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Resumo 

O envelhecimento populacional aumenta o número de idosos em todo mundo. No Brasil, 

país de tamanho continental, esse processo começou na década de 40 e acontece com 

características específicas em suas diferentes realidades. Dentro dessa perspectiva, a 

presente dissertação teve o objetivo de avaliar as propriedades psicométricas da escala de 

avaliação da qualidade de vida (QV) de idosos, WHOQOL-old, em uma população de 

nordestinos. Buscou-se investigar a congruência entre os conteúdos abordados pela escala 

e aqueles considerados relevantes pelos participantes; e estudar as evidências de validade 

de estrutura interna do instrumento. Para atingir os objetivos da pesquisa foi adotado o 

desenho de métodos múltiplos. A pesquisa foi organizada em dois estudos. Como 

instrumento de coleta de dados comum a ambos, foi utilizado questionário 

sociodemográfico para traçar o perfil dos participantes e o Mini Exame do Estado Mental 

(MEEM), que serviu como critério de exclusão. O Estudo I, de abordagem qualitativa, 

contou com a participação de 18 idosos moradores das cidades de Natal-RN e Campina 

Grande-PB, média de idade de 73,3 anos (DP = 5,9), divididos em três grupos focais (GF) 

que discutiram o conceito de QV, o que ajuda e o que atrapalha a QV. Para o estudo II, de 

abordagem quantitativa, 335 idosos de Campina Grande, entre 65 e 99 anos (M = 74,17; 

DP = 6,5) responderam a escala WHOQOL-old. Os dados dos GF foram submetidos à 

análise categorial temática de conteúdo; e para análise dos dados da escala WHOQOL-old 

foram utilizados análise fatorial exploratória e cálculo dos critérios de informação de 

Akaike e Bayesiana. Os resultados dos dois estudos foram triangulados. De acordo com as 

discussões nos GF, saúde e participação social têm papéis centrais na qualidade de vida. A 

última estabelece relação com todos os demais temas suscitados. Os participantes indicam 

a relevância da religiosidade e ficam divididos sobre a importância da atividade sexual. 

Analise fatorial exploratória (EFA) extraiu um modelo de seis fatores. Dois itens (OLD_3 

e OLD_9), não carregaram em nenhum fator e foram excluídos. Os demais itens 

apresentaram carga fatorial >0,3. As categorias de resposta foram reduzidas de cinco para 

três. Após as mudanças na escala, o modelo empírico apresentou melhor ajuste (-

2loglikelihood = 8993,90; AIC = 9183,90 e BIC = 9546,24) que o modelo teórico (-

2loglikelihood = 18390,88; AIC = 18678,88 e BIC = 19228,11). Apesar dos melhores 

valores de critério de informação, o RMESA permaneceu acima do ideal (0,06). Conclui-se 

que o WHOQOL-old apresenta parâmetros psicométricos abaixo do ideal na população 

nordestina, mas as melhorias o tornaram sua utilização aceitável. O instrumento 

WHOQOL-old utiliza variáveis observáveis que condizem com a percepção dos 

participantes sobre qualidade de vida. No entanto, novas estratégias merecem ser testadas 

para refinamento da escala.  

Palavras-chave: qualidade de vida, envelhecimento, multimétodos, WHOQOL-old, 

avaliação 
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Abstract 

The population aging process increases the number of elderly people worldwide. In Brazil, 

a country of continental size, this process began in the 40s and happens with specific 

features in each of the different region’s realities. This way, this thesis aimed to evaluate 

the psychometric properties of a elderly’s quality of life (QOL) scale, the WHOQOL-old, 

in a population of the Northeast of Brazil. We sought to investigate the congruence 

between the content covered by the scale and the ones deemed as relevant by the 

participants. It aimed also study the validity evidences of the instrument’s internal 

structure. To achieve the research objectives we adopted the design of  multiple methods. 

The research was organized in two studies. For data collection, both studies used a 

sociodemographic questionnaire to obtain a profile of the participants and the Mini Mental 

State Exam (MMSE), used as exclusion criterion. A number of 18 elderly residents of the 

cities of Natal-RN and Campina Grande-PB, mean age of 73.3 years (SD = 5.9) took part 

od the study, They were organized into three focal groups (FG) in witch they discussed 

about the concept of QOL, what enhance and what hinders QOL. For Study II, a 

quantitative approach, 335 elderly from Campina Grande responded scale WHOQOL-old. 

They are between 65 and 99 years (M = 74.17, SD = 6.5). The FG data were analyzed by 

categorical thematic content. For the data analysis of the WHOQOL-old scale were used 

exploratory factor analysis and calculation of the Akaike and Bayesian information criteria. 

The results of both studies were triangulated. According to the discussions in the FG, 

health and social participation have central roles in quality of life. Social participation is 

related to all the other QOL’s influences raised. The participants indicated the relevance of 

religiosity and were divided about the importance of sexual activity. Exploratory factor 

analysis (EFA) extracted a model of six factors. Two items (OLD_3 and OLD_9), not 

loaded on any factor and were excluded. The other items had factor loadings > 0.3. The 

response categories were reduced from five to three. After the scale changes, the empirical 

model showed better fit (-2loglikelihood = 8993.90, BIC and AIC = 9183.90 = 9546.24) 

than the theoretical model (-2loglikelihood = 18390.88, AIC = 18678.88 and BIC = 

19228.11). Despite the best information criterion values, the RMESA remained above the 

ideal (0.06). We conclude that the WHOQOL-old presents psychometric parameters below 

the ideal when used with the Northeast population, but the improvements made the scale’s 

use acceptable. The WHOQOL-old uses observable variables that matches with the 

participants' perceptions on quality of life. However, new strategies must be tested for a 

better sacale refinement. 

 

Key words: quality os live, aging, multimethods,  WHOQOL_old, evaluation 
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Introdução 

 

A população mundial tem uma expectativa de vida cada vez mais longa. A 

transição demográfica, processo que torna a população de predominantemente jovem para 

envelhecida, é um fenômeno global e diversificado, pois acontece em ritmos distintos e 

com aspectos específicos nas diferentes realidades do mundo. No Brasil, o envelhecimento 

populacional teve início nos anos 40 em decorrência do declínio nos índices de 

mortalidade e se intensificou nos anos 80 com a diminuição da natalidade (PENAD, 2009). 

Por possuir dimensões continentais, o envelhecimento brasileiro apresenta algumas 

disparidades internas. Os Indicadores Sociodemográficos e de Saúde no Brasil (IBGE, 

2009) apontam um envelhecimento desigual decorrente, principalmente, das condições 

sociais do país. Além das especificidades de cada indivíduo que envelhece, existem 

diferenças entre as regiões quanto à velocidade e às características desse processo. O 

resultado dessa discrepância é uma diversidade regional no perfil dos idosos, o que 

dificulta a generalização para elaboração de políticas públicas (Moreira & Nico, 2010).  

Os esforços para que se compreenda o envelhecimento diante de sua 

heterogeneidade são percebidos através de trabalhos científicos nas mais variadas áreas. 

No Diretório de Grupos de Pesquisa no Brasil (CNPQ, 2011) são encontrados 570 grupos 

que trabalham com questões sobre o envelhecimento, a velhice e o idoso. A maioria dos 

grupos pertence às Ciências da Saúde (390 grupos), seguido das Ciências Humanas (64 

grupos), Biológicas (62 grupos), Ciências Sociais Aplicadas (51 grupos), Lingüística (2 

grupos) e Engenharia (1 grupo). Pesquisas sobre qualidade de vida têm destaque nos 

estudos sobre envelhecimento. Atualmente 104 dos grupos que se dedicam à realização de 

pesquisas com o público idoso estudam aspectos da qualidade de vida dessa população. 
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O termo qualidade de vida é amplamente utilizado nas mais variadas áreas do 

conhecimento científico e, apesar de ter origem na área da saúde, foi popularizado e 

incorporado a outras ciências e ao senso comum. Não há, entretanto uma consensualidade 

no mundo acadêmico sobre o que é qualidade de vida, sendo esta muitas vezes referida 

indistintamente a bem estar e felicidade. É de comum acordo entre os estudiosos da 

qualidade de vida que este é um construto amplo, difícil de conceituar e mensurar (Gordia, 

Quadros, Oliveira & Campos, 2011; Natuveli & Blane, 2008; Pinto-Neto & Conde, 2008; 

Ribeiro Santos, Costa Santos, Fernandes & Henriques, 2002).  

Uma de suas definições mais bem aceitas – e adotada pela presente pesquisa - é a 

elaborada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) segundo a qual qualidade de vida 

significa “a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto de sua cultura e no 

sistema de valores em que vive e em relação a suas expectativas, seus padrões e suas 

preocupações” (WHOQOL Group 1994, p.28). Nessa perspectiva, o estudo da qualidade de 

vida de idosos pode oferecer informações valiosas sobre suas condições físicas, 

psicológicas e sociais, sendo uma importante fonte para o desenvolvimento de ações 

governamentais na área do envelhecimento. Além disso, por se tratar de uma avaliação 

pessoal e subjetiva, os estudos sobre qualidade de vida baseados na percepção dos próprios 

idosos podem ser mais sensíveis na identificação de insatisfações deles para com a vida.  

Um dos meios para avaliação da qualidade de vida são as escalas. Elas consistem 

em uma série de itens cujas respostas indicam um nível de desempenho. A Psicometria é a 

ciência responsável por estruturar as escalas e explicar qual o sentido das respostas dadas a 

cada um de seus itens (Pasqualli, 2008). De forma simplificada, uma escala que se propõe 

a avaliar a qualidade de vida de um sujeito tem por finalidade identificar, a partir de suas 

respostas, se a qualidade de vida dele é boa ou ruim. Nesse sentido, a Psicometria 

possibilita a criação de medidas que funcionam como indicadores de qualidade de vida. 
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Algumas precauções, entretanto precisam ser tomadas no desenvolvimento de instrumentos 

com essa finalidade: deve-se considerar o caráter subjetivo do construto, os fatores 

relevantes para a qualidade de vida da população e seguir rígidos critérios psicométricos 

(Patrick, 2008).  

Poucos são os instrumentos elaborados especificamente para a avaliação da 

qualidade de vida em idosos. No Brasil, um dos mais utilizados é o World Health 

Organization Quality of Life – Old (WHOQOL-old), que foi elaborado pela OMS a partir 

de um estudo transcultural em diversos países. Instrumentos desenvolvidos em pesquisas 

transculturais possibilitam uma maior amplitude na utilização dos mesmos, mas demandam 

cautela para que as especificidades locais não sejam negligenciadas. A versão brasileira do 

WHOQOL-old (ANEXO 1) foi validada em uma população do Sul do país, cujas 

características sociais diferem de outras regiões necessitando assim de estudos 

complementares que avaliem o desempenho da escala em outros contextos (Guewehr, 

2007; Fleck, Chachamovich & Trentini, 2006). 

Dentre as diferenças sociais decorrentes das dimensões continentais do país, a 

escolaridade possui grande disparidade entre o Sul e o Nordeste. O Índice de 

Desenvolvimento Escolar Brasileiro (IDEB) aponta que a região com maior número de 

idosos sem nenhuma instrução é a nordestina (50%) enquanto o Sul apresenta a menor 

porcentagem (19,9%). A média de anos de ensino entre pessoas com mais de 60 anos de 

idade nos estados participantes da presente pesquisa é de 3,0 no Rio Grande do Norte e 3,1 

na Paraíba. Enquanto a média da Região Metropolitana de Porto Alegre, cidade onde a 

escala WHOQOL-old foi validada no Brasil, é de 6,1 anos de estudo. A renda das duas 

regiões também é discrepante. Enquanto 65,5% dos idosos nordestinos possuem 

rendimento médio domiciliar per capta de até um salário mínimo, no Sul do país a maioria 

dos idosos (64,6%) possui renda domiciliar acima de um ou dois salários (IBGE, 2010). 
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Diante da distinção destas duas realidades a presente dissertação pretende avaliar o 

desempenho da escala WHOQOL-old entre nordestinos e identificar possíveis necessidades 

de reformulações a fim de melhor adequá-la à população estudada. 

O trabalho está estruturado da seguinte forma: dois capítulos teóricos abordam 

questões relativas ao envelhecimento (Capítulo 1) e à qualidade de vida levantando 

questões sobre seu conceito e mensuração (Capítulo 2). No capítulo 3 o desenho 

metodológico engloba aspectos referentes aos participantes, instrumentos de coleta de 

dados, procedimentos, análise de dados e questões éticas. O Capítulo 4 traz os resultados e 

está subdividido em dois tópicos: Grupos focais sobre qualidade de vida e Propriedades 

psicométricas do WHOQOL-old. No Capítulo 5 é realizada a Discussão dos resultados. Por 

fim, o Capítulo 6 consiste nas Considerações Finais da dissertação. 
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1. Envelhecimento  

Os primeiros estudos sobre o envelhecimento datam do século XVI (Araújo & 

Carvalho, 2005) e retratam mudanças no conceito de velhice. Até o século XVIII, velho 

(vieux) era aquele sem status social, enquanto idoso (personne agée) denominava pessoas 

de idade avançada e socialmente bem colocadas. No século XIX, quando apenas as pessoas 

financeiramente privilegiadas chegavam à velhice, o velho perde a conotação pejorativa e 

passa a representar alguém respeitável. No século XX a sociedade emprega ao envelhecer 

uma ideologia individualista na qual as pessoas devem se manter jovens apesar da idade 

(Freitas, Maruyama, Ferreira e Mota, 2002; Barros, 2004). Dentro de sua complexidade, o 

fenômeno do envelhecimento populacional traz visibilidade à velhice e a torna uma 

preocupação social (Debert, 1999). Algumas publicações marcaram o crescente 

movimento de atenção aos idosos nas últimas décadas. Nos anos 70 Simone de Beauvoir 

publicou o livro “A Velhice: Realidade Incômoda” (Beauvoir, 1976), quando o Brasil 

ainda era considerado um país jovem e não tinha o envelhecimento como foco de suas 

preocupações. Já nos anos 90, “A Reinvenção da Velhice”, de Guita Debert, suscitou as 

discussões sobre o envelhecimento como uma questão social que demandava atenção 

(Debert, 1999). Foi também nessa época que os programas de aposentadoria intensificaram 

a mobilização social em atender aos idosos (Barros, 2004). Poucos anos depois, Anita Ner i 

apontava a fase de sensibilidade social para a velhice vivida no Brasil e que se mantém 

atualmente (Neri, 2001). 

Observa-se, com o passar do tempo, mudanças no estereótipo do idoso e 

enfraquecimento da imagem do sujeito velhinho, com cabelos brancos, pele enrugada e 

corpo frágil de movimentos lentos. O discurso contemporâneo de atenção os idosos 

preconiza a busca pela preservação das capacidades funcionais e o vigor da época da 

juventude. A esse novo perfil Barros e Castro (2002) denominam “novo velho”. Nessa 
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perspectiva, a necessidade de manutenção da jovialidade após a velhice torna a juventude 

não apenas uma fase do desenvolvimento, mas um valor que deve ser buscado por pessoas 

de todas as idades, ao passo que envelhecer significa negligenciar os cuidados com o corpo 

e permitir o adoecimento e a decadência (Debert, 2010). Stuart-Hamilton (2002), pensando 

em como serão os idosos do futuro, pontua alguns avanços nas áreas médica e tecnológica 

que tornarão a velhice cada vez mais próxima da jovialidade permanente ou, pelo menos, 

prolongada. O aprimoramento da cirurgia plástica, da reposição hormonal e tratamentos 

médicos para o retardo do envelhecimento, por exemplo, podem atingir eficácia a ponto de 

tornar extremamente difícil supor a idade de alguém. Além disso, mudanças de costumes 

também devem contribuir para diminuir o limiar que define a passagem de uma fase à 

outra. Conforme o aumento da expectativa de vida e as transformações nas formas de viver 

da sociedade contemporânea, aumenta a dificuldade em adotar uma cronologia linear na 

qual as fases sejam determinadas exclusivamente pela idade. 

Em decorrência dificuldade em limitar a fase da velhice observa-se um 

desdobramento da mesma em outras categorias etárias. Esse movimento é acompanhado de 

uma nova linguagem, com nomenclaturas que mudam as formas de tratamento como 

“terceira idade”, “quarta idade” “aposentadoria ativa”, “nova juventude” e “idade do lazer” 

(Debret, 2010, p.57). Para Barros (2004, p.46), termos como “velhice”, “velho” e “velha” 

possuem uma conotação negativa e são relacionadas à morte e à decadência humana, sendo 

mais adequado o uso da palavra idoso. Por outro lado, Neri e Freire (2000) consideram que 

a utilização de palavras como “idoso”, “terceira idade” e “maturidade” indicam 

preconceito com o processo de envelhecimento e, por isso, a necessidade de criar termos 

mais suaves para substituir o “velho” e a “velhice”. 

As conotações positivas e negativas acerca do envelhecimento podem ser 

observadas também nas variações de seu conceito. Stuart-Hamilton (2002) considera que o 
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envelhecimento é o final do desenvolvimento, uma interrupção do crescimento pela 

inexistência da imortalidade e o início da preparação para o fim. Por outro lado, Parente 

(2006) define o envelhecimento como um estágio de mudanças físicas e cognitivas que 

fazem parte da contínua transformação do organismo. A autora acredita que em todas as 

fases da vida há mudanças negativas e positivas, não podendo o envelhecimento ser 

excluído do desenvolvimento humano e estereotipado como fase exclusivamente de 

declínios. Corrobora com esta segunda visão Minayo (2007), ao afirmar que a 

consideração do envelhecimento como uma decadência é um dos mitos a respeito da 

velhice e que esta não deve ser interpretada como um problema. A autora acrescenta que o 

envelhecimento não é determinado apenas por fatores biológicos, mas pela simbologia 

empregada às mudanças físicas. 

Souza e Chaves (2005) apontam que quando o envelhecimento é concebido de 

forma patológica o idoso acaba sendo marginalizado. Segundo as autoras, alguns idosos 

abandonam a preocupação de se manterem participantes no ambiente social e se 

acomodam com a aposentadoria passando a viver de maneira passiva, inativa, e cada vez 

menos reflexiva. Esse comportamento pode ocasionar prejuízos à saúde mental e física e às 

funções cognitivas. Segundo Minayo (2007), o idoso que adota uma postura inativa é 

automaticamente marginalizado, pois não é independente nem produtivo. Envelhecer, 

nesse sentido, significa perder espaço social. Por outro lado, Neri e Yassuda (2000) 

ressaltam que o envelhecimento é também uma fase de ganhos, principalmente nos campos 

intelectual e afetivo, e que, para uma velhice “bem-sucedida”, é preciso haver equilíbrio 

para que as perdas, inevitáveis, sejam compensadas pelos ganhos. Parente (2006) afirma 

que as mudanças, com o passar dos anos, devem dirigir-se para a melhoria da qualidade de 

vida. Nessa perspectiva, a idéia de idoso se distancia do estereótipo depreciativo e 

excludente daquele que possui maiores limitações e dependência, para aquele que, apesar 
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das perdas, ainda ganha. A definição de envelhecimento ativo da OMS (2002, p.13) - “o 

processo de otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, com o 

objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas” – faz 

parte do atual discurso otimista sobre o envelhecimento, uma fase em que se buscam 

condições para a vivência de uma velhice saudável e socialmente participativa. 

