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RESUMO 

 

Este estudo objetivou validar a tecnologia Sistema de Banho no Leito, na 

perspectiva de idosos acamados e seus respectivos cuidadores, com vistas à 

transformação do paradigma convencional, concernente à prática da higiene 

corpórea realizada em cadeiras de banho adapatadas, nas instituições de 

longa permanência para idosos. Trata-se de um estudo experimental 

envolvendo51(cinquenta e um) idosos e 17 (dezessete) cuidadores de três 

instituições de longa permanência para idosos do município de João Pessoa-

PB. Para coleta de dados, aplicou-se inicialmente a escala de avaliação 

cognitivaMini Exame do Estado Mental, com o fito de rastrear os sujeitos do 

grupo de idosos cognitivamente aptos a participarem do estudo. Na segunda 

fase, paraaferir o percentual de concordância e discordância dos sujeitos, 

acerca dos atributosdo sistema de banho no leito e da cadeira de banho, 

adaptada pelas instituições de longa permanência para idosos, utilizou-se um 

questionário com perguntas fechadas, modelo escala tipo Likert de 4 (quatro) 

pontos, com um   bom índice de confiabilidade (0,728),estimado pelo alfa de 

conbrach.Evidenciou-se pelo teste de Wilcoxon uma diferença significativa 

(P<0,05) entreas respostas dos idosos e cuidadores,acerca dos 

atributosenvolvendo a tecnologia  sistema de banho no leito  e a cadeira de 

banho adaptada, confirmando sob a ótica dos sujeitos que os dois sistemas 

diferem significativamente entre si. Todavia, o sistema de banho no leito obteve 

maior grau de concordância para o seu uso, caracterizando ser este sistema 

uma tecnologia com diferenciais que tornam o banho no leito uma ação 

prazerosa, de qualidade e humanizada. 

 

Palavras-chave: Tecnologia, idoso, humanização, banho no leito. 



 

Viii 

 

 

ABSTRACT 

 

This study aimed to validate the technology at Bed Bath System, in view of 

bedridden elderly and their caregivers, with a view to transforming the 

conventional paradigm regarding the practice of bodily hygiene held in bath 

chairs adapted in long-stay institutions for the elderly. This is an experimental 

study involving 51 (fifty one) elderly and 17 (seventeen) caregivers of three 

long-stay institutions for the elderly of the city of João Pessoa. For data 

collection, applied initially to cognitive assessment scale Mini Mental State 

Examination, with the aim of tracking the subject group of elderly cognitively 

able to participate in the study. In the second phase, to measure the percentage 

of agreement and disagreement about the attributes of the subjects of the 

shower chair and adapted the system for bed bath, used a questionnaire with 

closed questions, Likert scale model of four (4) points, with a good reliability 

index (0.728), estimated by alpha conbrach, evidenced by the Wilcoxon test a 

significant difference (P<0.05) between the responses of seniors and caregivers 

about the attributes involving technology system in bath bed and bath chair 

adapted, confirming the perspective of the subjects that the two systems differ 

significantly. However, the system bed bath got greater degree of agreement for 

their use, characterizing this system is a technology that makes the differential 

bed bath pleasurable action, quality and humanized. 

 

Key-words: Technology, elderly, humanization, bed bath. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Observa-se, de modo crescente, a intensificação do debate acerca dos 

direitos humanos, tanto no cenário mundial como no nacional. Sob a ótica de 

Martins1, os referidos direitos são abordados em todas as fases da vida. Neste 

enfoque, este tema ganhou relevante evidência com a “Declaração Universal 

dos Direitos Humanos”, proclamada pela Assembleia Geral da Organização 

das Nações Unidas2, bem como mediante a Constituição Federal de 1988 no 

Brasil. Sendo assim, ambas asseguram os direitos básicos tais como a vida, a 

liberdade, a saúde, a educação e o direito de envelhecer com dignidade. 

O envelhecimento é sequencial, individual, irreversível, universal e não 

patológico. É uma deterioração de um organismo maduro, comum a todos os 

seres de uma espécie, no qual a temporalidade os torna frágeis e 

dependentes3, 4. “As pessoas denominadas “velhas” são vistas de modo 

estereotipado e são consideradas como sofredoras de enfermidades, solidão, 

tristeza e abandono “ 5.  

O processo de envelhecimento da população brasileira é reflexo do 

aumento da expectativa de vida, devido ao avanço no campo da saúde e à 

redução da taxa de natalidade. Tal processo é acompanhado por mudanças 

dramáticas nas estruturas e nos papéis da família, assim como nos padrões de 

trabalho e na migração. 6 

O envelhecimento da população global é um dos grandes desafios neste 

século e também, potencialmente, uma grande oportunidade para a 

humanidade conviver e compartilhar as experiências de vida com essas 

pessoas , uma vez que  as perspectivas para o ano de 2030 estão em torno de 

25 (vinte e cinco) milhões de idosos só no Brasil. 

 



 

 

  

 

Dados do Censo Demográfico referem que há cerca de dez milhões de 

pessoas da população brasileira com idade superior a sessenta e cinco anos, 

7,8. Em contrapartida a este fato, o envelhecimento acelerado traz consigo 

doenças crônicas que estão associadas a fatores modificáveis. Na Paraíba, 

Estado onde se realizou o presente estudo, o número de idosos cresceu em 

mais de 100 mil habitantes em uma década. 

O número de pessoas com mais de cem anos, no Estado, cresceu em 

60% (sessenta por cento) entre 2000 e 2010, passando de quinhentos, no 

início do século, para oitocentos, em dez anos. A Paraíba apresentou como 

uma característica marcante, no período entre 2000 e 2010, as sucessivas 

reduções nas faixas etárias mais jovens - de 0 a 24 anos. Essa diminuição 

representou o encolhimento na base da pirâmide populacional do Estado, 

contribuindo de forma acentuada para o processo de envelhecimento da 

população paraibana8.  

Uma vez que os avanços da ciência e da medicina contribuem para o 

prolongamento da vida das pessoas, faz-se necessário repensar e colocar em 

prática relações e cuidados mais humanizados com as pessoas idosas. Isso é 

válido tanto para o seio familiar, como para os serviços em geral de 

atendimentos e, em especial, nas instituições de longa permanência que 

abrigam uma grande parcela de idosos. Devido ao aumento do número de 

idosos, houve também aumento do número de Instituições de Longa 

Permanência. 9. 

Diante da realidade de idosos dependentes, discute-se na sociedade a 

utilização de recursos tecnológicos que proporcionem a este grupo uma 

autoajuda, ampliando a mobilidade e as habilidades funcionais. Nessa vertente, 

as Tecnologias Assistivas abarcam uma série de possibilidades do 

desempenho humano, desde tarefas básicas de autocuidado, até atividades de 

lazer e de trabalho. 10 



 

Na aplicação dos cuidados básicos, em especial o banho no leito, 

realizado nos hospiatais e nas Instituições de Longa Permanência para Idosos 

(ILPI), constata-se no dia-a-dia que há carência de uma oferta de melhor 

qualidade concernente à higiene das pessoas confinadas no leito, ficando as 

mesmas à mercê do chamado "banho de toalha". O referido procedimento não 

garante a remoção da sujidade e obriga os profissionais a transitarem com 

bacias de água previamente aquecidas, despendendo tempo e não 

satisfazendo as reais necessidades de higienização. 

 O banho no leito é muito mais que um procedimento básico de 

enfermagem. É uma necessidade humana essencial às pessoas que 

necessitam de conforto, bem-estar e repouso absoluto, ou cuja mobilidade 

esteja comprometida11. Nesse sentido, entende-se que a perda da habilidade 

em realizar a higiene pessoal, devido à fragilidade própria da idade ou de 

doenças associadas, gera a dependência dos que se encontram necessitando 

desses cuidados. 

Assim, além de propiciar ao indivíduo um momento de conforto e 

reenergização, o banho permite que a sujidade acumulada durante o dia, seja 

removida juntamente com algumas bactérias comensais, promovendo o 

equilíbrio de sua população. No processo de assistência em saúde, utilizam-se 

variadas ferramentas que auxiliam na prestação de cuidados. Dentro desse 

contexto, o banho em Cadeiras de Banhos Adaptadas (CBA) é comum nas 

ILPIs. As CBAs rotineiramente transportam os acamados aos banheiros. A 

prática supracitada gera desconforto ao idoso pela má acomodação, atrito do 

corpo com material rígido da mesma, além de uma exposição que induz a uma 

ação desumana.  

 

 

 



Ressalta-se que até meados dos anos 90 a indústria nada apresentou 

de inovador para auxílio da higiene corpórea de idosos/usuários acamados, em 

especial no que tange ao banho no leito. 

Em 2000, surge em forma de protótipo, o Sistema de Banho no Leito 

(SBL), tecnologia pioneira, apresentada ao mercado, premiada e classificada 

em primeiro lugar, dentre os quarenta e três inventos inscritos na I Feira 

Motivar-PB. A Secretaria de Indústria e Comércio do Estado da Paráiba, 

através de uma comissão de experts na área tecnológica, definiu o SBL como 

Estado da Arte na área a que se destina, visto ter atendido aos aspectos de 

inovação, criatividade e viabilidade industrial.  

A tecnologia em lide é fruto das observações e situações não conformes 

detectadas  enquanto enfermeira assistencial de uma Unidade de Tratamento 

Intensivo (UTI), da cidade de João Pessoa, nos anos de 1998 a 2000. Para 

concretizar o delineamento do projeto do SBL, observaram-se as condições 

ambientais de trabalho na UTI, o constrangimento aparente dos usuários no 

momento da higiene corpórea, além da desqualificada técnica do banho no 

leito e o retrabalho dos profissionais, com idas e vindas constantes para 

executar o procedimento.  

Diante desse cenário, configurou-se a ideia do SBL, cujo pedido de 

patente ocorreu em agosto de 2000. No mesmo ano, o SBL participou e 

destacou-se no concurso ideia 2000, promovido pela revista NURSING. E, em 

outubro de 2001, recebeu a premiação da Secretaria de Indústria e Comércio 

do Estado da Paraiba, pelos seus atributos, criatividade e viabilidade industriais 

auferidos durante concurso, realizado, na II motivar-PB: Feira os Inventores da 

Paraíba. 

 Mendes 15 conjuga as ideias de Nietsche e Leopardi 16que afirmam não 

entender tecnologia de uma forma simplista, mas incluindo nesta concepção os  

 

processos concretizados a partir da experiência cotidiana para o 

desenvolvimento de um conjunto de atividades produzidas e controladas pelos 

seres humanos.  



A autora supracitada, afirma ainda, que a produção de tecnologia implica 

num empreendimento que tem como alicerce a necessidade (enquanto um 

problema a resolver), o conhecimento (o saber que orienta nova alternativa 

para resolver esse problema) e a criatividade (a capacidade de encontrar 

alternativas para resolver um problema existente).  

Nesse norte, Dias17 diz, que é sabido que a escolha e a adoção de 

tecnologias não são fatos isolados, mas sim tem a ver com a ordem política, 

econômica e social na soleira de um novo século.  Essa escolha e adoção têm 

indícios de mutação, fazendo brotar uma renovação de valores humanos 

fundamentais. Desse modo, esse estudo não só contribuirá com os objetivos 

propostos como também na orientação de políticas de cunho humanizado para 

pacientes idosos e usuários acamados, no sentido de implementar uma melhor 

atenção às necessidades humanas básicas, em especial a higiene corpórea de 

idosos  acamados. 

Com base no exposto, o estudo parte das seguintes questões 

norteadoras: qual a importância de um auxílio tecnológico para dinamizar e 

humanizar a técnica do banho no leito dos idosos acamados? Em que aspectos 

os idosos estão satisfeitos com o banho convencional realizado nas ILPIs. Qual 

a importância de validar essa ideia? Qual a importância de humanizar o 

cuidado?    

 Considerando a relevância dessa temática para a qualidade da prática 

assistencial dos profissionais da saúde do idoso, este estudo teve como 

objetivos: validar a tecnologia denominada Sistema de Banho no Leito, na 

perspectiva de idosos acamados e seus respectivos cuidadores, com vistas à 

transformação da técnica obsoleta do banho no leito, 

 

 

 

 



 

2. JUSTIFICATIVA 

Considerando as discussões iniciais do Ministério da Saúde acerca da 

humanização, as quais visavam ordenar e implantar ações transformadoras no 

tocante a ambiência, assistência, gestão e atenção em saúde, foi que surgiu a 

ideia da criação de uma tecnologia que transformasse o banho dos idosos e 

usuários acamados em uma prática de qualidade, primando, sobretudo pelo 

cuidado humanizado. 

Para Silva13, o cuidado é entendido como o modo de ser essencial e faz 

parte da constituição do ser humano, pois o modo de ser cuidado o revela. 

Sem o cuidado ele deixa de ser humano. Nesse vertente, Lima14afirma que o 

ato de cuidar na enfermagem é caracterizado por uma relação muito íntima, de 

contato físico intenso e permeado por várias sensações e sentimentos. O 

cuidado do corpo por parte do pessoal de enfermagem inclui uma manipulação 

do outro, mediante procedimentos e técnicas do ato de cuidar. Profissionais 

compasivos, humanos que conhecem suas próprias emoções e possibilidades 

têm maior chance de atuação junto aos clientes. 

Casate, 12 pontua que a humanização representa um conjunto de 

iniciativas que visa à produção de cuidados na saúde. De outra forma, também 

é capaz de conciliar a melhor tecnologia disponível com promoção de 

acolhimento, respeito ético e cultural ao paciente, além de espaços de trabalho 

favoráveis ao bom exercício técnico e a satisfação dos profissionais de saúde e 

usuários. 

Desse modo a ideia da tecnologia Sistema de Banho no leito (SBL) 

ancora-se no atendimento de uma necessidade humana básica, propiciando ao 

idoso/usuário, tratamento mais digno e ao profissional um desempenho técnico 

de qualidade. 

 

 



Nessa vertente, Mendes15, afirma que a enfermagem vem produzindo, 

tecnologicamente, tanto em direção a atender às necessidades dos clientes, 

como em facilitar o trabalho da equipe de enfermagem ou, até mesmo, a 

reduzir seus custos para as instituições. A autora13 destaca ainda, interfaces da 

enfermagem com a tecnologia sob dois aspectos: o primeiro quando nos 

colocamos como produtores de tecnologia e o segundo quando somos 

consumidores de tecnologia.  

 

Desta feita, a relevância desse trabalho se encontra não apenas no 

caráter inusitado da temática, sobretudo por despertar um novo olhar sobre a 

higiene corpórea de idosos e usuários acamados, a interface da Enfermagem 

com a produçao tecnológica, bem como o poder de intervenção da 

enfermagem para transformar realidades. 

O estudo também contribuirá com a produção científica na área, visto 

apresentar-se como instrumento importante na produção de conhecimentos de 

profissionais e estudiosos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

Validar a tecnologia denominada Sistema de Banho no Leito, na 

perspectiva de idosos acamados e seus respectivos cuidadores, com vistas à 

transformação da técnica obsoleta do banho no leito, praticada em instituições 

de longa permanência para idosos. 

3.2 Objetivos específicos 

→Comprovar a colaboração desse auxílio tecnológico para a prática qualificada 

do banho no leito, assegurando destarte a remoção da sujidade e o controle de 

infecções. 

→ Confirmar a facilidade de manuseio do SBL, viabilidade da execução do 

banho por um único cuidador, assim como o processo de limpeza e 

desinfecção do mesmo durante a higiene corpórea dos idosos e dos usuários 

acamados. 

→ Conferir, por meio do uso do SBL a redução das dificuldadese e do tempo 

empregado pelos profissionais durante os cuidados de higiene, em especial o 

banho no leito. 

→ Corroborar o bem-estar, conforto, privacidade, autoestima e humanização 

do banho do idoso acamado com o uso da tecnologia. 

→ Ratificar a indicação por parte dos sujeitos, quanto ao uso da tecnologia na 

prática diária da higiene corpórea realizada nas ILPIs. 

 

 

 

 



 

4. MÉTODO  

O projeto de pesquisa desse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da 

Paraíba CEPCCS-UFPB protocolo nº 0269. Solicitou-se a autorização das 

Instituições de Longa Permanência para realização da pesquisa. Os 

procedimentos de coleta iniciaram-se, após aprovação do projeto pelo Comitê 

de Ética, obedecendo a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS), em vigor no país. Manteve-se ainda o anonimato das ILPIs 

denominando-as de: ILPI. I, ILPI. II e ILPI III. Os participantes, antes de serem 

entrevistados, concordaram e assinaram um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). 

 Trata-se de uma pesquisa experimental, realizada em três Instituições 

de Longa Permanência para Idosos (ILPI), existentes na cidade de João 

Pessoa/PB, Brasil. Para Oliveira16, as pesquisas experimentais são estudos de 

base fundamentalmente positivistas, importantes nas ciências naturais. As 

experimentações consistem em modificar deliberadamente a maneira 

controlada das condições que determinam um fato, ou fenômeno, e em 

observar e interpretar as mudanças que ocorrem neste último. O estudo 

experimental estabelece as causas dos fenômenos, determinando qual ou 

quais são as variáveis que atuam produzindo modificações sobre outras 

variáveis. 16 

Iniciou-se o estudo com a colaboração de duas docentes e quatro 

discentes. Escolheu-se as instituições em destaque por corresponderem a 50% 

do universo de Instituições de Longa Permanência da capital da Paraíba que 

acolhem idosos e, por representarem as que desenvolvem a função social de 

abrigar a mais tempo no Estado. Uma delas está comemorando o seu 

centenário no corrente ano.  As instituições são de natureza filantrópica,  de 

 

porte médio, sendo que duas destas, são dirigidas por voluntários e uma 

por irmãs de caridade.  



 

Para a amostra, observou-se inicialmente a população do estudo 

composta por duzentos e noventa e seis idosos residentes nas três instituições 

respectivamente. Destes, cento e trinta e três vinculados à instituição que 

denominamos de ILPI. I, noventa e oito a ILPI. II e sessenta e cinco na ILPI. III.  

