OLIVEIRA et al 2013). 

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA, 

2016), até o presente momento há uma incidência de 16.340 casos novos de câncer de colo 

de útero e 57.960 novos casos de câncer de mama. Enquanto que no ano 
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de 2013 o INCA registrou 14.388 casos de mortes por conta do câncer de mama sendo 181 

homens e 14.206 mulheres, e 5.430 óbitos foram por câncer de colo de útero. 

Tais dados mostram a magnitude da problemática do câncer entre mulheres e alerta 

para a necessidade de melhoria na assistência à essa população, visando a atenção integral à 

saúde da mulher e inserção de planos e metas para erradicar a doença e a promoção, 

prevenção e detecção são meios fundamentais para lidar com a mesma. 

Nesse contexto, um grande provedor dessa assistência é a Atenção Básica (AB), ou 

mais conhecida como Atenção Primária à Saúde, que é a assistência de maneira 

descentralizada e próxima da família e de toda a comunidade. A Atenção Básica é a 

principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) e um bom gerenciamento na 

Unidade Básica de Saúde (UBS) pode contribuir para diminuir em escala a grande demanda 

hospitalar (BRASIL, 2013). 

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) são responsáveis por articular atividades que 

contemplem as práticas do controle do câncer de mama e do colo de útero, de maneira a 

possibilitar a integração entre a detecção e o mecanismo de tratamento, composto desde o 

diagnóstico até o tratamento em qualquer hora, ou seja, uma atenção integral a saúde 

daquele cliente. (BRASIL, 2013) 

Os diferentes métodos de desenvolver ações de promoção à saúde da mulher podem 

ser feitas mediante práticas de educação em saúde, importante componente do trabalho da 

equipe da UBS, vinculando não só a promoção dentro da unidade, mas fora dela, como por 

exemplo as escolas, já que a educação é algo que se começa desde pequeno e é aprimorada 

ao longo da vida. 

 

O controle dos cânceres do colo de útero e da mama depende de uma atenção 

básica qualificada e organizada, integrada com os demais níveis de atenção. 

Somente dessa forma é possível combater essas doenças e diminuir a mortalidade 

por elas (BRASIL, 2013, p.18). 

 

 

Segundo Bezerra et al (2011), a mulher idosa tem apresentado uma busca incessante 

pelos serviços de saúde, procurando por cuidados integrais não só para ela, mas para seus 

familiares. Portanto, é importante acolher a mesma e prestar assistência adequada  as suas 

necessidades visando promover uma melhor qualidade de vida e um envelhecimento 

saudável. O vínculo que é gerado durante os atendimentos deve ser preservado, pois é a 

partir dele que o profissional de saúde conseguirá as informações 
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pertinentes para o decorrer do tratamento, além de minimizar o desconforto, medo, 

insegurança, na primeira consulta. 

Entretanto, em estudo sobre o conhecimento de mulheres idosas sobre o exame de 

Papanicolau e atitudes diante do exame, Fonseca, Godoi e Silva (2010), constataram  que 

60% das idosas não realizavam o exame por vergonha, seguida de falta de tempo (26,5%) e 

pela virgindade (13,5%). 

Em outro estudo, sobre o conhecimento dessas mulheres idosas sobre o exame de 

Papanicolau foi identificado que poucas idosas realizam o exame de Papanicolau de forma 

periódica, a maioria realizou o exame há cerca de 30 anos e não mais o realiza  por 

considerá-lo desnecessário já que não apresentam nenhum sintoma e, outras deixaram de 

realizar o exame após miomectomia. (SANTOS et al 2011) 

Para esses autores: 

 
Considerando que o câncer de colo de útero faz parte das prioridades da política 

de saúde do nosso país, faz-se necessário investir na propagação de informações 

mais precisas sobre o exame preventivo, o Papanicolau, destacando os fatores 

associados à sua não realização, bem como orientando quanto a importância que o 

mesmo apreende para a saúde da mulher (SANTOS et al, 2011, p.523). 

 

 

Reforçando essa afirmativa, Carvalho, Brito, Nery e Figueiredo (2009, p.580) reforçam 

que: 

 

Cabe a equipe de saúde exercer, não apenas a atividade assistencial, mas exercer 

um papel educativo pautado em uma metodologia de trabalho criativa e 

motivadora, capaz de contribuir para a adesão anual das mulheres idosas ao 

exame citológico e fornecendo a essa população informações que lhe sejamúteis 

na prevenção, controle e combate de enfermidades. 

 

 

Assim, considerando o processo de feminização da velhice, as necessidades específicas 

de saúde da mulher idosa e a incidência de câncer de mama e de colo de útero nessa 

clientela, foi definido como objeto de estudo: a visão da mulher idosa de  um grupo de 

convivência sobre a prevenção do câncer de mama e do colo de útero. 

 

Questão Norteadora 

 Qual a visão de mulheres idosas de um grupo de convivência sobre a prevenção do 

câncer de mama e colo de útero? 
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Objetivo Geral 

 Discutir as possibilidades de atuação do enfermeiro na prevenção do câncer de 

mama e de colo de útero entre mulheres idosas. 

 

Objetivos Específicos 

 Descrever como mulheres idosas de um grupo de convivência veem a prevenção do 

câncer de mama e colo de útero. 

 Elaborar um folder educativo para mulheres idosas de um grupo de convivência 

sobre autocuidado para prevenção de câncer de mama e colo de útero. 

 

Justificativa e Relevância 

 

 

A feminização da velhice aponta para a necessidade de qualificação de recursos 

humanos e de intervenções voltadas para essa clientela. Os problemas e mudanças que 

acompanham ou surgem na transição dessa fase são predominantemente femininos. Ao 

longo do tempo foi atribuída a mulher o papel de responsável por aqueles que a cercam, 

fosse à família ou a própria sociedade. Aquela que é responsável por zelar pelo bem- estar 

de todos e, nesse contexto, nota-se que a mulher enfrenta situações que vão de contra ao seu 

próprio bem-estar. (SALGADO, 2002) 

Assim, a mulher ao envelhecer vivencia uma fragilidade biológica do organismo 

que, de certa forma, a deixa mais exposta a situações de agravos a saúde, como as doenças 

crônicas, dentre as quais o câncer de mama e de colo de útero, considerados problemas 

saúde pública que requer atenção. (SANTOS et al. 2010) 

As taxas de morte crescentes por câncer em idosas mostram que as mulheres são 

mais susceptíveis a certos tipos de neoplasias, ressaltando o câncer do colo de útero e o 

câncer de mama. A tendência é que esse número continue aumentando em proporção a 

realidade do fenômeno de feminização da velhice, no que se refere às mulheres viverem 

mais podendo estar funcionalmente incapacitadas ou com uma saúde precária resultando 

em doenças preveníveis, assim como o câncer de mama e de colo de útero. (SANTOS, et al. 

2010) 

É fundamental que haja uma dedicação em cima do assunto, principalmente voltado 

para o público da terceira idade, o conhecimento acerca da doença e suas medidas 
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preventivas que são de suma importância para minimizar o crescente número de casos de 

ocorrência destas patologias. 

A abordagem realizada pela equipe de enfermagem funciona dentro de duas 

vertentes, sendo está para o cliente idoso, que será dotado de um conhecimento sobre suas 

necessidades, promovendo um autoconhecimento que irá resultar no autocuidado continuo e 

integral, preservando e incentivando a autonomia nessa fase da vida. 

Enquanto que para o profissional, esta promoção da saúde funciona como uma 

minimização dos riscos de doenças e agravos que estes idosos antes não preparados 

estariam expostos, reduzindo o número de mortes por determinadas patologias e trazendo 

os mesmos para dentro dos serviços de saúde com a visão de prevenir futuras doenças e não 

mais para tratar as doenças preveníveis. 

O envelhecimento, embora seja um fenômeno natural, geralmente é associado a 

diversos fatores negativos. Para que seja possível promover um envelhecimento saudável, 

um dos aspectos importantes é a manutenção da autonomia e da qualidade de vida da 

pessoa idosa (CASAGRANDE, 2013). 

Dentro desse contexto de promoção, prevenção com vistas à melhoria da qualidade 

de vida, o presente estudo espera contribuir nas três esferas: assistencial, ensino e pesquisa. 

Espera abrir perspectivas para uma análise maior sobre o sentido e importância da 

palavra prevenção na vida do cliente idoso, ou seja, no campo da pesquisa poderá motivar 

novos estudos sobre o importante papel da equipe de enfermagem frente ao processo de 

envelhecimento e a prevenção de doenças a que os idosos estão mais expostos. 

Além disso, espera incentivar dentro das universidades a necessidade de se estudar a 

saúde da mulher de maneira integral voltando sua visão para as alterações vividas por todas 

as fases da vida, preparando o futuro profissional para uma atuação que visa a qualidade de 

vida por meio de ações preventivas, reduzindo o numero de hospitalizações e com isso os 

custos nos serviços de saúde. 

Ainda sim, no que se refere à assistência ao cliente idoso, os mesmos passarão a 

conhecer mais sobre seus direitos, partindo do pressuposto de que o cuidado com a saúde 

deve ser continuo e eficaz, sendo este estimulado por parte dos responsáveis pelo seu 

acompanhamento. E, nesse sentido, a enfermagem cuja base está no cuidado, cabe uma 

atuação efetiva em programas de educação em saúde, para promover a prevenção, 

recuperação e manutenção da saúde dos clientes  nos serviços de saúde. 

A partir da união dos interesses entre as três esferas, espera-se conseguir 

desenvolver um atendimento diferenciado focado no cuidado a essa mulher que sofre 
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alterações biopsicosociais, buscando uma linha de cuidado continuo reconhecendo e 

atendendo suas necessidades nas diferentes fases da vida, incentivando a promoção da 

qualidade de vida por meio da prevenção de doenças e agravos e incentivo ao autocuidado. 

 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEMÁTICA 

 

 

 

O Processo de Envelhecimento 

 

 

O envelhecimento é um processo natural que ocorre na última etapa do ciclo vital, 

caracterizado por mudanças físicas, psicológicas e sociais. Neste momento o equilíbrio 

entre perdas e ganhos torna-se negativo e, portanto, a otimização de recursos como 

compensação das primeiras é fundamental para que o envelhecer ocorra de maneira 

saudável. Deve-se considerar a inter-relação entre o tempo vital cronológico e o social, onde 

na primeira se manifesta pelo embranquecimento dos cabelos, perdas auditivas e visuais, 

diminuição da imunidade, maior tempo de reação às mudanças do ambiente e também às 

psicológicas, e no segundo é referente às expectativas sociais para este momento do 

desenvolvimento. (BIANCO; LOPES, 2011) 

O idoso na sociedade consegue ser encarado dentro de duas vertentes: a negativa 

quando se é colocado à prova da sua capacidade funcional, sendo caracterizado como não 

produtivo e descartável, e positiva relacionando a experiência, sabedoria e integridade. 