Trentini, Xavier e Fleck (2006) classificam a velhice em: “usual, bem sucedida e 

com patologia”. Na “usual”, ou “normal”, há alterações parciais nas atividades cotidianas. 

A velhice “bem sucedida”, ou “ótima”, é caracterizada pela preservação da saúde e 

funcionalidade na qual a qualidade de vida e resiliência se mantêm. Por fim, a velhice com 

patologia, na qual o indivíduo se torna severamente limitado. Os autores lembram que há 

uma capacidade compensatória, em que novas estratégias e habilidades são desenvolvidas 

para compensar perdas. Essa capacidade é presente, principalmente, em idosos com 

envelhecimento “normal”, ou seja, o processo de envelhecimento natural (não patológico), 

uma vez que a presença de patologias, independente da idade, reduz o desempenho em 

diversas atividades.  

Percebe-se que, além dos determinantes biológicos, a forma como as pessoas 

envelhecem está estreitamente relacionada às condições sociais em que vivem e à 

percepção subjetiva da própria realidade. Pesquisas comprovam a influência de 

características sociodemográficas na qualidade de vida de idosos e indicam melhores 

condições entre aqueles com idade menos avançada, níveis de escolaridade mais altos e 

classe social mais privilegiada. Explicam ainda que idosos pobres, com baixa escolaridade 

e sedentários, são mais expostos a doenças e eventos estressores (Ribeiro, Neri, Cupertino 

& Yassuda, 2009; Ribeiro & Yassuda, 2007). 

No Brasil, o processo de envelhecimento populacional acontece de forma 

sistemática e consistente (PENAD, 2009) e demanda atenção especialmente pelas 



22 

 

 

características sociais pouco privilegiadas dos idosos. O envelhecimento da população 

brasileira teve início nos anos 40, quando o país passou por uma fase de crescimento 

populacional em decorrência dos altos índices de natalidade, apresentados desde o século 

XIX, e de uma queda nas taxas de mortalidade. Esse crescimento teve um ápice na década 

de 50 e se estendeu até meados dos anos 60, época em que a disseminação da pílula 

anticoncepcional diminuiu a fecundidade e reduziu o crescimento da população. A partir 

de então a queda da mortalidade e da natalidade convergiram para um crescimento 

populacional cada vez menor e consequente envelhecimento da população brasileira 

(IBGE, 2008).  

Além da taxa de fecundidade ser inferior ao nível de reposição populacional 

(PENAD, 2009), a ampliação da cobertura previdenciária, a redução da pobreza e do 

analfabetismo, o acesso a serviços de saúde e o avanço tecnológico na área médica também 

são apontados como fatores que contribuem para o envelhecimento populacional (Minayo, 

2007). Dessa forma, além de a população crescer mais lentamente, crianças e jovens 

perdem espaço na pirâmide etária enquanto adultos e, principalmente, idosos tornam-se 

mais expressivos no panorama populacional. A Figura 1 mostra as mudanças na 

porcentagem de participação dos grupos etários entre 1960 e 2010.  

 

Figura 1 – Participação dos grupos etários na população total brasileira (IBGE, 2010) 
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O grupo com mais de 65 anos ainda ocupa uma faixa menor no total da população 

em 2010, mas o que se observa é uma redução acentuada da população de até quatro anos, 

um aumento da população a partir dos 15 anos e um crescimento ainda maior entre os 

sujeitos com mais de 65 anos. Enquanto os brasileiros nascidos em 1960 tinham uma 

expectativa de vida de 48 anos e um nível de fecundidade de 42,7%, os nascidos em 2010 

devem alcançar em média 73,4 anos e apresentam um nível de fecundidade de 24,1%. O 

resultado das mudanças no panorama populacional é um aumento de 4,7% na participação 

do idoso (IBGE, 2010). 

Atualmente 11,3% da população brasileira é composta por pessoas com mais de 60 

anos. A Figura 2 ilustra a pirâmide etária segundo os dados fornecidos pelo Censo 

Demográfico 2010 (IBGE, 2010).  

 

Figura 2 – Pirâmide etária da população brasileira em 2010 
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Atualmente, a maioria dos idosos é aposentada (59,7%), recebe até um salário 

mínimo (43,2), estudou menos de 4 anos (50,2%) e é o principal responsável financeiro da 

casa (64,1%). São também características da maior parte da população idosa brasileira a 

cor branca (55,4%) e o sexo feminino (55,8%). 

 Segundo a projeção calculada pelo IBGE (2008) a população com até 14 anos vai 

representar 13,5% dos brasileiros e o grupo com 65 ou mais ultrapassará os 22,71%. 

Rapidamente o Brasil se torna um país com perfil demográfico cada vez mais envelhecido 

e estima-se que até 2030 o país terá consolidado o envelhecimento populacional e entrará 

na fase de declínio de seu contingente geral. O atual momento é chamado “janela 

demográfica”, quando a população ativa (entre 14 e 64 anos) é significativamente maior 

que a população considerada dependente (menores de 13 e maiores de 65 anos). Isso 

significa uma boa fase para crescimento econômico desde que a população ativa esteja 

preparada em termos educacionais e profissionais para a competição do mercado de 

trabalho. Essa deve ser uma preocupação das políticas públicas, pois o aumento da 

população ativa pede a geração de empregos e o crescimento da população idosa exige 

políticas para lidar com questões relativas à saúde e à aposentadoria. 

Os dados populacionais mostram que a atual fase demográfica que o Brasil 

atravessa pode ser extremamente favorável ao seu crescimento econômico, sendo a 

educação apontada como uma importante medida de ação das políticas públicas para 

oferecer condições de empregabilidade ao grande contingente ativo da população e 

prepará-los para a longevidade (IBGE, 2008). 

Por ser um país de dimensões continentais é observada certa diversidade entre o 

perfil social de seus idosos. A educação é uma das principais responsáveis pelas 

disparidades regionais e pede políticas urgentes especialmente para a Região Nordeste. 

Segundo o Programa Nacional de Amostras Domiciliares (PNAD, 2010), nordestinos com 
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25 anos ou mais estudam em média 5,8 anos. É a menor média entre as regiões brasileiras 

e está 1,4 anos abaixo da média nacional (7,2 anos). A região Norte apresenta a segunda 

menor média (6,7 anos). O Centro-oeste, o Sul e o Sudeste estão acima da média nacional 

com 7,5, 7,6 e 7,9 anos de estudo respectivamente. Segundo o Conselho de 

Desenvolvimento Econômico e Social (CDES, 2011) há um avanço nos indicadores 

nacionais de educação, mas esse processo acontece de forma lenta e é carente de ações que 

tratem com urgência e prioridade a questão educacional do país. Uma das ações 

estratégicas elaboradas pelo CDES para melhorar a educação é garantir a equidade na 

distribuição de recursos a fim de reduzir as desigualdades na escolarização no Brasil. O 

analfabetismo é o mais preocupante dos problemas educacionais e possivelmente um dos 

mais difíceis de resolver. De 2005 até 2009 o número de analfabetos diminuiu apenas 

1,5%. A grande parte dos sujeitos iletrados possui mais de 60 anos de idade. Aqueles entre 

40 e 59 anos constituem a segunda grande parcela (35,4% são analfabetos), o que indica 

que as próximas gerações de idosos ainda apresentarão altos índices de analfabetismo. 

Além da idade avançada são características da maior parte da população pouco ou nada 

escolarizada: morar na zona rural, morar no Nordeste, ser preto ou pardo e ser pobre 

(IBGE, 2009; PENAD, 2009).  

Apesar da influência social no envelhecimento é possível minimizá-la através da 

maneira como o sujeito lida com suas condições de vida, podendo, dentro das limitações de 

seu contexto socioeconômico, controlar parcialmente como envelhecerá (Ribeiro & 

Yassuda, 2007). Observa-se que além dos determinantes biológicos e dos fatores sociais - 

tais como renda, moradia e escolaridade – existe uma dimensão subjetiva inerente ao 

sujeito que o faz avaliar suas condições de vida e se posicionar frente a elas. A postura que 

o idoso assume diante da vida é de grande importância para a qualidade de seu 

envelhecimento. Diante dessa perspectiva, o estudo da qualidade de vida através de 
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instrumentos que medem o nível de satisfação do idoso contribui para abranger também 

essa dimensão subjetiva.  
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2. Qualidade de vida: conceito e mensuração 

Desde a primeira aparição do termo qualidade de vida - encontrada na literatura 

internacional nos anos 30 e na brasileira por volta dos anos 70 - estudos científicos buscam 

seu aprimoramento conceitual e metodológico (Gordia, Quadros, Oliveira & Campos, 

2011; Landeiro, Pedrozo, Gomes & Oliveira, 2011). Nos últimos vinte anos as publicações 

científicas sobre a qualidade de vida cresceram de forma significativa, mas a literatura 

ainda apresenta muitas lacunas especialmente no que diz respeito ao seu conceito e 

avaliação. Uma das principais dificuldades para o avanço na elaboração do conceito de 

qualidade de vida decorre de sua abrangência e da variação de fatores que a influenciam de 

acordo com cada realidade. Por isso é comum a realização de estudos em contextos 

específicos que avaliem, por exemplo, a qualidade de vida de portadores de doenças como 

a SIDA (Lopes, Silva, Torres & Standik, 2011), cardiopatias (Christmann, Costa & 

Moussalle, 2011) e câncer (Lima, Barbosa & Sougey, 2011); estudos no campo do 

trabalho, que buscam conhecer a qualidade de vida de profissionais como funcionários 

públicos (Amorim, 2010) e docentes (Tabelão, Tomasi e Neves, 2011), dentre outros. 

Apesar das dificuldades do estudo decorrentes de sua abrangência (Gordia et. al, 

2011; Natuveli & Blane, 2008; Pinto-Neto & Conde, 2008; Ribeiro Santos, Costa Santos, 

Fernandes & Henriques, 2002), as políticas públicas precisam de dados sobre a qualidade 

de vida da população para poder propor novas estratégias de atenção a suas necessidades 

(Guewher, 2007; Minayo, Hartz & Buss, 2000). Esta preocupação não é recente, uma vez 

que em 1964 o presidente dos Estados Unidos, Lyndon Jonhson, afirmou que para medir o 

bem estar da população é mais importante conhecer sua qualidade de vida que o balanço 

dos bancos do país (Fleck, 2008).  
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A raiz da mensuração da qualidade de vida está na medicina social. Desde seu 

surgimento entre os séculos XIII e XIX, quando as primeiras discussões em saúde na 

França ressaltaram a necessidade de avaliar a qualidade de vida, se observa uma estreita 

relação entre esta última e a saúde. Houve uma disseminação da qualidade de vida como 

uma medida em saúde desenvolvida a partir de seis vertentes (Feck, 2008): a) estudos de 

base epidemiológica sobre a felicidade e o bem estar, que indicaram a influência de 

condições objetivas e subjetivas na qualidade de vida; b) busca de indicadores sociais: 

índices como o Produto Interno Bruto (PIB) e o Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH), que oferecem dados sociais e culturais relevantes para a qualidade de vida; c) 

interesse pelos aspectos humanísticos para complementar as medidas objetivas de desfecho 

em saúde: além das avaliações clínicas e laboratoriais é importante conhecer qual a 

percepção da pessoa sobre seu estado de saúde e os aspectos de sua vida que podem 

influenciar na qualidade de vida; d) Psicologia Positiva: há uma tendência por estudar a 

qualidade de vida sob o foco dos aspectos positivos, como as capacidades adaptativas; e) 

satisfação do cliente: a preocupação das empresas com a satisfação do cliente quanto ao 

serviço oferecido passou a ser adotada pela saúde; f) movimento de humanização em 

medicina: a preocupação com a influência da relação entre médico e paciente para o 

sucesso do tratamento passou a ser central na avaliação das intervenções em saúde. 

Apesar da constante associação da qualidade de vida ao “estado de saúde”, ao 

“estado funcional” e ao “bem estar”, sendo muitas vezes utilizados indistintamente, faz-se 

necessário diferenciar os conceitos de saúde e qualidade de vida. Esta última é muito mais 

abrangente (Fleck, 2000; Patrick, 2008). A “saúde” é um conceito amplo definido pela 

OMS como um “estado de completo bem estar físico, mental e social”; “estado de saúde” é 

o quão saudável é um indivíduo; e “estado funcional” significa o nível de capacidade para 

desempenhar papéis e atividades sem limitações de qualquer ordem física ou mental 
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(WHO, 1946; Bowling, 1997). “Bem estar” é a ausência de emoções negativas e presença 

de emoções positivas que refletem a satisfação do sujeito com a vida (Fleck, 2008). 

Observa-se que os conceitos relacionados à saúde (estado de saúde, funcionalidade e bem 

estar) não são sinônimos de qualidade de vida, mas podem ser uma dimensão dela. 

Chatterji e Bickenbach (2008) esclarecem que a grande diferença entre ter uma boa saúde e 

ter uma boa qualidade de vida é que a primeira é medida através das condições de vida do 

indivíduo (aspectos objetivos) e a segunda refere-se à como ele experiencia e avalia a sua 

vida (aspectos subjetivos). Por isso, a qualidade de vida é sempre individual, ao passo que 

pessoas diferentes podem ter as mesmas condições de vida.  

Nos anos 90, o termo qualidade de vida ganhou mais espaço nos discursos 

informais, na mídia e na produção científica. Foi época de reforma dos programas de 

aposentadoria e quando a Organização Mundial de Saúde (OMS) criou uma equipe de 

especialistas, o Grupo WHOQOL, para estudar a qualidade de vida e propor instrumentos 

para mensurá-la (Gordia et. al, 2011; Barros, 2004). A definição proposta pela OMS é 

segundo Fleck (2008), a que melhor traduz a abrangência do construto qualidade de vida: 

“a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto de sua cultura e no sistema 

de valores em que vive e em relação a suas expectativas, seus padrões e suas 

preocupações” (WHOQOL Group 1994, p.28). Esta definição é resultado de um consenso 

internacional fundamentado em três aspectos: a subjetividade, a multidimensionalidade 

(presença de diversas dimensões relacionadas) e a bipolaridade (presença de dimensões 

positivas e negativas).  

A dimensão subjetiva da qualidade de vida possui certo destaque no conceito 

desenvolvido pela OMS. A percepção individual do sujeito acerca de suas condições de 

vida é de fundamental importância para sua qualidade de vida. Três níveis dessa percepção 

são imprescindíveis: a) percepção subjetiva de uma condição objetiva, por exemplo, como 
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avalia sua condição social; b) percepção subjetiva de funcionamento, por exemplo, o quão 

bem julga dormir; c) avaliação específica da percepção subjetiva, como o nível de 

satisfação com o sono (WHOQOL Group, 1995). 

A necessidade de medir e comparar a qualidade de vida é a mola propulsora para a 

elaboração de instrumentos de avaliação na área. Existem, entretanto algumas dificuldades 

que tornam esse processo complicado. A primeira é a já mencionada falta de um consenso 

sobre o conceito da qualidade de vida. A segunda é a dificuldade de normatização do 

conhecimento que existe sobre o tema para elaboração de instrumentos que quantifiquem a 

qualidade de vida a fim de poder criar parâmetros que ofereçam condições para se 

identificar uma boa ou má qualidade de vida. A terceira consiste na diversidade cultural 

inerente ao construto da qualidade de vida. Pois mesmo que se consiga chegar a um 

conceito e validar uma escala de mensuração, ela não pode ser utilizada em outros 

contextos sem correr o risco de negligenciar as especificidades culturais. Como afirmam 

Minayo, Hartz e Buss (2000), o termo qualidade de vida abrange muitos significados e é 

uma noção eminentemente humana, construída socialmente e culturalmente relativa.  

Gordia (et. al, 2011) aponta dois tipos de instrumentos para avaliação da qualidade 

de vida: os genéricos e os específicos. Os genéricos são aqueles que buscam contemplar 

todos os aspectos importantes para a qualidade de vida de pessoas saudáveis ou doentes em 

diversos meios sociais. Os específicos se destinam a um grupo em especial e são 

construídos para detectar particularidades como, por exemplo, aqueles direcionados aos 

idosos. 

Neri (2001), tratando da qualidade de vida especificamente relacionada ao 

envelhecimento, reitera suas características subjetivas e multidimensionais, além da 

dificuldade de avaliá-la. Segundo a autora, para o estudo da qualidade de vida na velhice é 

necessário considerar critérios sociodemográficos, políticos, médicos, epidemiológicos, 
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ecológicos e psicológicos. Para Gabriel e Bowling (2004) a qualidade de vida de idosos 

está relacionada com o estabelecimento de bom relacionamento social, ter ajuda e apoio; 

viver em uma casa e um bairro agradáveis e seguros; ter fácil acesso a serviços locais e 

transporte; ter passatempos e atividades de lazer sozinho e em comunidade; ser positivo e 

aceitar bem as circunstâncias que não podem ser modificadas; ter boas condições de saúde 

e mobilidade; e ter dinheiro suficiente para suprir as necessidades básicas, para ser 

socialmente participativo, para aproveitar a vida, para ter autonomia e controle sobre a 

vida. 

O estudo da qualidade de vida, segundo o modelo criado por Lawton (1991), deve 

considerar os seguintes critérios: a) competência comportamental: saúde, funcionalidade 

física, cognição, comportamento social e utilização do tempo; b) condições ambientais: 

para uma boa qualidade de vida é importante que o idoso tenha independência, autonomia 

e condições de criar estratégias adaptativas; c) qualidade de vida percebida: é um elemento 

subjetivo que engloba saúde percebida, relatos do próprio idoso sobre doenças, consumo 

de medicamentos, dor, desconforto, alterações na percepção, e auto-eficácia nos domínios 

físico e cognitivo; d) bem-estar subjetivo: avaliação pessoal de domínios como saúde física 

e cognitiva, sexualidade, relações sociais e familiares, e espiritualidade, bem como a 

avaliação da dinâmica destes domínios. 

Minayo, Hartz e Buss (2000) enfatizam o caráter individual da qualidade de vida 

através de três fatores principais: histórico, cultural e social. A história marca um tempo, 

com características econômicas, sociais e tecnológicas que fazem da qualidade de vida de 

uma época diferente da de outra. A cultura provoca diferenças na construção de valores, 

nas necessidades e nas tradições. E, por fim, as classes sociais demarcam a estratificação 

da qualidade de vida entre classes superiores e inferiores. Esses aspectos fazem com que a 

criação de instrumentos utilizáveis em contextos diversificados exija um estudo 
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transcultural. Dessa forma, populações diferentes podem utilizar instrumentos equivalentes 

sem comprometer suas especificidades, e assim facilitar a comparação entre resultados de 

estudos distintos, o que é, mais uma vez, dificultado pela abrangência de conceitos (Alves, 

2011). 