Definiu-se como critérios de inclusão, idosos acamados, com idades igual 

ou superior a 60 anos e com presumível capacidade cognitiva para responder 

as questões contidas em uma escala de avaliação modelo Likert. Para os 

cuidadores, solicitou-se a confirmação do vínculo com as respectivas ILPIs. Os 

critérios de exclusão centravam-se nos idosos que deambulavam e nos 

cuidadores sem vínculos com as respectivas ILPIs. Para o cálculo amostral, 

feito no Statdisk (www.statdisk.org.br) foi considerado um nível de confiança de 

95% e maior erro aceitável de 5%.  

A amostra resumiu-se a princípio em cento e vinte e dois idosos 

pertencentes ao universo do total supracitado. Após a análise do Mini Exame 

do Estado Mental (MEEM) concentrou-se em cinquenta e um idosos 

cognitivamente aptos, além dos dezesste cuidadores vinculados as ILPIs. 

Para a aproximação dos sujeitos com o objeto de estudo, realizou-se um 

agendamento com os idosos e os cuidadores das respectivas ILPs, no sentido 

de expor através de um vídeo as caracteristicas do SBL e a proposta do 

estudo, com vistas a validação do experimento e a implementação da 

humanização frente ao banho no leito dos idosos acamados. 

O processo de coleta dos dados, ocorreu durante vinte e cinco dias 

úteis, calculando-se uma média de dois banhos por manhã no SBL e dois na 

CBA. Durante os banhos, controlou-se e registrou-se o tempo empregado dos  

 

profissionais para realizar o banho no SBL e na CBA. Posteriormente, 

aplicaram-se os instrumentos. 

Os sujeitos, no primeiro momento responderam o questionário (Likert) da 

CBA, (grupo controle)  por ser o meio adotado para higienização dos acamados 



nas respectivas ILPIs e no segundo momento, responderam o questionário 

acerca do SBL, (grupo intervenção) 

Para a coleta de dados, utilizou-se, inicialmente, a escala de avaliação 

cognitiva Miniexame do Estado Mental a qual fornece informações sobre 

diferentes parâmetros cognitivos, contendo questões agrupadas em sete 

categorias. Cada uma dessas categorias tem por objetivo avaliar as “funções 

cognitivas específicas”, como: a orientação temporal (5 pontos), orientação 

espacial (5 pontos), registro de três palavras (3 pontos), atenção e cálculo (5 

pontos), recordação das três palavras (3 pontos), linguagem (8 pontos) e 

capacidade construtiva visual (1 ponto).17.18.  

O protocolo de pesquisa constou também de dados sócio-demográficos. 

Na segunda etapa do estudo, utilizou-se uma escala modelo Likert constando 

questionamentos e afirmações norteadoras, pertinentes ao objeto de estudo19. 

Buscou-se com o uso dessa escala identificar o grau de concordância e de 

discordância dos idosos e cuidadores sobre a utilização e atributos da CBA, 

bem como da tecnologia inovadora em estudo. 

A escala de Likert foi elaborada por Rensis Likert, em 1932, e requer que 

os participantes informem seu grau de concordância ou discordância com 

declarações relativas à atitude que está sendo medida. 20 A escala de Likert diz 

respeito a uma série de afirmações relacionadas com o objeto pesquisado. Isto 

é, representa várias assertivas sobre o assunto em estudo20. A avaliação das 

frases pode ser feita segundo as seguintes divisões: concordo totalmente, 

concordo parcialmente, discordo parcialmente e discordo totalmente. 21 

Realizou-se a validação desse instrumento, através do alfa de Conbrach, 

cuja coerência interna entre as onze variáveis da escala gerou um valor de alfa 

igual a 0,728 (zero vírgula setecentos e vinte e oito) indicando confiabilidade  

 

aceitável das respostas atribuídas às questões. O alfa de Cronbach é um dos 

indicadores psicométricos mais utilizados para determinar a fidedignidade ou  

validade interna de um instrumento. 22 A validação do instrumento de pesquisa 

faz-se importante para verificar se cada item da escala contribuiu 

significativamente para a avaliação da percepção dos idosos e cuidadores 

quanto aos atributos do SBL e da CBA. 



Para a análise dos dados utilizou-se o programa informático Statistical 

Package for the Social Science 16.0 (SPSS) sob a licença de número: 

9791805, contemplando as variáveis sociodemográficas.  

Para facilitar a análise e apresentação dos resultados, foram elaboradas 

tabelas expondo os dados de caracterização da amostra e os  percentuais do 

grau de concordância e discodância dos idosos e cuidadores  acerca do uso e 

atributos da cadeira de banho adapatada (CBA) e do SBL. 

Quanto aos resultados do estudo, as análises evidenciaram que os idosos 

encontravam-se com idade média de 77 ± 8,2 anos, sendo 70,6% (n=36) do 

sexo feminino, enquanto que os cuidadores  apresentaram idade média de 

37±10,8 anos, todos do sexo feminino.  

No que se refere à escolaridade dos idosos, 27,5% (n = 14) são 

alfabetizados; 27,5% (n = 14) possuem ensino fundamental, 23,5%(n = 12) são 

analfabetos; 21,6,% (n=11)  com ensino médio. Dos cuidadores 58,8%(n = 10) 

possuem o ensino médio e 41,2%(n = 7) o fundamental.  Através das 

estatísticas descritivas apresentadas nas tabelas de nº 01 a 11, em anexo, 

evidenciaram-se com uso de porcentagens os resultados dos graus de 

concordância e discordânia entre as respostas dos idosos e dos cuidadores 

acerca do uso do SBL e da CBA. 

Na análise da Tabela 1, os resultados evidenciam que 56,9% dos idosos 

de modo total ou parcial concordam com o fácil manuseio da cadeira de banho 

adaptada, se contrapondo aos 23,6% de cuidadores que apresentaram algum 

nível de corcordância. A discrepância do resultado idoso/cuidador, talvez se 

deva ao fato do idoso acamado, perceber a cadeira de banho adaptada como  

 

um meio de transporte para o atendimento de uma necessidade humana 

básica que é o banho. No entanto, o cuidador, em sua maioria, discorda 

plenamente, em decorrência do esforço desprendido na sua condução até o 

banheiro. 

Com base em 22 ao tratar do esforço físico do trabalhador, em seu item 

17.6.3 – Ergonomia, nas atividades que exijam sobrecarga muscular estática 

ou dinâmica do pescoço, ombros, dorso e membros superiores e inferiores, e a 

partir da análise ergonômica do trabalho, devem ser observadas as 



repercussões sobre a saúde dos trabalhadores, incluídas pausas para 

descanso. 

No que diz respeito à concordância e discordância dos sujeitos 

pesquisados quanto à facilidade do procedimento técnico do banho na cadeira 

adaptada, observa-se que a percepção dos idosos distoa, da visão do 

cuidador. Estudos 23,24 sobre o uso de tecnologias assistivas apresentam 

cadeiras adaptadas para o banho de pessoas idosas. Contudo, em nada se 

assemelham as cadeiras de banho adaptadas pelas ILPIs.  

As adaptações pelo fato de se tratarem apenas da colocação de rodas 

em cadeiras de ferro, coberta com fios plásticos, tornam os banhos 

desumanos, haja vista as cadeiras, além de não oferecerem condiçoes de 

segurança, proporcionam riscos à integridade da pele dos idosos em 

decorrência da pressão dos fios plásticos. 

No que se refere à cadeira possibilitar a realização do banho por um 

único cuidador, os idosos concordaram com essa possibilidade em 62,70%, No 

entanto, os cuidadores, em sua maioria 84,3%, discordaram dessa 

possibilidade. 

 O transporte do idoso em cadeira de banho adaptada requer cuidados 

especiais tendo em vista a fragilidade física, oriunda do processo de 

envelhecimento e a prevenção de quedas. O que é de primordial importância  

 

 

nessa faixa etária na qual os acidentes poderão trazer consequências 

irreversívies.  

De acordo com 22 do Ministério do Trabalho, os equipamentos que 

compõem um posto de trabalho devem estar adequados às características 

psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado.      

       No que se refere à adaptação de uma cadeira para o banho dos idosos 

averigou-se que, por se tratar de uma adaptação artesanal, não oferece 

garantia de segurança do idoso transportado e poderá afetar as condições de 

ergonomia do cuidador condutor, uma vez que constatou-se que os cuidadores 

realizavam  o procedimento  do banho sem pausas para  o descanso.  



Quanto a CBA previnir e controlar infecções, 56,8% dos idosos e 58,8% 

dos cuidadores concordaram com a possibilidade. A literatura pertinente 

evidencia que a pele pode servir de porta de entrada para as infecções, 

portanto, a higiene além de proporcionar conforto, previne as infecções. 

Em relação à CBA reduzir as dificuldades que os profissionais de saúde 

enfrentam para realizar cuidados de higiene com os idosos, em especial os 

acamados, os resultados revelaram que 54,2% dos idosos discordaram da 

redução das dificuldades na execução da higiene na CBA. E 94,1% dos 

cuidadores afirmaram discordância com relação à redução das dificuldades. 

 No que tange a CBA ser de fácil limpeza e passar por um processo de 

desinfecção durante o banho, os responspondentes mencionaram concordar 

com essa facilidade, sendo 66,60% idosos e 52,9 cuidadores. 

 Observou-se que 58,9% dos idosos concordaram que a CBA prima pela 

humanização resguardando e respeitando a intimidade deles, no que há uma 

discordância de 100,0% por parte dos cuidadoresuma vez que  a Política de 

Humanização do SUS assegura o direto a privacidade como um requisito 

primordial ao cuidar humanizado situação  desconforme com o uso da CBA. 

Quanto ao questionamento da CBA, apresentar um avanço tecnológico e 

contribuir para a manutenção do conforto e autoestima dos idosos/usuários 

acamados, os resultados mostraram que tanto idosos 80,40%, quanto 

 

 cuidadores,100,00% discordaram dessa assertiva, visto que as 

adaptações são feitas de forma artesanal  aproveitando uma cadeira de ferro 

envolvida em fios plásticos, o que gera desconforto para os idosos  além de 

deixá-los susceptíveis  as lesões de pele. 

Sobre a CBA ser ferramenta tecnológica indicada para higiene corpórea 

de idosos/ usuários acamados, os resultados mostraram que 92,2% dos idosos 

e 97,3 dos cuidadores,discordaram da indicação dessa ferramenta tecnológica, 

o que vai de encontro a afirmação de 24 ao assegurar que “para as pessoas 

sem deficiência, a tecnologia torna as coisas mais fáceis e para as pessoas 

com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis.” 



          No que se refere ao questionamento da CBA atender às necessidades 

de higiene e conforto e, em decorrência ser utilizado nas ILPs e nos serviços 

de saúde, o estudo comprova que os respondentes foram contrários à 

afirmação, num total de 82,3% para os idosos e 82,4% para os cuidadores. 

Acredita-se que o fato deles não disporem da tecnologia adaptada 

industrialmente, tenha contribuído com esse resultado, bem como o fato desse 

tipo de banho não salvaguardar a privacidade do idoso. 

A pesquisa retrata ainda que 92,2% dos idosos e 97,3% dos cuidadores 

discordam totalmente do uso da cadeira de banho adapatada para a prática da 

higiene corpórea dos idosos acamados.  

A análise inferencial do estudo a qual se deu pela estatística não 

paramétrica de Wilcoxon (P<0,05), que é um teste utilizado para variáveis 

ordinais (em nível de escala crescente) para verificar se existem diferenças 

significativas entre as respostas das amostras pareadas, cujos resultados 

encontram-se nas tabelas 12 e 13 em anexos. A referida análise retrata que, na 

maioria dos casos, houve diferença significativa (P<0,05), entre todos os pares 

de resposta, relacionados à CBA e o SBL. Exceto com relação à questão 4 

(quatro), cujo valor de P foi de 0,332, isto é, maior do que 0,05. 

 

 

Acredita-se que a diferença significativa, supracitada, discordando da 

realização do banho no SBL por um único cuidador, deve-se ao fato dos idosos 

e cuidadores, há anos, vivenciarem a prática do banho aos pares. A reversão 

dessa discordância, certamente dar-se-á com o uso contínuo do SBL.  

O banho dos acamados em uma cadeira de banho adaptada comprova 

através dos percentuais de discordância, que a prática é uma ação desumana, 

uma técnica de qualidade questionável e que deve ser abolida por não atender 

as necessidades humanas de conforto, bem-estar e valorização do ser, 

contradizendo-se com a lógica da contemporaneidade no que tange aos 

princípios da Política Nacional de Humanização destinada as pessoas que se 

encontram em processo permanente de cuidado. 

O SBL na perspectiva de idosos acamados e seus respectivos 

cuidadores apresentou-se, com percentuais elevados de concordância plena 

conforme, expostos nas tabelas 12 e 13 - Apêndice. 1. As referidas tabelas  



retratam os atributos de segurança operacional da tecnologia SBL, além do 

aspecto da humanização demonstrando consistência  e possibilidade  de  

mudança junto a prática obsoleta do banho realizado nas ILPI. 

Com vistas à transformação da técnica obsoleta do banho no leito, 

praticada em Iinstituições de Longa Permanência para Idosos, observou-se 

uma aceitação de mudanças através dos percentuais registrados nas tabelas 

supracitadas, nas quais 94% dos idosos e 88% dos cuidadores  concordaram 

plenamente que o sitema em estudo denominado  SBL é  de fácil manuseio.    

Registrou-se também que 84% dos idosos e 76% dos cuidadores 

concordaram plenamente que o SBL contribui com o controle e redução das 

infecções. Observou-se ainda que 88,2% dos idosos e 82,2% dos cuidadores 

concordaram plenamente que o SBL reduz as dificuldades que os profissionais 

enfrentam para empregar os cuidados de higiene em idosos acamados.  

 

 

Houve concordância plena de 70,6% de idosos e cuidadores quanto a 

questão do sistema ser um recurso que prima pela humanização.  

Evidenciaram-se percentuais elevados de 98% dos idosos e 94,1% dos 

cuidadores de concordância plena quanto o SBL ser um avanço tecnológico 

que contribuirá para o conforto e autoestima dos idosos acamados, 

assegurando destarte o processo de limpeza e higiene corpórea dos idosos e 

dos usuários acamados. 

Destacam-se ainda, diferenciais observados durante o estudo, acerca do 

tempo utilizado pelos cuidadores para realizar o procedimento técnico do 

banho, no SBL e na CBA. Observou-se que o tempo do banho no SBL limitou-

se em 12 minutos, enquanto que na CBA os profissionais empregaram cerca 

de 15 a 20 minutos do seu tempo em cada banho.  

Em suma, sob a ótica dos sujeitos, os dois sistemas diferem 

significativamente entre si, sendo que o SBL possui uma maior concordância 



para o seu uso, visto os importantes atributos relacionados à utilidade, 

qualidade técnica, conforto e confiabilidade representados em percentuais de 

concordância plena, os quais demonstram a importância de validar essa ideia.   

Desse modo, os resultados do estudo e os diferenciais em destaque  do 

SBL, revelaram a importância desse auxílio tecnológico para higiene corpórea 

dos idosos acamados, no sentido de  inovar, otimizar e humanizar o banho dos 

idosos/usuários acamados das ILPIs, corroborando  a validação do mesmo na 

perspectiva dos idosos e cuidadores, visto que 100%  dos idosos e 94% dos 

cuidadores o indicaram, para auxiliar na higiene corpórea dos idosos 

acamados, tornando o banho nas  ILPIs  um ato humanizado. 
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SUMMARY:  

The study presented here aimed to reveal the cognitive impairments of 122 elderly 

residents in three Long Term institutions in the city of João Pessoa, state of 

Paraiba, Brazil. Referring to a descriptive research and transversal quantitative 

approach held from June to December 2011. The data was collected by means of 

cognitive assessment scale of the Mini-Mental State Examination (MMSE), with the 

help of five collaborators properly calibrated using the instructions for the application 

of the mini-mental state examination (MMSE). The study was conducted showing 

that 67.2% of the elderly (82) of whom are female whose mean age is = 79 ± 10 

years; 27.9% (34) can read and write, 30.3% (37) had no schooling, 18.9% (23) had 

primary education only, 16.4% (20) went to high school, 4.1% (5) had pedagogical  

training and only 2.5% (3) did not answer the call. According to data obtained by the 

MMSE, we found that 55.7% (60) of individuals on the study suffered from cognitive 

impairment, while 33% (51) preserved the cognitive functions, overall 8 people are 

from the institution One, 13 people are residents in the institution Two and 30 

people are residents in the institution Three. It is essential to emphasize that the 

sample of the LTCF One corresponded to 46 elderly people and the LTCF Two 39 

and the LTCF Three corresponded to 37 elderly people. It was also evident in one 

of the institutions a significantly compromise regarding the evocation memory of the 

elderly. It was found that MMSE not only provided the screening but also allowed 

the detection of mild disorder, since the parameter that best predicts this disorder is 

the evocation of memory. The results suggest the use of other psychometric scale, 

short-term and routinely in these institutions, as a way to confirm the findings and to 

implement measures to prevent health problems in order that these deficits are 

capable of causing damage for the elderly daily life, and may impact the quality of 

their lives; thus constituting possible indications of treatment and severe 

interventions. 

Key words: Elderly Cognition; Long Term Institution. 

 

 



INTRODUCTION 

 

Aging is a natural, dynamic, progressive and irreversible process that 

occurs since birth and it follows each one of us throughout our lives, culminating 

in death by natural causes or biological facts, which is characteristic of all living 

beings. [1].The aging process involves biological, psychosocial and cultural 

aspects, and as such, all go through this stage of life that leads to a decline in 

physical abilities, with major social and psychological cognitive repercussions. 

From this perspective, admitting two forms of aging: usual or common and 

successful or healthy. [1] 

For the World Health Organization [2] old age officially begins at 65, 

while in Brazil, according to the National Policy for the Elderly [3], senescence 

begins at age of 60, although some feel very young at that age and others begin 

to feel weary even before that age. The criteria for the classification of dementia 

in elderly people are determined by three groups: those who are demented, 

those that are not demented and a third group of subjects that cannot either be 

classified as normal or demented, although they suffer from cognitive 

impairment [4], undermining the ability to feel, think, remember, since cognition 

is related to our intelligence and mental functions such as memory, attention, 

sense of time, space, calculation, writing, reading, language, abstract 

reasoning, perception and executive functions. 