Infelizmente dentro desse contexto os próprios idosos não aceitam a atual fase em que 

vivem, onde os mesmos associam a sua imagem a algo não  promissor, inútil e associado a 

problemas, pode-se relacionar está caracterização por parte dos mesmos pelas perdas 

frequentes de familiares e amigos, aposentadoria com perda da identidade profissional, 

diminuição do rendimento, adoecimento, o que leva a uma vivência de rupturas. (BIANCO; 

LOPES, 2011) 

Smeltzer e Bare (2005, p. 414) trazem uma nova visão para o enfrentamento do 

envelhecimento: 

 

[...] só pela compreensão desse processo e pelo respeito à pessoa como um 

indivíduo é que os mitos do envelhecimento podem ser eliminados. Se os idosos 

forem tratados com dignidade e encorajados a manter a autonomia sua qualidade 

de vida irá melhorar. 
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O mundo está envelhecendo e estima-se para o ano de 2050 cerca de dois  bilhões de 

pessoas com sessenta anos e mais no mundo, a maioria delas vivendo em países em 

desenvolvimento (BRASIL, 2006). 

Segundo o IBGE (2010), a expectativa de vida para ambos os sexos era de 74,9 anos 

comparado ao ano de 2012 que se apresentava em 74,6 anos. Para a população masculina 

houve um aumento de 3 meses e 29 dias passando de 71 anos para 71, 3 anos, em 2013, já 

para as mulheres, o ganho foi um pouco menor, o que era em 2012 uma estimativa de 78,3 

anos, no ano de 2013 passou a ser 78,6 anos. A partir desses dados, observa-se que a 

expectativa de vida para as mulheres é muito maior em relação aos homens. 

A essa diferença de gêneros com acentuada expectativa de vida voltada para o 

percentual de mulheres idosas sobre homens idosos denomina-se feminização da velhice. A 

menor mortalidade feminina explica essa diferença e faz com que essa taxa cresça cada vez 

mais. Como consequência disso, quanto mais velho for o contingente estudado, maior será 

o número de mulheres. (CAMARANO, 2006) 

De acordo com Chaimowicz (2006), essa proporção elevada de mulheres idosas em 

relação aos homens idosos está relacionada com o comportamento de cada um: mulheres 

frequentam mais os centros de saúde, homens estão mais expostos a acidentes de trabalho e 

de trânsito e somam-se à prevalência de alcoolismo, drogas e tabagismo – vícios que afetam 

também mulheres, mas em menor proporção. 

Os idosos, principalmente as mulheres, apresentam altas taxas de dependência e 

declínio da capacidade funcional, o que as leva a maior fragilidade, perda da autonomia e 

acaba impedindo-as de realizarem suas atividades cotidianas. (PAZ; SANTOS; EIDT, 

2006). 

 

Envelhecimento e a saúde da mulher idosa 

O envelhecimento representa o conjunto de consequências ou os efeitos da 

passagem do tempo. Pode ser considerado biologicamente como a involução 

morfofuncional que afeta todos os sistemas fisiológicos principais, de forma variável. Essa 

involução não impede, entretanto, que a pessoa se mantenha ativa, independente e feliz. A 

velhice bem-sucedida, física e psiquicamente, constitui-se, indiscutivelmente,  na grande 

fase da vida, onde o ser humano está preparado para entrar em comunhão  com a 

grandiosidade da criação. (MORAES; MORAES; LIMA, 2010) 
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De acordo com Cancela (2008), a vida é dividida em três fases sendo elas: fase de 

crescimento e desenvolvimento, fase reprodutiva e a senescência ou envelhecimento. 

Durante a primeira fase é o momento que o individuo se desenvolve e cresce adquirindo 

capacidades funcionais que o tornam aptos a se reproduzirem. Na fase seguinte, caracteriza-

se pela reprodução do indivíduo, a perpetuação e evolução d apropria espécie. A terceira 

fase, a senescência é caracterizada pelo declínio da capacidade funcional do organismo. 

O processo de envelhecimento depende de três classes de fatores: biológicos, 

psíquicos, e sociais. São tais fatores que podem preconizar a velhice, acelerando ou 

retardando o aparecimento e instalações de doenças e de sintomas característicos da idade 

madura. (CANCELA, 2008) 

O envelhecimento biológico é implacável, ativo e irreversível, causando mais 

vulnerabilidade do organismo às agressões externas e internas. Existem evidências de que o 

processo de envelhecimento é de natureza multifatorial e dependente da programação 

genética e das alterações que ocorrem em nível celular-molecular. Pode haver, 

consequentemente, diminuição da capacidade funcional das áreas afetadas e sobrecarga dos 

mecanismos de controle homeostático, que passam a servir como substrato fisiológico para 

influência da idade na apresentação da doença, da resposta ao tratamento proposto e das 

complicações que se seguem (MORAES; MORAES; LIMA, 2010). 

Os sinais de deficiências funcionais vão aparecendo de maneira discreta no decorrer 

da vida, sendo chamados de senescência, sem comprometer as relações e a gerência de 

decisões. Esse processo não pode ser considerado doença. Em condições basais, o idoso não 

apresenta alterações no funcionamento ao ser comparado com o jovem. A diferença 

manifesta-se nas situações nas quais se torna necessária a utilização das reservas 

homeostáticas, que, no idoso, são mais fracas (MORAES; MORAES; LIMA, 2010). 

O envelhecimento psíquico ou amadurecimento não é naturalmente progressivo nem 

ocorre inexoravelmente, como efeito da passagem de tempo. Depende também da passagem 

do tempo, mas, sobretudo, do esforço pessoal contínuo na busca do autoconhecimento e do 

sentido da vida.O autoconhecimento, o estudo da estrutura e dinâmica do psiquismo e a 

superação dos conflitos do cotidiano são indispensáveis para que se possa atingir a 

independência psíquica, condição indispensável para a sabedoria (MORAES; MORAES; 

LIMA, 2010). 
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Com o envelhecimento psíquico há, portanto, redução da vulnerabilidade. A pessoa 

idosa torna-se suficientemente sábia para aceitar a realidade, tolerar a dor ou a perda da  

independência biológica, pois seus dispositivos de segurança são cada vez  mais eficazes na 

relação com o mundo. É a liberdade plena ou independência psíquica, pois compreende o 

sentido da vida (para quê). Os valores que regem a sua vida (filosofia de vida) são cada vez 

mais elevados, racionais, inteligentes, enfim,  conscientes (MORAES; MORAES; LIMA, 

2010). 

Entre as mulheres, é importante destacar a menopausa, que não é uma doença, mas 

assim deve ser encarada para que haja sucesso no seu tratamento. É uma fase inevitável na 

vida das mulheres que chegam à terceira idade, caracterizada pela paralisação definitiva das 

menstruações e, conseqüentemente, é marcada por uma série de transformações, tanto de 

natureza orgânica como funcionais. Fora os sintomas desagradáveis, tais como os calores 

intermitentes e em ondas, certa irritabilidade, um aumento da sensibilidade emocional, as 

alterações de sono, secura das mucosas, entre outras; há as menos perceptíveis como um 

aumento da incidência do infarto do miocárdio e um aumento da perda de massa óssea que 

pode evoluir para a osteoporose. Uma depressão leve a moderada também é comum 

aparecer nas mulheres nessa situação. É importante uma dieta pobre em gorduras, mas rica 

em verduras; prática de exercícios físicos, evitando aumento excessivo do peso corporal, o 

que poderia  aumentar o risco de doenças cardiovasculares (SILVA, et al. 2005) 

 

Patologias comuns em mulheres idosas 

Os indicadores epidemiológicos do Brasil mostram uma realidade na qual convivem 

doenças dos países desenvolvidos (cardiovasculares) com aquelas típicas do mundo em 

desenvolvimento (mortalidade materna e desnutrição). Os padrões de morbimortalidade 

encontrados nas mulheres revelam também essa mistura de doenças, que seguem as 

diferenças de desenvolvimento regional e de classe social (BRASIL, 2011). 

No Brasil, as principais causas de morte da população feminina são as doenças 

cardiovasculares, destacando-se o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular 

cerebral; as neoplasias, principalmente o câncer de mama, de pulmão e o de colo do útero; 

as doenças do aparelho respiratório, marcadamente as pneumonias (que podem estar 

encobrindo casos de AIDS não diagnosticados); doenças endócrinas, nutricionais e 

metabólicas, com destaque para o diabetes; e as causas externas (BRASIL, 2011). 
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Segundo Chamowicz (2013, p. 35): 

 

 
[...] as doenças cerebrovasculares são quase tão importantes quanto às isquêmicas 

do coração. O diabetes tem maior importância relativa, com  número de óbitos 

superior ao dos homens da mesma idade. As doenças associadas ao tabagismo 

(DPOC e câncer de pulmão) também são relevantes [...] Se fossem somadas, as 

neoplasias da mama, do cólon, do colo de útero, do estômago e as neoplasias 

restantes, ocupariam a primeira posição, com 4.821 óbitos. 

 

 

O câncer é considerado um grave problema de saúde pública e constitui a segunda 

causa de morte por doença, precedida apenas pelas doenças cardiovasculares. No Brasil, o 

câncer de mama representa a principal neoplasia maligna em mulheres, seguida pelo câncer 

do colo do útero. (MAEDA; ALVES; SILA, 2012) 

A incidência do câncer cresce no Brasil, como em todo o mundo, num ritmo que 

acompanha o envelhecimento populacional decorrente do aumento da expectativa de vida. 

É um resultado direto das grandes transformações globais das últimas décadas,  que 

alteraram a situação de saúde dos povos pela urbanização acelerada, novos modos de vida, 

novos padrões de consumo. Os cânceres mais incidentes, à exceção do de pele não-

melanoma, são os de próstata, pulmão e estômago no sexo masculino; mama, colo do útero 

e intestino no sexo feminino (BRASIL, 2006). 

 

Câncer de Mama 

Assim como outras neoplasias malignas, o câncer de mama resulta de uma 

proliferação incontrolável das células anormais, que surgem em função de alterações 

genéticas, sejam elas hereditárias ou adquiridas por exposição a fatores ambientais ou 

fisiológicos. Tais alterações podem provocar mudanças no crescimento celular ou na morte 

celular programada, levando ao surgimento do tumor. É considerado um  problema de 

saúde pública (BRASIL, 2013). 

No Brasil, excluídos os tumores de pele não melanoma, o câncer de mama também 

é o mais incidente em mulheres de todas as regiões, exceto na região Norte, onde o câncer 

do colo do útero ocupa a primeira posição. Para o ano de 2014 foram estimados 57.120 

casos novos, que representam uma taxa de incidência de 56,1 casos por 100.000 mulheres. 

As regiões Sudeste e Sul são as que apresentam as maiores taxas, com 13,61 e 13,42 

óbitos/100.000 mulheres em 2012, respectivamente (INCA, 2014). 