León-Salas e Martínez-Martín (2010) acreditam que, diante da variedade de 

modelos teóricos a partir dos quais são criados os instrumentos, sempre fica a dúvida se o 

que se está medindo é realmente o que as pessoas consideram importante para sua 

qualidade de vida. Além da dificuldade em aplicar a mesma escala aos mais variados 

contextos, um segundo problema se apresenta: a qualidade de vida é um construto que não 

pode ser completamente operacionalizado e medido (Alves, 2011). Por isso, a elaboração 

de escalas que se propõe a medi-la precisa de um alto rigor metodológico a fim de ser o 

menos arbitrária possível. A mensuração da qualidade de vida através da criação de uma 

escala que a quantifique deve, segundo Patrick (2008) – além de respeitar a subjetividade e 

os padrões culturais locais – incluir as seguintes propriedades psicométricas: a) 

especificação do modelo de avaliação; b) confiabilidade; c) construto, critério e validade 

preditiva; d) validação do construto longitudinal; e) interpretação do tamanho do efeito. 

Um estudo realizado por (Bowling, 2009) comparou três instrumentos de avaliação 

da qualidade de vida de idosos: Older People’s Quality of Life Questionnaire (OPQL); 

Control, Autonomy, Self-Realism and Pleasure (CASP-19) e o WHOQOL-old. Os 

resultados da comparação indicam que não há uma medida padrão amplamente aceita. Ou 

seja, as escalas estão medindo fenômenos diferentes apesar de todas se proporem a avaliar 

qualidade de vida. 

A adoção da escala WHOQOL-old na presente pesquisa se deve ao fato da escala 

exigir novos estudos em contextos distintos e com populações diferentes das já 

investigadas e, principalmente, pela mesma ser o único instrumento voltado para idosos 
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traduzido e validado no Brasil (Chachamovich, Fleck, Trentini, & Power, 2008). A seguir, 

informações detalhadas sobre a escala. 

 

 2.1. O Projeto WHOQOL-old: desenvolvimento da escala e estudos posteriores 

O Projeto WHOQOL-old nasceu a partir de estudos sobre a atuação das escalas 

genéricas (WHOQOL-100 e WHOQOL-BREF) na avaliação da qualidade de vida de 

idosos. O Grupo WHOQOL observou a necessidade da criação de novas facetas com 

conteúdos específicos para esse grupo etário. O módulo OLD buscou desenvolver e testar 

uma medida de qualidade de vida em idosos que pudesse ser utilizada em diversos países. 

Os dois principais objetivos do projeto eram: a) partir da medida de qualidade de vida para 

adultos mais jovens (WHOQOL-100) para desenvolver um instrumento de avaliação para 

adultos idosos; e b) comparar o envelhecimento doente com o envelhecimento saudável em 

diversas culturas (Chachamovich, Fleck, Trentini & Power, 2008). 

 Uma das principais características da escala é ter sido desenvolvida em uma 

perspectiva transcultural. Além do Brasil, 21 países participaram do projeto WHOQOL-

old. A metodologia de desenvolvimento da nova escala seguiu os seguintes procedimentos: 

elaboração de um esboço de protocolo baseado nos instrumentos genéricos WHOQOL-100 

e WHOQOL-BREF, apreciação de todos os centros e ajustes até chegar a uma versão 

consensual, realização de grupos focais para discutir o que determina a qualidade de vida 

de idosos, geração de itens, teste-piloto, refinamento da escala, teste de campo e análise 

estatística dos dados coletados. 

No Brasil, a etapa qualitativa do estudo, que consiste na realização de grupos 

focais, contou com a participação de 18 idosos e cinco cuidadores organizados em cinco 

grupos de acordo com a idade e estado de saúde auto-relatado: idosos entre 60 e 80 anos 

saudáveis, idosos entre 60 e 80 anos doentes, idosos com mais de 80 anos saudáveis, 
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idosos com mais de 80 anos doentes e cuidadores. Todos os grupos discutiram sobre o 

conceito de qualidade de vida, o que é importante, o que prejudica e o que poderia melhor 

a qualidade de vida dos idosos. De acordo com os conteúdos que emergiram nas discussões 

dos grupos focais todas as facetas do WHOQOL-100 foram consideradas relevantes para a 

qualidade de vida dos idosos, sendo 19 delas lembradas espontaneamente. Idosos e 

cuidadores sugeriram modificações em cinco facetas (imagem corporal e aparência, 

capacidade para o trabalho, sentimentos negativos, atividade sexual e dependência de 

medicação ou tratamento) e avaliaram a necessidade de adição de itens. Os grupos focais 

reforçaram a idéia de que os idosos são um grupo particular cujas especificidades merecem 

ser consideradas para elaboração de uma medida em qualidade de vida (Fleck, 

Chachamovich & Trentini, 2003). 

Após análise dos grupos focais realizados em todos os centros foram criados novos 

itens a fim de preencher lacunas de aspectos importantes não contemplados pelo 

WHOQOL-100. Essa versão, testada com 7401 idosos, foi analisada e, após modificações, 

retestada com 5566 idosos. Ao final desse processo se chegou à versão com 24 itens 

distribuídos em seis domínios: funcionamento sensório, intimidade, autonomia, 

participação social, atividades passadas, presentes e futuras, e morte e morrer (Power, 

Quinn, e Schmidt, 2005). O conteúdo das facetas está descrito na Tabela 1. 
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Tabela 1 

Descrição dos conteúdos de cada faceta do WHOQOL-old 

Faceta Conteúdo dos itens 

Habilidades 

sensoriais 

Funcionamento sensorial, impacto da perda de habilidades 

sensoriais na qualidade de vida 

Autonomia Independência na velhice, capacidade ou liberdade de viver de 

forma autônoma e tomar decisões 

Atividades passadas, 

presentes e futuras 

Satisfação sobre conquistas na vida e sobre as oportunidades de 

continuar alcançando-as, satisfação come o reconhecimento que 

recebe de terceiros e coisas a que se anseia 

Participação social Ocupação diária, satisfação com o uso do tempo e o nível de 

atividade, participação nas atividades quotidianas, especialmente 

na comunidade 

Morte e morrer Preocupações, inquietações e temores sobre a morte e sobre 

morrer 

Intimidade Sentimento de companheirismo, capacidade de ter 

relacionamentos pessoais e íntimos 

 

Os itens oferecem opções de resposta em uma escala tipo Likert de cinco pontos. 

Cada faceta gera um escore bruto referente à soma das respostas de seus quatro itens 

(pontuação entre 1 e 5) resultando em um escore mínino de 4 pontos e máximo de 20 

pontos. O escore total do instrumento resulta da soma de todos os seus itens gerando assim 

o índice de Qualidade de Vida Geral (QVGeral) que pode variar de 20 a 120 pontos. Pode-

se transformar os escores em uma amplitude de 0 a 100. Escores baixos representam uma 

baixa qualidade de vida e escores altos representam uma alta qualidade de vida.  

O estudo brasileiro que contribuiu para essa versão final foi realizado com uma 

amostra de 424 idosos moradores da cidade de Porto Alegre no Rio Grande do Sul entre os 

anos de 2003 e 2005. Análises utilizando a Teoria Clássica dos Testes (TCT) indicaram um 

bom desempenho psicométrico geral, com características satisfatórias de consistência 

interna, validade discriminante, validade concorrente e fidedignidade teste-reteste. 

Entretanto, algumas fragilidades no instrumento foram identificadas. Observou-se 

discrepância entre a base teórica e a performance das facetas habilidades sensoriais e 

intimidade, que não foram estatisticamente significativas apesar de terem sido indicadas 
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como importantes nos grupos focais (Fleck, Chachamovich & Trentini, 2006). Uma análise 

de Rash com a mesma população foi realizada a fim de examinar as propriedades 

psicométricas da escala de forma mais sofisticada e propor reformulações (Chachamovich, 

Fleck, Trentini, & Power, 2008). A nova análise indicou boa performance da faceta 

intimidade, o que foi justificado pela limitação da análise estatística clássica anteriormente 

realizada, e atestou a inadequação das facetas habilidades sensoriais e morte e morrer. A 

fim de melhorar o desempenho da escala as categorias de resposta dos itens 4, 5, 9 e 20 

diminuíram de cinco para quatro opções e os itens 3 e 18 foram excluídos. O refinamento 

da escala alcançou boa adequação psicométrica e pede reaplicações em outras amostras 

para confirmação dos achados. 

 Análises combinando a TCT, a regressão linear e a Teoria de Resposta ao Item 

(TRI) foram realizadas com os dados de todos os centros a fim de explorar de forma mais 

sensível as propriedades psicométricas do WHOQOL-old e testar versões mais curtas do 

instrumento. Três versões reduzidas foram obtidas: a primeira versão inclui os itens 6, 11, 

12, 16, 20 e 21; a segunda versão é composta pelos itens 2, 6, 11, 12, 17 e 22; e a terceira 

versão inclui os itens 4, 6, 17, 19, 20 e 24. As três versões conseguem abranger todas as 

facetas do WHOQOL-old utilizando apenas seis itens e são semelhantes entre si quanto à 

fidedignidade, validade de critério e consistência interna, não havendo preferência por uma 

ou outra. Os autores apontam algumas limitações a estas versões: a) o instrumento é 

multidimensional enquanto a estatística moderna trabalha a partir do critério da 

unidimensionalidade, tendo sido necessário realizar análises em cada faceta, o que pode ter 

provocado perda de informação da correlação entre as facetas; b) as versões reduzidas 

foram validadas com dados de 2005; e c) a validação foi feita com os dados dos 24 itens e 

não houve aplicação das versões com seis itens (Fang, Power, Lin, Zhang, Hao e Chatterji 

(2011).  
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  Os estudos realizados sobre o desempenho do WHOQOL-old deixam claro a 

necessidade de novas pesquisas em contextos variados que contribuam para o refinamento 

da escala. 
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3. Objetivos 

 

3.1.Objetivo Geral 

Avaliar as propriedades psicométricas da escala WHOQOL-old em uma amostra da 

população nordestina.  

 

3.2. Objetivos Específicos 

São objetivos específicos do estudo:  

 verificar se há congruência entre os aspectos da qualidade de vida abordados pela 

escala WHOQOL-old e os conteúdos que os participantes consideram pertinentes 

para avaliação da qualidade de vida;  

 estudar as evidências de validade de estrutura interna do WHOQOL-old; 
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4. Método 

O desenho da presente pesquisa utiliza métodos múltiplos e produz dados que se 

combinam para atingir o objetivo geral. Cada estudo adota um método específico para 

responder uma questão distinta. O Estudo I faz uso da abordagem qualitativa para 

investigar se há congruência entre o que instrumento se propõe medir e o que os idosos 

consideram relevante para a qualidade de vida. O Estudo II utiliza a abordagem 

quantitativa para estudar quais indicadores psicométricos são identificados junto à 

população nordestina na escala WHOQOL-old. A combinação de métodos das abordagens 

qualitativa e quantitativa tem sido frequentemente adotada na área da saúde para o estudo 

de problemas complexos (Driessnack, Sousa & Mendes, 2007) e é de grande utilidade 

quando a questão de pesquisa é multifacetada (Gunther, 2006).  

  

4.1. Participantes 

 

 Participam dessa pesquisa pessoas do sexo masculino e feminino com idade igual 

ou superior a 60 anos. O contato com os participantes foi realizado por procedimentos de 

abordagem não-probabilística, escolhidos por acessibilidade e conveniência nas cidades de 

Campina Grande no estado da Paraíba e Natal no estado do Rio Grande do Norte. Apesar 

de não seguir um cálculo probabilístico para escolha dos participantes, a coleta foi feita em 

ambientes variados: Grupo de Idosos, Instituições de Longa Permanência e Universidade 

Aberta da Maturidade, além dos idosos que foram entrevistados em suas próprias 

residências. 

O Estudo I contou com a participação de 17 idosos distribuídos em grupos focais 

realizados em três contextos: Instituição de Longa Permanência para Idosos, Grupo de 

Idosos de uma comunidade e Universidade Aberta da Maturidade.  
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Para a realização do Estudo II, 335 idosos, moradores da cidade de Campina 

Grande, responderam a um protocolo composto por um questionário de variáveis 

sociodemográficas, que buscou traçar o perfil dos participantes; pelo Mini Exame do 

Estado Mental (MEEM) utilizado como critério de exclusão, pois apenas idosos sem 

comprometimento cognitivo participaram do estudo; e pelo WHOQOL-old, para análise de 

suas características psicométricas.  

 

4.2. Instrumentos 

 

4.2.1. Grupos Focais 

 O grupo focal é uma técnica de investigação amplamente utilizada em pesquisas 

qualitativas e constitui uma ferramenta válida em abordagens exploratórias, seja ela para 

estimular a geração de novas idéias a cerca de um fenômeno ou testar aspectos de uma 

pesquisa quantitativa (Dias, 2000). Nessa vertente, a entrevista em grupo focal pode ser 

utilizada como alternativa metodológica para analisar a validade de conteúdo de um 

instrumento (Michel & Barros, 2000). É pautada nessa possibilidade que a presente 

pesquisa adotou os grupos focais como um meio para investigar o quanto os conteúdos dos 

domínios que compõem o WHOQOL-old são representativos do que seria relevante para a 

qualidade de vida dos idosos. 

Formados por integrantes com certas características comuns que viabilizem a 

discussão sobre determinado tema, por um mediador e pelo menos um observador, os 

grupos focais permitem uma atmosfera de integração na qual os participantes podem expor 

suas opiniões e discutir as questões lançadas no grupo (Rodríguez & Cerdá, 2002). Na 

presente pesquisa três questões principais guiaram as discussões: “o que é qualidade de 

vida?”, “o que contribui para uma boa qualidade de vida?” e “o que piora a qualidade de 
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vida?”. Foi discutida, ainda, a pertinência dos domínios do instrumento WHOQOL-old. Os 

três grupos focais foram gravados em áudio e vídeo, com a permissão dos participantes. O 

conteúdo foi transcrito de forma literal e submetido à análise de conteúdo (Bardin, 1979). 

   

4.2.2. WHOQOL-old 

 A escala (ANEXO 1) foi descrita na sessão “Projeto WHOQOL-old: elaboração e 

estudos posteriores” do Capítulo 2.  

 

4.2.3. Questionário de variáveis sociodemográficas  

Construído com o intuito de traçar o perfil dos participantes contemplou questões 

sobre idade, sexo, estado civil, ocupação, escolaridade e renda (ANEXO 2).  

 

4.2.4. Mini Exame do Estado Mental (MEEM) 

O MEEM (Folstein, Folstein & Mc Hugh, 1975) é um dos instrumentos 

mundialmente mais utilizados para rastreio cognitivo. Ele fornece informações acerca da 

orientação temporal e espacial, memória imediata, atenção e cálculo, evocação e 

linguagem. Sua pontuação máxima é de 30 pontos e o ponto de corte deve ser ponderado 

de acordo com o tempo de estudo do sujeito, uma vez que o nível educacional é o fator 

mais importante para o desempenho no teste (Bertolucci, Brucki, Campacci & Juliano, 

1994). No presente estudo, o MEEM (ANEXO 3) foi administrado a fim de comprovar a 

ausência de comprometimento cognitivo, uma vez que este consiste em critério de 

exclusão de participantes da pesquisa. Os pontos de corte adotados foram: 13 para 

analfabetos, 18 para baixa e média escolaridade e 26 para altamente escolarizados 

(Bertolucci et. al, 1994). 
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4.2.5. Procedimentos 

 Para a coleta de dados do Estudo I, etapa qualitativa da pesquisa que consiste na 

realização de grupos focais, foram seguidos os passos: a) elaboração de um roteiro com os 

pontos a serem discutidos; b) as instituições foram contatadas e agendadas as visitas para 

reconhecimento do local e planejamento dos grupos; c) exposição em grupo sobre os 

objetivos da pesquisa, informação sobre o anonimato dos participantes, confidencialidade 

das respostas e livre deliberação para participar; d) assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) e aplicação individual do questionário sociodemográfico e do 

MEEM com todos os idosos que concordaram em participar do estudo; e) levantamento 

dos participantes com escores aceitáveis no MEEM; f) agendamento de data para 

realização do grupo focal; g) instruções aos participantes sobre o funcionamento do grupo, 

solicitação para autorização de gravação em áudio e vídeo. Como orientado por Trad 

(2009), os grupos focais contaram com um mediador e dois observadores – um no manejo 

da câmera e outro tomando notas – em ambiente calmo, capaz de acomodar todos os 

participantes de maneira confortável.  

A realização do Estudo I contou com o apoio de dois projetos de pesquisa 

financiados pela Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPESQ) e coordenados pela doutoranda em 

Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) Vilani 

Medeiros, intitulados: “Desenvolvimento de Protocolo de Avaliação Multidimensional das 

Condições de Saúde de Idosos Integrantes de Grupos de Convivência: Proposta de 

Protocolo interdisciplinar” e “Avaliação das Condições de Saúde e Qualidade de Vida de 

Idosos Residentes em Instituições de Longa Permanência: Desenvolvimento de Protocolo 

de Avaliação Gerontológica Multidimensional”.  

A coleta de dados do Estudo II (protocolo composto pelo questionário de variáveis 

sociais, MEEM e WHOQOL-old) contou com a colaboração do Grupo de Estudos e 
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Pesquisas em Envelhecimento e Saúde (GEPES) da Universidade Estadual da Paraíba 

(UEPB). Há dois anos o grupo participou de uma pesquisa multicêntrica, multidisciplinar e 

populacional sobre os Perfis de Fragilidade em Idosos Brasileiros cuja coleta foi realizada 

com 254 idosos distribuídos por setores censitários de Campina Grande. A fim de facilitar 

a coleta e garantir certa diversidade entre os sujeitos, os idosos que participaram do projeto 

Rede Fibra foram localizados e convidados a participar da presente pesquisa. No momento 

da coleta de dados, tais passos foram seguidos: a) levantamento de endereços a partir do 

banco de dados do Projeto Rede Fibra; b) visita à residência do idoso, exposição dos 

objetivos da pesquisa, informação sobre o anonimato dos participantes, confidencialidade 

das respostas e livre deliberação para participar; c) assinatura do TCLE; e d) realização da 

entrevista. 

Além dos sujeitos que haviam participado do projeto Rede Fibra (210 idosos) 

participaram idosos escolhidos por acessibilidade e conveniência. Nessa fase da pesquisa 

não houve coleta em instituições.  

 

4.3. Análise dos dados 

  

4.3.1. Estudo I 

Os dados referentes aos grupos focais foram submetidos à Análise de Conteúdo 

Categorial Temática (Bardin, 1979). Como um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações, a Análise de Conteúdo se baseia nos conteúdos manifestos dos discursos e 

os interpreta buscando responder aos objetivos do estudo. Como orientado por (Campos, 

2006), a análise dos dados tentou manter o equilíbrio entre a formalidade técnica e a 

subjetividade, que determinam o quanto o pesquisador consegue ater-se à técnica sem 

prejudicar sua capacidade intuitiva para interpretação dos conteúdos expressados pelos 
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sujeitos. Dessa forma, a partir das bases teóricas que fundamentam a presente dissertação, 

a análise de conteúdo permitiu a produção de inferências sobre o tema pesquisado. 

Como o grupo focal foi conduzido por três questões norteadoras, optou-se por 

tomá-las por categorias apriorísticas (pré-definidas) para categorização dos conteúdos. 