The decline that accompanies the elderly people has extremely variable 

beginning and progression depending on educational, health and personality 

factors as well as the global intellectual level and the specific mental abilities of 

the individual, [5] as well as the way the elderly people are encouraged to 

maintain an active aging, as well as being welcome in families, instead of Long 

Term Care Facilities (LTCF).The LTCF may be governmental or non-

governmental residencies that are aimed for the collective household of people 

who are older than 60 years, with or without family support, under conditions of 

freedom, dignity and citizenship. [6,7] However, in Brazil, there is no consensus 

on what constitutes the LTCF.   

These institutions were originated intending to help and attend the poor 

who needed shelter, coming from Christian charity, in the absence of public 



politics. This justifies that the lack of financial support. Homelessness is one of 

the most important reasons for the great institutionalization of Brazilian elderly 

people.[7]. According to the Brazilian Institute of Geography and Statistics 

(IBGE, 2010), the life expectancy of Brazilian people in 1980 was of 62.57 years 

and, in 2009, it rose to 73.17 years - an increase of 10.60 years. This implies a 

considerable increase in life expectancy of the Brazilian population. [8] 

The State of Paraiba, due to the migration of young people, presented in 

1991 the second highest proportion of individuals aged 60 years or above, of all 

units of the Federation. In 1995, it became the first state in the country with the 

highest proportions of seniors with a total of 360 thousand of people over the 

age of 60. The last IBGE survey, which was released on September 21st of the 

current year, shows Paraiba at the seventh place of the ranking. [8]  

The Brazilian population reached the mark of 195.2 million people in 

2011, according to data from the National Household Sample Survey (PNAD 

released on September 21st by the Brazilian Institute of Geography and 

Statistics (IBGE). People aged 60 and older now represent 12.1% of the total 

population. PNAD 2011 confirmed the tendency of an aging population. 

Compared to 2009, the number of Brazilians aged 29 and younger decreased, 

while the number of those who were 30 years old or older increased. According 

to the IBGE, 23.3% of the populations were younger than 14 years old in 2011, 

16.9% were from 15 to 24 years old and 47.8% were between 25 and 59 years 

old. [9] 

In the aging process, the elderly people live with mental or psychological, 

physical/biological, social and spiritual disorders which begin at birth and end at 

death. In this sense, it is recommended that the chronological aspect is seen 

differently than its functional way. Currently facing the institutionalized elderly 

people reality, it has been discussed the utilization of a resource called assistive 

technology that provides, functional skills that promote inclusion, performing 

basic activities of independently daily living for this population group.10] 

The use of Assistive Technologies encompasses a number of 

possibilities of human performance, from basic self-care tasks (mobility, 

communication, home maintenance, personal hygiene, food preparation, 

occupational tasks), to leisure activities and work. [10] Thus, this study aimed to 



investigate the cognitive conditions of elderly residents in three long-stay 

institutions in the city of Joao Pessoa - Brazil aiming to find a group to evaluate 

and validate an assistive technology aimed at the bed bath dependent elderly 

revealing the importance of aid technology to energize and humanize the bed 

bath technique1. 

METHODS 

Ethical procedures 

The research project was approved by the Research Ethics Committee of 

the Centre for Health Sciences, Federal University of Paraiba (CEPCCS) 

protocol 0269 and the permission was obtained from the Long Term institutions, 

conducting the research. The collection procedures were initiated after the 

approval of the project by the Ethics Committee, according to Resolution 196/96 

of the National Health Council (CNS), in force in the country. The LTCF local 

name: LTCF One, LTCF Two and LTCF Three, still remains anonymous. The 

participants, before being interviewed, agreed and signed an Informed Consent 

Form. 

Type of study and characterization of the site of sample 

 As it stands to be a descriptive research and transversal quantitative 

approach held from June to December 2011 in three institutions of Long Term 

Care Facilitiesfor old people in the city of Joao Pessoa / PB. The three 

institutions were chosen because they correspond to fifty percent (50%) of the 

universe of long-stay institutions in the capital of Paraiba hosting and 

representing the elderly people who develop the social function of housing the 

longest in the state, one of the institutions is celebrating itscentenary this year. 

They are midsized Philanthropic Institutions, two of these run by volunteers and 

by the Sisters of Charity. They all offer a vocational nurse in charge and 

                                                           
1The item on the agenda is an outline of the TECHNOLOGYFORBEDBATHINTHE 
ELDERLY/bedridden patients: an ideato humanizean action..The aim of this study was to trace 
the three institutions along the Long Term, satisfactory elderly cognitive conditions, according 
to the MMSE, for through a Likert scale model express the level of satisfaction in using 
innovative technology designed to provide personal hygiene and thus its validation for practical 
implementation of the technical procedure humanized propaedeutic of hygiene in dependent 
elderly. 



technical nursing care, and medical services for three volunteers. They also 

feature the work of 17 caregivers, two psychologists and a social worker.  

Universe and Sample: 

 For the sample size calculation it has been first observed the people who 

took part in the study, comprised by 296 residents. Of these, one hundred and 

hirty-three (133) are tied to the institution we call the ILT  one, ninety-eight (98) 

ILT Two and sixty-five (65) in the ILT Three. The sample was conveniently 

chosen, considering the sample size calculation for cross-sectional studies. It 

was determined as inclusion criteria that the individuals observed were 

dependent and bedridden elderly people who were younger than 60 years old, 

with suspected cognitive ability to answer the questions contained in a rating 

scale. Therefore, 122 subjects belonging to the universe mentioned above took 

part in this study. The final sample, after analysis of MMSE, totaled in 51 elderly 

cognitively able to participate in future studies. 

Instrument for data collection 

For data collection, it was used the Mini Mental State Examination 

cognitive assessment scale which provides information on various cognitive 

parameters, containing questions grouped into seven categories, each 

designed with the objective of evaluating "functions" as the specific cognitive 

orientation of time (5 points), spatial awareness (5 points), registration of three 

words (3 points), attention and calculation (5 points), recall the three words (3 

points), language (8 points) and visual constructive ability (1 point). The study 

protocol also consisted of sociodemographic data. The MMSE is therefore 

composed of 30 questions and categorical scoring is as follows: 30 to 26 points 

(preserved cognitive functions), 26 to 24 points (showed no deficit) to 23 points 

or less (suggestive of cognitive impairment). For some authors, the cutoff point 

of 23/24 has shown high discriminatory capacity of cognitively impaired 

individuals. [11,12]. 

Data analysis: 

It has been used for statistical analysis the SPSS software Program 

package.16.0 Under the license number: 9791805, covering sociodemographic 

variables using descriptive statistics. For sample size calculation was deemed a 

confidence level of 95%, and most acceptable error of 5%. It was obtained 



through the use of descriptive tables the characterization of the sample. The 

analysis of significance (p = 5%) occurred with the use of BoxPlot used to 

evaluate the empirical distribution of data, formed by the first, third and the 

median quartile that described the Temporal Aspect of the elderly, the Spatial 

Awareness, highlighting the Immediate Memory and Summoning Memory of the 

elderly and other variables belonging to the categories of Mini Mental State 

Examination (MMSE).  

 

RESULTS and DISCUSSION 

The results of the study showed that the percentage of participants was 

67.2% female and 32.8% male, proven a greater number of women residing in 

these institutions. This finding supports the data obtained in other studies [13] 

indicating that as one of the risk factors for hospitalization in the LTCF is 

womanhood. It was identified in Rio Grande do Sul a survey in 14 LTCFs, 

Demonstrating that the majority of residents are represented by women 

(64.9%), with low level of education and income, over the age of 70, unmarried 

or widowed. And most had special health care{14] 

The elderly survey shows the average age rate of 76-80 and 83-86 years 

old. Current statistics show that the number of people aged 65 or more in the 

world is 414 million and will increase to 804 million in 2025. Regarding the 

educational level, there was 27.9% of literate elderly and 30.3% illiterate. Thus, 

low levels of education increase illiteracy and the risk of disability and death 

during the aging process, because education can help people develop the right 

skills and the confidence they need to adapt and remain independent as they 

age.[15].2 

          A cognitive screening may contain bias against low levels of education, 

while others find that low education was a genuine risk factor for dementia. 

                                                           
2In Brazil, the MMSE was translated by Bertolucci and Col. (9), who found that the MMSE total score 

depended on the educational level of the 530 patients evaluated by the medical screening of a teaching 

hospital in Sao Paulo. They proposed the use of different cutoff points according to the level of intellect  

for the generic diagnosis of "cognitive decline". With this purpose, they used a comparison heterogeneous 

group of 94 patients with normal hydrocephalus pressure, amnestic syndrome, and unspecified dementia. 

The cutoff points suggested were 13 for illiterates, 18 for low-medium schooling, and 26 for high school. 



(Table 1). It is observed in Table 1 that 68% (55.7%) of respondents are unable 

to take part in the research. Therefore, not achieved the score established by 

the MMSE, before the classification of educational level, with only 51 (33%) 

able to perform the research, given that 2.5% responded to the survey. 

In the graphs 2-5 visualizing the results on the Temporal Orientation, 

Spatial Awareness, Immediate Memory, Summoning Memory, classifying the 

three subjects belonging to the LTCF, as to their MMSE Variables. Graph 

1(attached). The individuals from the LTCF Three appear with a higher temporal 

orientation score reaching 4 ± 1.4 points, while the elderly from the LTCF Two 

have a score of 3.9 ± 1.5 and from the LTCF One 1.72 ± 1.76. By analyzing the 

significance of the data it was found that the LTCF One presents statistical 

difference between the institutions, however the LTCF Two and Three show no 

significance between them.  Thus, the LTCF One screening resulted in fewer 

seniors to participate in studies about assistive technologies, since there has 

been a greater commitment of this group with respect to temporal orientation. 

Graph 2 

Source: Field research, 2011. 

Graph 2 represents the spatial awareness of the individuals, 1.8 ± LTCF 

One 2 points; LTCF Two 4.3 ± 1; LTCF Three 4.6 ± 1.1. 

There was found a higher average at the LTCF Three. The data of 

significance from the LTCF One shows statistical difference between the LTCF 

Two and LTCF Three, while the latter two did not show any significance. 

Regarding the spatial awareness category, we presume that because most 

residents of the LTCF One are illiterate elderly the scores are associated with 

educational level and of their social class. (Graph 3) The memory refers to the 

retention of acquired abilities or information and in everyday situations, adults, 

especially the elderly, may have some difficulties in recovering memory. Even 

as a consequence of aging, decreased memory efficiency is also influenced by 

issues such as genetics, environmental factors, experiences, linguistic habits, 

character and personality. [15] 



 Thus, the data corresponding to Graph 4 show that there was no 

significance between the scores related to immediate recall of older institutions. 

Thus, they are: LTCF One 1.3 ± 0.9, 2.7 ± 0.4 LTCF Two and 2.6 ± 0.8 LTCF 

Three. Being therefore seniors on the same level with respect to immediate 

memory. Graph 4(attached). It was observed that the elderly from the 

institutions show statistical difference regarding memory of evocation, as 

provided in Graph 4. It appears that the LTCF One has significant difference 

compared to LTCF Two and LTCF Three, compared to the LTCF Two. The 

LTCF One 1.27 ± 1.22, LTCF Two reached 2.3 ± 1, and the LTCF Three 1.5 ± 

1.2 points. Being memory of evocation related to older data of life of the elderly, 

these data predict mild cognitive impairment due to the compromised memory. 

In this scenario, it is understood that to conceptualize themselves as a healthy 

elderly or not, it takes into account factors of everyday life, where their 

conditions are observed to develop their activities of daily living.  

Those who are independent and perform their activities are classified as 

healthy, while those who for some reason have any kind of retard are classed 

as sick [15]. Graph 5 (annex) According to Graph 5 there was a significant 

difference only between LTCF One and the other institutions. The LTCF One 

presents 14.8 ± 6 points, LTCF Three 20 ± 6 and LTCF Two 22±5 points. The 

result of LTCF one is suggestive of cognitive impairment. The same is 

consistent with the number of illiterate elderly. It was noticed during the data 

collection at the LTCF One, that activities aimed at cognitive stimulation, 

physical and psychomotor are still badly expressed.   

This result confirms the studies [13,14] in which they argue that aging is 

not necessarily accompanied by cognitive impairment decline and that new 

learning and activities can occur until the end of life. Researchers [14, 15] present 

the stimulus as a way to promote cognitive health, like studies on the 

relationship between the practice of physical activity, cognitive and the decline 

of cognitive impairment incidence among the elderly.  

The results are consistent with studies of cognitive stimulation, which 

showed that the weekly exercises, tasks such as problem solving and memory 

games, improve the psychological well-being of those who practice them, 



supporting the assertion that the average life expectancy at birth, will reach 90 

years of age in 2050. It was used in the study the MMSE psychometric scale 

that is a cognitive practical scale and useful for research and cognitive 

screening of patients at risk of dementia such as the elderly.  

The scale presents cutting point 23/24. It can vary from a minimum of 0 

points, which indicates the highest degree of cognitive impairment of 

individuals, up to a maximum total of 30 points corresponding to better cognitive 

ability, provided that taken into consideration the educational level of the 

individual to adjusting the cutoff points.  Thus, the one hundred and twenty-two 

(122) elderly with presumably satisfactory cognitive condition were asked to 

perform the MMSE, proposed in 1975 by Folstein [17]. From the scores and 

cutoffs, according to schooling, were selected emerging the final sample 

comprised of 51 elderly (33%) cognitively able to participate in the evaluation of 

the Bed Bath System, of which 08 are of LTCF one, 30 of the LTCF two and 13 

of the LTCF Three. 

 It is necessary to emphasize that the sample of LTCF one before the 

screening corresponded to 46 elderly, 39 of LTCF Two and 37 elderly of the 

LTCF Three. The prevalence of cognitive decline found was of 55.7%. It was 

also observed in one of the institutions, with significantly lower results in terms 

of memory recall. 

Final Remarks  

Considering the results, it was noted that the research was useful not 

only to track elderly people with cognitive conditions to participate in future 

studies involving assistive technologies in LTCF, but also enabled us to identify 

when analyzing the Boxplot significance, some situations mentioned not related 

to Temporal and Spatial  and Summoning Memory, perhaps related to lack of 

brain stimulation, physical activity, and way of life of the elderly in their LTCF 

that directly or indirectly contribute to the progress or decline of the health of the 

elderly. It is known that chronological age has little relation to the reality of aging 

to an old person, therefore each human being ages according to their own 

scheme and life history (14) 



The cognitive condition and the well-being of the elderly in the LTCF 

Two, allowed a screening with a more expressive record, proving that when 

behavioral risk factors for chronic diseases and environmental and functional 

decline are kept low, people remain healthy and able to care for their own lives 

as they age, whereas health, participation and security constitute the three 

pillars of policy framework for active aging. Why the LTCF should provide the 

enjoyment of political human rights, economic, social, cultural and individual 

residents, ensuring comprehensive care and support necessary to the welfare 

of these clients.[15] 

The MMSE enabled cognitive screening besides detecting mild cognitive 

impairment (MCI), since the parameter that best predicts the MCI this test is the 

evocation of memory impairment. In this context, we suggest the use of other 

psychometric scale, short-term and routinely in the LTCF as a means to confirm 

the findings and to implement measures to prevent health problems in order 

that these deficits can cause impairments in daily life of the elderly, constituting 

possible indications of severe treatment and interventions. 

Taken as a base, published studies [16,18,19] inferred that future 

research must turn to the development of interventions specific to each 

institution, as well as the implementation of protocols that evaluate different 

aspects: activities of daily living, quality of life, activities offered, actions to 

promote health among others. In this context, the benefits must be evaluated in 

the short and long term through appropriate evolutionary measures. 

 Therefore, it is proposed the commitment of researchers and other 

segments of society to intervene with the portion of the institutionalized elderly 

population, since there is a great demand for nursing homes for the decades to 

come. This demand, linked to the reality experienced in these institutions, and 

expects ways of improving the quality of life for seniors maintaining health 

education, as a plurality of actions for health promotion and teaching strategies 

that socially transform  individuals embedded in the world, expanding its 

capacity to understand the complexity of the determined of being healthy. 
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Table 1: Data on the classification of subjects by MMSE score. 

lassification % (N) 

INAPPROPRIATE 

APPROPRIATE 

ABOVE 

NO RESPONSE 

55,7% (n=68) 

19,25% (n=11) 

44,55% (n=40) 

2,5% (n=3) 

Source: Field research, 2011. 
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Graph 1: Time orientation of the individuals of the institutions (* Statistical 

difference). 

Source: Field research, 2011. 
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Source: Field research, 2011  

Graph 2: Spatial Awareness of the individuals of the three institutions. 
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Graph 3: Immediate Memory of the individuals of the study 

Source: Field research, 2011. 
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Graph 4: Memory evocation of the individuals of the study 

Source Field research, 2011. 

IL
PI.I

IL
PI.I

I

IL
PI.I

II
0

5

1 0

1 5

2 0

2 5

3 0
ILP I. I
ILP I. I I
ILP I. I I I

*

E sco r e

M
éd

ia
_e

sc
o

re

 

Graph 5:  Three institutions scores 

Source: Field research, 2011. 
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ABSTRACT 

 This study aims at investigating the anatomical differences observed when 

elderly and young adults are stabilized in a long spine board, by comparing the 

measurements between two points of the posterior cervical triangle and the 

upper edge of the backboard. The method is described as follows:  110 

volunteers divided into two groups: an elderly group (n = 55, 68 ± 6 years) and a 

young group (n = 55, 23 ± 3 years), consisting of 69% (n = 38) women in the 

elderly group and 78% (n = 43) in the young group. The Kolmogorov-Smirnov 

test was applied in conjunction with the independent T-test, using the Instat 

Software 3.0.1. For the data collection, the followings were used: an anti-allergic 

Sanny dermatographic black pencil to identify the region corresponding to the 

first and to the seventh cervical vertebra; a Sanny portable posture grid, to 

assess the presence of kyphosis; a numerical rating scale, to identify the pain 

threshold on stabilization; and a marking measuring tape, to measure the 

distance between the vertebrae and the spinal board. The results of the 

analyzed sample revealed that 96.4% (n = 53) of the elderly people had 

kyphosis and so did 32.8% (n = 18) of the young adults. The others had normal 

curvature of the cervical spine; 90% (n = 50) of the elderly reported pain while 

they were being stabilized on the board, thus reaching 9 ± 2 degrees; 10% (n = 

5) of the elderly volunteers did not report pain and neither did the young adults. 