A incidência do câncer de mama tende a crescer progressivamente a partir dos  40 
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anos.   A mortalidade  também  aumenta  progressivamente  com  a idade,  conforme dados 

para o Brasil apresentados a seguir. Na população feminina abaixo de 40 anos, ocorrem 

menos de 20 óbitos a cada 100 mil mulheres, enquanto na faixa etária a partir de 60 anos o 

risco é mais do que o dobro (BRASIL, 2014). 

Os fatores de riscos conhecidos para o câncer de mama estão ligados à idade, aos 

fatores genéticos e aos endócrinos. A idade constitui o mais importante fator de risco para o 

câncer de mama. O risco aumenta com a idade, cerca de 70% a 80% dos tumores 

diagnosticados a partir dos 50 anos de idade, a mortalidade também aumenta com a idade. 

Outros fatores de risco são: menarca precoce, menopausa tardia, primeira gravidez aos 30 

anos, obesidade, sedentarismo, história familiar, etc. (BRASIL, 2013). 

O diagnóstico precoce contribui para a redução de estágios de apresentação do 

câncer. É fundamental a informação da mulher e dos profissionais de saúde para o 

reconhecimento dos sinais e sintomas de câncer de mama, assim como o acesso rápido e 

facilitado aos serviços de saúde. 

Essa estratégia é conhecida como política de alerta à saúde das mamas, onde se 

destaca a importância de orientar as mulheres quanto as mudanças habituais das mamas, 

nos diferentes momentos do ciclo da vida e a divulgação dos principais sinais do câncer de 

mama. Orientar a essa mulher a realizar a auto-palpação das mamas, sempre que se sentir 

confortável para tal. Estimular a mulher a procurar esclarecimentos médicos sempre que 

houver qualquer duvida em relação a algumas alterações das mamas e a participar das ações 

de rastreamento (BRASIL, 2013). 

O rastreamento com o exame de mamografia é a estratégia de saúde pública que tem 

sido adotada em contextos onde a incidência e a mortalidade por câncer de mama são 

elevadas. Quando a mamografia é ofertada às mulheres entre 50 a 69 anos, a cada dois 

anos, com cobertura igual ou superior a 70% da população alvo, é possível reduzir a 

mortalidade por câncer de mama. A mamografia é o único exame utilizado para 

rastreamento, com capacidade de detectar as lesões não palpáveis, sendo assim o exame de 

imagem recomendado para o rastreamento da doença no Brasil (BRASIL, 2013). 

A recomendação para mulheres de 50 a 69 anos é a realização de mamografia a cada 

dois anos e do exame clínico das mamas anual. A mamografia nesta faixa etária a cada dois 

anos é a rotina adotada em quase todos os países que implantaram o rastreamento 

organizado do câncer de mama. Apesar de se expandida a recomendação de rastreamento 

para mulheres na faixa etária de 70 a 74 anos, há menos evidências sobre os benefícios 

nessa faixa etária (BRASIL, 2013). 
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O exame clínico das mamas (ECM) na investigação diagnóstica é o procedimento 

realizado para avaliar sinais e sintomas referidos por pacientes a fim de realizar o 

diagnóstico diferencial entre as alterações suspeitas de câncer e aquelas relacionadas a 

condições benignas. O ECM também é uma oportunidade para o profissional de saúde 

informar a população feminina sobre o câncer de mama, sinais de alteração, fatores de 

risco, detecção precoce e a composição e variabilidade da mama normal. O mesmo deve 

incluir: inspeção estática, inspeção dinâmica, palpação das mamas e das cadeias 

ganglionares axilares e supraclaviculares (BRASIL, 2013). 

Outros métodos são os de imagem, tais como mamografia, o qual utiliza categorias 

de 0 a 6 para descrever os achados do exame e prevê recomendações de condutas; 

ultrassonografia serve como complemento a mamografia, trazendo grande beneficio para o 

diagnóstico; ressonância magnética, que tem papel importante em diversas situações 

diagnósticas. Além desses, há os métodos invasivos, como: biópsia cirúrgica, método mais 

tradicional e com maior disponibilidade, de maneira incisional (retirada parcial da lesão) e 

excisional (retirada total da lesão); biópsia percutânea com agulha grossa (PAG), processo 

ambulatorial, sob anestesia local, que retira fragmentos do tecido mamário para exame 

histopatológico; punção por agulha fina (PAAF), procedimento ambulatorial, de simples 

realização e baixo custo; biópsia percutânea a vácuo (mamotomia), sistema de aspiração a 

vácuo em conjunto com um sistema de corte, obtém maior número de fragmentos, maiores 

e mais consistentes  (BRASIL, 2013). 

A doença deve ser tratada dentro de um contexto multidisciplinar. Importantes 

avanços na abordagem do câncer de mama aconteceram nos últimos anos, graças ao 

desenvolvimento tecnológico nas áreas de diagnósticos e biologia molecular, que levaram à 

reformulação das técnicas cirúrgicas e à utilização de drogas mais eficazes no tratamento 

sistêmico. (BRASIL, 2013) 

Como forma de prevenção e controle do câncer de mama, o Brasil dispõe de um 

sistema de informação que permite organizar e gerenciar as ações de detecção precoce do 

câncer de mama, o Sistema de Informação do Controle do Câncer de Mama (SISMAMA), 

as primeiras informações inseridas no sistema são geradas na atenção básica, com a 

requisição do exame de mamografia. Na clínica radiológica, as informações do formulário 

de requisição e o resultado são incluídos no sistema e a mulher recebe o laudo para retorno 

à unidade. Os serviços de patologia mamária geram informações sobre o cito e o 

histopatológico de mama. Todos os servidores usam o 
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sistema para emitir laudos padronizados e gerenciar o desempenho dos serviços (BRASIL, 

2013). 

 

Câncer do colo de útero 

O câncer do colo de útero tem como característica a replicação desordenada do 

epitélio de revestimento do órgão, comprometendo assim, o tecido subjacente, o estroma, 

podendo invadir estruturas e órgão contíguos ou distância. Há dois tipos: o carcinoma 

epidermoide e o adenocarcinoma (BRASIL, 2013). 

Uma das descobertas importantes durante os estudos quanto ao câncer de colo de 

útero, foi a demonstração da relação entre o Papiloma vírus humano (HPV) e o câncer do 

colo de útero, mortalidade ajustada por idade, pela população mundial, de 4,8/100  mil 

mulheres. (BRASIL, 2013) 

O câncer do colo do útero é raro em mulheres até 30 anos e sua incidência aumenta 

progressivamente até ter seu pico na faixa de 45 a 50 anos. A mortalidade aumenta 

progressivamente a partir da quarta década de vida, com expressivas diferenças regionais 

(BRASIL, 2014). 

A manifestação clínica pode se dar de forma assintomática, com lesões inaparentes, 

porém no estágio invasor da doença apresenta-se de maneira sintomática destacando o 

sangramento vaginal, leucorreia, dor pélvica, associadas ou não a queixas urinárias ou 

intestinais nos casos mais avançados (BRASIL, 2013). 

A diminuição do risco de contagio pelo HPV é a prevenção primária contra o câncer 

do colo de útero. Consequentemente, deve-se incentivar uma relação sexual segura, ou seja, 

o uso do preservativo (camisinha). Outra forma foi aprovada recentemente, sendo ela a 

vacina, que protege contra os tipos oncogênicos 16 e 18, e a quadrivalente, que protege 

contra os tipos não oncogênicos6 e 11 e os tipos oncogênicos 16 e 18. Ambas são eficazes, 

e os benefícios são significativos antes do inicio da vida sexual (BRASIL, 2013). 

Além da vacina, e uso do preservativo, a detecção precoce, seja pelo diagnóstico 

precoce ou pelo rastreamento, são formas de prevenção secundária, porém de extrema 

importância. A realização do exame citopatológico, continua sendo a estratégia mais 

adotada para rastreamento do câncer do colo de útero, quanto maior for a cobertura do 

rastreamento, mais significativa será a redução de incidência e da mortalidade por câncer do 

colo de útero. No Brasil, não há um cadastro universal de base populacional consistente, o 

que impede o recrutamento das mulheres, porém outra possibilidade é o 
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cadastramento de mulheres e o controle de seu comparecimento para a coleta para os 

exames citopatológicos por profissionais integrantes da atenção básica (BRASIL, 2013). O 

rastreamento em mulheres com menos de 25 anos não apresentam impacto na redução da 

incidência e/ou mortalidade por câncer do colo de útero. O inicio da coleta deve se dar a 

partir dos 25 anos para as mulheres que já deram inicio a vida sexual, os exames devem 

seguir até os 64 anos e serem interrompidos, quando essa idade as mulheres tiverem 

pelo menos dois exames negativos consecutivos nos últimos 5 anos, para mulheres acima 

dessa idade que nunca realizaram o exame citopatológico, devem realizar o mesmo com 

intervalo de um a três anos, caso negativos as mulheres estão 

dispensadas de exames adicionais (BRASIL, 2013). 

Uma coleta de qualidade garante o sucesso da ação de rastreamento. Além da 

qualidade as medidas que devem ser tomadas antes da realização do exame também 

contribuem, tais como: evitar o uso de lubrificantes, espermicidas ou medicamentos 

vaginais, não ter relação sexual, não ser realizado no período menstrual. O ambiente deve 

está preparado de forma adequada para a realização do exame, e principalmente orientar a 

paciente todo o procedimento a ser realizado. (BRASIL, 2013) 

Assim como no câncer de mama, há um sistema de informação que registra os dados 

dos procedimentos de citopatologias, histopatologias e controle de qualidade do exame 

preventivo do colo do útero, referente ao programa de controle do câncer do colo de útero 

no Brasil. O sistema de informação do controle do câncer do colo de útero (SISCOLO) é 

dividido em dois módulos. É uma importante ferramenta para os profissionais de saúde e 

para o gestor, avaliar e planejar as ações pertinentes ao bom desempenho do programa 

(BRASIL, 2013). 

 

 

 

Envelhecimento e Promoção da Saúde 

 

 

A promoção da saúde da população idosa e a implementação de ações locais 

deverão ser norteadas pelas estratégias de implementação, contempladas na Política 

Nacional de Promoção da Saúde – Portaria 687/GM, de 30 de março de 2006, tendo como 

prioridades as seguintes ações específicas: Divulgação e implementação da Política 

Nacional de Promoção da Saúde (PNPS); Alimentação saudável; Prática corporal/atividade 

física; Prevenção e controle do tabagismo; Redução da morbi- mortalidade em decorrência 
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do uso abusivo de álcool e outras drogas; Redução da morbi-mortalidade por acidentes 

de trânsito; Prevenção da violência e estímulo à cultura de paz; Promoção do 

desenvolvimento sustentável (BRASIL, 2006) 

A promoção da saúde, como uma das estratégias de produção de saúde, ou seja, 

como um modo de pensar e de operar articulado às demais políticas e tecnologias 

desenvolvidas no sistema de saúde brasileiro, contribui na construção de ações que 

possibilitam responder às necessidades sociais em saúde (BRASIL, 2006). 