Dessa forma, as unidades de análise temática (recortes do texto de acordo com seu 

significado) foram organizadas nas categorias: a) o que é qualidade de vida; b) o que 

melhora a qualidade de vida; e c) o que piora a qualidade de vida.  

 

4.3.2. Estudo II 

 A escala WHOQOL-old foi analisada utilizando análise fatorial exploratória, um 

método estatístico que visa explorar a dimensionalidade de um instrumento de medida e 

encontrar o menor número de fatores interpretáveis necessários para explicar as 

correlações entre um conjunto de variáveis. Critérios de informação de Akaike e Bayesiana 

foram utilizados para comparar o modelo original e empírico. 

 

4.3.2. Triangulação  

A triangulação é uma das principais razões para a utilização de multimétodos 

(Driessnack, Sousa & Mendes, 2007). Seu objetivo é comparar dados obtidos a partir de 

métodos diferentes sobre um mesmo fenômeno (Barbour, 2009; Duarte 2009). A presente 

pesquisa adota a triangulação para identificar convergências e divergências nos dados dos 

estudos I e II.  

 

4.4. Aspectos Éticos 

 Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética da Universidade Estadual da 

Paraíba (UEPB), e tendo comprovado o cumprimento dos princípios éticos requeridos na 
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Resolução 169/96 para pesquisas com seres humanos, foi aprovada (CAAE N: 

0505.0.133.000-10) (ANEXO 4). Em adequação à Resolução 196/96, que dispõe sobre a 

realização de pesquisas com seres humanos (Brasil, 1996), foram informados e 

assegurados aos participantes a confidencialidade de informações, manutenção da 

privacidade, direito de interromper a entrevista em qualquer momento de sua realização e 

consentimento livre e esclarecido (ANEXO 5). 
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5. Resultados 

Esta seção está organizada da seguinte forma: exposição dos dados obtidos nos 

grupos focais; e apresentação dos resultados das análises psicométricas do WHOQOL-old. 

 

5.1. Estudo I - Grupos Focais sobre Qualidade de Vida 

Três Grupos Focais foram realizados em ambientes diversificados a fim de alcançar 

idosos com diferentes perfis sociais. A Tabela 2 caracteriza os sujeitos participantes dessa 

fase do estudo. 

Tabela 2 

Características sociodemográficas dos participantes dos grupos focais 

Grupos Focais N Mulheres 
Média de 

idade (DP) 

Média de anos 

de escolaridade 

(DP) 

Universidade Aberta da 

Maturidade 
6 4 72,6 (6,1) 8,6 (3,0) 

Grupo de Idosos  6 6 70,3 (5,1) 2,3 (1,5) 

Instituição de Longa 

Permanência para Idosos 
5 3 77 (5,2) 4,8 (5,1) 

Total 17 13 73,3 (5,9) 5,3 (4,2) 

 

Os grupos focais realizados na Universidade Aberta da Maturidade (UAM) e no 

Grupo de Idosos (GI) contaram com a participação de 6 sujeitos. Na Instituição de Longa 

Permanência para Idosos (ILPI) participaram 5 idosos institucionalizados a pelo menos três 

anos (mín = 3,4; máx = 6; média = 4,3; DP= 1,49). O grupo foi menor na ILPI em virtude 

da maior dificuldade em encontrar idosos com boas condições cognitivas, que pudessem se 

locomover até a sala onde o grupo foi realizado e com interesse em participar. A presença 

feminina foi maior em todos os grupos, sendo o GI composto exclusivamente por mulheres 

(havia apenas um homem do GI no dia da coleta de dados e sua pontuação no Mini-Exame 
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do Estado Mental não foi satisfatória). O número de participantes por grupo focal varia de 

acordo com o tema a ser pesquisado e a complexidade que se pretende atingir na discussão 

(Barbour, 2009). Na presente pesquisa, buscou-se discutir em profundidade o tema da 

qualidade de vida, por isso a constituição de grupos com até seis idosos. Dessa forma, a 

moderadora teve condições de promover a participação de todos sem tornar a atividade 

exaustiva. Os grupos duraram em média 90 minutos e contaram com a cooperação de todos 

os participantes.  

Os idosos da ILPI são os que têm mais idade (média = 77; DP =6,1), seguido da 

UAM (média = 72,6; DP = 5,1) e do GI (média = 70,3; DP = 5,2). Quanto à escolaridade, 

as idosas do GI passaram menos tempo na escola: apenas 2,3 anos (DP = 1,5). Três delas 

fizeram curso de alfabetização para adultos depois dos 65 anos de idade. Os idosos da ILPI 

apresentaram uma média de escolaridade de 4,8 anos, mas a heterogeneidade do grupo (2 

idosos com nível superior, duas idosas nunca foram a escola e uma estudou até o 4º ano do 

Ensino Fundamental) explica o elevado desvio padrão (5,1). O grupo com maior nível 

educacional é o da UAM (média = 8,6; DP = 3,0). 

A Tabela 3 apresenta as unidades de análise dos conteúdos que emergiram a partir 

das três questões norteadoras dos grupos focais tomadas como categorias apriorísticas: a) a 

primeira busca apreender o que significa qualidade de vida para os idosos e é a que mais 

apresenta respostas similares entre os três grupos; b) a segunda suscita discussões sobre os 

fatores que contribuem para uma boa qualidade de vida e mostra que existem aspectos 

comuns prontamente indicados em todos os grupos; e c) a terceira busca identificar 

elementos que agem de forma a prejudicar a qualidade de vida, sendo a pergunta que 

obteve maior diversidade de resposta quando comparados os três grupos. De forma geral, 

percebe-se a semelhança entre os conteúdos que emergiram nos dois primeiros grupos e 

uma maior diferenciação entre esses dois e os dados levantados no grupo da ILPI. 
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Tabela 3 

Categorização dos conteúdos que emergiram nas discussões dos grupos focais  

Grupos 

Focais 

O que é qualidade de 

vida? 

O que melhora a qualidade de 

vida? 

O que piora a qualidade de 

vida? 

UAM 
bem estar, como se 

vive 

saúde, participação na 

sociedade, entretenimento, 

participação na família, 

participação em grupos de 

idosos, boa alimentação, 

ocupação, condições 

financeiras (autonomia), 

educação 

 

doença, abandono, 

desvalorização, falta de 

atenção, exclusão social, 

preconceito, desrespeito, 

violência 

 

GI 

 

bem estar, maneira 

de viver 

 

saúde, participação na 

sociedade, entretenimento,  

participação na família, 

participação em grupos de 

idosos, boa alimentação , 

ocupação, condições 

financeiras (autonomia), 

educação, religiosidade  

 

doença, abandono, 

desvalorização, falta de 

atenção, exclusão social, 

problemas com familiares 

 

ILPI 

 

bem estar 

 

saúde, boa alimentação, 

ocupação, entretenimento, 

visitas, religiosidade  

 

doença, ócio, perda da 

autonomia, desvalorização, 

impotência, falta de atenção, 

exclusão social, ausência 

familiar, internação  

 

A qualidade de vida foi associada ao bem estar nos três grupos focais. Há um 

consenso entre os idosos da UAM e do GI que a qualidade de vida depende da forma como 

lidam com os problemas e na responsabilidade de cada um em viver bem, sendo qualidade 

de vida a maneira como se vive. As falas de três participantes ilustram essa concepção: 

  A qualidade de vida é aquela que a gente pode bem viver. 

Tem dificuldades, mas pode enfrentá-la. Tem muita coisa que a 

gente mesmo pode se cuidar (GI - P3). 
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Quando não tá tudo bem eu acho que a pessoa é quem tem 

que fazer a vida boa. Tem gente que diz que (a vida) tá ruim porque 

não tá procurando o melhor, mas tem que buscar (GI - P4). 

Eu acredito que a qualidade de vida é como se vive. Se você 

procurar viver bem não tem idade nem pequena e nem grande, nem 

maior nem menor. Hoje eu estou melhor do que quando tinha 25 

anos, entendeu? Por que eu procurei, eu procurei ter uma qualidade 

(UAM – P2). 

Então eu acho que bem estar, qualidade de vida, que é quase 

a mesma coisa né? É você poder usufruir das coisas do mundo, do 

pensamento positivo, pra poder viver melhor (GI-P3). 

Observa-se nos idosos da ILPI um posicionamento mais passivo diante da vida. 

Eles tendem a atribuir o que chamam de bem estar a terceiros como a instituição e visitas 

de pessoas da família ou voluntários.  

A visita é maravilhoso para o idoso. A visitante é a riqueza. 

É das melhores coisas (ILPI – P4).  

Quando não tem uma brincadeirinha aqui pra gente (...) a 

gente fica sabe? Meio melancólico (ILPI – P3). 

A saúde é considerada pelos três grupos um importante fator para uma boa 

qualidade de vida. Além da ausência de doença são mencionados o acesso aos serviços 

públicos de saúde e à medicação, e o autocuidado. Além disso, ter saúde significa não 

sofrer em busca de atendimento público e economizar com tratamentos e remédios.  

O mais importante é a saúde (ILPI – P4). 

Ter um bom atendimento, mesmo que seja pelo SUS, a 

medicação adequada, e a pessoa mesmo em si se cuidar porque tem 

muita gente que mesmo que as pessoas queiram dar uma mãozinha, 

eles se retraem dentro de casa (GI - P3). 

Eu tenho tanta saúde que eu sou rica. Minha mãe brinca por 

que ela diz assim: “Mas rica como minha filha? Você só ganha um 

salário mínimo”.  Mas eu não preciso comprar remédio, já é uma 
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riqueza não é? Graças a Deus eu não tenho doença, ó jóia! (UAM –

P3). 

Os idosos do GI e da UAM atribuíram à boa saúde a possibilidade de 

permanecerem participativos na família e na sociedade, enquanto o adoecimento os faz 

temer a desvalorização e o abandono. Os idosos da ILPI apontaram a doença como um dos 

motivos para estarem institucionalizados e impotentes para conduzir suas vidas. 

É mamãe pra aqui, mamãe pra acolá, pra resolver tudo (...) 

mas quando eu não puder mais? Que eu ficar deitadinha lá no 

canto, só esperando, eu acho que vai mudar muito a minha 

qualidade de vida (...). Às vezes a gente vê muita gente, filho, filha, 

nora que ampara muito o pessoal enquanto eles tão bom, enquanto 

não tão precisando, agora quando cai na necessidade mesmo é que 

a gente tem medo (GI – P3). 

A gente fica sempre preocupado, né? Pode ser que aconteça, 

ninguém sabe. Por que às vezes, o pessoal muda de idéia, por que 

não é coisa boa se lidar com idoso e nem com doente (GI - P4). 

 Minha patroa me botou aqui porque eu não posso mais 

trabalhar, mas se eu pudesse eu não estava aqui (ILPI - P3). 

A alimentação foi considerada pelos três grupos uma forma de manutenção da 

saúde. Bons hábitos alimentares foram apontados pelos idosos como fundamentais na 

prevenção ou agravamento de doenças. 

Alimentação adequada porque o idoso não pode comer de 

tudo o que comia antes. Meu leite é desnatado, eu não como 

gordura, evito muita coisa. Tenho osteoporose (GI – P1) 

De manhãzinha, antes deu ir trabalhar eu comia uma travessa 

de macarrão com dois ovos (risos). Pense aí, de manhãzinha (risos). 

Aí com o tempo fui me educando, via palestras, esses negócios 

(UAM –P1). 

Entretenimento, participação na sociedade e na família foram fortemente avaliados 

como importantes garantias de uma boa qualidade de vida.  

  A participação da sociedade na nossa vida é muito 

importante. Na terceira idade eu tava ficando lá em baixo, no fundo 
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do poço. Mas graças a Deus e à sociedade, que me puxou, eu to lá 

em cima (GI - P3). 

Logo que eu deixei de trabalhar, eu procurei logo a 

comunidade, por que agente não é deixar de trabalhar e ficar em 

casa (...) eu não sei ficar em casa, não sei me deitar à tarde, não sei 

ficar sentada vendo televisão (UAM P-4) 

Convívio com a família, com os vizinhos, com um grupo 

como esse que a gente tem aqui, que é mesmo como ser irmão né? 

Com o marido em casa, com a família de fora, que às vezes a gente 

faz um passeio, vem na casa da gente e a gente sabe receber. É um 

alegria quando a gente recebe eles na nossa casa (GI – P3)  

Os frequentadores da UAM e do GI referiram-se às atividades desenvolvidas na 

instituição como importantes meios de inserção social e ocupação. Melhoras na qualidade 

de vida foram relatadas por idosos desses dois grupos e estiveram freqüentemente 

associadas à participação nas instituições.  

Entrei nesse grupo, e foi ele quem me botou pra cima. 

Porque minha vontade era morrer! Entendeu?! Mas eu entrei no 

grupo da terceira idade, vai fazer esse tempo todinho. Entrei, viajo, 

vou pra todo canto, num dô trabalho a ninguém (UAM – P2). 

Depois eu tive na escola uns dias, depois entrei no clube de 

mães, aprendi a fazer bordado, um bocado de coisa. Hoje eu to 

mais feliz na minha vida que eu era porque eu saio de casa (GI - 

P3). 

No caso dos idosos da ILPI, cuja institucionalização limita o contato social e impõe 

regras de comportamento, houve uma insatisfação pela perda da autonomia. O 

entretenimento ao qual eles se referiram não é exatamente a participação na sociedade, mas 

a promoção de atividades dentro da própria instituição. Reclamaram da falta de 

oportunidade para realizar tarefas e do ócio e apontaram que uma ocupação poderia 

melhorar a qualidade de vida deles.  
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Na hora que me tira a liberdade de fazer alguma coisa ai me 

sinto quase que inútil. Mas eu não sou inútil (ILPI – P1) 

Eu gostaria que o idoso pudesse se desenvolver com o 

trabalho. Que colocasse trabalho especialmente para o idoso, ele 

não tá parado. Entendeu? Mas olhe, aqui as vezes se recusam até de 

pedir um negócio ao idoso porque é proibido pela lei né? O idoso 

não pode participar de trabalho, por isso e por aquilo. Então isso 

atrapalha muito. Eu tenho disposição de trabalhar, mas não 

trabalho. Gostaria de trabalhar porque enchia meu tempo mais feliz 

ainda (ILPI - P4). 

A desvalorização, a falta de atenção e o abandono por parte da família e da 

sociedade de forma geral foram relatados pelos idosos como causadores de sofrimento. 

Em um lugar público também a gente chega e não é muito 

valorizado. Isso deixa a gente triste, porque se às vezes a gente dá 

uma falha numa conversa ou em qualquer coisa é porque o tempo 

chegou (...). Então é essas coisas que atrapalha muito a gente. A 

gente tem medo de dizer algumas coisas num público. Porque se 

acha desvalorizado em meio à sociedade (GI - P3). 

Muitas vezes falta um pouco de compreensão, até mesmo 

dos entes queridos, às vezes falta. Muito. A gente se sente muito 

[abaixa a cabeça]. Amor, amor é fundamental na qualidade de vida 

(UAM - P6). 

Por que realmente os jovens não compreendem os idosos. A 

falta de compreensão da família com o idoso (...).  Não é todo, toda 

família que tem idoso bem acolhido né? Tem deles que tratam, e 

tudo, mas é tudo assim: “Virge Maria, tá dando trabalho” e num sei 

o que. Assim, reclamando com o idoso. O idoso já fica receoso 

(UAM – P4). 

Falta de atenção. Eu vou começar pela minha casa, minha 

pequena sociedade. Quando estão sozinhos comigo eu sou 

“mainha”, entendeu?  E se chegar outras pessoas, eu sinto, eu vejo 
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que eu devo ficar na cozinha e os outros na sala, assistindo, e tal e 

tal (GI – P3).  

Especificamente no caso dos idosos institucionalizados, a falta de atenção apareceu 

em forma de total ausência familiar na vida do idoso, e a exclusão social como internação.  

No meu caso, uma das coisas que eu sinto mais falta aqui é 

do convívio que eu tinha lá fora (...) eu fiquei no esquecimento 

aqui. A noite, no meu quartinho, me toca uma nostalgia. E nessa 

melancolia a gente se lembra do passado. O meu passado foi 

brilhante graças a Deus. E de repente eu fiquei sem nada (ILPI - 

P1) 

Eu fui muito bem criado, estranhei muito a convivência aqui 

(ILPI - P4). 

O preconceito da sociedade, o desrespeito e as violências sofridas por idosos 

também foram apontadas pelos idosos da UAM como fatores que prejudicam a qualidade 

de vida. 

Eu acho que o que mais me atrapalha, eu acho que é o povo. 

Esse povo novo num tá acostumado em como é assim, o direito do 

idoso. Mas na prática não, porque o povo ainda é, é mal educado 

pra isso (UAM – P1).  

 Eu trago até como violência. A violência contra o idoso. Por 

exemplo, se tem um idoso sozinho no ponto do ônibus, é muito 

difícil o ônibus parar. Eu fico encabulado de pedir, por que eu 

tenho certeza que eles num para. Muitas vez pára (o ônibus), aí o 

idoso vai subir, aí: “Não, é na outra porta”. Aí então, pra o idoso é 

muito ruim essa ginástica, subir, descer. E fora as gracinhas, as a as 

piadas. Mal entra e acelera rapidamente provocando quedas, ou 

então as freadas (UAM - P6). 

É educação que tá faltando, educação é a mola pra unir, pra 

haver assim, uma comunicação, um entrosamento. Respeitar o 

próximo, num digo nem o idoso, eu digo o próximo, independente 



54 

 

 

de quem ele seja. Por que você começa a respeitar desde o bebê até 

ele ficar idoso (UAM – P3). 

Idosas do GI apontaram que problemas com familiares, especialmente com filhos, 

afetam muito a qualidade de vida delas.  

Eu tenho uma coisa que me atrapalha. Eu já pedi muita 

paciência a deus. É um filho que eu tenho que sempre bebe (GI – 

P3). 

Se tem algum problema com os filhos em casa eu trato de 

resolver imediatamente. No grito, na tapa, de qualquer jeito. Ontem 

eu dei uns gritos num  Pense numa coisa que me deixa louca é esse 

tipo de coisa! (GI – P1) 

As condições financeiras apareceram como fator determinante no bem estar de 

idosos da UAM e do GI e foram apontadas como fonte de segurança e como um meio de se 

manter ativo e participativo através da autonomia financeira.  

E a qualidade de vida é preciso que a gente tenha uma 

situação financeira relativa, como ele falou agora, por que sem 

dinheiro, se a gente não tiver, a coisa ta estressando (...) Eu sei que 

minha qualidade de vida é boa. Mas relativamente boa, porque não 

tem dinheiro (UAM – P5).  

A gente tem que ter uma certa dependência financeira, por 

que sem a independência financeira nós somos nada  (UAM P-4). 

Os idosos da UAM e do GI afirmaram que a educação, tanto relacionada ao ensino 

regular (escola) quanto aos meios que tornam o idoso mais informado (palestras 

realizadas nos grupos), contribuem para a conquista de novas oportunidades de inserção 

social e aprendizado sobre autocuidado. 