The distance of the first cervical vertebrae to the spineboard is described as 

follows: the young adults, 2.4 ± 0.4 cm; the elderly volunteers, 3.8 ± 0.9 cm; and 

the seventh cervical: young adults 2.15 ± 0.59 cm,  and elderly adults 4.4 ± 0.72 

cm, which corroborates that there is a larger deadspace in the elderly group. 

Both groups revealed statistically significant differences. Hence, it is concluded, 

other studies should be accomplished  in the building of new devices to adjust 

the current technology (LSB) to the kyphotic angle of the elderly adults and thus 

ensure a better stabilization of the cervical spine, providing emergency care and 

removal of possible damage and discomfort (pain) reported by the elderly 

people involved in the research. 

Keywords: trauma, elderly, technology. 

 

 



 

INTRODUCTION 

 

Brazil is the sixth countryin the ranking ofhighest percentage of elderly 

populationin the world. The functional, biochemical, psychological and 

morphological changes that follow the aging process require special care in 

several healthcare fields 1,2. Injury rates among the elderly have significantly 

increased in line with the growth of this population. The most active lifestyle of 

these individuals raises the risk of accidents. There are also a number of 

characteristics related to physiological aging, such as: reduced visual acuity, 

poorer hearing, use of medication, associated diseases and slow gait, which 

contribute to a larger number of trauma victims.  

After trauma, elderly individuals experience a decline in quality of life, 

thus becoming unable to fully recover their previous condition. Even the 

smallest change in physiological parameters may indicate a potentially lethal 

injury. Therefore, any initial approach dealing with an elderly individual who is 

undergoing trauma must be performed with extreme care and rigorously 

monitored 3. Trauma is an injury caused by force. It may be accidental, self-

inflicted or an act of violence affecting all the systems thereby requiring 

immediate care to prevent greater damage, loss of a limb or life 4. 

A decline in bone density is common during aging and is characterized 

by an imbalance in the modeling and remodeling process. These cell alterations 

that comprise bone mass may be diagnosed as osteoporosis, there by 

contributing to hip fractures and spontaneous fractures of vertebral bodies by 

compression resulted from porous and fragile bones. Another possible outcome 

is kyphosis (curvature of the spinal column) in the thoracic region. Vertebral 

compression factors are asymptomatic. Therefore, those who are assisting the 

patient must be acquainted of the significant potential rachimedullar traumas 

during examination 5 

As the thoracic spine becomes increasingly curved, the head and 

shoulders protrude forwards. Due to kyphosis, a severe curvature of the spine 

in geriatric patients may result in difficulty in aligning the cephalo-thoracic 

segment 5-6. In this connection, pre-hospital care (PHC) is committed to human 

health and is present when individuals require urgent and emergency care 



outside the hospital setting. Among the elderly people, accidents are the main 

causeofdebilitating injuriesand admissions to health care homes as well as in 

other institutions, thus constituting the fifth leading causeof death among the 

individuals over 75 years. 7 

Although trauma most frequently occurs in the young adults, and the 

geriatric emergencies are usually clinics, the number of elderly people who are 

victims of trauma is significant for injuries; on one hand, it can be easily 

tolerated by young patients; on the other hand, it may result in high mortality 

rates in the elderly group 8. It is important to underscore that death resulting 

from trauma follows trimodal distribution. The first peak is immediate death, 

which occurs 30 minutes after the imjury; the second, premature death, occurs 

within the first two hours subsequent to the trauma.  

These patients are benefitted by pre-hospital care adequately planned for 

their needs and as such, this moment is referred to as the golden hour. Finally, 

the third peak, known as delayed death, occurs one week after the trauma. 

Hence, fast and appropriate care can represent a chance of survival for the 

victim 6. Accidents and violence are among the leading causes of death in 

young and adult population. However, studies have revealed that such causes 

should also emphatically be observed in the elderly population, which, in fact, 

requires more attentionand concern of health professionals8. 

In this respect, the medical care that seeks to reach the patient early is 

regarded as mobile pre-hospital care in the emergency field. This occurs after 

victims experience a decline in their health (whether clinical, surgical, trauma-

related or psychiatric), which may lead to suffering, sequelae or even death, 

requiring appropriate care and/or transport to a hierarchical healthcare facility 

integrated into the National Health System  9. 

With respect to the function of the mobile PHC, one of its duties is to 

mobilize and remove patients while protecting their spine, using spinal boards 

and other immobilization and transportation devices. There are several types of 

vehicles aiding the PHC, all of which are required to carry a variety of 

equipment to assist in trauma management. An essential piece of equipment in 

any mobile PHC vehicle is the long spine board (LSB) 9. 

In situations, where PHC is needed, patients with severe kyphosis may 

be injured when immobilized even when following the same protocol applied for 



young people, due to the cervical spine modification.  Therefore, for the geriatric 

individuals, who require immobilization and transport, in addition to cervical 

restraint devices, cushions, pillows, blankets and other materials must be used 

to accommodate the spinal curvature and align the neck and head 5-6. 

Despite these well-known morphological alterations in the elderly people, 

pre-hospital care services use the LSB, suitable only for young adults and 

children yet, it is still necessary to use cushionsto keep thespinein a position 

alignedin rather than leavingit inaslight flexion because of thedisproportionately 

largesizeof the occiput5. The backboard configuration does not conform to the 

greater curvature in the cervical spine of the elderly patients. As a result, 

emergency workers often improvise support in the form of cushions under the 

neck to prevent possible rachi-medullar injuries caused by poor adaptation of 

this device 5This situation prompts the need to create assistive devices adapted 

for the elderly.  

Despite the growing and alarmng rise in trauma rates for the geriatric 

population, so far, few studies have attempted to identify the risk factors 

capable of predicting the onset of complications and mortality in this age group 
3.  The present study, therefore, sought to investigate the anatomical 

differences observed between the elderly and young individuals stabilized on 

long spine boards by comparing the measurements between two points at the 

back of the neck and the upper edge of the LSB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

METHODS 

 

This an experimental cross-sectional study of 110 subjects, distributed 

into two groups: elderly group (EG) and young adults (YG), each consisting of 

55 individuals. The members of the young group must be between 20 and 30 

years-old, where as the elderly subjects needed to be over 60 years. These 

volunteers were randomly selected, all of them with preserved cognitive skills 

and ability to contribute to the investigation. They were thusableto contributeto 

thisstudy. At first, with an apparatus calleda Sanny portable posture grid, 

lordosiswas observedin one patien twith fixed severe kyphosis.Then, the 

researcher got position edbehind the volunteer whowas at standing 

position.There wasthe identification of the location of the point corresponding to 

the first(C1) and the seventh cervical vertebrae (C7) through the technical 

manual palpation, which were markedwith a Sanny black dermatographic 

antiallergicpen. Although it is no palpable, the first cervical vertebrae, was 

found, because it is at the heightof the earlobe, as shown in Figure 1. 

Subsequently, the EG and YG members lay on the backboard (LSB) in 

the supine position and their necks were manually stabilized. The distance was 

measured in centimeters (cm) from the back of the neck at the level of the first 

and seventh cervical vertebra to the surface of the LSB (figure 1). It is not 

eworthy that ithad already been marked with a pencil, i.e. the pencil served 

tocertify the correct locationof the measurecorresponding to the posterior 

cervical region,at the heightof the first andseventhcervical vertebra, thus 

mitigating errors. 

During the procedure (cervical stabilization), the subjects reported their 

level of pain in accordance with the Numeric Rating Scale (NRS). The 

stabilizationlastedfive minutes, and then the subjects would be questioned 

aboutthe presence of pain and its level. Figure 1 shows the procedure being 

carried out (Figure1 - attached).Sequence of the procedure performed on the 

data collection. A = Locationof the first cervical vertebra. B=Identification of the 

first cervical vertebra. C=Identification of the seventh cervical vertebra. D = 



distance measurement of the vertebra to the board long immobilization of the 

cervical spine. 

All participants were positioned in the LSB in dorsal decubitus, lying 

down and rising up without the need of assistance, since they are referred to as 

subjects of preserved physical and cognitiveability.This study did not assess the 

procedure of placing the patient on the stretcher, but only his position after 

being positioned on the backboard. This is a very important aspect as it is the 

position at which the patient will remain until the end of theres cue procedure. 

The data are expressed as frequency, average and standard deviation. 

At first, the Kolmogorov-Smirnov test was performed. The independent T test 

was used to compare the characteristics of  the subjects from both groups. A 

confidence interval of 5% was adopted for all tests, which were conducted using 

the Instat 3.0.1 software (Graph Pad Insta, San Diego, CA, USA). The study 

was approved by the Research Ethics Committee of Centro Universitário de 

João Pessoa - CEP/UNIPÊ. All research subjects gave written consent in 

accordance with resolution 196/96 of the National Health Council. 

 

Measurements of distance from the neck to the backboard: The LSB is 

designed to manually transport accident victims and is characteristically rigid, 

light and comfortable, with wide handles to facilitate their use with gloves. The 

devices are designed at an angle to better accommodate patients and are 

translucent so as not to interfere with X-rays or magnetic resonance 

examinations. These backboards also have specific apertures to facilitate the 

immobilization of the patients and are suitable for rescue in water and at 

heights. They are made of polyethylene and they are highly resistant to impact. 

The followings refer to their dimensions: Maximum height 65 mm; Load capacity 

180 kg; Total length 1830 mm; Width 440 mm; Weight 6.5 kg; and volume 0.07 

m³.  

          The volunteers underwent measurements so as to establish the distance 

from the back of the neck, at the level of the first (C1) and seventh cervical 

vertebrae (C7), to the contact surface of the device. To that end, we used a 

Sanny measuring tape with millimeter markings (American Medical do Brasil 

Ltda., São Bernardo do Campo, Brasil). Such a measuring tape was used 

because it is recommended by the scientific communityto conformthe 



established standards for the dimensionsofwidth and thicknessof the tape. It is 

veryflexible, so it precisely fits in thebody contours, thus providingaccurate 

measurement. It is inelastic because it ismade ofsteel, but it maintainsits 

accuracyover time. Itshousing boxis made ofABS, ahigh-strength material which 

avoids breaks. 

For the data collection, the palpation technique was used, as well as an 

anti-allergic dermatologic pencil to mark the measurement site. Such a 

procedure was accomplished so as to ensure that the measurements from C1 

and C7 to the LSB could be performed at the same location, since it would 

bedifficult to locatethe pointof measurementwith the individual by supine. By 

predicting a curvature of the measuring tape and consequently a changing of 

the results, a comparison of the measure was made with a caliper rule (Sanny 

® withprecision0.1 cm).The data revealed that there were no differences 

between the measurements with these two instruments, neither to C1  nor to 

C7of both  young and elderly adults. These data confirm the use of the 

instrument for tothe measures. 

Applying the numerical pain rating scale: Once stabilized on the LSB, one 

volunteer reported the intensity of the pain according to the Numeric Rating 

Scale (NRS), which illustrates pain on a scale from 1 to 10, with 0 indicating no 

pain and 10 indicating the worst pain. This measurement is used to assess the 

pain intensity levels (10). 

Assessing the degree of cervical kyphosis: The degree of kyphosis was 

determined using a Sanny portable posture grid. This device contains horizontal 

and vertical lines that enable the professional to perform asubjective 

assessment of postural deviation. It can be easily built witha transparent plate 

(glass oracrylic) approximately 2.00mx0.90m, vertically andhorizontally 

scratched, formingsquares of5cm side, and with a frame whichallows to stand, 

identify in postural deviations more apparent. The volunteer was placedlooking 

forward, in the lateral orthostatic position (sagittal) in relation to the device; with 

arms stretched along the body, heels slightly apart about the shoulder, and 

arms loose at the sides. During data collection, the examiner gotpositioned at a 

distance of three meters from the volunteer, sitting in a chairwithback 

support.As for the postural assessment, the volunteer was observedin the 

sagittal plane with theright or left shoulderparallel to themidline of the 



simetrograph. We observedthe following parameters: head andneck. The 

criterionto detect thekyphosiswas the protrusionof the cervical spinein relation 

midline of the posture grid as usedby Moreira (2001) andPickles, (1998).(11-

12). 

RESULTS 

The volunteers from the EG were 68±6 years old and those from the YG 

were 23±3.  69% (n=38) of the EG and 78% (n=43) of the YG were women. 

90% (n=50) of the volunteers in the EG, reported pain during stabilization in the 

LSB, reaching a score of 9±2. 10% (n=5) neither the volunteers in EG reported 

pain, nor neither did none of the YG. From the assessed sample, 96,4% (n=53) 

of the Elderly people presented kyphosis, and so did 32,8% (n=18) of the young 

adults, while there mainder hadcurvature of thecervical spine, considered as 

normal. 

Figure2 (attached): Level of pain reported by thevolunteers whenstabilized on 

abackboard for five minutes. The score is given indegrees of a scale of 0 -10 as 

proposed by Sousae Silva (2005). EG=elderly group, YG=younggroup; the 

YGhad nopain.*Indicates statistical difference (p <5%).  

Figure 3: Representation of the distance from the back of the first and seventh 

cervical vertebrae to the contact surface of the LSB. *Indicates a statistical 

difference (p<5%). 

 Figure 3(attached) shows that, when those from EG group are stabilized 

in the LSB, they showed statistical differences in relation to those from those 

form YG group. The volunteers from the YG showed 2.4±0.4cm, while those 

from the EG presented 3.8 ±0.9cm, which corroborates the existence of a dead 

space between the first cervical vertebrae and the contact surface of the LSB, 

which was larger in the EG group. The distance from the seventh cervical 

vertebrae also demonstrated statistical differences for both groups: YG 

2.15±0.59cm and EG 4.4 ± 0.72 cm. 

DISCUSSION 

There is a lack of studies proving the inadequacy of LSB for the elderly 

people. Thus, this study unprecedentedly confirms the theory that the SLB 

needs adaptations to accommodate the patient. We hope to contribute to the 

scientific society in order to encourage researchers to invest more time 

investigating such a theme. In assisting the elderly trauma victims, the rescuer 



should be concerned with the following issues: differences in the anatomy of the 

cervical and thoracic spine, osteoporosis, among others. In the geriatric patient, 

due to kyphosis, the severe curvature of the spine can determine a difficulty in 

aligning the cephalo-thoracic segment. The patient with severe kyphosis may 

have lesions if he/she is forcibly immobilized in the same way as a young 

patient 6. 

The tho racic kyphosis leads elderly adults’ head forward and thus 

distancing it from the LSB, more than in young adults. Therefore, an 

individualized assistance is necessary to the elder people, so as not to cause 

harms associated with inappropriate pre-hospital care. There is a systematic 

approach for protocols to better serve victims of trauma, i.e., an order of 

priorities that affect the survival of the victim. The basic equipment used in the 

initial trauma of the victim are: cervical collar and LSB that have the primary 

function to minimize possible damage to the spine. 

However, the LSB available for PHC mobile systems is only intended for 

young and pediatric patients (5-9). Based on this concept, figure 2 

demonstrates the distance between the rear portion of the first and the seventh 

cervical vertebra and the surface provided with the LSB. 

The analysis of that figure has demonstrated that the elderly people are 

inadequately stabilized in the LSB and that it could be avoided if there was a 

device to fill the dead space between the instrument and the cervical spine. It is 

known that the cervical stabilization forms the first stage to be held in a state of 

trauma. However, if it is not performed in the correct manner, secondary injuries 

such as rachi-medullar traumatism will occur. 

The spine has two main characteristic and some functions:  stiffness and 

mobility; it rests on the hip bones; it serves as a support to the skull, and 

protection to the spinal cord, which is a tissue of  high specialization and  

fragility, through which all orders sensory motor pass,  from the periphery to the 

brain. Such a structure, if damaged, will entail serious damage to human health, 

likely to become irreversible pathologies that will interfere in life, thus preventing 

the person from performing normal activities 13,14 

Hence, the care of the victim's air-passages and cervical spine 

stabilization is very important during assistance. In this aspect, the accurate 

installation of an appropriate equipment to maintain the air- passage pervious 



and the good stabilization of the cervical spine have unique importance 5. There 

is no effective treatment able to restore the functions of an injured spinal cord. 

The treatment is performed for the rehabilitation of patients, so that every effort 

should be made to prevent such an irreversible injury 15. 

Despite recent advances in medicine, trauma of the spine (Spinal Cord 

Injury (SCI))  remain as one of the most tragic traumatic injuries. The main goal 

in caring for victims of trauma involving the spinal cord and medulla is reduce 

the chance of neurological deficits and prevent additional injuries that can occur 

during the victim assistance. Most lesions occur in the cervical (neck area)15,16. 

       It is pointed out that the elderly people have cervical spine affected by 

anatomical and physiological changes derived from senescence, and thus they 

are more likely to become victims of external trauma. Therefore, a particular 

view of the professional of pre-hospital care (PHC) is essential, related to these 

people, as well as the equipment intended for the adults get fit and intended to 

anatomo-physiological changes of the elderly. With the proper equipment, 

emphasizing the SCI, we can reduce the number of spinal cord injuries 17,18. 

By predicting that the measure with the anthropometric tape, there could 

be a curvature of the same, thus changing the result, a comparison of the 

measure was made with a caliper (Sanny ® accurately 0.1 cm). The data 

revealed that there were no differences between the measurements with these 

two instruments, neither to C1, nor  to C7, be it with the young or elderly adults. 

These data confirm the use of tape for anthropometric measures. 

In the elderly patients, stabilization should cautiously be done because 

the instrument used by the emergency services and pre-hospital emergency did 

not fit the anatomical and physiological changes of ageing. Hence, it 

isnecessary that the rescuer make use of improvisation in an attempt to provide 

an appropriate assistance.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSIONS 

 

Pre-hospital care is intended to address situations involving imminent risk 

of death, avoiding complications due to pre-existing injuries. Healthcare 

professionals that assist this kind of group must regard the modifications 

resulting from the aging process, adapting their assistance and equipment to 

the elderly trauma victim. 