Nesta direção, a promoção da saúde estreita sua relação com a vigilância em saúde, 

numa articulação que reforça a exigência de um movimento integrador na construção de 

consensos e sinergias, e na execução das agendas governamentais a fim de que as políticas 

públicas sejam cada vez mais favoráveis à saúde e à vida, e estimulem e fortaleçam o 

protagonismo dos cidadãos em sua elaboração e implementação, ratificando os preceitos 

constitucionais de participação social (BRASIL, 2006). 

 

Políticas Públicas 

Com o caminhar do Brasil para um perfil demográfico cada vez mais envelhecido, 

fenômeno esse que implicará na adequação das políticas sociais, principalmente naquelas 

voltadas para o atendimento em grande escala nas áreas dasaúde, previdência e assistência 

social. Este aumento na expectativa de vida está associado à relativa melhoria do acesso da 

população ao serviço de saúde (BRASIL, 2010). 

No Brasil, o direito universal e integral à saúde foi conquistado pela sociedade na 

Constituição de 1988 e reafirmado com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), por 

meio das Leis Orgânicas da Saúde (8080/90 e 8142/90). As políticas públicas de saúde têm 

o objetivo de assegurar atenção a toda população, por meio de ações de promoção, proteção 

e recuperação da saúde, garantindo integralidade da atenção, indo ao encontro das 

diferentes realidades e necessidades de saúde da população e dos indivíduos (BRASIL, 

2010). 

Diante da crescente demanda de uma população que envelhece e em acordo com os 

direitos previstos na Constituição de 1988, em 1994 foi promulgada a Política Nacional do 

Idoso, através da Lei 8.842/94, regulamentada em 1996 pelo Decreto 1.948/96. Esta política 

assegurou direitos sociais à pessoa idosa, criando condições para promover sua autonomia, 

integração e participação efetiva na sociedade e reafirmando o direito à saúde nos diversos 

níveis de atendimento do SUS. (BRASIL, 2010) 
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Em 1999, a Portaria Ministerial no 1.395/99 estabelece a Política Nacional de Saúde 

do Idoso (PNSPI), na qual se determina que os órgãos do Ministério da Saúde relacionados 

ao tema promovam a elaboração ou a adequação de planos, projetos e ações em 

conformidade com as diretrizes e responsabilidades nela estabelecidas. (BRASIL, 2010) 

A Politica Nacional de Saúde da Pessoa idosa (PNSPI) aprovada pela Portaria GM 

nº 2.528, de 19 de outubro de 2006 tem como finalidade primordial a recuperação, 

manutenção e promoção da autonomia e da independência da pessoa idosa,  direcionando 

medidas coletivas e individuais de saúde para esse fim, em consonância com os princípios e 

diretrizes do Sistema Único de Saúde. É alvo dessa política todo cidadão e cidadã 

brasileiros com 60 anos ou mais de idade. (BRASIL, 2010) 

 

Modelos assistenciais da saúde 

Compreende-se como modelo assistencial a organização das ações para intervenção 

no processo saúde/doença, dentre as quais se destaca a articulação dos recursos físicos, 

tecnológicos e humanos demandados para enfrentar os problemas de saúde existentes em 

uma coletividade. Podem existir modelos que desenvolvam exclusivamente intervenções de 

natureza médico-curativa e outros que incorporem  ações de promoção e prevenção. 

(BRASIL, 2012). 

À medida que as sociedades envelhecem, os problemas de saúde nos idosos 

desafiam os sistemas de saúde. Muitas das condições crônicas, não apenas no caso dos 

idosos, estão relacionadas com o estilo de vida – tabagismo, consumo de álcool, 

comportamento sexual, dieta inadequada e inatividade física. O que elas têm em comum é o 

fato de demandarem uma resposta complexa e de longo prazo, coordenada por profissionais 

de saúde de formações diversas, com acesso aos medicamentos e equipamentos necessários, 

estendendo-se à assistência social (MORAES, 2012). A maioria dos cuidados de saúde 

hoje, no entanto, ainda se estrutura em torno  de  episódios agudos e restritos ao complexo 

hospitalar (BRASIL, 2012). 

A partir disso, a Agência Nacional de Saúde (ANS) começou a estruturar programas 

de promoção da saúde e prevenção dos riscos e doenças. O desenvolvimento desses 

programas teve o propósito de contribuir para a mudança do modelo assistencial vigente no 

setor privado de saúde e para a melhoria da qualidade de vida dos beneficiários de planos 

de saúde (BRASIL, 2012). 

O problema da maioria dos modelos assistenciais vigentes reside na excessiva 
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focalização da doença. Existe uma grande distância entre o desejo de aplicar novas  ações 

de saúde e sua prática efetiva. Além disso, verifica-se a carência de conhecimento teórico e 

de  informação sobre modelos preventivos que sejam eficientes e    adequados. 

Apesar de os conceitos preventivos já estarem bem estruturados e aceitos pelos 

gestores e profissionais de saúde, sua operacionalização ainda é bastante precária,  

particularmente no grupo etário dos idosos, que tem como característica básica a 

multiplicidade de doenças crônicas, e ao fato de que estas, após sua instalação, não mais 

regridem (BRASIL, 2012). 

 

A mulher e as políticas públicas 

As mulheres são a maioria da população brasileira e as principais usuárias do 

Sistema Único de Saúde (SUS). Frequentam os serviços de saúde para o seu próprio 

atendimento, mas, sobretudo, acompanhando crianças e outros familiares, pessoas idosas, 

com deficiência, vizinhos, amigos. São também cuidadoras, não só das crianças ou outros 

membros da família, mas também de pessoas da vizinhança e da comunidade. (BRASIL, 

2004) 

Historicamente em 1984, foi criado o Programa de Atenção Integral à Saúde da 

Mulher (PAISM). Este programa surgiu com propostas e abordagens voltadas para a saúde 

da mulher, visando à integralidade da atenção, e não somente a saúde reprodutiva. Foi a 

partir do PAISM que houve um novo enfoque nas políticas públicas voltadas para a saúde 

da mulher em todas as fases de seu ciclo vital. O PAISM preconizava ações que envolviam 

o pré-natal, parto e puerpério, câncer ginecológico, doenças sexualmente transmissíveis e o 

planejamento familiar com enfoque na concepção e contracepção. (SILVA, et al. 2015) 

Há uma política voltada para a saúde da mulher e uma para o idoso, mas a saúde da 

mulher idosa não é contemplada em nenhuma delas, o que aumenta a preocupação com o 

grupo que está cada vez mais amplo. Nas concepções mais restritas, o corpo da mulher é 

visto apenas na sua função reprodutiva e a maternidade torna-se seu principal atributo. A 

saúde da mulher limita-se à saúde materna ou à ausência de enfermidade associada ao 

processo de reprodução biológica. (COELHO, 2003 apud BRASIL, 2004) 

Existe na nossa sociedade uma discriminação sistemática contra as pessoas por sua 

idade cronológica. No caso das mulheres, essa discriminação é mais evidente e acontece 

não só em relação ao corpo físico, alimentada pela supervalorização da maternidade em 

relação a outras capacidades e pelo mito da eterna juventude como a outros aspectos da 
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vida. Numa sociedade patriarcal, em que juventude e beleza são relacionadas ao sucesso, 

entrar na “meia idade” pode trazer, para muitas mulheres, a impressão de que “tudo 

acabou”. (BRASIL, 2004) 

As histórias das mulheres na busca pelos serviços de saúde expressam 

discriminação, frustrações e violações dos direitos e aparecem como fonte de tensão e mal-

estar psíquico-físico. Por essa razão, a humanização e a qualidade da atenção implica na 

promoção, reconhecimento, e respeito aos seus direitos humanos, dentro de um marco ético 

que garanta a saúde integral e seu bem-estar. (BRASIL, 2004) 

 

Promoção e prevenção da saúde: as práticas em grupos de convivência 

Promoção à saúde está relacionada à busca pela qualidade de vida. O conceito de 

qualidade de vida está relacionado à autoestima e ao bem-estar pessoal e abrange uma série 

de aspectos desde a capacidade funcional, passando pela a estabilidade financeira, relação 

social, conhecimento, cultura, estilo de vida e satisfação com as atividades diárias. 

(VECHIA, et al. 2005) 

Desse modo, avaliar as condições de vida do idoso é importante para o 

desenvolvimento de alternativas válidas de intervenção em programas de saúde, políticos e 

sociais. Uma forma possível de promover a saúde e a qualidade de vida é a utilização das 

práticas em grupo. A modalidade grupal estimula o indivíduo participante a tornar-se o 

agente da própria mudança, além de propiciar um aprendizado interpessoal a partir do 

contato com o outro. (TOLDRA, et al. 2014) 

Os grupos, para o Sistema Único de Saúde, são identificados como uma prática que 

contribui para a superação do modelo biomédico e uma alternativa prevista pelas políticas 

públicas para a promoção de saúde. Por meio da ação grupal é possível o reconhecimento 

das necessidades subjetivas e coletivas do indivíduo, o que permite a construção do cuidado 

em saúde. (TOLDRA, et al. 2014) 

Para a construção desse cuidado em saúde necessita-se de uma boa base a qual 

dependerá da educação em saúde, que visa promover o desenvolvimento do conhecimento e 

com isso melhorar a qualidade de vida e saúde das pessoas envolvidas neste processo. A 

prevenção do envelhecimento sadio começa na infância. No entanto, nunca é tarde para se 

adquirir uma mentalidade preventiva e de promoção à saúde, e para isso é fundamental 

conhecer quais as alterações relativas ao envelhecimento  normal e aprender a reconhecer 

as alterações que são anormais ou patológicas e como preveni-las, e assim intervir para que 

o idoso promova o autocuidado da maneira adequada dentro do enfoque educativo. 
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(MARTINS, et al. 2007) 

 

A Enfermagem e o cuidado à mulher idosa 

 

 

O cuidado de enfermagem é atribuído como o bem mais valioso que a Enfermagem 

tem a oferecer à humanidade; promove humanismo, saúde e qualidade de vida. As 

intervenções relacionadas ao processo do cuidar têm por finalidade promover, manter e 

restaurar a saúde. A enfermagem pode e deve possibilitar uma assistência à mulher de 

forma integral, através da consulta de enfermagem, sendo uma excelente oportunidade para 

educá-la no desenvolvimento de um comportamento preventivo, ou seja, para buscar 

espontaneamente os serviços de saúde de forma periódica, mesmo na ausência de sinais e 

sintomas (MACIEL; KUNS; MORTARI, 2010). 

