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Resumo  
O envelhecimento pode ser entendido como um processo dinâmico e progressivo, 

no qual o indivíduo passa por diversas mudanças físicas e psicológicas que podem 

levá-lo a apresentar problemas emocionais. Esta pesquisa tem como objetivo 

verificar e analisar como medidas preventivas, realizadas por profissionais de 

psicologia, contribuem para a solução ou o não desenvolvimento de problemas 

emocionais em idosos. Metodologia: reunimos uma amostra com 11 profissionais de 

psicologia que realizam/realizaram atividades preventivas em idosos na cidade de 

São Paulo, dos gêneros masculino e feminino. Resultados parciais: identificamos 

que 66,67% dos entrevistados são de abordagem Psicodinâmica, 32,14% 

destacaram que o principal problema emocional encontrado em idosos é a 

depressão e identificamos também que a principal forma pela qual o idoso chega ao 

profissional é por encaminhamento por outros profissionais 37,50%. 
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Introdução 
 O envelhecimento pode ser entendido como um processo dinâmico e 

progressivo, caracterizado tanto por alterações morfológicas, funcionais e 

bioquímicas, quanto por modificações psicológicas (Ferreira, Maciel, Costa, Silva e 

Moreira, 2012). Na visão de Silva (2009), psicologicamente, o idoso se torna muito 

propenso a apresentar diversos tipos de problemas, como: depressão, sensibilidade 

a doenças, regressão, somatizações entre outros.  

 Com base nestes aspectos, Freire e Resende (2008) citam que existe um 

amplo leque de contribuições que o trabalho do psicólogo pode fornecer aos idosos, 

como por exemplo: incentivar a manutenção de um estilo de vida saudável, criar 

programas de educação para a saúde e etc.. A escuta como ferramenta de trabalho 

do psicólogo é um importante instrumento de trabalho com o idoso para que o 

trabalho flua, e tenha resultados desejados (Morais, 2009). 

 Com base no material levantado, notamos que, no decorrer dos anos, cada 

vez mais cresce a necessidade de pesquisas sobre o envelhecimento, 

principalmente em relação ao trabalho do psicólogo frente a esta abordagem, pois 

ainda estamos muito carentes de pesquisas que nos mostrem mais sobre este 



trabalho e sua influência. Em função disto, ressaltamos nosso interesse em levantar 

maiores dados sobre o assunto. 

Objetivo Geral: Verificar e analisar como medidas preventivas, realizadas por 

profissionais de psicologia, contribuem para solução ou o não desenvolvimento de 

problemas emocionais em idosos. 
Objetivos Específicos: a) Identificar quais são as medidas preventivas utilizadas 

por psicólogos que trabalham com idosos, b) examinar qual a medida preventiva 

mais utilizada atualmente por profissionais de psicologia, c) verificar a eficácia das 

medidas preventivas quanto a problemas emocionais em idosos e, d) analisar quais 

são os principais motivos de os idosos procurarem por prevenção.  
Metodologia: A amostra foi composta por 11 profissionais de Psicologia escolhidos 

por conveniência. Utilizamos também, uma entrevista individual, visando obter dados 

mais consistentes. Os critérios de inclusão foram: psicólogos acima de 20 anos de 

idade, com CRP ativo, que trabalham com alguma das seguintes abordagens: 

Psicodinâmica, Cognitivo-Comportamental, Fenomenologia e Análise do 

Comportamento. Estes profissionais deverão realizar ou terem realizado atividades 

preventivas em idosos acima de 60 anos. Os critérios de exclusão foram: estudantes 

de psicologia, psicólogos formados sem CRP ativo, psicólogos que nunca 

trabalharam com atividades preventivas para idosos e também pessoas com outras 

formações acadêmicas que não possuam ligação com a Psicologia. Para 

caracterizar a amostra utilizamos um questionário próprio com 10 (dez) perguntas, 

sendo 6 (seis) perguntas fechadas e  4 (quatro) abertas, onde destacamos questões 

sobre os dados pessoais do profissional, tempo de atuação, abordagem utilizada e 

também aspectos relacionados ao seu trabalho com idosos, como: principais 

medidas utilizadas, resultados observados etc. 

Desenvolvimento: O projeto foi enviado ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade São Judas Tadeu para avaliação. Após sua aprovação, as 

pesquisadoras entraram em contato com profissionais de psicologia para divulgarem 

a proposta da pesquisa. Para os interessados, explicamos os objetivos da pesquisa 

e as formas de coleta de dados. Em seguida, fomos para campo coletar os dados. 

Entregamos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para a leitura, 

rubrica (em todas as páginas) e assinatura dos participantes. Logo após, 

distribuímos o questionário para resposta e finalizamos com uma entrevista 



individual a fim de aprofundarmos melhor a coleta de dados. Posteriormente, 

obtivemos os resultados preliminares, de foram analisados de forma quali-quanti. 

Resultados Preliminares: A análise de dados foi mista (qualitativa e quantitativa) 

para obter-se uma melhor compreensão sobre o assunto, seguimos a margem de 

erro adotada pelos cursos de Ciências Humanas (0,05). Com base nisto, chegamos 

aos seguintes resultados preliminares: Analisamos as principais abordagem 

utilizadas pelos profissionais entrevistados, identificando que a abordagem 

Psicodinâmica foi a mais frequente (66,67%). Em seguida, mensuramos quais os 

principais problemas emocionais encontrados em idosos, podendo observar que a 

depressão (32,14%) é o problema que recebeu maior destaque.  Também 

analisamos quais as principais formas que os idosos chegam aos profissionais, 

separando-as em voluntariamente, encaminhamento por familiares/amigos e 

encaminhamento por outros profissionais. Em seus resultados, identificamos que os 

idosos chegam principalmente por algum encaminhamento por outro tipo de 

profissional (37,50%).  
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