Eventually, we identified therespectative distances between the 

backboard and the corresponding region to the first cervical vertebra: the elderly 

volunteers: 3.8 cm± 0.9 cm,andyouth the young volunteers  2.4 ± 0.4cm;and 

seventh vertebra: The elderly4.4 ±0,72 cmand the young adults 2.15± 0.59cm, 

confirming thus a statistically significant difference between the two groups 

whichs how edthatthe measurements takenwith a Sannytape, confirming the 

hypothesis suggested  of adead spacebe tween the cervical spine of the elderly 

people with kyphosis and the contact surface of the LSB. 

This researchis notconclusiveand further studies areneeded to 

corroboratethese results. This finding, leads researchers to analyze by means 

ofsagittalradiographs, using the Cobb method, or 

theFlexicurvekyphoticanglemethod of the thoracicspine in the elderly. Still, it 

assessesthe severityof removing an elderly personwithseverekyphosis in the 

current backboard. 

Further studies willhavethe idealization of devices asscope to adjust the 

currenttechnology (LSB) to the kyphoticangle of the elderly and ensure better 

stabilization of the cervical spine, providing careand removal free from harmand 

discomfort reported by the elderly people involved in the research. 
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Figure1: Sequence of th eprocedure performed on the data collection. A 

=Location of the first cervical vertebra. B=Identification of the first cervical 

vertebra. C=Identification of these venth cervical vertebra. D =distance 

measurement of the vertebra tothe boardlong immobilization of the cervical 

spine. 
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Figure2: Level of pain reported by the volunteers when stabilized ona 

backboard forfive minutes. The score isgiven indegrees ofa scale of0 -10 as 

proposed by Sousa e Silva (2005). EG=elderly group, YG=younggroup; the 

YGhad nopain.*Indicates statistical difference (p <5%).  

 

 

 

 

 



 

 

Figure 3 depicts the distance from the back of the first and seventh cervical 

vertebra to the contact surface of the LSB 
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Target: This study aims to assess the prevalence of depressive symptoms in 

elderly residents in an ILP, verify the relationship between depressive 

symptoms in elderly residents in this Institution and sociodemographic variables 

sex, age, marital status, education and self-perceived health status, and 

investigate the association between depressive symptoms of the elderly and the 

clinical cognitive impairment and self-reported morbidity. Method: This is a 

study of the quantitative-descriptive type, developed in an institution for the 

elderly in the city of João Pessoa - PB. We interviewed 24 elders. The 

instruments used for data collection were a sociodemographic questionnaire, 

the Geriatric Depression Scale (GDS) and the Mini Mental State Examination 

(MMSE), through the interview technique. The collected data were analyzed 

descriptively. Results: From the results obtained, the sample revealed that, 

mostly, it was widowed women with only primary education, with a good 

cognitive performance, and with a mean age of 80.04 years. It was found that 

54.2% of the elderly had mild depressive symptoms, where the highest rates 

were observed in women, those aged between 81 to 85 years old, widowed, 

with low education, with 6-7 comorbidities, and without cognitive impairment 

conclusion: Therefore, it is necessary a suitable nursing care, since early 

detection and treatment of depression may contribute to an improvement in the 

prognosis and quality of life of institutionalized elderly. 

 

Description words: Depression. Elderly.Long-Stay Institution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCTION 

  

Population aging is a phenomenon that occurs both in developed and in 

developing countries and leads to biological changes, psychological and social, 

too. In developing countries, like Brazil, for example, the decline in fertility and 

mortality, associated with increased life expectancy, has caused this population 

event and modifying the epidemiological characteristics of the population. 

According to the Brazilian Institute of Geography and Statistics, the life 

expectancy of Brazilians in 1980 was 62.57 years, and in 2009 rose to 73.17 

years – an increase of 10.60 years. This implies a considerable increase in life 

expectancy of the population 1. 

 In this sense, it is worth emphasizing that, with aging, it also increases 

the number of diseases, such as hypertension, diabetes, osteoporosis, 

Alzheimer’s disease, psychiatric disorders, among others. Among these 

disorders, depression is the most common one in the elderly, although the 

identification of these patients is very difficult in clinical practice 2. 

 The literature points to depression as “a state of melancholy”, of course 

variable, which may appear at different stages of life. Its cause is attributed to 

biological, psychological, social and environmental issues, such as decline in 

function, institutionalization and retirement, and manifest themselves 

heterogeneous, both in terms of its etiology and aspects related to its 

presentation and its treatment 3. Research states that institutionalized elderly 

are more susceptible to depression because they are forced to adapt to the new 

routine schedules, share your environment with unknown distance and family 

support 4.  

The motivation for choosing this theme came initially increasing the 

number of institutionalized elderly, which results in many health problems that 

may be more prevalent in the elderly, such as depression. Interest in the subject 

becomes larger, since that the highest health spending is with the elderly 

population. Depression in the elderly is hardly detected. Therefore it is of great 

importance that the diagnosis is made early framework for action to promote 

appropriate treatment and reduce mortality from this disease. 



Based on the above, this study has the following questions: What is the 

prevalence of depressive symptoms in elderly residents in long-stay institution 

in the city of João Pessoa-PB? Are sociodemographic variables sex, age, 

marital status, education, and self-perceived health status predictors of 

depressive symptoms? Are the clinical cognitive morbidity and self-reported 

depressive symptoms associated with these people? 

In order to answer these questions, the study was delimited to the 

following targets: to assess the prevalence of depressive symptoms in elderly 

residents in a long-stay institution (ILP) and verify the relationship between 

depressive symptoms in elderly residents in this institution and 

sociodemographic variables sex, age, marital status, education and self-

perceived health status, and to investigate the association between depressive 

symptoms of the elderly and the clinical cognitive impairment and self-reported 

morbidity. 

 

 

METHODOLOGY 

This is a field research, from quantitative-descriptive research type which 

scene was an institution of Long-Stay Institution for Elderly, located in the city of 

João Pessoa-PB.  

The criterion for sample selection was to have the physical and cognitive 

skills to participate. Thus, it was selected for convenience seniors who met 

these criteria. Therefore, the 125 elderly residents at the institution, the 

population for the survey was 57 elderly, 34 elderly from Block A and 23 elderly 

from Block B. The research sample consisted of 24 elderly people – five men 

and nineteen women, in a universe of 57, corresponding to 42% from the total. 

To select it, it was took into consideration the following inclusion criteria: age 

less than 60 years, have at least three months of institutionalization, during the 

period of data collection, to be in physical and emotional conditions to attend an 

interview with the researcher and take up the case.  

In order to collect the data, we used a sociodemographic questionnaire, 

the Geriatric Depression Scale (GDS) and the Mini Mental State Examination 

(MMSE), whose collection period was between February and March 2012. 



Regarding the data analysis, data were tabulated in the Statistical 

Package for Social Sciences – SPSS – version 15.0, for the realization of 

quantitative analysis of all variables, by using descriptive statistics. A descriptive 

analysis was developed using the mean, standard deviation and absolute and 

relative frequencies. In the stage of confirmatory analysis, contingency tables 

were constructed for qualitative variables and applied the chi-square test (x2) or 

Fisher exact test to identify possible associations between the independent 

variables (demographic) and the dependent variable (depressive symptoms). It 

was considered a significance level of 5%. 

 The project was examined and approved by the Research Ethics 

Committee of the University Center of João Pessoa. It is worth noticing that 

throughout the research process, we observed the ethical directed to research 

with human subjects arranged in Resolution 196/96 of the National Health 

Council.  

 

RESULTS 

 The present study had a sample size of 24 elderly, 5 males and 19 

females whose sociodemographic characteristics are presented in Table 1. 

In this sample, there was a predominance of females, being composed of 

79.2% elderly. According to the age of the investigated elderly, there was a 

prevalence of 37.5% who were 81-85 years old, followed by 25% aged over 85 

years old, with 16.7% ages between 76 and 80 years old, 12.5% aged 65-70 

years old and only 8.3% of elderly who were between 71 and 75 years old. As 

shown in Table 1, the average age is equivalent to 80.04, standard deviation 

(SD) of 7.22, and a median 81.50. Thus, the old youngest was 67 and the 

elderly older age was 92 years old. In relation to marital status, we found that 

the majority are widowed (45.8%), followed by 37.5% of singles, including 

12.5% married, and divorced, 4.2%.  

According to the education level of the population studied, 50% had only 

primary education, followed by higher education and illiterate, corresponding to 

20.8% and finally, high school, represented by a percentage of 8.3%.                    

 Table 2 describes the health status of the elderly, with the majority of 

respondents (50%) reported having good health, while 20.8% considered health 



as fair, 20.8% considered their health as poor, and only 8.3% consider their 

health as excellent (table 2). 

Regarding the number of comorbidities, 41.7% had aged 6-7 morbidities, 

29.2% had 2-3 comorbidities, 20.8% had 4-5 comorbidities, and 8.3% had 8 or 

more elderly morbidities. Regarding morbidity reported by the elderly, harmed 

eyesight occupies a prominent position because it was reported by 79.2% of 

them. More over, the health problems most often expressed by the elderly were: 

hypertension (66.7%), upper gastrointestinal illness (37.5%), back problems 

(37.5%), peripheral vascular disease (37.5%). 

In evaluation of the mental state held by the Mini Mental State 

Examination (MMSE) – neuropsychological test to assess cognitive function, it 

was found that 62.5% had no cognitive impairment, considering the proposed 

cutoff: 13 points for illiterates 18 points for those who had low 

education/average, and 26 for high school 6. 

Considering the depressive symptoms of the study, evaluated by the 

Geriatric Depression Scale (Yesavage), it was found that 54.2% had mild 

depressive symptoms, fitting to note that no patient had severe depressive 

symptoms.  

In the analysis of possible association between sex, age and depressive 

symptoms, it is observed that the highest rates of mild depressive symptoms 

were observed in women (92.3%), and among those aged between 81 to 85 

years old (53.8%), followed by those aged over 85 years old (23.1%) (Table 3). 

In this context, as people age, the greater is the probability of having symptoms 

of depression, while depression is not inherent to aging. (Table 3) 

Through relationship of the variables marital status and depressive 

symptoms, it was found that among seniors who had mild depressive symptoms 

53.8% were widowed, 38.5% were single, and only 7.7% were married (Table 

3). It is worth noticing that elderly divorced showed no evidence of depression. 

Regarding education, we observed in our sample, that among seniors who had 

mild depressive symptoms, 69.2% had only basic education (Table 3). There 

was, therefore, that depression among the elderly, mostly, was the predominant 

condition of low education. 

Regarding the self-assessment of their health status, the highest number 

of seniors who rated their situation as good (53.8%) was those with depressive 



symptoms. Regarding the number of comorbidities, older people showed 6-7 

morbidities were those with the highest levels of depressive symptoms (53.8%), 

followed by those with 4-5 comorbidities (23.1%). Whereas there is a possible 

relationship between depressive symptoms and comorbidities, we found that 

the major pathologies associated with these symptoms: harmed eyesight 

(76.9%), hypertension (69.2%), peripheral vascular disease (46.2%), back 

problems (46.2%), arthritis (46.2%) and urinary or fecal incontinence (46.2%). 

 In the correlation between depressive symptoms and cognitive 

performance, most of which were elderly with mild depressive symptoms 

showed no cognitive impairment (66.7%), and the elderly as normal, 33.3% 

showed no deficits in cognition. 

 

DISCUSSION 

The highest prevalence was in older women, consistent with the national 

trend, which shows a feminization of the elderly population 1. The presence of a 

large number of older women is, in many societies, a demographic 

phenomenon, the increase in life expectancy and the tendency of these women 

to marry older men brought the result that, in families, most older people is 

female 7. 

The worst quality of men’s health compared to women’s health in older 

age groups, can be explained by several factors, such as men generally adopt 

less care with their personal health, neglecting regular preventive medical 

examinations, as well as the appropriate treatment of chronic diseases 8. 

 In that sense, it was also observed that, in the population studied, the 

predominant age group 81-85 years and widows. Data show that although 

individuals over the age of 80 represent about 1.3% of world population and 3% 

of the population in developed regions, this age group is the segment of the 

population grows faster (9). This aging is mainly the reduction in fertility and 

increase in life expectancy 2. Study says one reason for the predominance of 

widows is that women generally tend to marry men older than them, which, 

combined with a higher mortality in men than women, increases the likelihood of 

survival for women in relationship to their spouse 7. 

 Considering these indicators, in this study, it can be stated that there was 

prevalence of widows, female predominance and low education, consistent with 



recent findings that highlight the large illiterate and semi-illiterate among the 

elderly, especially women, because formerly existed a smaller amount of 

vacancies and learning opportunities for them (10.2). 

 From this perspective, low levels of schooling and illiteracy increase the 

risks of disability and death during the aging process. So education can help 

people develop the skills and confidence they need to adapt and remain 

independent as they age (9). With the change in the demographic profile of the 

population, caused by aging, there was a decrease in the prevalence of 

infectious diseases and a major increase in the prevalence of chronic diseases 
11. A fact of great importance in relation to chronic diseases is that they grow 

strongly over the years between the age of 0-14 years old, were reported only 

9.3% of chronic diseases among the elderly but reaches 75.5 % 1. 

 By extensive group of ocular in the elderly, one sees the reason for the 

high prevalence of impaired vision in the population studied. Over forty years, 

also being presbyopia, gradually increases the incidence of glaucoma, 

cataracts, vascular changes in the fundus and macular degeneration 2. Another 

pathology of severe impairment in the elderly research was hypertension. It is 

currently represents the high incidence and the serious consequences that 

determines one of the most important factors of disability and premature death 

in adult populations of the civilized world. Its prevalence increases progressively 

with advancing age, reaching a compromise over 60% of individuals over 65 

years of age 2. 

 Although cognitive decline occurs as a normal aspect of aging, most 

elderly of the institution (62.5%) showed a good cognitive performance. One 

hypothesis for this good performance is that “people can and effectively 

continue to acquire new information and skills, and are still able to remember 

and use those skills well they already know” 12. Among all neuropsychiatric 

disorders that affect the elderly, depression plays an important role by strong 

impact on the health system and its high prevalence in this population 13. In old 

age, stressful life events and negatives are more common in the elderly and 

require the need for adaptation or may contribute to the on set of depression 14. 

 These results corroborate findings of a study conducted in Brasilia, with 

35 elderly residents at the shelter Institute of Gerontology, where it was found 

that the institutionalized elderly are more susceptible to depression because 



they lose their self-esteem and are seen as social weight, getting help without 

offering anything in return, feeling unproductive 4. Given this reality, the risk of 

depression is increased in the absence of romantic relationships, friendships 

and bonds of trust with spouse, partner, friend and/or family in general. The 

research adds that some of these are factors for the onset of depression in the 

institutionalized elderly, as often observed that elderly depressed undergoes a 

significant worsening of their condition and by a significant decrease in quality 

of life 15. 

Among the sociodemographic variables, females were significantly 

associated with depressive symptoms, which are consistent with the results 

obtained in a study conducted in groups living in Wansbeck, with 118 elderly. 

As the authors mentioned above, the natural physical limitations of women are 

added to those raised by the society, the result of prejudice and social 

stereotypes 16. These facts may explain, in part, the prevalence of depressive 

symptoms in older women found in this study. Given these results and from the 

perspective of studies, the situation of widows was expected more pronounced 

in elderly residents in long-stay institutions, which often are referred to such 

institutions because they are alone or not being able to continue alone, after 

death of spouse 17. 

In this sense, education level, years of study now called is one of the 

main criteria for assessing the socioeconomic status of a population. Thus, the 

high prevalence of low education in the studied sample, tends to aggravate the 

negative effects of depression and still hinder access to therapeutic methods 

and treatment adherence, being a limiting factor for the survival and quality of 

life 13. Thus, the physical ailment contributes to increase the morbidity of 

depression, either organic or psychological mechanisms. Chronic illness in the 

elderly evolves with malnutrition, restricted mobility, pain, discomfort and 

increased dependency. The visual and hearing impairment, as well as common 

cognitive deficit in the elderly, are also chronic disorders that predispose to 

depression 10. 

The association of depression and physical illness is widespread, with 

implications for the diagnosis, treatment and prognosis. Comorbidity with 

depression accentuates the limitations and disabilities diseases, affects 

adherence to treatment, thus affecting the outcome of patients 2. Depression 



can be masked by multiple clinical complaints, frequent finding in the elderly, 

which can make diagnosis 10. So there are several possibilities of association 

between depression and physical ailments. Depression can coexist with 

physical illnesses (comorbidity); it can also simulate physical ailments through 

their somatic symptoms (masked depression); depression can trigger a physical 

illness (depression secondary to physical illness) or make it worse, as an 

anemia caused loss of appetite, depression 2. 

 Therefore, it should be emphasized that this result was not coincident 

with some studies where cognitive difficulties are strongly associated with 

depressive symptoms 18. 

It is important to highlight that only the application of the GDS is not 

enough to diagnose depression in the elderly. It is undeniable the need for a 

better evaluation of the elderly, from the view point of mood disorders, since 

early detection and treatment of depression can contribute to an improvement in 

the prognosis and quality of life.  Thus, some measures taken by professionals 

who deal with the elderly at the institution designed to keep the elderly active 

and inserted into society and can help in preventing depression among others, 

taking into account the possibilities and limits of each being senile, and style life 

in order to prevent diseases.  