A enfermagem engloba assistência qualificada e sistematizada voltada para os 

cuidados individuais e coletivos de prevenção e manutenção da vida da população 

desenvolvendo processos educativos para a saúde. Tendo em vista isto, o enfermeiro deve 

compreender sobre a atual situação em que se encontra o idoso e seu cuidador no contexto 

social, econômico e cultural. Sabe-se que, por mais difícil que pareça ser o processo de 

educação em saúde, a enfermagem deve propor ao idoso e ao seu cuidador a interatividade 

nesse processo. (DINIZ, 2012) 

Para Santos, et al (2008) a enfermagem, como disciplina voltada para o cuidado 

humano e o ensino do autocuidado, necessita propiciar melhora na qualidade de vida, por 

meio de estratégias que visem à manutenção da autonomia e independência. E os trabalhos 

em grupos são para a enfermagem uma importante forma de fazer educação em saúde, pois 

o profissional enfermeiro detém de grande responsabilidade de fazer atividades de 

prevenção a doenças e promoção à saúde. (DALMOLIN, et al. 2011) 

De acordo com o raciocínio Santos et al. (2010, p.442), afirma: 

 
[...] que é necessária a performace do enfermeiro junto às pessoas idosas, 

com base no conhecimento científico do processo de envelhecimento. O 

desenvolvimento de ações educativas aos profissionais e aos idosos tem 

por finalidade a manutenção ao máximo da funcionalidade, a promoção da 

saúde, a prevenção de doenças de longa duração, a reabilitação dos idosos 

que venham a ter comprometida a sua capacidade funcional e, 

consequentemente, a promoção da qualidade de vida. 

 

 

A população feminina idosa apresenta um grande destaque já que a mesma sobrepõe 

à população masculina, ou seja, as mulheres estão vivendo mais que os homens, o que 
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repercute em demandas específicas de saúde, relacionadas a essa nova realidade, gerando 

novas necessidades de cuidados. Nesse contexto, destaca-se o  papel primordial do 

enfermeiro, seja no cuidado direto ao paciente idoso ou na capacitação do seu cuidador e/ou 

familiares. (CALDEIRA, et al. 2012) 

Embora a faixa etária recomendada pelo Ministério da Saúde esteja entre 25 e 60 

anos, é de extrema importância ressaltar que muitas mulheres com idade superior devem 

realizar a coleta de citologia oncótica. Esse fato é explicado pela existência de mulheres 

idosas que podem ter um perfil gerador de risco para a doença. Desse modo, o profissional 

deve levar encontra a frequência de realização dos exames e também dos exames anteriores 

(BRASIL,2006). 

Quando nos referimos à vida reprodutiva feminina podemos observar que a mesma 

tem o inicio com a menarca e o termino com a menopausa, sendo ambos importantes para a 

fisiologia feminina. Destacamos que a vida reprodutiva da mulher possui um limite de 

tempo, mas não a sua vida sexual, por isso a mulher em climatério ou a menopausa devem 

possuir os mesmos cuidados destinados às mulheres  mais jovens do que se diz a respeito à 

prevenção de doenças que possam atingir o aparelho genital. (COSTA et al, 2010) 

Estudos recentes mostram que 74% dos homens e 56% das mulheres casadas 

mantêm uma vida sexual ativa após os 60 anos. A ideia de que o avançar da idade e a 

diminuição da atividade sexual esteja rigorosamente ligada pode ser um dos fatores 

responsáveis pela forma errada com que lidamos com a qualidade de vida nesta população 

(OLHÊ; OLIVEIRA; CAMPANELLI; NOGUEIRA, 2013). 

 

Promoção à saúde na perspectiva de Nola J. Pender 

O Modelo Teórico de Promoção da Saúde de Pender, desenvolvido na década de 80 

por Nola J. Pender, professora emérita da Escola de Enfermagem da Universidade de 

Michigan - Estados Unidos repousa sobre a concepção de promoção da saúde, definida 

como aquelas atividades voltada para o desenvolvimento de recursos que mantenham ou 

intensifiquem o bem-estar da pessoa. O modelo surge como uma proposta para integrar a 

enfermagem à ciência do comportamento, identificando os fatores que influenciam 

comportamentos saudáveis, além de ser um guia para explorar o complexo processo 

biopsicossocial que motiva indivíduos para se engajarem em comportamentos produtores de 

saúde. (VICTOR, et al. 2005) 

O Modelo de Promoção da Saúde é fundamentalmente, um modelo de enfermagem, 

podendo ser usado para programar e avaliar ações de promoção da saúde, permitindo 
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avaliar o comportamento que  leva  à  promoção da  saúde, pelo estudo     da inter-relação 

de três pontos principais: 1) as características e experiências individuais, 2) os sentimentos e 

conhecimentos sobre o comportamento que se quer alcançar e 3) o comportamento de 

promoção da saúde desejável. (VICTOR, et al. 2005) 

Para Silva e Santos (2010, p.446): 

 

 
Conceitua-se Promoção da Saúde como o processo de capacitação da comunidade 

visando sua qualidade de vida, através de 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. 

 

 

No contexto da enfermagem gerontológica, promoção da saúde é um processo em 

que as pessoas recebem apoio para poderem ter controle sobre os fatores que possam afetar 

sua saúde. É fundamental que as políticas relativas à reintegração social da pessoa idosa 

sejam cumpridas efetivamente. Para isso, é de vital importância que a pessoa  idosa conheça 

seus direitos e os faça cumprir. É necessário incentivar atividades que permitam as pessoas 

idosas fazerem parte dos processos decisórios relativos a suas próprias vidas. (SANTOS, et 

al. 2008) 
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METODOLOGIA 

 

 

 

Tipo de Estudo 

 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa que, segundo Minayo (2010), trabalha com o 

universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das 

atitudes. Esse conjunto de fenômenos humanos é entendido como parte da realidade social, 

pois o ser humano se distingue não só por agir, mas pensar sobre o que faz e por interpretar 

suas ações dentro e a partir da realidade vivida e partilha com seus semelhantes. 

De acordo com Minayo (2010), o método qualitativo é o que se aplica ao estudo da 

história, das relações, das representações, das crenças, das percepções e das opiniões, 

produtos das interpretações que os humanos fazem a respeito de como vivem,  constroem 

seus artefatos e a si mesmos, sentem e pensam. 

A partir disso, compreende-se que este método é importante para conhecer os 

fatores que cercam o indivíduo e suas influencias as quais compõe a realidade do mesmo, 

norteando a investigação. 

 

Aspectos Éticos Legais 

 

 

A pesquisa segue preconizada na Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 

sobre Pesquisa envolvendo seres humanos. Assim o projeto foi aprovado sob número 

125.294 pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro 

(CEP/HUAP) (Apêndice A). É parte do Projeto de Pesquisa: Aposentadoria e 

envelhecimento: histórias contadas por idosos. Os participantes foram informados sobre os 

objetivos da pesquisa e orientados quanto a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). 

 

Cenário da Pesquisa 

 

 

O estudo foi realizado no Espaço Avançado de Trabalho Social com Idosos 

(UFFESPA) da Escola de Serviço Social, da Universidade Federal Fluminense, localizado 

na cidade de Niterói no estado do Rio de Janeiro. O programa é coordenado pela professora 
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mestre Maria Carmem Alvarenga, desde 1996. 

 

 

O programa conta com a participação de professores de outros cursos como 

Educação Física e Enfermagem, os quais promovem projetos de extensão voltados para 

idosos como Previ quedas, oficina de estimulação cognitiva e ambulatório de práticas 

alternativas em saúde, esses últimos sob coordenação de docentes do Curso de 

Enfermagem. 

O UFFESPA é destinado a trabalhadores aposentados ou idosos da região de Niterói 

e adjacências. Com os objetivos de analisar as políticas sociais e as questões relacionadas ao 

envelhecimento da população brasileira; possibilitar processos participativos de reflexão 

sobre as questões sociais e do cotidiano que se relacionam com os idosos ou que envolvam 

o envelhecimento humano nas diferentes situações sociais e, também, facilitar aprendizados 

e trocas de experiências entre a equipe e participantes, na perspectiva da organização social 

e política dos idosos frente aos direitos sociais. 

 

Participantes da Pesquisa 

 

 

Para a seleção dos participantes foram utilizados os seguintes critérios de inclusão: 

mulheres idosas cadastradas no Espaço Avançado, ter idade a partir de 60 anos, que não 

apresentasse limitação cognitiva que prejudicasse a participação no estudo. Como critérios 

de exclusão: idosos com deficiência visual e que estavam afastados do cenário de pesquisa 

no período de coleta dos dados. Assim, no total participaram do estudo dez (10) mulheres. 

 

 

Produção de Dados 

 

 

A produção de dados ocorreu por meio de uma oficina. De acordo com Duarte 

(2011), a oficina é uma forma de transformação, ou seja, atua de forma emancipatória sendo 

um método significativo para promoção de mudanças nos valores sociais. Já para Afonso 

(2006), a oficina funciona como um espaço para discussão de suas vivências, além de 

assumir a função de trazer para as mulheres informações básicas quanto a sua saúde. Ela 

prevê momentos de interação e troca de saberes a partir da uma horizontalidade na 

construção do saber inacabado. 
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Tal estratégia de coleta de dados foi escolhida após convite da coordenadora do 

programa para realização de uma atividade de sensibilização sobre o tema saúde da mulher 

no grupo de idosos. 

Assim, para o preparo da oficina foi traçado um roteiro com as seguintes  etapas: 

(1) Apresentação das palestrantes e da atividade; (2) Sensibilização: Dinâmica do espelho. 

Dentro de uma caixa de papelão com tampa havia um espelho, onde cada participante ao 

abrir a caixa viu sua própria imagem (ninguém soube disso até chegar sua vez), e falou uma 

palavra que descrevesse o que viam ali. A intenção da atividade é mostrar o conhecimento, 

a ideia que os mesmos têm de si, o que influencia no seu autocuidado; (3) Ouvir e 

Expressar: Foto/Desenho descritivo “Você se conhece?” As participantes desenham em 

uma folha em branco suas fases (criança, adolescente, adulto e idoso) e se autodenominam. 

Momento de criação. Cada uma falou de suas fases, suas recordações, transformações; (4) 

Espaço dialógico: orientação quanto ao autocuidado, troca de informações; (5) Integração: 

os participantes expressaram o que sentiram com a realização da atividade e distribuição do 

Tsuru, a ave da longevidade. 

Foi proposta uma roda de conversa, onde houve a troca de informação entre usuários 

e palestrantes, no qual visava abordar o autoconhecimento e o autocuidado dos usuários. 

Para melhor desenvolvimento da atividade e continuidade do mesmo para fins científicos 

foi apresentado a eles o termo de consentimento livre e esclarecido, pois foi utilizado como 

forma de registro a filmagem e o desenho. 

O instrumento filmagem segundo Pinheiro, Kakehashi e Angelo (2005) é indicado 

para estudo de ações humanas complexas difíceis de serem integralmente captadas e 

descritas por um único observador, minimizando a questão da seletividade do pesquisador, 

uma vez que a possibilidade de rever várias vezes as imagens gravadas direciona a atenção 

do observador para aspectos que teriam passado despercebidos, podendo imprimir maior 

credibilidade ao estudo. 