Eu vim viver bem depois da minha terceira idade. Eu vim 

aprender alguma coisa em 84 no Mobral. Eu entrei no Mobral a 

noite mais um filho. Chegava em casa com aquela alegria tão 

grande no mundo pra ler, eu só queria ler (GI - P2). 
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Eu comecei a freqüentar o grupo de terceira idade lá no 

SESC aí eu assisti muitas palestras e via que até da alimentação eu 

era mal educado. Hoje eu to praticamente um, tô um homem 

educado! (UAM –P1) 

Percebe-se que a religiosidade é um dos fatores que ajudam a melhorar a qualidade 

de vida, tornando o idoso resiliente. Os conteúdos que remeteram à religião estão presentes 

no GI e, principalmente na ILPI. 

O que importa é Deus no coração, ter amor a vida, ter amor a 

deus, agradecer a deus (ILPI – P5). 

O que mais me botou pra frente foi aquele terço com os 

poder de Jesus né. Eu aprendi rezar terço, ler bíblia, mal lida 

saltando daqui pra acolá, mas lê (GI - P3). 

Mas eu to vivendo com os poderes de Deus. E adoro essa 

vida! Quero viver (ILPI – P5). 

Fiquei em estado muito decadente, mas depois, como eu sou 

muito religioso graças a Deus, Jesus me levantou. (ILPI –P4) 

A partir da discussão inicial com base nas questões norteadoras dos grupos focais 

foi observado que todos os conteúdos abordados pelo WHOQOL-old foram mencionados 

um com maior ênfase e outros de forma superficial a ponto de não se chegar a conclusão 

sobre a relevância do conteúdo. Nesses casos, a moderadora perguntou diretamente sobre a 

influência deles na qualidade de vida. A Tabela 4 demonstra os conteúdos de cada um dos 

domínios de acordo com a complexidade em que foram espontaneamente abordados: 

citados de forma superficial ou indireta enquanto se falava sobre outro conteúdo (↓) e 

destacados quanto à importância para a qualidade de vida (↑). 
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Tabela 4 

Descrição dos conteúdos do WHOQOL-old de acordo com a abordagem em cada grupo focal 

Domínios e conteúdos UAM GI ILPI 

Habilidades sensoriais: funcionamento sensorial, impacto da perda de 

habilidades sensoriais na qualidade de vida 
↓ ↓ ↓ 

Atividades passadas, presentes e futuras: satisfação sobre conquistas 

na vida e sobre as oportunidades de continuar alcançando-as, 

satisfação com o reconhecimento que recebe de terceiros e coisas a 

que se anseia 

↑ ↑ ↑ 

 

Intimidade: sentimento de companheirismo, capacidade de ter 

relacionamentos pessoais e íntimos 

 

↑ ↑ ↑ 

Autonomia: independência na velhice, capacidade ou liberdade de 

viver de forma autônoma e tomar decisões 
↑ ↑ ↑ 

Participação social: ocupação diária, satisfação com o uso do tempo e 

o nível de atividade, participação nas atividades quotidianas, 

especialmente na comunidade 

 

↑ ↑ ↑ 

Morte e morrer: preocupações, inquietações e temores sobre a morte 

e sobre morrer 
↓ ↓ ↓ 

Nota: abordado superficialmente ↓; abordado com ênfase ↑ 

 

Os temas abordados com maior ênfase foram àqueles relacionados aos domínios 

atividades passadas, presentes e futuras, intimidade, autonomia e participação social. Os 

conteúdos sobre habilidades sociais e morte e morrer não foram omitidos, mas também 

não tiveram destaque nas discussões. Quanto ao primeiro, aparece de forma subjacente à 

saúde e à preocupação com o adoecimento e comprometimento da capacidade de participar 

nas atividades do dia a dia e manter a interação social.  

Os conteúdos presentes no domínio morte e morrer foram citados principalmente 

em relação aos cuidados com a saúde e temores de abandono familiar e perda de 

autonomia. Quando perguntados sobre o quanto preocupações com a morte e o morrer 

influenciam na qualidade de vida do idoso os três grupos foram unânimes na idéia de que a 
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morte não causa medo. Eles se mostraram conformados com a finitude da vida e afirmaram 

que as preocupações com a morte não tem nenhum destaque em suas vidas.  

Eu acho que enquanto a gente está vivendo, querendo viver 

não pensa na morte!Não é?! Por que, a morte a gente sabe que vai 

chegar (UAM - P4
1
) 

Se eu disser que eu nunca pensei na morte, vocês vão dizer 

que é brincadeira. Eu só vivo o dia de hoje (UAM - P1) 

A morte é o complemento da vida. A morte é necessária. A 

morte ficou pra todo mundo e a gente tem que pedir a Deus e se 

conformar (GI – P3) 

Eu nem me lembro, por que eu não penso nesse negócio de 

morte. A gente sabe que a morte é o salário da vida e todos nós 

passamos por ela (GI – P4). 

Assumiram, entretanto, que apesar de não verem problema em morrer, temem 

sofrer dor e depender de terceiros na fase final da vida. No caso dos idosos 

institucionalizados esse medo se deve especialmente pela ausência de parentes. 

Eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de sofrer. 

Morrer não tem problema (ILPI – P4). 

É a única certeza, nasceu já tá sabendo que vai morrer, 

Todos nós.Eu não tenho medo de morrer não, eu só não quero é 

ficar numa cama,doente, pro povo cuidar de mim. Mas se é pra 

ficar, eu fico. Fazer o quê? Um dia Deus me leva e eu saiu do 

quartinho (UAM - P5). 

Sabe o que é que eu tenho medo? De ficar em cima de uma 

cama sempre dependente dos outros. Só é o que eu tenho medo. E 

eu que não tenho família. Eu pego meu terço e rezo. “Deus, quando 

eu tiver na doença, não deixe eu ficar em cima da cama. Me tire 

logo, me leve logo.” (ILPI – P3). 

                                                
1 Os partitipantes (P) são identificados pelo local onde o grupo foi realizado (UAM, GI ou ILP) e por um número. 
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 Apesar de ter ficado claro o quanto as relações pessoais e companheirismo são 

importantes para a qualidade dos idosos, ficou uma dúvida sobre o quanto a atividade 

sexual é importante durante a velhice. Alguns idosos, especialmente os homens, relataram 

sentir falta de uma parceira. As mulheres ficaram divididas entre as que sentem a 

necessidade de um relacionamento com um homem e as que não se importam em ter um 

marido ou sexo. 

Quero bem a todo mundo, homem ou mulher, todo mundo 

igual, eu num tenho duas caras pra ninguém! Mas a outra parte eu 

deixo pra lá! (UAM – P2 – mulher, viúva) 

Eu acredito que é muito importante a... o  companheirismo. 

Eu vejo um casal, mas... é por que eu acho que o sexo é muito 

importante, mas o companheirismo, a amizade, essa coisa toda que 

liga esse, essa coisa toda... É muito mais gostoso do que mesmo o 

sexo (UAM – P4 – mulher, solteira). 

Pra você ter uma pessoa só pra te atrapalhar, só pra dizes que 

tem, não vale a pena. Então eu acho que você canaliza essa energia 

pra outra coisa que te satisfaça. Então você vai canalizar essa 

energia, essa necessidade, essa carência pra outra coisa que você 

possa fazer por você e pelo próximo (UAM – P3 – mulher, viúva). 

Eu fui casada 32 anos e a gente chegou a uma conclusão que 

não dava mais, conversei, como nós estamos conversando aqui: 

“olhe eu vou embora e você fica”.Hoje, nós somos amigos, muito 

amigos. Mas o carinho faz falta (GI – P3) 

Eu me separei do meu (marido), não sinto um tico de falta. 

Pra ele mais pra dentro (ILPI – P3 – mulher, separada). 

Vivendo bem melhora (a qualidade de vida) né? Se viver mal 

não pode melhorar a situação não. Eu não sinto falta de marido 

(ILPI – P5 – mulher, solteira) 
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Os idosos da ILPI afirmaram sentir muito a falta de uma companheira e colocaram 

o fim do casamento como o principal motivo para solidão e para estarem 

institucionalizados.   

Há 3 anos e 6 meses eu fui acometido de dengue (...) como eu 

estava só, morando em um apartamento sozinho foi uma beleza pra 

eu enfraquecer e entrar em estado de depressão. Sozinho. Não tinha 

dona encrenca pra brigar comigo: “Coma!”. Era melhor se tivesse, 

mesmo brigando (risos). Como não tinha, eu entrei em estado de 

fraqueza, peguei uma depressão, vim pra aqui e em 72hrs fiquei 

bonzinho por que já encontrei uma comunidade aqui (ILPI – P1 – 

homem, separado) 

Eu separei. O sujeito separar-se de seus filhos sua esposa é um 

grande pesadelo. Não há felicidade melhor que você possuir sua 

esposa, sua casa, seus filhos. Em condição de manter. Entendeu? 

Eu acho que é das felicidades maior do ser humano (ILPI – P4 – 

homem, separado) 

Não houve consenso entre os idosos sobre a importância de ter um companheiro (a) 

e da atividade sexual para a qualidade de vida do idoso. A próxima sessão expõe os 

resultados obtidos a partir das análises psicométricas da escala WHOQOL-old. 

 

5.2. Estudo II - Avaliação das propriedades psicométricas do WHOQOL-old 

 

5.2.1.Caracterização da amostra 

Desta etapa do estudo participaram 335 idosos entre 65 e 99 anos. A maioria dos 

sujeitos é do sexo feminino (66,9%), casada (46,9%) ou viúva (37,6%) e estudou até o 4º 

ano do Nível Fundamental (65,4%) conforme a Tabela 5 descreve detalhadamente. 
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Tabela 5 

Características sociodemográficas dos participantes do 

Estudo II 

Características sociodemográficas N % 

Participantes 335 100 

Sexo   

Masculino 111 33,1 

Feminino 224 66,9 

Idade   

Min 65 -- 

Máx 99 -- 

Média (d.p.) 74,17 (6,5) -- 

Estado civil   

Casado ou vive com companheiro 157 46,9 

Solteiro  25 7,5 

Divorciado, separado ou desquitado 27 8,1 

Viúvo 126 37,6 

Escolaridade  % 

Nunca foi à escola 93 27,8 

Curso de Alfabetização para adultos 8 2,4 

Nível Fundamental (1ª à 4ª série) 118 35,2 

Nível Fundamental (5ª à 8ª série) 63 18,8 

Ensino médio 34 10,1 

Curso superior 10 3,0 

Pós-graduação incomplete 2 0,6 

Pós-graduação completa 7 2,1 

 

A avaliação da qualidade de vida dos participantes da pesquisa segundo o 

WHOQOL-old indica uma média de 67,8 (DP = 10,8) pontos no escore da qualidade de 

vida geral (QVGeral). Dentro da amplitude da pontuação mínima e a máxima da escala 

(entre 24 e 120 pontos transformados em escala de 0 a 100), os idosos pontuaram entre 40 

e 100 pontos. A média observada para as mulheres foi de 67,9 (DP = 10,3) e para os 

homens de 67,7 (DP = 11,8); não sendo observadas diferenças significativas (p>0,05). A 

Figura 3 mostra que os escores totais obtidos pelos indivíduos da amostra (estimativa de 

Kernel, linha azul) foram bastante semelhantes à distribuição normal (linha vermelha), o 

que possibilita o uso de estatísticas paramétricas para a análise. 
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Figura 3 – Densidade de Kernel e curva normal dos escores WHOQOL-old. 

 

A comparação entre a qualidade de vida de homens e mulheres de acordo o estado 

civil (Figura 4) mostra distribuições relativamente simétricas, observando que a melhor 

qualidade de vida é da pequena parcela de homens divorciados (mediana de 75 pontos), 

enquanto as mulheres divorciadas apresentam os menores escores (mediana de 63 pontos). 

Homens e mulheres casados apresentam medianas de Qualidade de Vida Geral (QVGeral) 

semelhantes (75 pontos), mas os idosos chegam a níveis mais baixos (60) que as idosas (65 

pontos). Mulheres solteiras possuem uma qualidade de vida mais baixa que as casadas e 

viúvas (70 pontos). 
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Figura 4 – Medianas e quartis dos escores gerais para estado civil e gênero. 

 

A Figura 5 mostra a distribuição dos escores de qualidade de vida em função da 

escolaridade, na qual é possível notar uma distribuição assimétrica nos idosos que possuem 

curso superior e em idosos que fizeram curso de alfabetização para adultos, sendo a 

mediana desta maior do que aquela. Outliers inferiores foram observados nos idosos que 

possuem ensino médio e aos iletrados, sendo que a mediana do primeiro grupo é maior do 

que a do segundo. 
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Figura 5 – Medianas e quartis do escore geral para cada nível de escolaridade. 

 

 Descritos os dados sociodemográficos, passamos aos resultados de estrutura fatorial 

e consistência da escala WHOQOL-old. 

 

5.2.2. Evidências de validade de estrutura interna do WHOQOL-old 

A EFA permitiu encontrar o número de fatores e determinar a qualidade do 

instrumento de medida, identificando variáveis que possuam indicadores pobres no fator e 

identifica fatores que possuam medidas insuficientes. Esse método foi usado para estudar o 

quão bem um modelo fatorial hipotético ajusta uma nova amostra da mesma população ou 

uma amostra de uma população diferente, caracterizada por permitir restrições nos 

parâmetros do modelo. 
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Para determinar o número de fatores que explicassem as correlações entre as 

variáveis, foram observados os valores descritivos dos autovalores (eingenvalues) e das 

variâncias dos resíduos. Em seguida, foram analisados os testes de ajustes aos modelos, 

como os valores médios dos resíduos para a matriz correlacional (recomendado RMSR 

menor que 0,05), os valores do teste qui-quadrado, que testa se o modelo ajusta de forma 

significativa onde as variáveis se correlacionam livremente (p maiores que 0,05 indicam 

bom ajuste), e os valores da função do qui-quadrado que testa o ajuste final (recomendado 

RMSEA menor que 0,05). 

Os passos utilizados para desenvolver a EFA foram: a) determinar o número de 

fatores, através dos autovalores, variâncias dos resíduos, RMSR, qui-quadrado e RMSEA. 

Em seguida, os fatores foram interpretados. Para determinar a qualidade dos fatores foi 

avaliado o número de variáveis que possuem carga nos fatores (recomendado três ou mais 

variáveis por fator) e a determinância no fator (correlação entre o escore estimado no fator 

e o próprio fator). Por fim, variáveis que obtiveram carga baixa no fator ou fatores com 

poucas variáveis foram removidos e a EFA foi repetida com um novo modelo. O número 

de sujeitos da amostra foi checado utilizando a simulação de Monte Carlo e uma espécie de 

análise fatorial paralela foi realizada com autovalores aleatórios. 

Para a EFA, utilizou-se o software MPlus 6.1 por possuir rotações oblíquas 

Quartimin e Geomin, por usar erros padrões robustos para dados sem normalidade e sem 

independência de observações e testes de qui-quadrado para checar o ajuste do modelo, por 

usar a estimativa de probabilidade máxima robusta (MLR, robust maximum likelihood), 

por gerar simulações Monte Carlo, e por usar correlações tetracóricas e policóricas nas 

estimativas dos fatores. 

Inicialmente, o WHOQOL-old foi analisado utilizando os 24 itens em 5 categorias 

de respostas. Os autovalores empíricos (maiores que 1) da matriz de correlação resultantes 
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da EFA foram: 1) 4,85; 2) 2,42; 3) 2,19; 4) 1,82; 5) 1,38; 6) 1,14 e 7) 1,03. O gráfico scree 

de Cattell (Figura 6) mostra que até 7 fatores podem ser extraídos com base nos 

autovalores obtidos. 

 

Figura 6 - Gráfico scree para o WHOQOL-old com 24 itens e 5 categorias (N=355). 

 

 A simulação Monte Carlo foi realizada para se obter os autovalores aleatórios que 

foram comparados com os autovalores empíricos e verificar o número máximo de fatores 

que podem ser extraídos com os dados. Os autovalores aleatórios menores que os 

empíricos foram: 1) 1,52; 2) 1,43; 3) 2,19; 4) 1,38 e 5) 1,26. O sexto autovalor aleatório foi 

de 1,22; sendo maior que o sexto autovalor empírico de 1,14. Com base nesta simulação, 

pelo menos 5 fatores puderam ser extraídos. 
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Tabela 6 

Cargas fatoriais dos itens da escala com base nos modelos de 5, 6 e 7 fatores  

 
5 fatores 6 fatores 7 fatores 

Item λ1 λ2 λ3 λ4 λ5 λ1 λ2 λ3 λ4 λ5 λ6 λ1 λ2 λ3 λ4 λ5 λ6 λ7 

OLD_1 0,75 
    

0,75 
     

0,75 
      

OLD_2 0,83 
    

0,83 
     

0,83 
      

OLD_3 
                  

OLD_4 
    

0,35 
  

0,50 
      

0,39 0,39 
  

OLD_5 
       

0,33 
       

0,41 
  

OLD_6 
 

0,79 
    

0,80 
     

0,75 
     

OLD_7 
 

0,75 
    

0,77 
     

0,71 
 

0,46 
   

OLD_8 
 

0,75 
    

0,74 
     

0,80 
     

OLD_9 
              

0,31 
   

OLD_10 0,74 
    

0,73 
     

0,72 
      

OLD_11 
    

0,44 
     

0,40 
    

0,31 
 

0,38 

OLD_12 
  

0,53 
     

0,54 
    

0,41 
    

OLD_13 
   

0,35 
    

0,30 0,34 
     

0,59 
  

OLD_14 
    

0,60 
     

0,69 
      

0,58 

OLD_15 
  

0,65 
     

0,75 
    

0,63 
    

OLD_16 
  

0,59 
     

0,60 
    

0,68 
    

OLD_17 
  

0,72 
     

0,73 
    

0,71 
    

OLD_18 
  

0,45 
     

0,47 
    

0,34 
    

OLD_19 
  

0,56 
     

0,58 
    

0,56 
    

OLD_20 0,42 
    

0,42 
     

0,43 
      

OLD_21 
   

0,64 
     

0,62 
      

0,59 
 

OLD_22 
  

0,30 0,56 
    

0,34 0,54 
   

0,38 
  

0,65 
 

OLD_23 
   

0,67 
     

0,67 
      

0,68 
 

OLD_24 
   

0,58 
     

0,58 
      

0,58 
 

 

 A Tabela 6 mostra que o item OLD_3 não possui carga em nenhum modelo de 5 a 

7 fatores e o item OLD_9 apresenta uma pequena carga apenas no modelo de 7 fatores 

(0,31), porém fora do domínio morte e morrer, composto pelos itens OLD_06 a OLD_08. 