Thus these institutions to stimulate physical activity, dynamics, games, 

healthy eating habits, participation of older people in social movements, all with 

the aim of maintaining relationships and social, active and healthy. In the light of 

the for egoing, other studies will be conducted to confirm or raise other 

hypotheses that could be related to depression in the elderly, enabling 

plannings and interventions that enable greater autonomy and improved quality 

of life of them. 
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Table 1 - Characterization of the elderly population by sex and age, João 

Pessoa - PB, 2012  

Elderly Profile N %   Variation Average (DP) Median 

Sex             

  Female 19 79,2%         

  Male 5 20,8%         

Age Group       67; 92 80,04 (7,22) 81,50 

  65 - 70 years old 3 12,5%      

  71 - 75 years old 2 8,3%         

  76 - 80 years old 4 16,7%         

  81 - 85 years old 9 37,5%         

  More than 85 years old 6 25,0%         

Source: empirical data of the research, Queiroz, 2012. (5)  

 

 

Table 2 - Characterization of the elderly according to perceived health status 

and comorbidities, João Pessoa - PB, 2012  

*Health Status of Elderly N % 

How the elderly evaluates his health status      

  Excellent 2 8.3% 

  Good 12 50.0% 

  Regular 5 20.8% 

  Bad 5 20.8% 

Number of comorbidities     

  2 to 3 7 29.2% 

  4 to 5 5 20.8% 

  6 to 7 10 41.7% 

  8 or more 2 8.3% 

Morbidities     

  Harmed eyesight 19 79.2% 

  Hypertension 16 66.7% 

  Upper Gastrointestinal Illness 9 37.5% 



  Peripheral vascular disease 9 37.5% 

  Back problems 9 37.5% 

  Arthritis 8 33.3% 

  Constipation 8 33.3% 

  Injured hearing 7 29.2% 

  Urinary or fecal incontinence 7 29.2% 

  Osteoporosis 7 29.2% 

  Diabetes Mellitus 6 25.0% 

  Heart disease 5 20.8% 

  Cancer 4 16.7% 

  Stroke 4 16.7% 

  Anemia 2 8.3% 

  Obesity 2 8.3% 

  Asthma or bronchitis 1 4.2% 

  Neurological disease 1 4.2% 

Source: *empirical data of the research, Querioz (5)( 2012).  

Note: Most seniors showed more than one health problem. 

 

Table 3 - Distribution of elderly according to sex, age, marital status, education 

and depressive symptoms, João Pessoa - PB, 2012  

*Variables 

Score Scale ofGeriatric Depression 

Normal   

Mild Depressive 

Symptoms 

N %   N % 

Sex           

  Female 7 63.6%   12 92.3% 

  Male 4 36.4%   1 7.7% 

Age Group           

  65 |-- 70 years old 2 18.2%   1 7.7% 

  71 |-- 75 years old 1 9.1%   1 7.7% 

  76 |-- 80 years old 3 27.3%   1 7.7% 

  81 |-- 85 years old 2 18.2%   7 53.8% 

  Mais de 85 years old 3 27.3%   3 23.1% 



Marital status           

  Single 4 36.4%   5 38.5% 

  Married 2 18.2%   1 7.7% 

  Divorced 1 9.1%   - - 

  Widowed 4 36.4%   7 53.8% 

Schooling levels           

  Illiterate 3 27.3%   2 15.4% 

  Basic Education 3 27.3%   9 69.2% 

  High School 1 9.1%   1 7.7% 

  Higher Education  4 36.4%   1 7.7% 

Source: *empirical data of the research, Queiroz (5) (2012).  
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ASSISTIVE TECHNOLOGIES TO ELDER: INTEGRATIVE LITERATURE 

REVIEW 

TECNOLOGIAS ASSISTIVAS PARA PESSOA IDOSA: REVISÃO 

INTEGRATIVA DA LITERATURA 

LAS TECNOLOGIA S DE ASISTENCIA A LOS ANCIANOS: REVISIÓN 

INTEGRADORA DE LA LITERATURA 

Karla Fernandes de Albuquerque1, Maria Adelaide Paredes Moreira2, Sônia 

Maria Gusmão Costa3, 

Iris do Céu Clara Costa4, Ana Claudia Freire de Araújo Patrício5. 

ABSTRACT  

To identify the scientific production in the productions that address the subject 

of assistive technologies targeted to the elderly. It was an Integrative Review of 

Literature whose universe of the study consisted of publications disseminated in 

data bases, LILACS, MEDLINE and SciELO, which addressed theissue. 

Inclusion criteria were defined complete articles in Portuguese, with descriptors, 

assistive technology, assistive technology for elderly and technological 

assistance for the elderly, from2005 to 2011. Results: 2 full articles were found 

in LILACS that met the inclusion criteria. Conclusion: The scientific 

literaturerelevant to assistive technologies and older is still not significant in the 

national Area Health Having to be an enrichment of thisbibliographic study area 

resulting in dissemination of knowledgeabout the application of Assistive 

Technology as an alternative toperformance asset to this growing population 

group. Descriptors: Assistive Technologies, Autonomy, Quality of Life, Elderly. 



 

RESUMO  

Identificar a produção científica nas produções que abordam o assunto 

tecnologias assistivas direcionadas ao idoso. Realizou-se uma Revisão 

Integrativa da Literatura cujo universo do estudo foi constituído por publicações 

disseminadas nos bancos de dados, LILACS, MEDLINE e SCIELO, que 

contemplavam a temática. Como critérios de inclusão, definiram-se artigos 

completos em português, com os descritores, Tecnologia Assistiva, tecnologia 

assistiva para idosos e assistência tecnológica para idosos, no período de 2005 

a 2011. Foram encontrados dois artigos completos, na LILACS que atendiam 

aos critérios de inclusão. Conclusão: a produção científica pertinente às 

tecnologias assistivas e idoso ainda é pouco expressiva na literatura nacional 

da área de Saúde. Devendo haver um enriquecimento do acervo bibliográfico 

dessa área de estudo resultando em disseminação do conhecimento acerca da 

aplicação de Tecnologia Assistivas como alternativa para o desempenho ativo 

desse crescente grupo populacional. Descritores: Tecnologias Assistivas, 

Autonomia, Qualidade de Vida, Idoso.  

 

RESUMEN  

Objetivo: Identificar la producción científica en las produccionesque abordan el 

tema de las tecnologías de asistencia dirigidos alas personas mayores. 

Método: se realizó una revisión integradora de la literatura cuyo universo del 

estudio consistió enpublicaciones difundidas en bases de datos MEDLINE y 

LILACS, SciELO, que abordó la cuestión. Los criterios de inclusión se 

definieron los artículos completos en portugués, con sus descriptores, 

tecnología de asistencia, tecnología de asistenciapara la asistencia a los 

ancianos y tecnológica para las personas mayores, de 2005 a 2011. 

Resultados: 2 artículos completos fueron encontrados en LILACS, que 

cumplieron con los criterios de inclusión. Conclusión: La literatura científica 

relacionada con las tecnologías de asistencia y más aún no es significativo en 

el Área de Salud nacionales tendrían que ser un enriquecimiento de esta área 

de estudio bibliográfico que resulta en la difusión de conocimientos sobre la 

aplicación de la tecnología de asistenciacomo una alternativa a los resultados 



activo a este grupo depoblación en crecimiento. Descriptores: Tecnologías de 

Apoyo, Autonomía, Calidad de Vida, Edad avanzada.  
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Artigo 6. 

 



 

 

 



 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

6. COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES. 

O banho no leito é muito mais que um procedimento básico de 

enfermagem, é uma necessidade humana essencial às pessoas que 

necessitam de conforto, bem-estar e repouso absoluto, ou cuja mobilidade e 

locomoção estejam comprometidas11. Nesse sentido, entende-se que a perda 

da habilidade em realizar a higiene pessoal, devido à fragilidade própria da 

idade ou de doenças associadas, gera dependência dos que se encontram a 

mercê desses cuidados.   

Portanto é uma questão atitudinal ou ideológica, modernizar a prática do 

banho no leito, tornando-a humanizada e de qualidade, uma vez que os 

indivíduos acamados e em especial os idosos, tornam-se “passivos”, perde a 

sua personalidade, o direito de falar, de solicitar, de questionar, de criticar e 

ainda submetem-se a uma higiene desumana e de qualidade questionável o 

que passa a ser para os idosos, mais um problema a ser enfrentado no novo 

contexto em que se encontram. 

Ao humanizar a referida prática, realiza-se indiretamente uma ação de 

cuidado. O que Corrobora 25 que diz que cuidar é mais que um ato, é uma 

atitude de preocupação, de responsabilidade e de envolvimento afetivo com o 

outro. As pessoas, não possuem somente corpo e mente, são seres espirituais. 

Assim, devemos valorizar esse lado espiritual através do sentimento e do 

cuidado. 

Nesse contexto, a adoção de intervenções que criem ambientes de 

apoio e promovam opções saudáveis dotadas de recursos e infraestruturas 

condizentes a abrigar pessoas idosas, são importantes e influenciarão no 

envelhecimento. As transformações de práticas obsoletas por meio do uso de 

tecnologias corroboram também às diretrizes propostas pelo Programa 

Nacional de Assistência Hospitalar, transformado ao final de 2003 em uma 

Política: a Política Nacional de Humanização da Gestão e da Atenção (PNH).  



 

No que diz respeito às tecnologias assistivas, sabe-se que é um termo 

ainda novo. Todavia, todo esse arsenal de recursos e serviços visa 

proporcionar autoajuda ou ampliar habilidades funcionais que se encontram 

impedidas por circunstância de deficiência ou pelo envelhecimento. A evolução 

tecnológica caminha na direção de tornar a vida mais fácil.  

Utilizam-se nos dias atuais ferramentas especialmente desenvolvidas 

para favorecer e simplificar as atividades do nosso cotidiano. 12 A tecnologia em 

estudo, surgiu para fazer parte também desse arsenal e tornar a prática da 

higiene corpórea um procedimento simples, porém com alinhos de qualidade.  

Analisou-se no decorrer do curso a primeira proposta de estudos e 

concluiu-se que necessário seria refazer o projeto inicial, e realizar um estudo 

experimental, para validar a tecnologia e posteriormente um estudo, para 

apreender as representações sociais do uso dessa tecnologia  no cotidiano dos 

idodos/usuários acamados.  

O anteprojeto, inicialmente apresentado ao Programa de Pós-Graduação 

em Ciências da Saúde da UFRN, objetivava estudar o emprego de uma 

tecnologia assistiva e as limitações das atividades básicas e instrumentais da 

vida diária do idoso: um estudo de representações sociais. 

. Desse modo, além da tese propriamente dita, o estudo gerou vários 

subprodutos, merecendo destaque cinco artigos, quais sejam: 

• O primeiro, artigo: Cognitive condition of elderly residents in 

institutions of long terma apresentado e aprovado no Exame de 

Qualificação para Doutorado em Ciências da Saúde, realizado em 30 de 

março de 2012 Submetido em novembro de 2012 no the Journal of the 

American Geriatrics Society. (Qualis B1 – Medicina II). 

• O Segundo artigo: Removal of elderly victims of trauma in the 

longboard immobilization: Special Considerations.Submetido em 18 

de dezembro 2012 no the Journal of the American Geriatrics Society. 

(Qualis B2 –) Medicina II).  



• O terceiro artigo: Depressive symptoms and associated factors in 

elderly residents in a long-stay institution, submetido em 07 

novembro de 2012 no Nursing Science Quarter. (Qualis-B2-MedicinaII).  

• O quarto artigo: Assistive Technologies to Elder: Integrative 

Literature Review. Publicado em novembro de 2011 na Revista de 

Pesquisa: Cuidado é Fundamental Online. ISSN: 21755361. Qualis B2. 

• O quinto artigo:  Fragility and associated factors in elderly residents 

in an institution of long stay” publicado em 2012, na Revista de 

Enfermagem UFPE, online. REUOL/DOI: 10.5205/01012007/QualisB2.  

 

 Ressaltam-se outras publicações originadas do projeto inicial de 

pesquisa e citadas no apêndice. Merecem menção outros produtos gerados, a 

exemplo da Coletânea: O cuidar em Gerontologia no Mundo Contemporâneo. 

ISBN: 9788577457335 (2009)  produto do IV Forum Internacional sobre Saúde 

e Gerontogia Social. O referido evento contou com a colaboração da 

pesquisadora em tela, na condição de presidente do mesmo. Na oportunidade, 

implantou-se o Grupo de Estudos em Envelhecimento e Representações 

Sociaias-GEPERS-UNIPÊ, liderado pela mesma. 

           O grupo supracitado encontra-se vinculado ao Grupo Internacional em 

Envelhecimento e Representações Socias: GIEPERS-UFPB, liderado pela 

professora Dra. Antonia Oliveira Silva. Outra produção editada refere-se ao 

Guia Didádico: Mini-Curso de Saúde Coletiva, o qual aborda Processos 

Pedagógicos no âmbito da Saúde Coletiva, relacionandos ao Cuidar em Saúde 

(2010). Ressalta-se ainda, como subproduto da Tese, a participação em 

Eventos Científicos. 

 

 

Os resultados do teste de Wilcoxon (tabelas 12 e 13) retratam diferenças 

significativas (P<0,05) entre os dois sistemas sendo que o SBL possuiu uma 

maior concordância para o seu uso. Desse modo, considera-se que os 

objetivos em relação à pesquisa foram alcançados. Isto posto julga-se que 

100% (cem por cento) dos sujeitos do grupo dos idosos concordaram 



plenamente em indicar o SBL para a prática da higiene corpórea dos idosos/ 

usuários acamados. 

Pode-se acrescentar a essa informação que 100% (cem por cento) 

desse mesmo grupo concordou plenamente que o SBL deve ser utilizado nas 

ILPs e nos serviços de saúde. Assertiva, que corrobora a premiação do Invento 

na II MOTIVAR-PB, pelos seus atributos e viabilidade industrial.  

 As dificuldades encontradas na realização desse estudo referem-se ao 

receio inicial dos sujeitos em participar do estudo, em especial os cuidadores, 

assim como, a falta de financiamento para a pesquisa.  

Dentro das possibilidades as atividades planejadas foram realizadas, 

resultando em: 02(dois) livros, 05(cinco ) artigos dos quais: 02(dois) publicados, 

03(três) submetidos, A relação de 16(dezesseis) trabalhos apresentados com 

resumos em anais e de 26 (vinte e seis) participações em eventos científicos, a 

coordenação de 04(quatro) projetos de pesquisas e 02(dois) de extensão e a 

Liderança do Grupo de Estudos- GEPERS-UNIPÊ  e o cronograma executado 

em  52 (cinquenta e dois) meses, culminando com a defesa da tese. 

Com efeito, consideram-se satisfatórios e importantes os resultados 

obtidos a partir deste estudo, tendo em vista a contribuição do mesmo para 

uma melhor compreensão do fenômeno, frente à melhoria, bem-estar, conforto 

e humanização do banho/higiene corpórea dos idosos/usuários acamados, 

compreendendo-se que a característica da tecnologia na enfermagem é 

peculiar, pois ao se cuidar do ser humano, não é possível generalizar condutas, 

mas sim adaptá-las às mais diversas situações, a fim de oferecer um cuidado 

individual e adequado ao indivíduo 24. 

 

Para Mendes13 este perfil de criatividade mostra-se interessante para o 

setor empresarial, transformando-se em artifícios industrializados e 

comercializados, contudo nem sempre referidos como originados das soluções 

criativas da enfermagem. Alguns destes artifícios tecnológicos foram testados 

pela própria enfermagem, transformando-se em artigos como tantos que vemos 

nas feiras tecnológicas13, fatos que corroboram a história de criação do SBL e a 

intervenção da Enfermagem transformando realidades.   
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8. APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

APENDICE 1 

TABELAS (SBL) 

 

Tabela 1–Proporção de concordância e discordância dos sujeitos ao serem indagados sobre o 

SBL ser um sistema de fácil manuseio e adaptação ao leito. 

Sistema banho no leito Concordância e discordância %(N) 

Idosos 

 

Cuidadores 

CPL 

CPA 

DT 

CPL 

CPA 

94,1%(48) 

3,9%(2) 

2%(1) 

88,8%(15) 

11,8%(2) 

CPL = Concordo Plenamente; CPA = Concordo Parcialmente; DT = Discordo Totalmente; DPA = Discordo 

Parcialmente. 

 

 

Tabela 2 – Proporção de concordância e discordância dos sujeitos ao serem indagados sobre o 

SBL facilitar o procedimento técnico do banho no leito. 

Sistema banho no leito Concordância e discordância %(N) 

Idosos 

 

Cuidadores 

CPL 

CPA 

DT 

CPL 

CPA 

92,2%(47) 

5,9%(3) 

2%(1) 

70,6%(12) 

29,4%(5) 

CPL = Concordo Plenamente; CPA = Concordo Parcialmente; DT = Discordo Totalmente; DPA = Discordo 

Parcialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 3– Proporção de concordância e discordânciados sujeitos ao serem indagados Sobre o 

SBL promoverremoção da sujidade e qualidade da higiene corporéa. 

Sistema banho no leito Concordância e discordância %(N) 

Idosos 

 

Cuidadores 

CPL 

CPA 

DT 

CPL 

CPA 

80,4%(41) 

15,7%(8) 

3,9%(2) 

88,2%(15) 

11,8%(2) 

CPL = Concordo Plenamente; CPA = Concordo Parcialmente; DT = Discordo Totalmente; DPA = Discordo 

Parcialmente. 

Tabela 4–Proporção de concordância e discordância dos sujeitossobre o SBL viabilizar a 

realização do banho por um único cuidador. 

Sistema banho no leito Concordância e discordância %(N) 

Idosos 

 

 

 

Cuidadores 

CPL 

CPA 

DT 

DPA 

CPL 

CPA 

DT 

DPA 

33,3%(7) 

47,1%(24) 

9,8%(5) 

9,8%(5) 

29,4%(5) 

17,6%(3) 

23,5%(4) 

29,4%(5) 

CPL = Concordo Plenamente; CPA = Concordo Parcialmente; DT = Discordo Totalmente; DPA = Discordo 

Parcialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 5 – Proporção de concordância e discordância dos sujeitos acerca do SBL proporcionar 

controle e redução das infecções  

Sistema banho no leito Concordância e discordância %(N) 

Idosos 

 

 

Cuidadores 

CPL 

CPA 

DT 

 

CPL 

CPA 

84,3%(43) 

11,8%(6) 

3,9%(2) 

 

76,5%(13) 

23,5%(4) 

CPL = Concordo Plenamente; CPA = Concordo Parcialmente; DT = Discordo Totalmente; DPA = Discordo 

Parcialmente. 

 

Tabela 6 – Proporção de concordância e discordância dos sujeitos ao serem indagados sobrea 

possibilidade do SBL reduzir as dificuldades que os profissionais de saúde enfrentam para 

empregar cuidados de higiene aos idosos, em especial os acamados. 

Sistema banho no leito Concordância e discordância %(N) 

Idosos 

 

 

Cuidadores 

CPL 

CPA 

DPA 

 

CPL 

CPA 

88,2%(45) 

9,8%(5) 

2%(1) 

 

82,4%(14) 

17,6%(3) 

CPL = Concordo Plenamente; CPA = Concordo Parcialmente; DT = Discordo Totalmente; DPA = Discordo 

Parcialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 7 – Proporção de concordância e discordância dos sujeitos ao serem indagados sobrea 

facilidade de se realizar a limpeza e o processo de desinfecção do SBL durante o banho. 