O desenho enquanto produto da inteligência humana é o responsável pela integração 

dos sentidos, da percepção e do pensamento, então a expressão pelo desenho possibilita 

trabalhar sobre outros assuntos, ir mais além do papel, da imagem, da linha, da textura, da 

cor. (SOUZA, 1999) 

O estudo foi realizado com todos os idosos presentes no dia, que foram onze 

participantes no Espaço Avançado para Idosos (UFFESPA) localizado na Faculdade de 

Serviço Social da Universidade Federal Fluminense, com duração de três horas no dia 
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primeiro   de   março   de   2016.   A  atividade   foi   programada   em  conjunto  com  a 

coordenadora do espaço de acordo com a programação local no qual a cada terça-feira do 

mês são realizadas atividades abertas. 

 

Organização e Análise dos Dados 

 

 

Os dados foram transcritos na íntegra e identificados por nomes  fictícios de flores 

para preservar o anonimato e, posteriormente, submetidos a análise temática. 

Segundo Minayo (2010), análise temática é definida como a descoberta dos núcleos 

de sentidos, que constituem uma comunicação acerca da frequência ou da presença de 

algum significado para o elemento que está sendo estudado. 

Para a análise temática foram seguidas as seguintes etapas: 1) Leitura dos dados de 

forma “flutuante” buscando uma aproximação; 2) Leitura mais detalhada; 3) Identificação 

dos temas comuns; 4) Agrupamento dos temas comuns em categorias com seu subtemas. 

Ao final da analise temática dos dados emergiram as seguintes categorias: 

Autoimagem: espelho da vida; Autoconhecimento: o eu interior; Envelhecer: a melhor 

idade? ; Fazendo história: recordar é viver; Prevenir é agir: rompendo barreiras do exame 

preventivo ginecológico em idosas. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

O envelhecimento é um fenômeno global que vem crescendo em muitos países, em 

destaque está o Brasil, cuja população encontra-se em um rápido processo de 

envelhecimento. De acordo com estudo demográfico há uma diferença de gêneros no qual 

as mulheres constituem a maior parte da população. (FIGUEIREDO et al, 2006) 

As mulheres por gerações sempre estiveram expostas a situações de 

vulnerabilidade e este fato tem continuidade até mesmo ao chegar a terceira idade onde 

vivenciam, por exemplo, a exclusão no que se refere a educação em saúde que  influencia 

direta e indiretamente na qualidade de vida dessas mulheres. (FIGUEIREDO et al, 2006) 

As atividades desenvolvidas no programa realizado pelo UFFESPA são voltadas 

para idosos, cuja maioria é composta por mulheres. Sendo assim, foi observada a 

necessidade e importância de uma promoção da saúde voltada para esse público de uma 

forma dinâmica e interativa na qual as participantes são protagonistas das atividades. 

Partindo desse ponto, a proposta da realização de uma oficina abordando o 

autocuidado e o autoconhecimento como formas de prevenção e cuidado em saúde. 

A partir da leitura associada à prática realizada, notou-se que a oficina é uma 

importante aliada no processo de ensino-aprendizagem, onde naquele momento o grupo 

busca por um conhecimento comum. E nesta busca são desenvolvidas formas dinâmicas 

de promover o autocuidado a partir do autoconhecimento. Para eles, a oficina é o 

momento de se expressar, ou seja, usando a liberdade eles se acomodam e aprendem a 

lidar melhor com as situações onde até então tinham vergonha para falar. 

Com isso, as falas dos participantes foram dispostas em categorias que apresentam 

subtemas de acordo com seu relato. 

 

Tabela 1: Categorias e sub temas 
 

CATEGORIAS SUBTEMAS 

Autoimagem: o espelho da vida Espiritualidade; Autoestima; Baixa estima 

Superação; Maturidade 

Autoconhecimento: o meu eu interior Amor próprio; Saúde ; Doação 

Envelhecer: a melhor idade? Positividade; Negatividade; Presente 

Fazendo história: recordar é viver Experiências 
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Prevenir  é  agir:  rompendo  barreiras   do 

exame preventivo ginecológico em idosas 

Fonte: SOUZA, Niterói, 2016 

Realizar 

Não realizar 

 

 

Autoimagem: o espelho da vida 

Segundo Paludeto (2009), a autoimagem é uma representação, ou seja, um modelo 

elaborado por nós mesmos acerca do que somos, a partir de experiências e processos 

vividos que influenciam as manifestações intra, extra e interconscienciais. 

Já para Mosquera (2012),, a autoimagem é definida como uma descrição que a 

pessoa faz de si, da maneira como a mesma se vê, podendo ou não estar relacionada à 

maneira de como o outro a percebe. 

No primeiro momento da oficina foi realizada uma atividade de sensibilização 

mediante o uso de um espelho dentro de uma caixa de presente que era passada a cada 

idoso presente, e era solicitado que ele falasse livremente sobre a imagem que via. Tal 

dinâmica tem como objetivo despertar para a valorização de si em um encontro consigo 

mesmo frente à imagem. 

Autoimagem para as idosas esteve relacionada a alguns temas, tais como, para 

Flor do campo e Girassol a vida está relacionada a benção. 

 

Olha, o que eu vejo aqui me agrada. Porque a benção é divina. (Flor do 

Campo) 

 

Ótimo e maravilhoso, abençoado por Deus. Com a idade que tenho, porque 

não? 70 vou fazer 74, quer dizer tô feliz da vida.(Girassol) 

 

 

Já para Bromélia, Margarida e Lírio a autoimagem está associada a autoestima, 

gostar de si, a auto aceitação. No processo do envelhecer. 

 

 
A pessoa que eu mais amo! (Bromélia) 

 
Cada dia que passa eu me admiro mais, então eu acho que a vida é para se 

viver assim, cada dia melhor do que já passou.(Margarida) 

 

Eu me amo. Em primeiro lugar eu me amo, vou fazer 80 anos semana que vem 

e estou muito feliz, só não gosto das minhas fotos. (Lírio) 
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Diferente da Rosa, que parece não encara tão bem as mudanças que o 

envelhecimento provoca. 

 

Eu sinceramente pelo meu rosto eu não me olhava. Me vejo tanto, eu vejo tanto 

ela lá, toda hora [...] Ai meu Deus! Eu gostaria de ter outra, outra imagem. Não 

porque não gosto, é que eu digo assim, porque eu gostaria de uma coisinha a 

mais, sabe?(Rosa) 

 

 

 

Para Crisântemo e Jasmim vai além da espiritualidade e da autoestima, para elas a 

autoimagem traz as marcas dos desafios e as dificuldades que já passaram. 

 

Sinto muita felicidade, principalmente agora que eu to me recuperando, porque 

eu tive um problema muito sério e estou aqui (se emociona) É muito importante, 

eu fiquei oito dias fora do mundo e voltei [...] me recuperando, com muita luta. 

(Crisantemo) 

 

Olha o que eu vejo aqui, eu passei por uma fase muito difícil no final do ano, 

mas agora graças a Deus eu entrei o ano muito bem.(Jasmim) 

 

 
Violeta e Begônia vêem a autoimagem como um amadurecimento, uma  conquista 

ao longo da vida. 

 

Como todo ser humano, sei que tenho que melhorar, procuro sempre melhorar 

a cada dia que passa porque a idade vai chegando e a gente vai 

amadurecendo.(Violeta) 

 

Quem sou eu? Quem sou eu? Mas eu posso mudar. (Begônia) 

 

 

Autoconhecimento: o meu eu interior 

 

 

O autoconhecimento está relacionado a fatores que desenvolvem o controle de  si, 

ou seja, ele dá a você o discernimento de agir de forma controlada em situações emocionais 

sendo estas positivas ou não. Este autocontrole relacionado ao  conhecimento que tem de si 

proporciona ao individuo uma redução de efeitos negativos que os mesmos propiciam, 

sendo um excelente exercício de bem-estar. (DANTAS, sa) 

Além desse autocontrole, para as idosas a palavra autoconhecimento apresenta 

outros significados, dentre estes para Jasmim, significa amar-se mais, cuidar mais de si, 

retomar e fazer planos. 
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Agora de uns tempos para cá, eu comecei a pensar em mim. Entrei o ano assim, 

eu vou cuidar de mim, quero passear, distrair minha cabeça, não quero pensar 

em mais nada. [...] vou viver para mim, eu só vou fazer as coisas que eu tenho 

vontade de fazer. O que eu tinha que fazer pelos outros eu já fiz. Manter a forma, 

ter saúde, ter amor a vida.( Jasmim) 

 

 

Já Rosa refere-se o autoconhecimento como uma troca, ou seja, uma doação entre 

ela e as pessoas. 

 

Eu não vou dizer que não gosto de mim, eu me adoro mesmo. Claro que eu 

gostaria de ser mais, a gente não pode viver só para a gente, pode viver  para 

muitas pessoas, a gente pode viver com a pessoa que precisa da gente. E é assim 

que eu quero viver!(Rosa) 

 

 
Envelhecer: a melhor idade? 

 

 

O envelhecimento é um processo irreversível e inexorável não só com as pessoas, 

mas com materiais também. O número da população idosa é crescente e este aumenta a 

cada ano, e está longevidade retoma questionamentos de como chegar a idade conquistada. 

(BARBIERI, 2012) 

Muitos estudiosos trazem que o envelhecer está associado a uma crescente mudança 

na vida, principalmente devido as alterações fisiológicas que o corpo humano atravessa. 

Neste caso, Barbieri (2012) diz que esta longevidade vem associada a  doenças crônicas 

e/ou degenerativa proveniente das fragilidades que o corpo acerca desta idade vai 

apresentar. 

Por outro lado, existem autores que apontam que essa visão negativa quanto ao 

envelhecimento está cada vez mais em baixa, visto que atualmente encara-se a velhice 

como momentos privilegiados para novas conquistas, ou seja, os idosos estão abertos a 

novas experiências. (DEBERT, 2012) 

Para as idosas, esse envelhecimento apresenta dois lados que interagem entre si. 

Muitos ainda encaram o envelhecer como algo negativo, ou seja, não está pronto para as 

alterações que o corpo sofre. Assim como relata Violeta quando questionada sobre a 

terceira idade ser considerada a melhor idade. 

 

 

Não acho. Enquanto a gente é mais jovem pode ter o problema, mas a medida 

que vai envelhecendo vai aparecendo uma coisinha aqui, ali, lógico 

que isso não agrada, você não é a mesma pessoa que era antigamente. (Violeta) 
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Diferente de Flor do campo, que concorda com o ponto de vista de Violeta, porém 

apresenta uma visão positiva por trás de toda essa negativa que é imposta ao 

envelhecimento. 