A retirada destes dois itens é justificada na EFA. O item OLD_22 apresenta carga em dois 

fatores, em qualquer um dos três modelos. As informações de ajustes aos modelos de 5 a 7 

fatores da EFA da Tabela 6 foram obtidas e disponibilizadas na Tabela 7. 
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Tabela 7 

Informações de ajustes aos modelos de 5, 6 e 7 fatores com 24 itens e 5 categorias 

Índices 5 fatores 6 fatores  7 fatores 

AIC 21150,091 21111,328 21076,015 

BIC 21752,723 21786,429 21819,771 

A-BIC 21251,531 21224,967 21201,211 

χ2 385,114 (g.l.=166, p<0,0001) 308,350 (g.l.=147, p<0,0001) 237,038 (g.l.=129, p<0,0001) 

RMSEA 0,063 (p=0,006) 0,057 (p=0,09) 0,05 (p=0,487) 

CFI 0,901 0,927 0,951 

TLI 0,835 0,863 0,895 

SRMR 0,036 0,031 0,025 
AIC=critério de informação de Akaike, BIC=critério de informação Bayesiana, A-BIC=critério de informação 

Bayesiana ajustada ao tamanho da amostra, χ2=teste qui-quadrado de ajuste ao modelo, RMSEA=raiz do erro 

quadrático médio de aproximação, CFI=índice de ajuste comparativo, TLI=índice de Tucker-Lewis, SRMR=raiz 

padronizada do resíduo médio quadrático. 

 

 Apesar do modelo de 7 fatores ter valor de RMSEA igual a 0,05 (I.C. 95% entre 

0,04 e 0,06; p=0,487), o modelo de 6 fatores não pode ser descartado (I.C. 95% entre 0,048 

e 0,066; p=0,09). Considerando a parcimônia, o modelo de 6 fatores pode ser escolhido. 

Porém, este modelo apresenta apenas 2 itens no F3 (OLD_04 e OLD_05) e 2 itens no F6 

(OLD_11 e OLD_14). O fator 4 (F4) possui 8 itens com carga superior a 0,3; sendo F1 

correlacionado com F4 (0,395) e F4 correlacionado com F6 (0,393). 

 Ao excluir os itens OLD_3 e OLD_9 da análise, o modelo que possui melhor ajuste 

residual continua sendo o de 6 fatores (RMSEA=0,056, p=0,166). Apesar de o modelo 

obtido na análise fatorial ter uma estrutura com o mesmo número fatores do modelo 

original, a organização dos itens sofreu modificações.  

Apenas um dos seis fatores carregou os mesmos itens: F5 (habilidades sensoriais). 

O F1 agrega itens dos domínios atividades passadas, presentes e futuras (OLD_12, 

OLD_15 e OLD_19) e participação social (OLD_16, OLD_17 e OLD_18). O F3 é 

composto por dois itens do domínio autonomia. O fator F6 agregou outro item do domínio 

autonomia, o OLD_11, e o OLD_14 de participação social. Interessantemente, esses dois 
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itens são relativos a atividades realizadas pelos idosos durante o dia (OLD_11: “Até que 

ponto você consegue fazer as coisas que gostaria de fazer?” e OLD_14: “Até que ponto 

você sente que tem o suficiente para fazer em cada dia?”). Por fim, O F4 é composto por 

todos os itens do domínio intimidade (OLD_21 à OLD_24) e mais o OLD_13 (O quanto 

você sente que recebeu o reconhecimento que merece na sua vida?), que originalmente 

pertence ao domínio atividades passadas, presentes e futuras. 

Após a análise fatorial, foi realizada análise categórica (de respostas) dos itens. Os 

itens foram analisados considerando sua divisão dimensional original e a obtida pela EFA, 

ambas com cinco categorias de resposta. Além disso, como a redução de categorias é 

apontada pela literatura como uma forma eficaz de melhorar o desempenho da escala 

WHOQOL-old (Chachamovich, et al., 2008), uma vez que idosos podem responder melhor 

a um instrumento com três do que com cinco categorias de resposta, informações de duas 

versões com redução de categorias também foram analisadas.  

O primeiro tipo de categorias (tipo 1) une as respostas 1-2 (“nada” e “muito pouco” 

e 4-5 (“muito” e “extremamente”). O tipo 2 soma as categorias de resposta 2-3-4 (“muito 

pouco”, “mais ou menos” e “muito”). As informações dos critérios de informação de 

Akaike (AIC), critério de informação Bayesiano (BIC) e -2loglikelihood foram 

computadas, usando o software IRTPro 2.1, das duas formas diferentes para gerar dados 

hipotéticos de escala de resposta tipo Likert de 3 pontos (categorias tipo 1 e tipo 2). Os 

valores estão descritos na Tabela 8. 
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Tabela 8 

Descrição das análises estatísticas dos valores de loglikelihood e goodness of fit. 

 

Orig. 

 5-cat.  

EFA  

5-cat. 

Orig. 3-

cat. 

(tipo1) 

Orig. 3-

cat. (tipo2) 

EFA 3-cat. 

(tipo1) 

EFA 3-

cat. 

(tipo2) 

-2loglikelihood: 18390,88 18329,16 12074,71 9026,36 12014,62 8993,90 

Critério de 

informação de 

Akaike (AIC): 

18678,88 18615,16 12266,71 9218,36 12204,62 9183,90 

Critério de 

informação 

Bayesiana (BIC):    

19228,11 19160,58 12632,86 9584,51 12566,96 9546,24 

Nota: Orig. = WHOQOL-old original com seis domínios; EFA = análise fatorial exploratória. 

 

As soluções original e EFA com três categorias (tipo 2) apresentam os melhores 

índices de ajuste de -2loglikelihood (orig = 9026.36; EFA = 8993.90), AIC (orig. = 

9218.36; EFA = 9183.90) e BIC (orig. = 9584.51; EFA = 9546.24). Observou-se que o 

ajuste obtido pela análise fatorial exploratória com três categorias de resposta é a melhor 

opção. 

 A estatística M2 é baseada nas tabelas marginais one-way e two-way das 

classificações cruzadas completas dos respondentes com base em seus padrões de resposta, 

e indica que o modelo unidimensional não se encaixa bem aos dados. Os valores da raiz 

quadrada média do erro de aproximação (RMSEA = 0,06) são considerados aceitáveis 

(RMSEA ideal < 0,05; aceitável até 0,08; pobre = 0,1). A versão da escala com categorias 

de resposta de três pontos apresenta melhor ajuste que a de cinco pontos (Tabela 9). 

 

Tabela 9 

Estatística baseada nas tabelas marginais 

  Orig. 5 cat AFE 5 cat Orig. 3 cat1 Orig. 3 cat2 AFE 3 cat1 AFE 3 cat2 

M2 1225,68 1298,55 2360,66 3382,54 2303,67 3350,72 

Graus de liberdade 156 157 1056 1056 1057 1057 

Probabilidade 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

RMSEA 0,14 0,15 0,06 0,08 0,06 0,08 
Nota: M2 é baseada em tabelas marginais com matriz baseada no modelo. 
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Observou-se que, apesar do modelo extraído pela EFA com três opções de resposta 

ter obtido melhor ajuste (AIC e BIC) dentre os demais modelos estudados, o critério 

RMSEA ainda não é o ideal e sugere que novas melhorias sejam testadas. Quanto ao 

aspecto residual, o modelo original e o empírico apresentam o mesmo valor de RMSEA.  
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5. Discussão 

 

 A realização da pesquisa contou com a participação de sujeitos com características 

específicas definidas por uma região. Morar no Nordeste do Brasil significa carregar 

consigo traços de uma cultura peculiar que precisam ser levados em consideração no 

momento da interpretação dos resultados. Os idosos que participaram das duas etapas do 

estudo, apesar de residirem em apenas dois estados da região Nordeste, apresentam 

características condizentes com a população nordestina geral no que diz respeito aos baixos 

níveis de escolarização e renda, cujas características são também comparáveis aos dados 

do Brasil de forma geral. 

O Estudo I ofereceu informações ricas por ter sido realizado em ambientes 

diferentes um do outro. Os conteúdos que emergiram nos três grupos variaram de acordo 

com as condições de vida e as características dos idosos de cada realidade. O grupo focal 

realizado na ILPI foi o que apresentou o maior número de conteúdos exclusivos em virtude 

da institucionalização e de todos os fatores que permeiam essa condição, especialmente a 

falta de convívio social e familiar. Nos grupos da UAM e do GI é possível perceber uma 

maior similaridade de temas, o que, infere-se, também se deva à menor disparidade entre a 

condição social desses idosos. O importante é que os três grupos conseguiram retratar certa 

variedade de opiniões a qualidade de vida. 

O Estudo II buscou colaborar com demais estudos que avaliam a escala WHOQOL-

old em contextos variados oferecendo informações obtidas a partir de dados regionais que 

podem contribuir para o aprimoramento da escala com base na população pesquisada. 

Como originalmente o instrumento foi elaborado em um contexto transcultural muito 

amplo (22 países) e seu estudo inicial de adaptação no Brasil foi realizado apenas com 
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idosos da região Sul, é importante o desenvolvimento de novas pesquisas em grupos 

culturalmente diversificados dentro do próprio país (Fleck, Chachamovich & Trentini, 

2006). Os dados dos idosos que participaram dessa etapa da pesquisa apresentam um perfil 

mais próximo à realidade brasileira que os idosos do estudo de validação (Chachamovich 

et al., 2006): não avançaram além do 4º ano do ensino fundamental 65,4% dos 

participantes da pesquisa e - em menor porcentagem, mas também representando a maioria 

- 50,2% da população geral dos idosos no Brasil; e recebem até um salário mínimo 54% 

dos participantes do estudo e 43,2% dos idosos brasileiros (IBGE, 2010). O Nordeste 

apresenta uma situação ainda menos privilegiada que o resto do país no que diz respeito à 

escolaridade de seus idosos. Os dados de renda também apontaram para uma desvantagem 

dessa população quando comparada à porcentagem nacional.  

Os aspectos socioeconômicos dos participantes do Estudo II foram destacados em 

virtude da maior probabilidade de sujeitos pouco escolarizados e com baixa renda 

apresentarem respostas inconsistentes em escalas baseadas em medidas de satisfação 

(Cruz, 2010). Não existem explicações claras para a existência dessa dificuldade em 

pessoas com idade avançada, mas uma queda na habilidade de manter a atenção pelo 

período de tempo necessário à aplicação das escalas é apontada como uma possível razão. 

Quanto à renda, é mais comum que sujeitos com bom nível socioeconômico tenham mais 

acesso à informação e inserção social, o que pode os tornar mais capacitados para avaliar 

seu contexto e se posicionar frente a ele. Quanto ao nível educacional, pessoas menos 

instruídas apresentam maior dificuldade em interpretar itens e escolher a opção de resposta 

que melhor expresse sua opinião ou satisfação. Pesquisas comprovam a relação entre essas 

variáveis e a inconsistência de instrumentos que exigem respostas sobre aspectos 

subjetivos como as variáveis de qualidade de vida (Dolan & Kind, 1996; Bravata, Nelson, 

Garber & Goldstein, 2005). Por isso, as informações sociodemográficas dos participantes 
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devem ser consideradas em estudos de validação, adaptação e refinamento de 

instrumentos.  

Maiores considerações sobre os aspectos sociodemográficos como possíveis 

preditores da adequação da escala serão retomados posteriormente para discutir os achados 

da pesquisa sobre o desempenho da escala WHOQOL-old com nordestinos. A priori é 

importante ter em mente que as análises psicométricas da escala foram realizadas com base 

nas respostas de idosos predominantemente pobres e pouco ou nada escolarizados, assim 

como é a maioria dos idosos brasileiros. 

Faz-se necessário discutir ainda as escolhas teóricas e metodológicas da pesquisa 

antes de passar às análises dos grupos focais e das evidências de estrutura interna do 

WHOQOL-old. Como afirmou Patrick (2008), o desenvolvimento de instrumentos para 

avaliação da qualidade de vida deve se basear em três pilares: na subjetividade do 

construto, nos fatores relevantes para o tema e em rígidos critérios psicométricos.  

A estratégia dos grupos focais foi adotada na tentativa de respeitar a subjetividade 

do constructo da qualidade de vida e identificar o que é relevante para o estudo do tema, 

assim como pela sua eficácia em estudos exploratórios. Além disso, os grupos focais são 

uma ferramenta utilizada quando se precisa testar aspectos de uma pesquisa quantitativa 

(Dias, 2000). No caso do presente estudo, os grupos auxiliaram no esclarecimento de quais 

aspectos do conceito de qualidade de vida adotado pela OMS para elaboração da escala 

WHOQOL-old são também considerados importantes pelos idosos da pesquisa, se há algo 

não contemplado pela escala ou se existe discordância sobre a relevância de algum fator, e 

ainda se os itens são bem compreendidos. É comum que uma etapa qualitativa seja 

realizada para contribuir com informações para a elaboração de instrumentos - assim como 

acontece em todos os módulos WHOQOL, inclusive com o WHOQOL-old (Fleck, 

Chachamovich & Trentini, 2003) - tendo essa etapa do estudo um caráter exploratório. 
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 Na busca por atender à última exigência apontada por Patrick (2008), que se refere 

à rigidez dos critérios psicométricos, os procedimentos adotados foram análise fatorial 

exploratória (EFA) e cálculo dos ajustes dos modelos teórico e empírico a partir dos 

critérios de informação de Akaike (AIC) e critério de informação Bayesiana de Schwar 

(BIC). O uso da análise fatorial (AF) em processos de validação, adaptação e avaliação do 

desempenho de instrumentos em outras populações é amplamente difundido. Sua 

popularização se deve pela necessidade de garantir que o instrumento está medindo o que 

ele se propõe a medir. É através da AF que se estuda a dimensionalidade de um conjunto 

de variáreis e se identifica a qualidade do instrumento de medida. Os critérios de 

informação AIC e BIC permitem a comparação entre modelos para eleição do melhor 

ajustamento, sendo importante para a escolha entre o modelo original e o empírico 

(estrutura extraída da EFA).  

Rocha e Alchieri (2008) alertam que a base teórica dos instrumentos deve ser 

considerada na escolha de seus procedimentos metodológicos. Nesse mesmo sentido, 

Pasquali (1999) critica a construção de instrumentos para medir construtos que não são 

bem compreendidos, o que força o psicometrista a escolher um conceito dentre os 

existentes para basear seu instrumento. É sabido que não há um consenso sobre o conceito 

da qualidade de vida e que o construto é suficientemente amplo para ser usado em áreas 

diversificadas e com enfoques específicos, o que resulta em uma proliferação de 

instrumentos sobre qualidade de vida elaborados a partir de bases teóricas diferentes. É 

onde nasce a dificuldade de se chegar a um instrumento passível de utilização em vários 

contextos. Dentre a variedade de conceitos sobre o tema optou-se por adotar nessa 

dissertação aquele desenvolvido pela OMS. A escolha da perspectiva teórica é óbvia uma 

vez que a proposta do estudo é uma meta-avaliação (avaliar como o instrumento avalia) de 

um dos módulos WHOQOL criado pela própria OMS.  
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A fim de tornar a discussão mais didática, inicialmente será feito um apanhado 

geral dos dois estudos para, na sequência, proceder a comparação entre os achados de 

ambos.  

 

5.1. Grupos focais 

Os idosos dos três grupos focais relacionaram qualidade de vida à bem estar. Essa 

associação é comumente observada na literatura e, segundo Fleck (2008), decorre da 

inserção do tema da qualidade de vida na área da saúde. Ela também foi encontrada nos 

grupos focais que antecederam o desenvolvimento do WHOQOL-old no Brasil (Fleck, 

Chachamovich & Trentini, 2003). Bem estar é definido como ausência de emoções 

negativas e presença de emoções positivas, resultando em um estado de satisfação do 

sujeito com a vida (Fleck, 2008). Para os idosos, qualidade de vida é, portanto sentir-se 

bem. Como meios para atingir essa satisfação, o primeiro conteúdo que emergiu em todos 

os grupos focais foi saúde.  

De acordo com a fala dos participantes ficou claro que ter saúde é a condição 

primordial para se alcançar uma boa qualidade de vida. Mais uma vez, qualidade de vida e 

saúde se cruzam de forma indissociável, o que é justificado também pela semelhança entre 

os dois conceitos. Enquanto qualidade de vida é conceituada como a percepção do sujeito 

sobre suas condições de vida, saúde é um estado de perfeito bem-estar (WHOQOL Group, 

1994; WHO, 1946). Essa relação é reforçada pelos grupos focais, que colocam ser 

saudável como condição para se ter uma boa qualidade de vida e a doença como 

importante fator de prejuízo.  

A alimentação, indicada por todos os grupos como importante para a qualidade de 

vida, está diretamente relacionada à saúde, que também abrange acesso a medicamentos, 
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atendimento médico e autocuidado. A preocupação dos idosos em garantir os cuidados 

básicos e o destaque da saúde na qualidade de vida dessa população pode decorrer da 

maior necessidade de assistência nessa faixa etária. Sabe-se que existem determinantes 

biológicos durante o envelhecimento que podem levar o idoso ao adoecimento, sendo essa 

preocupação maior com o passar dos anos. 

Apesar de a concepção do envelhecimento como preparação para o fim (Stuart-

Hamilton, 2002) estar sendo cada vez mais substituída por uma visão otimista de 

continuidade do desenvolvimento, fase de ganhos e resignificação das mudanças físicas 

com ênfase nas possibilidades de aquisição de novas habilidades (Minayo, 2007; Parente, 

2006; Neri & Yassuda, 2000), a preocupação com a saúde não diminui. Pelo contrário, 

para manutenção da jovialidade os idosos utilizam os recursos oferecidos pela medicina 

para manterem-se saudáveis pelo máximo de tempo possível, estando cada vez mais 

empenhados em adiar qualquer sinal de decadência decorrente da idade (Debert, 2010). 

São apontados como fatores importantes para a manutenção de uma boa qualidade 

de vida: participação na sociedade, participação na família, entretenimento e ocupação. 

Esses conteúdos são reflexos do novo perfil de idoso, que se mantêm ativo por mais tempo, 

garantindo seu papel na família e na sociedade, participando do convívio social, se 

divertindo e sendo útil. Barros e Castro (2002) ao falarem sobre o “novo velho” referem-se 

exatamente à manutenção dos papéis sociais mesmo após se chegar a idades mais 

avançadas. As autoras destacam a busca pela preservação das capacidades funcionais, pois 

é a funcionalidade que permite que os idosos estejam socialmente inseridos e não sejam 

marginalizados (Souza & Chaves, 2005; Minayo, 2007), o que explica a associação que os 

idosos fizeram entre saúde e participação social, sendo a primeira condição fundamental 

para a segunda. Eles temem o acometimento de doenças pela possibilidade de 

desvalorização e abandono caso dependam de terceiros.  



77 

 

 

Dessa forma, ter saúde não é apenas a ausência de doenças físicas, mas, assim 

como define a OMS (1964), é também o perfeito bem estar mental e social. Participação 

social e participação na família não foram conteúdos evocados no grupo focal com os 

idosos do ILPI. Infere-se que diante da institucionalização, que impõe uma quebra no 

convívio familiar e social, os idosos busquem novas formas de interação. As visitas, 

apontadas como um fator que ajuda a melhorar a qualidade de vida, são as formas pelas 

quais eles expressam a necessidade de inserção social. Observa-se a diferença entre os 

idosos abrigados e não abrigados quanto à forma de interagir. Os primeiros aguardam 

serem procurados e se sentem impotentes diante das limitações impostas pela 

institucionalização, enquanto os segundos têm condições de buscar esse contato, sendo, 

inclusive, a participação em grupos de idosos apontada como forma de interação e 

manutenção da qualidade de vida.  