Sistema banho no leito Concordância e discordância %(N) 

Idosos 

 

 

Cuidadores 

CPL 

CPA 

DT 

 

CPL 

CPA 

70,6%(36) 

23,5%(12) 

5,9%(3) 

 

70,6%(12) 

29,4%(5) 

CPL = Concordo Plenamente; CPA = Concordo Parcialmente; DT = Discordo Totalmente; DPA = Discordo 

Parcialmente. 

 

 

Tabela 8 – Proporção de concordância e discordância dos sujeitos ao serem indagados sobre 

oSBLser um recurso que prima pela humanização resguardando e respeitando o usuário em sua 

intimidade.  

Sistema banho no leito Concordância e discordância %(N) 

Idosos 

 

 

Cuidadores 

CPL 

DT 

 

CPL 

98%(50)* 

2%(1) 

 

100%(17)* 

CPL = Concordo Plenamente; CPA = Concordo Parcialmente; DT = Discordo Totalmente; DPA = Discordo 

Parcialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 09 – Proporção de concordância e discordância dos sujeitos ao serem indagados sobre o 

SBL ser um avanço tecnológico que contribuirá para a manutenção do conforto e autoestima dos 

idosos/ pacientesacamados. 

Sistema banho no leito Concordância e discordância %(N) 

Idosos 

 

Cuidadores 

CPL 

DT 

CPL 

CPA 

98%(50) 

2%(1) 

94,1%(16) 

5,9%(1) 

CPL = Concordo Plenamente; CPA = Concordo Parcialmente; DT = Discordo Totalmente; DPA = Discordo 

Parcialmente. 

 

 

 

Tabela 10 – Proporção de concordância e discordância dos sujeitos ao serem indagados sobre o 

SBL ser uma ferramenta tecnológica que deve ser indicada paraauxílio da higiene corporéa de 

idoso-pacientes acamados. 

Sistema banho no leito Concordância e discordância %(N) 

Idosos 

 

 

Cuidadores 

CPL 

 

CPL 

100%(51) 

 

82,4%(14) 

 CPA 17,6%(3) 

CPL = Concordo Plenamente; CPA = Concordo Parcialmente; DT = Discordo Totalmente; DPA = Discordo 

Parcialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 11 – Proporção de concordância e discordância dos sujeitos acerca doSBL atender as 

necessidades de higiene e conforto e ser utilizado nas ILPs e nos serviços de saúde. 

Sistema banho no leito Concordância e discordância %(N) 

Idosos 

 

 

Cuidadores 

CPL 

 

CPL 

CPA 

100%(51) 

 

94,1%(16) 

5,9%(1) 

CPL = Concordo Plenamente; CPA = Concordo Parcialmente; DT = Discordo Totalmente; DPA = Discordo 

Parcialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 1–Proporção de concordância e discordância dos sujeitos ao serem indagados sobre a 

Cadeira de Banho Adaptado (CBA) ser de fácil manuseio.   

Cadeira de Banho Adaptada 
Concordância e 

discordância 
%(N) 

Idosos 

 

CPL 

DT 

CPA 

DPA 

 

41,2%(21) 

27,5%(14) 

15,7%(8) 

15,7%(8) 

Cuidadores 

CPL 

CPA 

DPA 

11,8%(2) 

11,8%(2) 

76,5%(13) 

CPL = Concordo Plenamente; CPA = Concordo Parcialmente; DT = Discordo Totalmente; DPA = Discordo 

Parcialmente. 

Tabela 2 – Proporção de concordância e discordância dos sujeitos ao serem indagados sobre a 

Cadeira de Banho Adaptado (CBA) facilitar o procedimento técnico do banho. 

Cadeira de Banho Adaptada 
Concordância e 

discordância 
%(N) 

Idosos 

CPL 

CPA 

DT 

DPA 

29,5% (15) 

35,3%(18) 

19,6%(10) 

15,7%(8) 

   

Cuidadores 

CPL 

CPA 

DT 

DPA 

5,9% (1) 

47,1%(8) 

23,5%(4) 

23,5%(4) 

CPL = Concordo Plenamente; CPA = Concordo Parcialmente; DT = Discordo Totalmente; DPA = Discordo 

Parcialmente. 

 

 

 

 



 

 

Tabela 3 – Proporção de concordância e discordância dos sujeitos ao serem indagados sobrea 

Cadeira de Banho Adaptada (CBA) proporciona a remoção da sujidade e a qualidade da higiene 

corporéa. 

Cadeira de Banho Adaptada 
Concordância e 

discordância 
%(N) 

Idosos 

CPL 

CPA 

DT 

DPA 

27,5% (14) 

39,2%(20) 

19,6%(10) 

13,7%(7) 

   

Cuidadores 

CPL 

CPA 

DT 

DPA 

11,8% (2) 

11,8%(2) 

41,2%(7) 

35,3%(6) 

CPL = Concordo Plenamente; CPA = Concordo Parcialmente; DT = Discordo Totalmente; DPA = Discordo 

Parcialmente. 

Tabela 4 – Proporçãode concordância e discordância dos sujeitos ao serem indagados sobre a 

Cadeira de Banho Adaptada (CBA) possibilitar a realização do banho por um único  cuidador 

Cadeira de Banho Adaptada Concordância e discordância %(N) 

Idosos 

CPL 

CPA 

DT 

DPA 

54,9%(28) 

7,8%(4) 

35,3%(18) 

2%(1) 

   

Cuidadores 

CPL 

DT 

DPA 

5,9%(1) 

64,7%(11) 

29,4%(5) 

CPL = Concordo Plenamente; CPA = Concordo Parcialmente; DT = Discordo Totalmente; DPA = Discordo 

Parcialmente 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 5–Proporção de concordância e discordância dos sujeitos ao serem  indagados acerca da 

Cadeira de Banho Adaptada (CBA) contribuir para o controle e redução das infecções. 

Cadeira de Banho Adaptada 
Concordância e 

discordância 
%(N) 

Idoso 

CPL 

CPA 

DT 

DPA 

43,1%(22) 

13,7%(7) 

27,5%(14) 

15,7%(8) 

   

Cuidadores 

CPL 

CPA 

DT 

DPA 

5,9%(1) 

52,9%(9) 

35,3%(6) 

5,9%(1) 

CPL = Concordo Plenamente; CPA = Concordo Parcialmente; DT = Discordo Totalmente; DPA = Discordo 

Parcialmente. 

Tabela 6 – Proporção de concordância e discordância dos sujeitos ao serem indagados sobre a 

Cadeira de Banho Adaptada (CBA) reduzir as dificuldades que os profissionais de saúde 

enfrentam para empregar cuidados de higiene (banho)  aos idosos em especial os acamados. 

Cadeira de Banho Adaptada 
Concordância e 

discordância 
%(N) 

Idosos 

CPL 

CPA 

DT 

DPA 

27,5%(14) 

17,6%(9) 

52,9%(27) 

2%(1) 

   

Cuidadores 

CPL 

CPA 

DT 

17,6%(3) 

35,3%(6) 

47,1%(8) 

CPL = Concordo Plenamente; CPA = Concordo Parcialmente; DT = Discordo Totalmente; DPA = Discordo 

Parcialmente. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabela 7 – Proporção de concordância e discordância dos sujeitos ao serem indagados sobre a 

Cadeira de Banho Adaptada (CBA) ser de fácil limpeza e  passar por um processo de desinfecção 

durante o banho. 

 

Cadeira de Banho Adaptada Concordância e discordância %(N) 

Idosos 

CPL 

CPA 

DT 

DPA 

58,8%(30) 

7,8%(4) 

19,6%(10) 

13,7%(7) 

   

Cuidadores 

CPL 

CPA 

DT 

23,5%(4) 

29,4%(5) 

47,1%(8) 

CPL = Concordo Plenamente; CPA = Concordo Parcialmente; DT = Discordo Totalmente; DPA = Discordo 

Parcialmente. 

 

Tabela 8- Proporção de concordância e discordância dos sujeitos ao serem indagados sobre a 

Cadeira de Banho Adaptada (CBA) serum recurso que prima pela humanização pois  resguarda  e   

respeita o usuário   em sua intimidade durante o banho 

Cadeira de Banho Adaptada Concordância e discordância %(N) 

Idosos 

CPL 

CPA 

DT 

56,9%(29) 

2%(1) 

41,2%(21) 

   

Cuidadores DT 100%(17) 

CPL = Concordo Plenamente; CPA = Concordo Parcialmente; DT = Discordo Totalmente; DPA = Discordo 

Parcialmente. 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 09- Proporçãode concordância e discordância dos sujeitos ao serem indagados sobre a 

Cadeira de Banho Adaptada (CBA) representa um avanço tecnológico e contribui para a 

manutenção do conforto e autoestima dos idosos/ pacientes acamados. 

Cadeira de Banho Adaptada Concordância e discordância %(N) 

Idosos 

CPL 

DT 

DPA 

19,6%(10) 

78,4%(40) 

2%(1) 

   

Cuidadores DT 100%(17) 

CPL = Concordo Plenamente; CPA = Concordo Parcialmente; DT = Discordo Totalmente; DPA = Discordo 

Parcialmente. 

 

Tabela 10 Proporção de concordância e discordância dos sujeitos ao serem indagados sobrea 

Cadeira de Banho Adaptada (CBA) é uma ferramenta tecnológica que indico para higiene corporal 

dos  idosos/ pacientes acamados 

Cadeira de Banho Adaptada Concordância e discordância %(N) 

Idosos 

CPA 

DT 

DPA 

7,8%(4) 

90,2%(46) 

2%(1) 

   

Cuidadores 

CPL 

CPA 

DT 

DPA 

5,9%(1) 

5,9%(1) 

82,4%(14) 

5,9%(1) 

CPL = Concordo Plenamente; CPA = Concordo Parcialmente; DT = Discordo Totalmente; DPA = Discordo 

Parcialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 11 – Proporção de concordância e discordância dos sujeitos ao serem indagados sobre a 

Cadeira de Banho Adaptada (CBA) por atender as necessidades de  higiene e conforto   deve ser 

utilizado nas ILPs  e nos  serviços de saúde. 

Cadeira de Banho Adaptada Concordância e discordância %(N) 

Idosos 

CPL 

DT 

DPA 

17,6%(9) 

78,4%(40) 

3,9%(2) 

   

Cuidadores 
CPA 

DT 

17,6%(3) 

82,4%(14) 

CPL = Concordo Plenamente; CPA = Concordo Parcialmente; DT = Discordo Totalmente; DPA = Discordo 

Parcialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

APENDICE. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 12. Diferenças significativas do SBL em relação à CBA sob a ótica dos idosos. 

  G.I                                                                                                  CPL              CPA              DPA                DTP          P 

1.SBL:. Fácilmanuseioeadaptação ao leito. 
1.CBA: Fácil  manuseio  e  adaptação ao leito 

  

 
 94,1%(48) 
41,2%(21) 

 
3,9%(2) 

15,7%(8) 
 
 

 
2%(1) 

15,7%(8) 
 

 
0,0% 

27,5%(14) 
0,000 

2.SBL: Facilita o procedimento técnico do banho no leito 
2. CBA: Facilita o procedimento técnico do banho no 
leito. 

 

92,2%(47) 
 

29,5% (15) 
 
 

5,9%(3) 
 

35,3%(18) 
 
 

2%(1) 
 

15,7%(8) 
 

0,0% 
 

19,6%(10) 
0,000 

3.SBL:  Proporciona a remoção da sujidade e  qualidade 
da higiene corporal 
3. CBA: Proporciona a remoção da sujidade equalidade 
da higiene. Corporal 

 
80,4%(41) 

 
27,5% (14) 

 
15,7%(8) 

 
39,2%(20 

 

 
3,9%(2) 

 
13,7%(7) 

 
0,0% 

 
19,6%(10) 

0,000 

4.SBL: Possibilita a realização do banho por um único  
cuidador. 
4.CBA: Possibilita a realização do banho por um único  
cuidado 

 

 
33,3%(7) 

 
54,9%(28) 

 

 
47,1%(24) 

 
7,8%(4) 

 

 
9,8%(5) 

 
2%(1) 

 
9,8%(5) 

 
35,3%(18) 

 

0,332 

 
5.SBL: Contribui para o controle e redução das infecções 
5.CBA: Contribui para o controle e redução das 
infecções. 

 

 
84,3%(43) 

 
43,1%(22) 

 

 
11,8%(6) 

 
13,7%(7) 

 

 
3,9%(2) 

 
15,7%(8) 

 
0,0% 

 
27,5%(14) 

0,000 

6.SBL Reduz as dificuldades que os profissionais de 
saúde enfrentam para empregar cuidados  de 
higiene,(banho) aos acamados e  em especial aos idosos 
6.CBA: Reduz as dificuldades que os profissionais de 
saúde enfrentam para empregar cuidados  de 
higiene,(banho) aos acamados e  em especial aos idosos. 

 

 
88,2%(45) 

 
27,5%(14) 

 

 
9,8%(5) 

 
17,6%(9) 

 

 
0,0% 

 
2%(1) 

 
2%(1) 

 
52,9%(27 

 

0,000 

7 SBL.Fácil limpeza e pode passar por um processo de 
desinfecção no próprio leito. 
7. CBA: Fácil limpeza e pode passar por um processo de 
desinfecção no próprio leito. 

 

 
70,6%(36) 

 
58,8%(30) 

 

 
23,5%(12) 

 
7,8%(4) 

 

 
5,9%(3) 

 
13,7%(7) 

 
0,0% 

 
19,6%(10) 

0,016 

8.SBL:Recurso   que  prima pela humanização pois  
resguarda  e   respeita o usuário   em sua intimidade 
durante o banho. 
8.CBA: Recurso   que  prima pela humanização pois  
resguarda  e   respeita o usuário   em sua intimidade 
durante o banho. 

 
 

 
98%(50) 

 
 
 

56,9%(29) 
 

 
0,0% 

 
 
 

2%(1) 
 

 
2%(1) 

 
 
 

0,0% 
 

 
0,0% 

 
 
 

41,2%(21) 

0,000 

9. SBL Representa um avanço tecnológico e contribui 
para a manutenção do conforto e auto-estima do 
paciente. 
9. CBA Representa um avanço tecnológico e contribui 
para a manutenção do conforto e auto-estima do 
paciente 

 

 
98%(50) 

 
 

19,6%(10) 
 

 
0,0% 

 
 

0,0% 

 
2%(1) 

 
 

2%(1) 

 
0,0% 

 
 

78,4%(40) 
 

0,000 

10. SBL Ferramenta que indico para higiene corporal 
doidoso dependenteedo paciente acamado 
10. CBA: Ferramenta que indico para higiene corporal 
doidoso dependente edo paciente acamado. 

 

 
100%(51) 

 
 

0,0% 

 
0,0% 

 
 

7,8%(4) 
 

 
0,0% 

 
 

2%(1) 

 
0,0% 

 
 

90,2%(46) 
 

0,000 

11. SBL Deve ser utilizados nas ILPse nos  serviços de 
saúde como um todo. 
11. CBA: Deve ser utilizados nas ILPse nos  serviços de 
saúde como um todo.   

 

 
100%(51) 

 
17,6%(9) 

 

 
     0,0% 
 
0,0% 

 
   0,0% 
 
3,9%(2) 

 
   0,0% 
 
78,4%(40) 
 

0,0000 

 



 

Tabela 13. Diferenças significativas do SBL em relação à CBA sob a ótica dos  Cuidadores 

               G.C                                                                                       CPL             CPA           DPA               DT            P 

1.: SBLFácil  manuseio  e  adaptação ao leito 
1. CBA: Fácil manuseio  e  adaptação ao leito 

88,8%(15) 
11,8%(2) 

 

11,8%(2) 
11,8%(2) 

 

0,0% 
76,5%(13) 

0,0% 
0,0% 0,000 

2. SBL Facilita o procedimento técnico do banho no 
leito. 
2. CBA: Fácilmanuseioeadaptação ao leito 

70,6%(12) 
5,9% (1) 

29,4%(5) 
47,1%(8) 

 
 

0,0% 
23,5%(4) 

 

0,0% 
23,5%(4) 0,000 

3.SBLProporciona a remoção da sujidade e  qualidade 
da higiene corporal 
3; CBA: Proporciona a remoção da sujidade e  
qualidade da higiene corporal 

88,2%(15) 
11,8% (2) 

 
 
 

11,8%(2) 
11,8%(2) 

 

0,0% 
35,3%(6) 

0,0% 
41,2%(7) 

 

0,000 

4SBL.Possibilita a realização do banho por um único  
cuidador. 
4. CBA: .Possibilita a realização do banho por um único  
cuidad 

29,4%(5) 
5,9%(1) 

 
 

17,6%(3) 
0,0% 

 

29,4%(5) 
29,4%(5) 

23,5%(4) 
64,7%(11) 

 
 

0,002 

5.SBL :Contribui para o controle e redução das 
infecções. 
5. CBA: Contribui para o controle e redução das 
infecções. 

76,5%(13) 
5,9%(1) 

 
 

23,5%(4) 
52,9%(9) 

0,0% 
5,9%(1) 

0,0% 
35,3%(6) 

 

0,000 

6 SBL.Reduz as dificuldades que os profissionais de 
saúde enfrentam para empregar cuidados  de 
higiene,(banho) aos acamados e  em especial aos 
idosos. 
6. CBA: Reduz as dificuldades que os profissionais de 
saúde enfrentam para empregar cuidadosde 
higiene,(banho) aos acamados eem especial aos 
idosos. 
 

82,4%(14) 
17,6%(3) 

 
 

17,6%(3) 
35,3%(6) 
 

0,0% 
0,0% 

0,0% 
47,1%(8) 0,000 

7SBL :.Fácil limpeza e pode passar por um processo 
de desinfecção no próprio leito. 
7. CBA: Fácil limpeza e pode passar por um processo 
de desinfecção no próprio leito. 