 

[...] porque você tem um autoconhecimento no decorrer dos anos, mas a força 

física fica diminuída. Mas é bom, que você sabendo, você aprende a conduzir, a 

aceitar seu semelhante, a respeitar. (Flor do Campo) 

 

 

 

Fazendo história: recordar é viver 

 

 

A memória é parte fundamental da vida do ser humano, por meio dela consegue- se 

transitar as vivências passadas e o hoje. De acordo com Flório (2015), muitos filósofos 

afirmam que a memória está ligada ao armazenamento de informações e a reconstrução 

passadas, e por meio dela se dá sentido às experiências. 

 
Eu fiz três, não fiz adulto. Meu nome é Violeta, 83 anos. Na minha infância 

gostava de pular corda, brincar de amarelinha, jovem gostava de estudar e na 

escola aprendi a fazer trabalhos manuais como bordar. E na terceira idade 

procuro me distrair, viajando e frequentando grupos da terceira idade. (Violeta) 

 

Meu nome é Margarida, 71 anos. Quando criança morava no interior, não 

pensava em nada né? Era criança, pequenininha. Adolescente morava na 

fazenda, brincava de casinha e de boneca com minhas irmãs. Adulta, me mudei 

para Niterói, só alfabetizada, entrei para escola para estudar, eu estudava a 

noite e trabalhava de dia. Idosa, me aposentei, fui  curtir um pouco minha vida, 

passeio bastante, conheci lugares que não conhecia, e ainda tem muitos que não 

conheço e pretendo ainda conhecer (Margarida) 

 

Sou Girassol, nasci no dia 20/07/1942, portanto tenho 73 anos. Meus momentos 

que me lembro: casei, ele com 45 e eu com 14 anos, foi uma benção de Deus, só 

tenho agradecer, para você ver não me casei mais. Aos 45 anos fiquei viúva, mas 

ele me deixou três filhos, o mais velho tinha 30 anos, você pode ver a diferença 

minha entre meu filho são 15 anos. Mas, fui realizar meu sonho, eu tinha um 

sonho, sonho meu de fazer uma faculdade. 

 
 

Realizado na Universidade Santa Lucia, em Botafogo, mas agora sinto um dos 

melhores momentos da minha vida, porque não tenho preocupação, porque 

quando tem filho, marido, casa e o diabo a quatro, e hoje não tem nada. Sou dona 

do meu nariz, sou uma pessoa muito feliz, graças a Deus! E acho que 

chega.(Girassol) 

 

Meu nome é Jasmim, 67 anos. Eu morava em Campos dos Goytacazes, tinha meu 

cavalo que se chamava Chique, fiquei muito triste quando tive que deixar ele lá e 

vir para o Rio, eu era pequena. [...] coloquei meu casamento, meu marido que 

infelizmente já faleceu e casei em Ipanema, na Igreja Nossa Senhora da Paz em 

1970. Estou viúva. A idosa adora fazer as atividades aqui na UFF, desde 

1998.(Jasmim) 
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Sou Flor do campo, nasci em 21/09/1936. Aprendi com as dificuldades a viver 

intensamente o dia de hoje. Sou feliz, alegre, sem reclamar de nada, eu sou filha 

de Deus e Deus é amor. Não tive infância porque não me lembro de nada, a 

segunda fase da vida já foi olhando meus irmãos e minha família, e depois na 

quarta fase da minha vida eu fui me dando conta do meu eu, me preparando, 

estudando, olhando o que era certo e o que era errado. Foi ali que aprendi que a 

vida tem que ser preparada na mocidade para a velhice, pois na velhice você não 

prepara mais nada.(Flor do Campo) 

 

Meu nome é Crisântemo. A mesma não quis relatar ao grupo sobre suas 

recordações, apenas mostrou em desenho aquilo que não queria dizer em palavras. 

(Crisântemo) 

 

 

Estou com a cabeça confusa, mas... Nasci no Ceará em Bela Cruz, escola 

Reunida, o nome da minha escola. Escola linda que eu coloquei aqui, eu gostava 

de brincar de jogar pedra e brincar de macaca, a macaca é a amarelinha de 

vocês aqui e gostava de brincar de roda também. Aí aqui fiz uma árvore, ela 

ficava perto da minha escola, como ela ficou bonita, eu lá no alto descendo as 

escadas. Olha, a coisa que eu acho mais bonita é essa árvore! Agora já estou com 

73 anos, e sou feliz fazendo a atividade, gosto de teatro, de todas as atividades. 

(Rosa) 

 

Até os doze anos eu fui criada na fazenda e são as melhores lembranças. Com 

dezessete anos vim para Copacabana, só falando errado tudo. E hoje estudo aqui 

casei e morei doze anos em Copacabana e vim parar aqui. (Lírio) 

 

Bebê não me lembro de nada. Criança me lembro de poucos momentos. Menina, 

a melhor fase da minha vida, só felicidade, sonhos, brincadeiras, tudo lindo. 

Como queria voltar no tempo! Adolescente queria viver tudo de uma vez, namoro, 

bailes, amigas, passeios, descobertas, muita coisa não faria de novo. Adulta, 

sonho de casar, estudar, ser independente, se pudesse voltar não casaria tão cedo 

e estudaria mais. Hoje, realizada com filhos maravilhosos, feliz, quero viajar 

muito. O amanhã? Ser feliz, e quem saber  ter netos, só Deus sabe. (Bromélia) 

 
 

Para muitas idosas essa atividade de recordar histórias, momentos do passado que 

deixaram boas ou más cicatrizes funciona como um resgate de sua identidade. Esse é o 

momento que eles encontram para contar um pouco de sua vida, justificar o presente, definir 

características e por muitas vezes é nessa hora que se  sentem a vontade para se soltar. 

Assim como afirma Girassol: 

 

 
 

É uma atividade boa de fazer, e assim a gente vai acomodando, aprendendo a dar 

conselhos para as amigas, falar entendeu? Porque as pessoas às vezes não quer 

falar porque ficam tímidas e assim é melhor, estes trabalhinhos vão liberando a 

gente. (Girassol) 

 

 

Infelizmente, para outros idosos está atividade não funciona como algo libertador 

assim como para Begônia que preferiu não participar desse exercício por não querer 

relembrar do seu passado, para a mesma existem lembranças que não precisam ser 

lembradas. 
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Ao envelhecer, os processos mentais ficam mais lentos e mais passíveis ao erro, 

dado a perda neural relacionada ao envelhecimento e a redução da plasticidade neural, além 

de outras alterações que o processo do envelhecimento promove. Porém, um idoso 

saudável, a diminuição dessa capacidade é bem baixa, quase que imperceptível, o cérebro 

permanece apto a fixar novas memórias e a aprender até o último segundo de vida. 

(TELES, 2015) Por isso, a importância de estar sempre promovendo estímulos ao cérebro e 

a mente, a recordação é um dos exemplos desses estímulos. 

 

Prevenir é agir: rompendo barreiras do exame preventivo ginecológico em idosas 

 

 

O envelhecimento é um fenômeno mundial caracterizado pelo o aumento do número 

de pessoas acima dos 60 anos na sociedade. De maneira geral, há um número maior da 

população feminina idosa que se dá por inúmeros fatores biológicos e hábitos de vida. 

Também há uma procura acentuada pelos serviços de saúde por estarem mais atentas aos 

fenômenos decorrentes do envelhecimento. (MENEZES et al. 2007) 

Entretanto, o que se avalia nesse processo do envelhecimento são as doenças ditas 

como próprias da idade tais como: hipertensão e diabetes, esquecendo que a  mesma é 

mulher e podem apresentar patologias como os cânceres de mama e de colo de útero. 

O câncer do de colo de útero continua sendo entre as mulheres uma das maiores 

causas de incidência e mortalidade, apresentando-se casos novos a cada dia. Por outro lado, 

não menos diferente está o câncer de mama. Ambos apresentam uma potente chance de 

cura quando diagnosticados precocemente. (BRASIL, 2003) 

A melhor maneira de reduzir esse quantitativo é por meio do diagnóstico  precoce e 

principalmente da prevenção. A prevenção nada mais é que evitar que um dano 

aconteça, ou seja, são os cuidados previamente realizados visando uma qualidade na saúde. 

Quando questionadas a respeito do exame preventivo ginecológico e sua realização, 

as expressões e manifestações foram bem diferenciadas. Muitos fazem o exame e afirmam 

que a importância de realiza-lo é somente o de prevenir já que o mesmo é de ação 

preventiva e não apontam os pontos que justifiquem essa importância, ou seja, realizam 

sem saber o verdadeiro motivo. 

Enquanto que outras idosas informam que não realizam e/ou nunca realizaram o 

exame preventivo. Assim como Rosa e Begônia relatam: 

Eu não faço! (Rosa) 
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Eu não faço também. (Begônia) 

 

 

Begônia complementa a fala justificando o porquê de não ter realizado o exame: 

 

 

Eu não faço porque nunca senti necessidade. (Begônia) 

 

 
Quando questionada sobre a mamografia, Begônia responde que ela mesma faz e 

demonstra com gestos a maneira como ela o realiza. Ou seja, ela faz somente o autoexame. 

Apesar de realizá-lo de forma correta, Begônia não tem uma periodicidade na sua prática. 

Junto a fala de Begônia, Crisântemo também se coloca e diz que não realiza    tal 

exame. 
 

 

Desde o ano passado o meu médico disse que eu não preciso mais. Eu sou 

operada, fiz plástica no seio também, não tem nada, não foi nódulo nem nada. Fiz 

a plástica para diminuir, porque esse era maior que esse. Aí quando vai fazer 

aquele aparelho aqui assim, dói muito, puxa, e eu nunca  tive problema no seio, 

de tumor. O médico disse: “- Olha, você faz esse ano, mas agora não faz mais 

por causa da idade e não tem necessidade, você é operada e não tem nada aí.” Aí 

ele falou isso, e eu não vou ficar sofrendo fazendo essas coisas, isso aí é para 

quem tem relações com o marido, mais jovem. Ela foi me explicando. Eu faço um 

sacrifício desses daí, para que se  tá tudo normal? Graças a Deus, se eu sentisse 

alguma coisa eu faria.(Crisântemo) 

 

 
Imediatamente a mesma é repreendida pela Violeta que diz: 

 

 
 

Não me leva a mal, mas enquanto a gente tiver vida tem que fazer sim. (Violeta) 

 

 
Neste mesmo instante, Lírio relata algo parecido com a fala de Crisântemo, mas 

com outro desfecho. 

 

Há dois anos eu fui a ginecologista, e ela falou: “- A senhora não precisa mais 

fazer exame Papanicolau porque a senhora tem mais de 70 anos, não precisa 

fazer.” Aí fiquei sem fazer, ela disse que eu não precisava. Quando mudei de 

ginecologista, ano retrasado, ela perguntou a quanto tempo eu não fazia o 

Papanicolau, aí eu contei para ela que a médica antiga disse que eu não 

precisava mais fazer, que passei dos 70. Ela ficou horrorizada e disse:  “- Não 

senhora, não tem nada haver, a senhora tem que fazer todo ano o Papanicolau, 

não importa a idade, tem que fazer todos os exames”. (Lírio) 
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Já Violeta relata que a mesma procurou e questionou a medica a respeito da 

realização dos exames. 

