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1. RESUMO 

O número de idosos no mundo vem aumentando. Muitos desses idosos não 

permanecem integrados à família e passam a viver em instituições de longa 

permanência, o que pode fragilizar os laços familiares e vínculos afetivos e leva os 

idosos a quadros de depressão, ansiedade e isolamento. Este estudo pretendeu 

avaliar a existência de alterações psicoemocionais e aspectos depressivos em 

idosos institucionalizados, e modificá-los através da massagem clássica. Trata-se de 

um estudo de caso realizado com um idoso asilado em uma Instituição Privada. 

Houve aplicação de instrumentos para mensurar a depressão e outras variáveis 

comportamentais e emocionais antes e depois da intervenção. 
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2. INTRODUÇÃO 

O número de idosos tem aumentado no mundo. No Brasil, a expectativa de 

vida passou de 62,5 anos em 1980 para 72,1 anos em 2005 (IBGE, 2009). 

O Estatuto do Idoso garante proteção e atenção prioritária aos mesmos 

(BRASIL, 2003). Muitos a recebem de seus familiares, porém, um grande número de 

idosos vive em instituições, contando apenas de forma esporádica com a visita da 

família. Com isso, os laços familiares e vínculos afetivos se enfraquecem e quadros 

de depressão e isolamento social são frequentes. 

O toque é uma forma sutil de interação entre os seres humanos. Através dele, 

sentimos e conhecemos o mundo que nos cerca (MONTAGU, 1988). Apesar de vital, 

essa forma de comunicação é bastante negligenciada. Ainda mais na velhice, 

quando o tocar é praticamente deixado de lado.  

Pensando na importância e nos benefícios que o toque pode trazer, propôs-se 

utilizá-lo, através da massagem clássica, em idosos institucionalizados, a fim de 

modificar alterações psicoemocionais e aspectos depressivos. 

 

3. OBJETIVOS 

Modificar as alterações psicoemocionais e minimizar aspectos depressivos de 

idosos institucionalizados através de manobras da massagem clássica. Melhorar a 

qualidade do sono, interação social, disposição/animação, alegria e tranqüilidade. 

 

 



4. METODOLOGIA 

A intervenção foi realizada numa Instituição privada para idosos na cidade de 

São Paulo. Três idosos iniciaram o estudo, mas apenas um o concluiu. 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e todos assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Os critérios de inclusão foram: participação voluntária e possuir cognição 

preservada. Foram excluídos indivíduos com doenças infectocontagiosas, 

cardiopatias descompensadas, tumores, febre, inflamação ou edema, ou lesão na 

região a ser massageada. 

Foram aplicados a Escala de Depressão Geriátrica de Yesavage, Índice de 

Qualidade de Sono de Pittsburgh, Escala de Satisfação Geral com a Vida e Escala 

de Ânimo Positivo e Negativo, antes e depois do tratamento. 

A massagem clássica foi aplicada na região cervical, ombros, e membros 

superiores utilizando creme neutro para massagem. As manobras utilizadas foram: 

deslizamento superficial, deslizamento profundo, amassamento e rolamento.  

As sessões foram realizadas uma vez por semana, durante dez semanas.  

 

5. DESENVOLVIMENTO  

Vários fatores podem levar à institucionalização, como a falta de apoio ou 

despreparo da família e a falta de recursos financeiros. Há idosos que perderam 

seus familiares e optam pela institucionalização como a melhor alternativa para 

enfrentar a solidão. Dessa forma, a institucionalização é uma maneira de 

reconstrução da socialização fora do ambiente familiar (BESSA e SILVA, 2008).  

Uma boa qualidade de vida engloba aspectos da saúde física, estado 

psicológico, nível de independência, relações sociais, crenças pessoais e a relação 

com as características do meio ambiente (PEREIRA et. al., 2006). O sono é um 

aspecto importante, que em geral está comprometido nos idosos, seja por 

problemas psicoemocionais, ou outras alterações (BERGER, 2003). 

O toque é capaz de estimular inúmeras terminações nervosas presentes na 

pele. Desse estímulo surgem respostas somáticas e também aquelas de cunho 

emocional e psicológico. O contato entre os seres humanos ajuda a aliviar a 

depressão e a solidão. Para o idoso é de suma importância o tocar. É dessa forma 

que ele adquire mais confiança em si mesmo, expressa suas emoções, sente-se 

amparado, diminui quadros negativos e depressivos (MONTEIRO, 2003). 



 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

O idoso participante do estudo tem 69 anos, é viúvo, e não teve filhos.  

Recebe visitas esporádicas  e foi viver no asilo por conta de um acidente vascular 

encefálico.  

Os resultados encontrados nas avaliações até o momento demonstram 

melhora nos aspectos depressivos e na qualidade do sono.  
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