70,6%(12) 
23,5%(4) 

 
 

29,4%(5) 
29,4%(5) 

0,0% 
0,0% 

0,0% 
47,1%(8) 0,000 

8SBL.Recurso   que  prima pela humanização pois  
resguarda  e   respeita o usuário   em sua intimidade 
durante o banho. 
8. CBA: Recursoqueprima pela humanizaçãopois  
resguarda  e   respeita o usuário   em sua intimidade 
durante o banho. 

100%(17) 
0,0% 

 

0,0% 
0,0% 

0,0% 
0,0% 

0,0% 
100%(17) 

0,000 

9SBL:.Representa um avanço tecnológico e contribui 
para a manutenção do conforto e auto-estima do 
paciente. 
9. CBA: .Representa um avanço tecnológico e contribui 
para a manutenção do conforto e auto-estima do 
paciente. 

94,1%(16) 
0,0% 

 
 

5,9%(1) 
0,0% 

0,0% 
0,0% 

0,0% 
100%(17) 0,000 

10 SBL.Ferramenta que indico para higiene corporéa 
do  idosos/ pacientes  acamados. 
10 CBA: Ferramenta que indico para higiene corporal 
dos idosos/ pacientesacamados. 

82,4%(14) 
5,9%(1) 

17,6%(3) 
5,9%(1) 

 
 

0,0% 
5,9%(1) 

0,0% 
82,4%(14) 0,000 

11 SBL: Deve ser utilizados nas ILPse nosserviços de 
saúde como um todo 
11. CBA: Deve ser utilizadanas ILPse nos  serviços de 
saúde como um todo 

94,1%(16) 
0,0% 

5,9%(1) 
17,6%(3) 

 

0,0% 
0,0% 

0,0% 
82,4%(14) 0,000 

Sistema de banho no leito. (SBL), Cadeira de Banho Adaptada: (CBA): GrupoCuidadores (G.C) Concordo  plenamente: (CPL,) Concordo parcialmente(CPA),  
Discordo   Parcialmente( DPA) Discordo Totalmente(DT)  

 

 



 

 

 

 

 

 

APENDICE. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

             Prezado (a) Senhor (a):  

Solicitamos a sua permissão e colaboração para iniciarmos o estudo. O 

EMPREGO DE UMA TECNOLOGIA ASSISTIVA E AS LIMITAÇÕES DAS 

ATIVIDADES BÁSICAS E INSTRUMENTAIS DA VIDA DIÁRIA DO IDOSO: 

UM ESTUDO DE REPERSENTAÇÕES SOCIAIS, sob a coordenação da 

professora MS. Karla Fernandes de Albuquerque, cujo objetivo será averiguar 

junto aos idosos de instituições de longa permanência do município de João 

Pessoaedosrespectivos cuidadores, os benefícios e melhorias evidenciadas  

com  o uso de uma tecnologia  inovadora utilizada durante o banho no leito dos 

pacientes. Para tal realizaremos o teste deassociação livre de palavrasjunto 

aos cuidadores objetivando apreender as representações sociais acerca das 

limitaçõesdos idosos, uma entrevista semi estruturada com os idosos 

conscientes e orientados, selecionados mediante  aplicação prévia do teste de 

mini exame mental buscando compreender a concepção da velhice e suas 

limitações. Para avaliar a qualidade e eficácia da tecnologia utilizaremos 

aescala de Likert. Outrossim, solicitamos  sua autorização para apresentar os 

resultados em eventos da área de saúde e publicar em revista científica os 

resultados do estudo. Esclarecemos quepor ocasião da publicação dos 

resultados, seu nome será mantido em sigilo. Informamos aindaque essa 

pesquisa não oferece riscos, previsíveis, para a sua saúde. 

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, 

(a) senhor (a) não é obrigado (a) a fornecer as informações e/ou colaborar com 

as atividades solicitadas pelo Pesquisador (a). Caso decida não participar do 

estudo, ou resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá 

nenhum dano, nem haverá modificação na assistência que vem recebendo na 

Instituição. 

 



 

Os pesquisadores estarão a sua disposição para qualquer 

esclarecimento que considerem necessários em qualquer etapa da pesquisa. 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido (a) e dou o 

meu consentimento para participar da pesquisa e para publicação dos 

resultados. Estou ciente que receberei uma cópia desse documento. 

                             ______________________________________ 

                                     Assinatura do Participante da Pesquisa  

ou Responsável Legal 

Espaço para impressão 

dactiloscópica 

______________________________________ 

  Assinatura da Testemunha 

 Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar 

para  o (a) pesquisador (a) – Karla Fernandes de Albuquerque. 

 Endereço: BR 230 - Km, Água Fria - CEP - João Pessoa - Paraíba - Brasil . 

Fone: 83 21069200/21069233 

 Atenciosamente 

 ___________________________________________ 

  Assinatura do Pesquisador Responsável 

 ___________________________________________ 

Assinatura do Participante 

 

 

 

 

 



 

APENDICE 3 

 

ESCALA PARA AFERIR O GRAU DE CONCORDÂNCIA E DISCORDÂNCIA 

ACERCA DOS ATRIBUTOS DO SBL 

 

Essa ESCALA é composta por 11 questões subjetivas, onde para cada uma 

delas apenas uma alternativa pode ser marcada com a utilização de um X. O 

instrumento deve ser respondido com bastante atenção. 

Todas estas frases referem-se ao Sistema de Banho no Leito (SBL) destinado 

a realização da higiene corporal deidosos/ pacientes acamados. 

 

1.  O SBL é um sistema de fácil manuseio e adaptação ao leito. 

        

Concordo       Concordo      Discordo        Discordo                          

Plenamente   Parcialmente Totalmente    Parcialmente 

                                                                                                             

2.  O SBL  facilita o procedimento técnico do banho no leito 

        

Concordo       Concordo      Discordo        Discordo                       

Plenamente   Parcialmente Totalmente    Parcialmente  

 

3.  OSBL proporciona a remoção da sujidade equalidade da higiene corporal. 

        

Concordo       Concordo      Discordo        Discordo                    

Plenamente   Parcialmente Totalmente Parcialmente  

 

4.  O SBL possibilita a realização do banho por um único  cuidador   

 



        

Concordo       Concordo      Discordo        Discordo                         

Plenamente   Parcialmente Totalmente    Parcialmente  

  

5.    O SBL Contribui para o controle e redução das infecções.  

  

        

Concordo       Concordo      Discordo        Discordo                         

Plenamente   Parcialmente Totalmente Parcialmente  

 

6.    O SBL reduz as dificuldades que os profissionais de saúde enfrentam para 

empregar cuidadosde higiene (banho) aos acamados eem especial aos idosos 

        

Concordo       Concordo      Discordo        Discordo                        

Plenamente   Parcialmente Totalmente    Parcialmente  

 

7.   O SBL é de fácil limpeza e pode passar por um processo de desinfecção no 

próprio leito. 

  

        

 

Concordo       Concordo      Discordo        Discordo                       

Plenamente   Parcialmente Totalmente    Parcialmente 

 

8. O SBL é um recursoqueprima pela humanização poisresguarda  e   respeita 

o usuário   em sua intimidade durante o banho 

        

Concordo       Concordo      Discordo        Discordo                         

Plenamente   Parcialmente Totalmente    Parcialmente 

9. O SBL representa um avanço tecnológicoe contribui para a manutenção do 

conforto e autoestima do paciente; 



        

Concordo       Concordo      Discordo        Discordo                       

Plenamente   Parcialmente Totalmente    Parcialmente 

10. O SBL é uma ferramenta que indico para higiene corporal do  idoso 

dependente e  do paciente acamado 

        

Concordo       Concordo      Discordo        Discordo                       

Plenamente   Parcialmente Totalmente Parcialmente 

11. OSBL por atender as necessidades de higiene e conforto   e todos os seus 

atributos  deve ser utilizados nas ILPs  e nos  serviços de saúde como um todo   

        

Concordo       Concordo      Discordo        Discordo                         

Plenamente   Parcialmente Totalmente Parcialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APENDICE 4 

ESCALA PARA AFERIR O GRAU DE CONCORDÂNCIA E DISCORDÂNCIA 

ACERCA DOS ATRIBUTOS DA CBA  

Essa ESCALA é composta  por 11 questões subjetivas, onde para cada uma 

delas apenas uma alternativa pode ser marcada com a utilização de um X. O 

instrumento deve ser respondido com bastante atenção. 

Todas estas frases referem-se a cadeira de banho ou adaptada destinada a 

realização da higiene corporal de  idosos/ pacientes acamados. 

 

1.  A cadeira de banho ou adaptada é de fácil manuseio e de boa 

acomodação  para o  idoso tomar banho 

        

Concordo       Concordo      Discordo        Discordo                          

Plenamente   Parcialmente Totalmente Parcialmente                               

                                                                             

2.  A cadeira de banho ou adaptada facilita o procedimento técnico do banho. 

        

Concordo       Concordo      Discordo        Discordo                          

Plenamente   Parcialmente Totalmente Parcialmente  

 

3.    A cadeira de banho ou adaptada proporciona a remoção da sujidade 

equalidade da higiene corporal. 

        

Concordo       Concordo Discordo     Discordo                          

Plenamente   Parcialmente Totalmente Parcialmente  

 

4.  A cadeira de banho ou adaptada possibilita a realização do banho por um 

único cuidador. 

 



 

        

Concordo       Concordo      Discordo        Discordo                       

Plenamente   Parcialmente Totalmente    Parcialmente  

 

5.    A cadeira de banho ou adaptada contribui para o controle e redução das 

infecções. 

  

        

Concordo       Concordo      Discordo        Discordo                      

Plenamente   Parcialmente Totalmente    Parcialmente  

 

6. A cadeira de banho ou adaptada reduz as dificuldades que os profissionais 

de saúde enfrentam para empregar cuidadosde higiene (banho) aos acamados 

eem especial aos idosos. 

        

Concordo       Concordo      Discordo        Discordo                       

Plenamente   Parcialmente Totalmente Parcialmente  

 

7.   A cadeira de banho ou adaptada é de fácil limpeza e pode passar por um 

processo de desinfecção durante o banho. 

  

        

Concordo       Concordo      Discordo        Discordo                         

Plenamente   Parcialmente Totalmente    Parcialmente  

 

8. A cadeira de banho ou adaptada é um recurso que prima pela 

humanização poisresguarda  e   respeita o usuário   em sua intimidade durante 

o banho 

        

Concordo       Concordo      Discordo        Discordo                      

Plenamente   Parcialmente Totalmente    Parcialmente  



9. A cadeira de banho ou adaptada representa um avanço tecnológico e 

contribui para a manutenção do conforto e autoestima do paciente; 

        

Concordo       Concordo      Discordo        Discordo                          

Plenamente   Parcialmente Totalmente Parcialmente  

10. A cadeira de banho ou adaptada é uma ferramenta tecnológica que indico 

para higiene corporal do  idoso dependente e  do paciente acamado 

        

Concordo       Concordo      Discordo        Discordo                          

Plenamente   Parcialmente Totalmente Parcialmente  

 

11. A cadeira de banho ou adaptada por atender as necessidades dehigiene 

e confortodeve ser utilizado nas ILPs e nos  serviços de saúde.   

        

Concordo       Concordo      Discordo        Discordo                       

Plenamente   Parcialmente Totalmente    Parcialmente  
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9. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 1 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 2 

MINI EXAME DO ESTADO MENTAL – MEEM  

NOME: 

IDADE: ESCOLARIDADE: DATA:      /     / 

POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO EXAME:           (   ) SIM        (   ) NÃO 

MOTIVO DA IMPOSSIBILIDADE: 

ORIENTAÇÃO TEMPORAL ERRADO CERTO 

Dia do Mês 0 1 

Mês 0 1 

Ano 0 1 

Dia da semana 0 1 

Hora 0 1 

ORIENTAÇÃO ESPACIAL ERRADO CERTO 

Local Genérico  0 1 

Local Específico 0 1 

Bairro ou rua próxima 0 1 

Cidade 0 1 

Estado 0 1 

MEMÓRIA IMEDIATA ERRADO CERTO 

Rádio 0 1 

Banana 0 1 

Sapato 0 1 

ATENÇÃO E CÁLCULO ERRADO CERTO 

100-7= 93 0 1 

93-7= 86 0 1 

86-7= 79 0 1 

79-7= 72 0 1 

72-7= 65 0 1 

 ERRADO CERTO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMÓRIA DE EVOCAÇÃO 

Rádio 0 1 

Banana 0 1 

Sapato 0 1 

LINGUAGEM ERRADO CERTO 

Nomeação 
Relógio  0 1 

Caneta 0 1 

Repetir: “Nem aqui, nem ali, nem acolá” 0 1 

Comando 

“Pegue o papel com a mão direita...” 0 1 

... dobre-o ao meio... 0 1 

... e coloque-o no chão” 0 1 

Ver e executar – Gravura “Feche os olhos” 0 1 

Escrever uma frase 0 1 

Copiar o desenho 0 1 

TOTAL DE PONTOS: 



 

ANEXO 3 

INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO DO MINI EXAME DO ESTADO MENTAL 

(MEEM) 

� A aplicação do teste será individual e em local o mais reservado 

possível. 

� Tempo de realização do mini exame: 10 minutos por idoso. 

� Não fazer a mesma pergunta mais de 3 vezes. 

ETAPAS 

1. CABEÇALHO - Perguntar o nome completo, idade e escolaridade.  

“Qual o seu nome completo?”  

“Quantos anos o Sr.(a) tem?” ou “Em que ano o senhor(a) nasceu?” 

“Você estudou? Até que ano você estudou?” 

 

2. ORIENTAÇÃO TEMPORAL - Perguntar dia do mês, mês, ano, dia da 

semana e hora (sem a utilização de calendários ou relógios). 

“Que dia do mês é hoje?”    “Em que mês nós 

estamos?” 

“E em que ano?”     “Que dia da semana é 

hoje?” 

“Sem olhar no relógio, que horas são mais ou menos?” 

Considerar certo, até uma hora a mais ou a menos da hora real. 

 

3. ORIENTAÇÃO ESPACIAL - Perguntar que lugar (genérico) ele está, 

que lugar (específico) ele está, bairro ou rua próxima, cidade e 

estado. 

“O que é este prédio em que nós estamos?” – Usar gesto circular para 

indicar o lugar genérico (Unidade de Abrigo, Abrigo, Asilo, Minha casa, 

etc). 

“E que lugar é este em que nós estamos?” – Usar indicador apontando 

para baixo, indicando lugar específico (Quarto, Refeitório, Consultório, 

Jardim, etc). 



“Em que bairro nós estamos?” ou “Que bairro é este?” ou “O senhor 

sabe o nome de alguma rua aqui perto?” 

“Em que cidade nós estamos?” ou “Que cidade é esta?” 

“Em que estado nós estamos?” ou “Que estado é este?” 

4. MEMÓRIA IMEDIATA - Pedir para repetir as palavras: Rádio, Banana 

e Sapato. 

“Eu vou falar três palavras que o Sr.(a) vai repetir agora e depois vai 

repetir de novo daqui a pouco: RÁDIO, BANANA E SAPATO.” 

Dizer as três palavras no ritmo de uma palavra por segundo. Dê um 

ponto para cada palavra repetida, mesmo que não esteja na ordem. 

Caso não sejam repetidas corretamente, diga novamente as três 

palavras e peça para repetir, mas sem contar pontos desta vez. 

5. ATENÇÃO E CÁLCULO - Perguntar quanto é cem menos sete e 

assim sucessivamente. 

“Agora vamos fazer algumas contas de diminuir” 

 100-7= 93  93-7= 86  86-7= 79  79-7= 72 

 72-7= 65 

Pergunte quanto é cem menos sete. Se a resposta for correta peça para 

subtrair sete do resultado. Caso seja incorreta, aguarde um momento em 

silêncio. Se houver correção espontânea, considere como certo e passe 

para frente. Se não houver, corrija e continue até completar as cincos 

subtrações. Um ponto para cada resposta correta. 

6. MEMÓRIA DE EVOCAÇÃO - Pedir para repetir as palavras que 

foram ditas anteriormente. 

“O Sr (a) lembra daquelas três palavras que eu falei e o Sr (a) repetiu? 

Quais são as três palavras?” 

Um ponto para cada palavra correta, não necessita seguir a mesma 

ordem. 

7. LINGUAGEM - Perguntar mostrando objetos RELÓGIO e CANETA. 

“Gostaria que o (a) Sr.(a) me dissesse o que são esse objetos...”. 

Mostrar relógio e caneta. 

8. LINGUAGEM - Pedir para repetir. 

“Repita comigo: Nem aqui, nem ali nem acolá" 



9. LINGUAGEM – Comando 

“Faça exatamente como eu disser: Pegue o papel com a mão direita; 

dobre-o ao meio; e coloque-o no chão.” 

Em seguida, coloque uma folha de papel sobre a mesa, em frente ao 

paciente. Um ponto para cada uma das três etapas. 

10. LINGUAGEM - Ver e executar. 

“Vou mostrar uma figura e gostaria que o (a) Sr .(a) fizesse a mesma 

coisa que aparece na figura.” 

Mostrar a gravura dos olhos fechados e esperar se executa o comando. 

11. LINGUAGEM - Escrever uma frase. 

“Gostaria que o (a) Sr.(a) escrevesse uma frase. Tem que ter começo, 

meio e fim. Pode ser um pensamento ou alguma coisa que o (a) Sr.(a) 

fez hoje.” 

Um ponto se a frase for inteligível. Escrever o próprio nome completo 

não é válido. Desconsiderar erros de ortografia 

12. LINGUAGEM - Copiar o desenho. 

“Agora, gostaria que o (a) Sr.(a) copiasse esse desenho para mim...”. 

Mostrar a figura dos pentágonos superpostos e entregar folha e lápis, sem borracha. 

Um ponto se houver duas figuras com cinco ângulos que se sobreponham um sobre o 

outro. 

Cada participante deverá possuir: Lapiseira ou lápis e borracha para utilização própria; 

Lápis para utilização pelo idoso; A gravura dos olhos fechados e a dos pentágonos; 

Prancheta com MEEM; Relógio e Caneta para mostrar ao idoso; Folha em branco para 

que ele desenhe os pentágonos; escreva a frase e repita o comando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 4 

 BANHO COM O SBL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANHO NA CBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa Direta 

 

 

 



 

ANEXO 5 

 

 

 



 

ANEXO 6 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 7 

 

 