Os conteúdos entretenimento e ocupação estão presentes nos três grupos, mas as 

diferenças entre os idosos da ILPI e os demais se mantêm. Os idosos institucionalizados 

dependem das oportunidades que os são oferecidas e afirmam ficar mais tristes quando não 

os é proposta nenhuma atividade da qual possam participar e se entreter e apontam o ócio, 

a falta de atenção, a exclusão social e a ausência familiar como fatores que prejudicam a 

qualidade de vida. Por outro lado, os idosos do GI e da UMA, que estão inseridos 

socialmente e gozam do convívio familiar, encontram mais possibilidade de ocupação e 

entretenimento.  

Especificamente quanto à ocupação, os idosos da ILPI reclamam de não poder 

exercer nenhum trabalho, ainda que tenham condições físicas, e se sentem presos às regras 

da instituição, sendo podados em seu direito de tomar decisões e, portanto, impotentes para 

conduzir suas vidas. Como agravante dessa situação está a ausência familiar, que concede 

à instituição total responsabilidade sobre o idoso. A ociosidade é extremamente nociva e 
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causa sentimentos de inutilidade. Em estudo sobre a qualidade de vida de idosos 

institucionalizados na cidade de Natal-RN (cidade onde o grupo focal da ILPI foi 

realizado), Nunes, Menezes e Alchieri (2010) apontam que a principal insatisfação dos 

mesmos é com a falta de autonomia e endossam a característica de passividade também 

identificada na presente pesquisa. Há que se ressaltar, entretanto que a passividade dos 

idosos da pesquisa se deve mais à falta de autonomia que à falta de interesse em participar 

de atitividades. 

A partir do prejuízo que a ausência familiar provoca na vida dos idosos 

institucionalizados e da repercussão negativa dos problemas familiares, como briga com 

filhos e marido, relatados no grupo das idosas do GI, percebe-se a importância da família 

na vida dos idosos. O abandono, a falta de atenção, a exclusão social e a desvalorização 

são observados como fatores de alto poder de impacto sobre a qualidade de vida. A fala 

dos idosos da ILPI revela que esses sentimentos estão presentes na realidade atual deles, 

pois se sentem excluídos por estabelecerem pouco ou nenhum contato com a família e com 

a sociedade. Na UAM e no GI há relatos pontuais de experiências nas quais os idosos se 

sentiram excluídos, mas o que se observa é uma preocupação maior sobre como será no 

futuro, se eles serão assistidos caso se encontrem em uma situação de adoecimento ou se a 

família os rejeitará.  

O receio que os idosos dos três grupos focais relatam de serem marginalizados é 

bem fundamentado historicamente especialmente nas civilizações ocidentais em virtude da 

forma como o idoso sempre foi tratado (Araújo & Carvalho, 2005). A história mostra que o 

respeito aos idosos veio sempre acompanhado de certo interesse pelo que eles podem 

oferecer. É o status social que define o quanto alguém é inserido ou marginalizado na 

sociedade. Dessa forma, a ideologia do século XX de que todos devem se manter jovens 

independentemente da idade (Freitas, Maruyama, Ferreira & Mota, 2002; Barros, 2004) e a 
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busca incessante pelo adiamento do envelhecimento fazem parte da concepção do 

envelhecer sem saúde como um desleixo com os cuidados com o corpo e, por isso, a 

decadência (Debert, 2010).  

Por outro lado, se manter saudável significa prolongar a jovialidade e todos os 

benefícios da produtividade no mundo capitalista. Os idosos percebem que, cada vez mais, 

a forma de envelhecer depende muito deles. O adoecimento se configura nesse cenário 

como o principal vilão capaz de impedi-los viver a velhice como fase de ganhos (Neri & 

Yassuda, 2000) e de melhoria da qualidade de vida (Parente, 2006) e levá-los a viver o 

“envelhecimento patológico”, que é excludente. A redução da participação social, a 

passividade e a presença de patologias são apontadas na literatura como um círculo vicioso 

onde doença leva à reclusão e passividade e provoca prejuízos mentais e físicos (Souza & 

Chaves, 2007) distanciando o idoso do sonhado “envelhecimento ativo” (OMS, 2002). 

Dessa forma, os dados levantados nos grupos focais e endossados pela literatura mostram 

que os dois pilares de um envelhecimento com qualidade de vida são saúde e participação 

social, estando um completamente ligado ao outro. 

Segundo os idosos da UAM e do GI, condições financeiras satisfatórias para as 

necessidades do idoso e bom nível de educação também influenciam positivamente na 

qualidade de vida. Além de suprir as necessidades básicas, o dinheiro oferece o que os 

idosos chamam de “autonomia financeira”, que os garante poder para fazer escolhas na 

vida e viabiliza que ele permaneça atuante na sociedade. Mais uma vez, observa-se a 

perpetuação da ideologia capitalista através da preocupação dos idosos em não depender de 

terceiros e possuir o que trocar com a sociedade. A influência do nível de escolaridade e da 

renda na qualidade de vida de idosos corrobora com a literatura. Pesquisas mostram que 

idosos pobres, com baixa escolaridade e sedentários, são mais expostos a doenças e 

eventos estressores (Ribeiro, Neri, Cupertino & Yassuda, 2009; Ribeiro & Yassuda, 2007).  
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Especificamente quanto à educação, há uma relação significativa positiva entre 

escolaridade e capacidade funcional (Rosa, Benício, Latorre & Ramos, 2003) e atitudes 

positivas face à prática de exercícios físicos (Caetano & Raposo, 2005); e relação 

significativa negativa com sintomas de ansiedade (Paulo & Yassuda, 2010) e declínio 

cognitivo (Foss, Vale & Speciali, 2005). Os conteúdos condições financeiras e educação 

não emergiram no grupo focal composto pelos idosos da ILPI. Isso não significa, 

necessariamente, que esses fatores não influenciem a qualidade de vida de idosos 

institucionalizados, mas o menor contato social pode reduzir o acesso a dinheiro e 

informação, não sendo essas necessidades tão importantes. 

 Os idosos da UAM denunciam que o preconceito, o desrespeito e a violência são 

aspectos prejudiciais à qualidade vida, reivindicam mais respeito e afirmam se sentirem 

violentados sempre que têm seus direitos violados. Não por acaso, essas reclamações 

surgiram no grupo de nível de escolarização mais alto. Infere-se que, por serem mais bem 

informados, os idosos da UAM são melhor instruídos à reivindicar por seus direitos e se 

proteger contra possíveis maus tratos. Dessa forma, a educação também pode ter o papel de 

proteção do idoso. 

 Os idosos do GI e da ILPI consideram que suas crenças religiosas contribuem para 

que consigam viver bem. A religiosidade é tratada pelos idosos como um componente que 

os concede resiliência e ajuda a enfrentar dificuldades. Ter uma religião foi também 

identificado por Souza (2011) como uma importante fonte de apoio social e de 

enfrentamento de problemas. Panzini, Rocha, Bandeira e Fleck (2007) defendem que a 

espiritualidade esteja presente nos estudos sobre qualidade de vida. 

E, por fim, os dados mostram que é preciso repensar a inserção do conteúdo 

atividade sexual, uma vez que os idosos ficaram divididos sobre a importância do sexo 

para a qualidade de vida. No estudo de Fleck, Chachamovich e Trentini (2003) para avaliar 
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quais itens do WHOQOL-100 fariam parte do módulo OLD constatou-se, assim como na 

presente pesquisa, polêmica sobre a influência da atividade sexual na vida do idoso. Entre 

opinião dos idosos que não achavam a atividade sexual importante e os que a 

consideravam muito importante ponderou-se que a pergunta deveria ser reformulada de 

forma a não pressupor ato sexual, mas considerar apenas carinhos como beijos e abraços. 

Observa-se que as discussões a partir das perguntas norteadoras suscitaram os 

conteúdos que na escala de qualidade de vida WHOQOL-old se referem aos domínios 

participação social, atividades passadas presentes e futuras, autonomia e intimidade, 

enquanto os conteúdos dos domínios habilidades sensoriais e morte e morrer foram pouco 

ou nada abordados. Os idosos foram então indagados sobre a relevância dos conteúdos 

destes dois últimos domínios para a qualidade de vida.  

Quanto ao conteúdo de habilidades sensoriais, os participantes afirmaram que o 

funcionamento dos sentidos e as conseqüências de déficits sensoriais podem atrapalhar a 

vida de idosos e que este domínio deve ser considerado na avaliação da qualidade de vida. 

Sobre os conteúdos do domínio morte e morrer - quais sejam: preocupações, inquietações 

e temores sobre a morte e sobre morrer – os idosos foram unanimes em afirmar que não 

temem a morte e a interpretam como algo natural da vida, que não os inquieta. Apesar de 

serem conformados com a finitude da vida, sentem receio em sofrer com o adoecimento. A 

dor não é, entretanto o maior problema, mas o medo de não serem bem cuidados. Essa 

preocupação aparece com mais ênfase entre os idosos da ILPI que atribuem esse medo à 

ausência familiar. Os dados dos grupos focais mostraram que os conteúdos do domínio 

morte e morrer exercem pouca influência sobre a qualidade de vida dos idosos. Achados 

semelhantes podem ser verificados em pesquisa realizada por Sinoff, Iosipovici, Almog & 

Barnett-Greens (2008), que concluíram que idosos têm mais facilidade para lidar 

naturalmente com a morte que pessoas jovens. 
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Com base nos resultados dos grupos focais e a partir do alerta de León-Salas e 

Martínez-Martín (2010) sobre a possibilidade de que instrumentos podem não medir e o 

que as pessoas consideram relevante para sua qualidade de vida, algumas considerações 

merecem ser feitas sobre o conteúdo do WHOQOL-old. Os aspectos que os idosos 

apontaram como relevantes para a qualidade de vida estão estreitamente relacionados à 

participação social, o que dá aos conteúdos desse domínio certo destaque. Até a saúde, cuja 

relação com a qualidade de vida advém desde as origens dos dois termos e ocupa um ponto 

central quando se avalia o nível de satisfação de um sujeito quanto à sua qualidade de vida, 

tem sua importância atribuída principalmente à capacidade de oferecer condições para que 

o idoso permaneça socialmente participativo.  

Dessa forma, a primeira questão levantada pelo trabalho é o isolamento dos 

múltiplos aspectos que influenciam a qualidade de vida no momento de avaliá-la. O 

segundo é sobre a arbitrariedade em, além subdividir a medida da qualidade de vida, dar o 

mesmo peso a todos os aspectos que a influenciam. O terceiro levantamento, e talvez o que 

mais questione o modelo adotado para desenvolvimento do WHOQOL-old, é sobre a faceta 

morte e morrer. A pertinência dos conteúdos desse domínio merece ser reavaliada diante 

da facilidade dos idosos em lidar com o tema. Os participantes da pesquisa relacionaram 

suas preocupações na possibilidade de não terem assistência em caso de doença e, 

consequentemente, no momento da morte. Dessa forma sugere-se que, as perguntas sobre o 

morrer enfatizem mais os cuidados da hora da morte e o receio da falta de apoio que as 

questões relacionadas ao medo de morrer e de não poder controlar a morte.  

Os conteúdos religiosidade e atividade sexual foram elencados como fatores que 

contribuem para melhoria da qualidade de vida, mas não são abordados pelo instrumento. 
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5.2. Propriedades psicométricas do WHOQOL-old 

  O primeiro procedimento de análise dos dados do Estudo II, a EFA, gerou três 

possíveis modelos: um com cinco fatores, outro com seis fatores e um terceiro com sete 

fatores. Inicialmente os critérios indicaram melhor ajustamento dos modelos com seis e 

sete fatores.  Em comum a todos está à ausência do item OLD_3 que pertence ao fator 

autonomia e pergunta “Quanta liberdade você tem de tomar as suas próprias decisões?”. 

Por este item não ter carregado em nenhum dos modelos conclui-se que ele não contribui 

para a medida do traço latente. A retirada do item OLD_3 como estratégia para melhorar o 

desempenho da escala é observada no estudo de Chachamovich et. al.(2008) que utilizaram 

o modelo de Rasch (TRI) de análise e identificaram que esse item é pouco informativo. 

Além do OLD_3, a EFA aponta que o item OLD_9 (“O quanto você teme sofrer dor antes 

de morrer?”), do domínio morte e morrer, não carrega nos modelos com cinco e seis 

fatores e apresenta carga fatorial baixa (0,31) no modelo com sete fatores, apontando que 

este é um item pouco ou nada discriminativo.  

 Após a exclusão dos itens OLD_3 e OLD_9 as informações de ajuste foram 

recalculadas e chegou-se a decisão de que a melhor solução era a de seis fatores (RMSEA 

= 0,056,  p = 0,166). Apesar de apresentar o mesmo número de fatores do modelo original, 

a estrutura da versão obtida pela EFA propõe uma nova organização dos itens. O único 

fator que se manteve igual ao modelo original foi o F1 habilidades sensoriais. Isso 

significa que os itens OLD_1, OLD_2, OLD_10 e OLD_20 medem variáveis de um 

mesmo domínio. Os itens originalmente pertencentes ao domínio morte e morrer também 

se mantiveram juntos (F2: OLD_6, OLD_7 e OLD_8), mas o OLD_9 não carrega neste 

nem em nenhum outro fator.  

 Os itens dos domínios atividades passadas presentes e futuras, participação social, 

intimidade e autonomia se mesclam de alguma forma. Itens originalmente pertencentes aos 
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domínios participação social, atividades passadas, presentes e futuras e intimidade 

formam o maior fator (F4). Observa-se que esse fator reúne conteúdos sobre expectativas 

de futuras realizações (OLD_12, OLD_19), satisfação e reconhecimento sobre realizações 

passadas (OLD_13, OLD15) e satisfação com as atividades atuais (OLD_16, OLD_17 e 

OLD_18). A estrutura obtida a partir da EFA indica semelhança entre os itens que buscam 

medir a participação social e as atividades dos idosos, sugerindo que não se pode 

considerar que esses dois domínios medem traços latentes distintos.  

 A impossibilidade de distinção entre o nível de atividade do idoso e sua 

participação na sociedade faz sentido teórico. Pesquisas mostram que quanto mais ativos 

os idosos, maior sua participação na comunidade e na família, enquanto idosos inativos 

acabam socialmente excluídos (Minayo, 2007). Infere-se que o item OLD_22 (“Até que 

ponto você sente amor em sua vida?”), originalmente do domínio intimidade, foi agregado 

ao F4 pelo aspecto social implícito nas relações pessoais. O item apresenta carga fatorial 

baixa nesse fator (0,34), o que teoricamente pode ser explicado por estar mais relacionado 

à afetividade que à atividade e interação social. Não se podendo negar, entretanto que há 

um aspecto social subjacente às relações afetivas.  

 Com carga fatorial mais elevada (0,54), o OLD_22 carrega também no fator F5. 

Esse fator agrega itens que originalmente faziam parte dos domínios intimidade e 

atividades passadas presentes e futuras, representado pelo OLD_13. A união deste item 

aos demais itens do domínio intimidade pode decorrer da afetividade implícita à pergunta 

“O quanto você sente que recebeu o reconhecimento que merece na sua vida?”. A 

estrutura da EFA coloca o OLD_13 em dois domínios, o que indica que além de oferecer 

informação sobre as atividades do sujeito (atividades passadas, presentes e futuras), ele 

informa sobre as relações pessoais e afetivas do idoso. O F5 é mais um exemplo de que a 

afetividade e a participação social são relacionados. Participação social também se mistura 
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com autonomia: o fator F6 é composto pelos itens OLD_11 (“Até que ponto você consegue 

fazer as coisas que gostaria de fazer?”) e OLD_14 (“Até que ponto você sente que tem o 

suficiente para fazer em cada dia?”).  

 A partir da redação dos itens infere-se que a semelhança semântica entre eles pode 

ter provocado a junção dos dois em um mesmo domínio. Outra hipótese é que os idosos 

tenham tido dificuldades na distinção entre as duas perguntas. O fato é que fica claro que 

os conteúdos estão relacionados e, diferente da proposta WHOQOL-old, que criou o 

primeiro item para contribuir com o domínio autonomia e o segundo para avaliar 

participação social, a EFA mostra que eles contribuem para a medida de um mesmo traço 

latente. Segundo Pasquali (1986), um fator deve ter pelo menos três itens. Do contrário ele 

não representa um conjunto significativo de atitudes ou comportamentos capazes de 

oferecer informação sobre um conceito psicológico. É o caso também do fator F3, 

composto por dois itens originados do domínio autonomia: OLD_4 (“Até que ponto você 

sente que controla o seu futuro?”) e OLD_5 (“O quanto você sente que as pessoas ao seu 

redor respeitam a sua liberdade?”).  

A análise fatorial exploratória apresenta um modelo de seis fatores compostos por 

itens com carga fatorial ≥ 0,30 e ajuste residual próximo ao ideal (RMSEA = 0,056, p = 

0,166; RMSEA ideal = 0,05). Apenas os itens que, na estrutura do modelo original, 

pertenciam aos domínios habilidades sensoriais e morte e morrer não se integraram a itens 

de outros domínios. Uma possível justificativa para a manutenção desses dois domínios de 

acordo com a estrutura do modelo original, enquanto todos os outros itens da escala se 

mesclaram de alguma forma, é a distinção teórica de seus conteúdos. Por outro lado, os 

quatro demais domínios apresentam pontos em comum, ou dependentes, o que os fez criar 

uma modelo que não segue a mesma estrutura do modelo original, mas faz sentido teórico. 
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Observa-se que o domínio participação social é aquele cujos itens estão mais 

dispersos entre os fatores do modelo extraído pela EFA. O Manual do WHOQOL-old 

define que seu conteúdo “delineia a participação em atividades do quotidiano, 

especialmente na comunidade”. A participação em atividades prediz que o idoso tenha um 

mínimo de independência, que é o foco do domínio autonomia: “refere-se à 

independência na velhice e, portanto, descreve até que ponto se é capaz de viver de forma 

autônoma e tomar suas próprias decisões”. A participação de atividades na sociedade está 

estreitamente ligada à inserção social do idoso e às relações pessoais que ele estabelece, 

conteúdos esses contemplados pelo domínio intimidade: “avalia a capacidade de se ter 

relações pessoais e íntimas”. O conteúdo do domínio atividades passadas presentes e 

futuras, que “descreve a satisfação sobre conquistas na vida e coisas a que se anseia”, 

inclui o reconhecimento de terceiros sobre o que o idoso alcançou na vida e relaciona-se 

com participação social e com intimidade, cujo conteúdo “avalia a capacidade de se ter 

relações pessoais e íntimas” (Manual WHOQOL-old). 

 Obteve-se a partir a AFE um modelo com estrutura fatorial teoricamente plausível, 

mas com problemas: 

 impureza fatorial e falta de precisão dos itens que carregam em mais de um 

fator (OLD_13 e OLD_22) 

 fragilidade e incapacidade de fatores para representar uma dimensão (F3 e 

F6) 

 O argumento da amplitude de conceito se aplica mais uma vez para explicar a 

dificuldade em definir quais variáveis determinam a qualidade de vida (Gordia et. al, 2011; 

Natuveli & Blane, 2008). A criação de domínios distintos que meçam aspectos específicos 

da qualidade de vida é dificultada em virtude da multiplicidade de fatores que contribuem 

para a qualidade de vida e da relação entre todos eles. Pela complementaridade dos 
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diversos aspectos que fazem parte da qualidade de vida é preciso repensar a proposta de 

pontuação do WHOQOL-old na qual cada faceta produz um escore próprio (Manual 

WHOQOL-old). 