 

A minha médica, eu perguntei a ela. Eu tenho essa idade, ela falou: “- Tem que 

fazer. Aqui teve uma senhora de 90 anos que veio e estava com câncer.” Então, 

ela disse que eu tenho que fazer por toda a vida. (Violeta) 

 

 
Entretanto, outros fatores além desses apresentados pelas usuárias são a vergonha de 

se expor para tal, o medo de sentir dor durante o exame ou até mesmo o medo de encontrar 

algo. 

Durante a atividade foi reproduzido para as participantes a maneira correta de 

realizar o autoexame das mamas e uma forma de se organizarem para tal, para que as 

mesmas o realizassem com uma periocidade. A prevenção de tais doenças foi exaltada por 

meio da definição e curso delas e principalmente mostrando a importância de se prevenir. 

 

[...] nós temos uma planta, você vai regar essa planta sempre, você só vai parar 

de regar se ela morrer. Então a gente tem que se comparar com uma planta. Foi 

o que a Violeta falou, enquanto a gente tem vida, tem que se cuidar. [...] é 

importante fazer, conversar com o médico que por mais eles digam que não tem 

necessidade, vocês querem fazer. Porque câncer  de mama dá em idoso sim, e 

câncer do colo de útero também. 

 

 
Além dos exames de rastreio, existem outras medidas preventivas para evitar a 

presença dessas patologias, assim como manter uma qualidade de vida baseada em  umaboa 

alimentação, prática de atividades física, ficar longe do estresse, e reduzir o tabagismo. 

Além dessas o uso do preservativo durante as relações sexuais minimização o contato ao 

vírus do HPV, responsável pelo câncer de colo de útero. 

Ao longo dessa atividade, os idosos trouxeram o que eles entendiam por 

autoconhecimento e autocuidado, muitos foram além e expuseram o não reconhecimento 

que faz de si. Desenvolver atividade que mexe com o intimo do indivíduo é arriscado e 

bastante ousado, todos de forma direta e indireta expressaram o sentimento em estar ali. 

Em meio as euforias e as retrações consegue-se perceber a tamanha necessidade que 

se faz presente de um simples ouvir, um toque. Para eles, essa troca de experiências 

funciona como uma terapia, ou melhor, significa mais um degrau conquistado em meio a 

tantas restrições devido a idade. Ensinar, expor suas experiências para o grupo fez  com que 

eles se vissem de maneira independente. 
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Nesse sentido, talvez essa necessidade seja um dos motivos que ainda restringe os 

idosos nesse passo a passo da prevenção, lhes falta o empoderamento. Segundo Almeida, 

Marcelino e Vieira (2012, p.350): 

 

O empoderamento é uma estratégia de desenvolvimento comunitário que visa 

aumentar o poder e a autonomia dos indivíduos, a fim de dirigirem seus próprios 

destinos. Assim, os cidadãos precisam tomar posse deste poder que lhes é 

conferido, que muitas vezes é negligenciado por falta de informação. O 

empoderamento implica no rompimento com a lógica assistencial dominante, que 

privilegia o saber de um e silencia o saber de outros, a relação é de parceria e não 

hierárquica. 

 

 

Esse empoderamento pode começar por meio da educação em saúde, na qual  esta 

deve ser feita de forma diferenciada visando o grupo em questão. De acordo com Almeida, 

Marcelino e Vieira (2012), o novo modelo de educação em saúde valoriza o conhecimento 

do senso comum e procura desvelar a realidade de cada cliente, bem, como sua 

compreensão do mundo. 

E é dentro desta perspectiva que foi aplicada a realização da oficina com grupo de 

idosos como estratégia de emponderar o sujeito acerca das suas prioridades e necessidades, 

buscando formas de garantir uma melhoria do serviço de saúde e na qualidade de vida, 

principalmente dentro do contexto que é abordado neste estudo. 

O enfermeiro é uma figura fundamental dentro dos grupos de convivência, 

principalmente na realização de atividades que tem como propósito a promoção, prevenção 

e reabilitação  do  individuo.  A  partir  dos  dados  abordados  no  estudo,  é necessário ter 

todo conhecimento técnico cientifico para disseminar seu conhecimento, porém há algo que 

sobrepõe todo esse saber: a criatividade. 

 

Como dizia Albert Einsten (1879-1955): 

 

 
Eu acredito na intuição e na inspiração. A imaginação é mais importante que o 

conhecimento. O conhecimento é limitado, enquanto a imaginação abraça o 

mundo inteiro, estimulando o progresso, dando à luz à evolução. Ela é, 

rigorosamente falando, um fator real na pesquisa científica. 

 

 

Sendo assim, a oficina é uma forma que o enfermeiro tem de promover os cuidados 

para determinado grupo de forma dinâmica e atrativa fazendo com que os participantes se 

sintam inseridos no contexto, ou seja, são protagonistas do seu cuidado. 
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Em meio a tantas abstenções por parte dos próprios profissionais da saúde na 

realização dos métodos preventivos contra o câncer de mama e de colo de útero em 

mulheres idosas com respaldo no instrumento elaborado pelo Ministério da Saúde (MS), 

que discorre a cerca dos limites etários para realização dos exames preventivos 

ginecológicos. Fatos como esse, limitam o cuidado e o autocuidado dessa mulher idosa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O presente estudo me permitiu conhecer um pouco mais sobre o processo do 

envelhecimento e as políticas que norteiam esse grupo. Além de proporcionar um contato 

coma histórias de vida de pessoas que carregam consigo experiências e uma sabedoria 

longeva. 

Durante a oficina observei o quanto é gratificante para os idosos esses momentos de 

conversa e troca de experiências. Apesar de se limitarem a timidez e talvez medo no início 

da atividade, os mesmos se mostraram participativos e interessados por adquirir novos 

conhecimentos. Nessa perspectiva, pude compreender o importante papel que nós 

enfermeiros exercemos no dia a dia dos nossos pacientes, não necessariamente dentro  do 

hospital ou até mesmo nas unidades básica, ou seja, passamos a enxergar o individuo como 

pessoa e não como doença. 

Para se trabalhar com grupos o enfermeiro deve se atentar a meios que chamem  a 

atenção dos participantes e os envolvam na atividade. Diante disso, escolhi a dinâmica do 

espelho para nortear a oficina, e melhor poder conhecer cada um dos protagonistas desse 

estudo, de forma a analisar o seu autoconhecimento, em busca de resposta que 

descrevessem o cuidado que eles têm de si. Afinal, é a partir do autoconhecimento que 

podemos começar a exercer o cuidado. 

Esse cuidado, ou melhor, autocuidado é ponte para realização das medidas 

preventivas que envolvem o individuo. Independente da necessidade que o mesmo 

apresente, é de grande importância que o enfermeiro e quaisquer profissionais de saúde 

estejam preparados para orientar, incentivar e promover a saúde. Visando minimizar os 

índices de doenças e agravos. 

Ao longo da jornada acadêmica vivenciamos a realidade de não nos aprofundar na 

saúde da mulher de maneira integral, o que nos remete a necessidade de uma especialização 

voltada para este grupo, onde a mulher é mais que um ser reprodutivo. Nesse contexto, me 

deparo com uma realidade bastante diferente do que vivi na academia, onde temos um 

aumento do envelhecimento, na qual a população feminina prevalece, e clamam por uma 

atenção maior. 

É impossível falar sobre prevenção de doenças e não tocar naquelas que estão 

sempre na mídia e são as que mais agridem a população, não tem cor, não tem idade, não 

tem gênero. O câncer ainda é o mistério para todos, e assusta com a sua tamanha velocidade 
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de progressão. Dentre os diversos tipos o câncer de  mama e o de  colo    de útero são os 

que mais acometem e matam as mulheres, mesmo sendo preveníveis, assim como ocorre 

com o câncer de próstata. 

No grupo houve a participação de mulheres, todas acima dos 60 anos e para minha 

surpresa havia um homem, que participou de todas as atividades proposta e  trouxe sua 

experiência de vida. Com essa demanda foi necessário incluir a visão dele sobre a 

prevenção, despertando em mim a inquietação de que há necessidade de uma orientação 

voltada para ambos os gêneros já que todos expostos a doenças e agravos. 

Este estudo não se deu somente pela coleta de dados, foi necessária a busca por 

pesquisas que abordassem os temas apontados neste trabalho. Nota-se que ainda é 

incipiente os artigos que trazem consigo como personagem principal mulheres idosas e sua 

percepção sobre a prevenção do câncer. 

Como contribuição para a enfermagem gerontológica esse estudo aponta 

possibilidades do uso de oficinas como forma de intervenção dentro dos diversos campos 

de atuação do enfermeiro, seja esse os grupos de convivência quanto em instituições de 

saúde. 

Mas, para isso é necessário que mais estudos sejam feitos incluindo uso de 

estratégias em que o idoso seja protagonista com suas historias e vivências, como o usos de 

oficinas educativas como método eficaz de promoção e prevenção do câncer em idosos, 

pois possibilita uma troca de conhecimentos e experiências que levam a uma melhor 

compreensão do ser mulher idosa em um mundo em transformação. 

Pois, como bem disse Cora Coralina: 

 

 

“Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou 

ficar, desistir ou lutar; porque descobri, no caminho incerto da vida, que o mais 

importante é o decidir.” 
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5. APÊNDICE 

APÊNDICE A. 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE ESCOLA 

DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Título da pesquisa: (VI) VENDO E APRENDENDO: um estudo com mulheres idosas sobre a 

prevenção do câncer de mama e colo de útero 

 
Responsável: Fernanda Figueiredo de Souza e Souza/ Fátima Helena do Espírito Santo 

 
O trabalho intitulado (VI) VENDO E APRENDENDO: um estudo com mulheres idosas sobre a 

prevenção do câncer de mama e colo de útero, tem como objetivo: analisar a visão das idosas de um 

grupo de convivência sobre o exame preventivo ginecológico. A coleta de dados será feita através 

do grupo focal. Não haverá riscos, nem desconfortos, nem gastos de qualquer natureza. Você poderá 

solicitar esclarecimento quando sentir necessidade e poderá interromper sua participação a qualquer 

momento, sem nenhum ônus. Tudo o que for dito, registrado e escrito serão respeitosamente 

utilizados, e se manterá o caráter confidencial das informações e o anonimato, este estudo poderá 

ser publicado ou apresentado em eventos científicos e/ou revistas científicas. 

 
AUTORIZAÇÃO 

 
Eu, autorizo  o uso da 

entrevista podendo a mesma ser utilizada integralmente ou parcialmente, sem restrições de prazos 

ou citações a partir desta data, ficando vinculado o controle e a guarda do mesmo à Fernanda 

Figueiredo de Souza e Souza, aluna do Curso de Enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense com o objetivo de realizar seu estudo. 

 
Niterói,           de  de 2016. 
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6. ANEXO 
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