Após a análise fatorial foi realizada a análise das categorias de resposta dos itens. 

Dois tipos de redução de categorias foram testados (tipo 1 = 1+2, 3, 4+5 e tipo 2 = 1, 

2+3+4, 5) e concluiu-se que tanto o modelo original, quanto a versão extraída pela EFA 

apresentaram melhor ajuste quando tiveram suas opções de resposta reduzidas de cinco 

para três categorias. Os melhores valores de critério de informação foram obtidos com a 

redução tipo 2: -2loglikelihood (original = 9026,36; EFA = 8993,90), AIC (original = 

9218,36; EFA = 9183,90) e BIC (9584,51; EFA = 9546,24). Infere-se a necessidade de 

redução de categorias se deve à dificuldade de compreensão de idosos com baixa 

escolarização. É mais fácil escolher entre “nada” “médio” ou “completamente” do que 

optar pela opção que melhor expressa os pensamentos entre as categorias “nada”, “muito 

pouco”, “médio”, “muito” e “completamente”. Ao considerar as características da 

população nordestina quanto ao nível educacional, a redução de categorias é uma estratégia 

plausível ainda que se perca no poder de especificidade da resposta.   

Um estudo sobre o módulo abreviado do WHOQOL, o WHOQOL-bref, também 

identificou que três categorias de resposta funcionam melhor que cinco categorias de 

resposta quando a escala é utilizada com sujeitos com baixo nível educacional, pois eles 

não conseguem discriminar bem todas as opções, o que compromete a consistência de suas 

respostas (Chachamovich.et al., 2009). A redução de categorias de reposta também foi 

empregada como uma estratégia de sucesso de por Chachamovich, Fleck, Trentini e Power 

(2008) quando buscaram refinar o WHOQOL-old utilizando os dados originais que 

serviram de validação no Brasil. A redução de cinco para três categorias de resposta foi 

mais uma vez bem sucedida em estudo utilizando o módulo WHOQOL para sujeitos com 
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deficiências intelectivas, o WHOQOL-ID.  Os autores perceberam que oferecer cinco 

categorias de respostas é expor os indivíduos a um esforço desnecessário, e que a escala 

obteve melhor desempenho psicométrico com três categorias de resposta apesar de perder a 

precisão com a redução de opções de resposta (Fang, Fleck, Green, McVilly, Hao, Tan, 

Fu1 & Power, 2011). Não se pretende aqui comparar idosos a sujeitos com deficiências 

intelectivas, mas é sabido que a falta de oportunidade de frequentar a escola prejudica o 

desenvolvimento de habilidades dos indivíduos e que idosos analfabetos estão mais 

sujeitos ao declínio cognitivo (Souza & Chaves, 2005; Foss, Vale & Speciali, 2005). 

Diante dos dados e das constatações em outros estudos, infere-se que quanto mais 

opções de resposta maior a dificuldade dos idosos em escolher a categoria que melhor 

expressa sua opinião, sendo mais indicado para o WHOQOL-old com idosos nordestinos, 

ou de qualquer outra população cujos idosos sejam pouco escolarizados, o uso da escala 

tipo Likert de três pontos. 

 As estratégias de exclusão de itens e redução de categorias melhoraram o 

desempenho da escala WHOQOL-old na população pesquisada. Entretanto, apesar do 

modelo empírico apresentar melhor ajuste que o modelo teórico, atestado pelos valores de 

critério de informação (AIC e BIC), a escala ainda apresenta RMSEA abaixo do ideal.  

  

5.3. Convergências e divergências entre o Estudo I e o Estudo II  

Primeiramente será abordada a questão sobre o que os idosos entendem por 

qualidade de vida e o conceito que fundamentou a elaboração do WHOQOL-old. Os três 

grupos focais consideraram que bem estar é sinônimo de qualidade de vida. A relação entre 

os dois termos está ligada à disseminação da qualidade de vida como uma medida em 

saúde e da influência da Psicologia Positiva em estudá-la sob o foco dos aspectos positivos 
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(Fleck, 2008). Apesar de qualidade de vida ser mais abrangente que bem estar, a relação 

que os idosos fizeram entre eles faz sentido quando comparada à base teórica dos 

instrumentos WHOQOL, que consideram em grande medida a saúde para avaliação da 

qualidade de vida (Bonomi, Patrick & Martin, 1999). O conceito de bem estar é tão amplo 

quanto o de qualidade de vida e ambos são baseados no nível de satisfação do sujeito, 

características que reiteram o caráter subjetivo desses construtos. 

Algumas considerações podem ser feitas sobre os conteúdos indicados pelos idosos 

como influentes na qualidade de vida, e os conteúdos e a organização dos itens do 

WHOQOL-old. Observou-se que os dois estudos identificaram que a participação social é 

um conteúdo central na qualidade de vida. Nos grupos focais, dois grandes pilares foram 

identificados: saúde e inserção social. À saúde é atribuído como principal papel o de 

oferecer condições para que o idoso permaneça socialmente participativo. No modelo 

extraído pela EFA um grande fator integra itens originalmente pertencentes às facetas 

participação social, atividades passadas presentes e futuras, intimidade e autonomia; e 

outro fator reúne itens  de participação social e autonomia. Percebeu-se que, também na 

estrutura fatorial, os itens que abordam a inserção social se ligaram a diversos conteúdos 

demonstrando centralidade. A necessidade do idoso em estar presente na comunidade 

perpassa seu desejo por ter saúde, apoio familiar, condições financeiras, ocupação e 

entreter-se. De igual forma, problemas como abandono, desvalorização, falta de atenção, 

exclusão social, preconceito, desrespeito e violência são reflexos da forma como o idoso 

está inserido (ou excluído) no meio social. 

De acordo com os resultados, a saúde está perdendo espaço para a participação 

social quando se trata de qualidade de vida. Os avanços na área da medicina e a cada vez 

maior facilidade em se chegar a idades avançadas de forma saudável podem ser 

responsáveis pela maior preocupação do idoso em estar participativo do que propriamente 
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com sua saúde. De acordo com o conceito de “envelhecimento ativo” da OMS (2002), que 

apresenta um discurso  otimista sobre o envelhecimento, essa é uma fase de ganhos, e se 

devem buscar condições para vivê-la de forma saudável e socialmente participativa. Ao 

idoso cabe cuidar de si para se manter ativo e com o vigor da juventude (Debert, 2010). 

Com base nesse raciocínio, é compreensível que seja atribuído menor valor às 

preocupações com a morte. Os idosos dos grupos focais não consideraram o medo da 

morte como algo que atrapalha a qualidade de vida, e o item “O quanto você teme sofrer 

dor antes de morrer?” não se mostrou informativo na escala WHOQOL-old. Entretanto, 

demais itens do domínio morte e morrer permaneceram no modelo empírico. 

Os domínios cujos conteúdos foram pouco ou nada abordados nos grupos focais 

foram os mesmos que se mantiveram isolados na estrutura fatorial: habilidades sensoriais 

e morte e morrer. O primeiro conteúdo foi mencionado nos grupos focais apenas 

superficialmente em virtude de sua relação com a saúde; e o segundo apareceu ligado ao 

medo do abandono em caso de adoecimento. Esses mesmos domínios apresentaram 

problemas de interação item-total no estudo de Chachamovich et.al. (2008), que também 

optou por excluir o item OLD_9 excluído para melhorar o desempenho da escala.   

A integração dos itens de todos os domínios do WHOQOL-old no modelo empírico 

(com exceção de habilidades sensoriais e morte e morrer) e a importância dada à inserção 

social do idoso como ponto central da qualidade de vida dessa população suscita o 

levantamento das questões sobre a organização dos itens no modelo original e a pontuação 

por faceta. Os resultados sugerem que a medida de qualidade de vida não deve ser facetada 

em virtude da grande relação entre seus fatores. Além disso, é arbitrário oferecer escores 

de mesmo peso para as diferentes facetas, pois alguns aspectos são considerados mais 

influentes que outros na avaliação da qualidade de vida. 
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6. Considerações Finais 

 

A heterogeneidade do processo de envelhecimento e a multidimensionalidade do 

construto da qualidade de vida são dois desafios para os instrumentos que pretendem 

avaliar a qualidade de vida de idosos. A presente dissertação parte da idéia de que não se 

pode tomar como válido um instrumento de medida desenvolvido em uma população 

específica e utilizá-lo em outras realidades sem um estudo prévio que avalie seu 

ajustamento. Diante da variabilidade de culturas e realidades sociais no Brasil, os estudos 

de validação da escala WHOQOL-old se mostram limitados pela participação exclusiva de 

idosos da região Sul (Fleck, Chachamovich e Trentini, 2003; 2006).  

Por isso, buscou-se analisar os indicadores psicométricos da escala WHOQOL-old 

em um contexto distinto como o da população de idosos nordestinos. Em virtude das 

especificidades culturais dessa região foi tomado o cuidado de investigar o quanto a base 

conceitual que serviu de desenvolvimento da escala faz sentido para os idosos. Dessa 

forma o estudo foi realizado sob duas óticas: os critérios psicométricos que definem a 

capacidade do instrumento em medir o que se propõe, e a percepão dos próprios idosos 

sobre a pertinência das variáveis adotadas pela escala para medir sua qualidade de vida. 

A utilização do desenho de métodos múltiplos foi de fundamental importância para 

a obtenção dos objetivos do estudo. A triangulação dos dados permitiu que os números 

fornecidos pela estatística se enriquecessem e fizessem sentido não apenas de acordo com 

a literatura, mas principalmente com o discurso dos idosos, conhecedores da própria 

realidade.   

Os achados do presente estudo apresentam consonâncias e dissonâncias com a 

literatura. Quanto ao significado de qualidade de vida, sua associação com bem estar 
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reforça a idéia de que o seu estudo só pode ser feito a partir da autoavaliação do indivíduo 

sobre como se percebe. Comumente os conceitos de qualidade de vida e saúde são usados 

indistintamente devido à importância de estar saudável para viver vivem bem. No entanto, 

a inserção social se mostrou a grande protagonista entre as influências da qualidade de 

vida. A pesar de a saúde ter sido prontamente lembrada pelos idosos quando indagados 

sobre o que melhora a qualidade de vida, ela é descrita como um dos meios pelos quais se 

mantêm ativo com o passar da idade. Parafraseando Lyndon Johnson (Fleck, 2008), para 

medir a qualidade de vida de um idoso é mais importante conhecer sua vida social que lhe 

fazer um check-up médico. 

A centralidade dos conteúdos relacionados à inserção social foi observada no 

discurso dos idosos e no modelo extraído pela análise fatorial. A integração dos itens 

originalmente pertencentes aos domínios participação social, atividades passadas 

presentes e futuras, autonomia e intimidade fez com que os itens que abordam a inserção 

social se ligassem a diversos conteúdos, destacando seu caráter central e relevância. Menos 

relevante foram consideradas as questões relacionadas ao medo e as preocupações com a 

morte. A partir da estrutura fatorial do modelo empírico e da existência de aspectos mais e 

menos influentes na qualidade de vida dos idosos questiona-se a estratégia de pontuação da 

escala WHOQOL-old, que isola grupos de itens e atribui a todos a mesma pontuação. 

A adoção da estratégia de redução de categoriais de resposta em virtude da baixa 

escolarização dos participantes comprovou a necessidade da preocupação com as 

características culturais de cada população antes do uso de qualquer instrumento 

padronizado. A eficácia da redução de cinco para três categorias em instrumentos 

WHOQOL foi também comprovada em outras populações pouco escolarizadas 

(Chachamovich.et al., 2009) e com deficiências intelectuais (Fang, Fleck, Green, McVilly, 

Hao, Tan, Fu1 & Power, 2011), o que sugere o sucesso desse procedimento entre 
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populações variadas que tenham em comum a dificuldade em compreender a escala Likert 

de cinco pontos. No entanto, a necessidade de redução de categorias para refinamento da 

escala WHOQOL-old com sujeitos sem baixa escolaridade (Chachamovich, Fleck, Trentini 

e Power, 2008) indica que o problema não está, necessariamente, na dificuldade de 

compreensão de um grupo específico de respondentes, mas na forma como os itens são 

estruturados e na pouca clareza do tema aos respondentes. 

Pontua-se como limitação do estudo a ausência de uso de modelos estatísticos 

sofisticados como a Teoria de Resposta ao Item (TRI) devido à dificuldade de acesso 

instrumental. A continuação das análises aqui apresentadas está sendo feita utilizando os 

modelos multidimensionais e bifator da TRI. O modelo bifator é uma alternativa para 

trabalhar com medidas amplas que reúnam diversos indicadores pela capacidade desse 

modelo de representar conjuntos de dados multidimensionais. Ele oferece uma estrutura 

complexa de calibração de itens e maior liberdade à organização da estrutura fatorial (Li & 

Rupp, 2011; Reise, Morizot, & Hays, 2007). 

As fragilidades do instrumento decorrem da dificuldade em padronizar uma medida 

capaz de contemplar toda a abrangência do construto da qualidade de vida e ainda respeitar 

as especificidades de diferentes populações. A existência de instrumentos não é condição 

sine qua non para seu uso, especialmente em contextos tão distintos. 
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ANEXO 1 

WHOQOL–old 

 

 

As seguintes questões perguntam sobre o quanto você tem tido certos sentimentos nas 

últimas duas semanas. 

 
 

 As seguintes questões perguntam sobre quão completamente você fez ou se sentiu 

apto a fazer algumas coisas nas duas últimas semanas. 
 

 Nada 
Muito 

pouco 
Médio Muito Completamente 

1. Até que ponto as perdas nos seus sentidos (por exemplo, 

audição, visão, paladar, olfato, tato), afetam a sua vida diária? 
1 2 3 4 5 

2. Até que ponto a perda de, por exemplo, audição, visão, 

paladar, olfato, tato, afeta a sua capacidade de participar em 

atividades? 

1 2 3 4 5 

3. Quanta liberdade você tem de tomar as suas próprias 

decisões? 
1 2 3 4 5 

4. Até que ponto você sente que controla o seu futuro? 1 2 3 4 5 

5. O quanto você sente que as pessoas ao seu redor respeitam a 

sua liberdade? 
1 2 3 4 5 

6. Quão preocupado você está com a maneira pela qual irá 

morrer? 
1 2 3 4 5 

7. O quanto você tem medo de não poder controlar a sua morte? 1 2 3 4 5 

8. O quanto você tem medo de morrer? 1 2 3 4 5 

9. O quanto você teme sofrer dor antes de morrer? 1 2 3 4 5 

 Nada 
Muito 

pouco 
Médio Muito Completamente 

10. Até que ponto o funcionamento dos seus sentidos (por 

exemplo, audição, visão, paladar, 

olfato, tato) afeta a sua capacidade de interagir com outras 

pessoas? 

1 2 3 4 5 

11. Até que ponto você consegue fazer as coisas que gostaria de 

fazer? 
1 2 3 4 5 

12. Até que ponto você está satisfeito com as suas oportunidades 

para continuar alcançando 

outras realizações na sua vida? 

1 2 3 4 5 

13. O quanto você sente que recebeu o reconhecimento que 

merece na sua vida? 
1 2 3 4 5 

14. Até que ponto você sente que tem o suficiente para fazer em 
cada dia? 

1 2 3 4 5 
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 As seguintes questões pedem a você que diga o quanto você se sentiu satisfeito, 

feliz ou bem sobre vários aspectos de sua vida nas duas últimas semanas. 

 

 
 

 As seguintes questões se referem a qualquer relacionamento íntimo que você 

possa ter. Por favor, considere estas questões em relação a um companheiro ou uma pessoa 

próxima com a qual você pode compartilhar (dividir) sua intimidade mais do que com 

qualquer outra pessoa em sua vida. 
 

 

 
 

 

VOCÊ TEM ALGUM COMENTÁRIO SOBRE O QUESTIONÁRIO? 

 

OBRIGADO(A) PELA SUA COLABORAÇÃO! 

 

 Nada 
Muito 

pouco 
Médio Muito Completamente 

15. Quão satisfeito você está com aquilo que alcançou na sua 

vida? 
1 2 3 4 5 

16. Quão satisfeito você está com a maneira com a qual você 

usa o seu tempo? 
1 2 3 4 5 

17. Quão satisfeito você está com o seu nível de atividade? 1 2 3 4 5 

18. Quão satisfeito você está com as oportunidades que você 

tem para participar de atividades da comunidade? 
1 2 3 4 5 

19. Quão feliz você está com as coisas que você pode esperar 

daqui para frente? 
1 2 3 4 5 

20. Como você avaliaria o funcionamento dos seus sentidos 

(por exemplo, audição, visão, paladar, olfato, tato)? 
1 2 3 4 5 

 Nada 
Muito 

pouco 
Médio Muito Completamente 

21. Até que ponto você tem um sentimento de 
companheirismo em sua vida? 

1 2 3 4 5 

22. Até que ponto você sente amor em sua vida? 1 2 3 4 5 

23. Até que ponto você tem oportunidades para amar? 1 2 3 4 5 

24. Até que ponto você tem oportunidades para ser amado? 1 2 3 4 5 
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ANEXO 2 

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO 

APLICAÇÃO REALIZADA EM ___/___/2011. 

(   ) CASA   (   ) CENTRO DE CONVIVÊNCIA 

(   ) GRUPO DE IDOSOS (   ) POSTO DE SAÚDE 

(   ) UnATI   (   ) Outros _________________________ 

 

 

1. Qual é sua idade?  _______anos                                            

99.NR   

 

2. Qual é sua data de nascimento? 

_____/_____/________                       

99.NR           

 

11. Em geral, como (a) Sr (a) avalia sua saúde: 

(  ) Boa 

(  ) Regular 

(  ) Ruim 

 

3. Gênero  

1. Masculino  2. Feminino 

 

4. Qual é o seu estado civil?  

1. Casado/a  

2. Solteiro/a  

3. Divorciado/a, separado/a ou desquitado/a 

4. Viúvo/a 

99.NR 

 

5. Até que ano de escola o/a senhor/a estudou? 

1. Nunca foi à escola, ou não chegou a concluir a 1ª série primária ou o curso de 

alfabetização de adultos 

2. Curso de alfabetização de adultos  

3. Até o ____ ano do Primário (atual nível Fundamental 1ª a 4ª série)  

4. Até o ____ ano do Ginásio (atual nível Fundamental, 4ª a 8ª série)  

5. Até o ____ ano do Científico, Clássico (atuais Curso Colegial) ou Normal (Curso de 

Magistério)  

6. Até o ____ ano do Curso Superior 

7. Pós-graduação incompleta 

8. Pós-graduação completa, com obtenção do título de Mestre ou Doutor 

99.NR 

Cálculo dos anos de escolaridade: _______. 

 

06. Qual a sua renda mensal, proveniente do seu trabalho, da sua aposentadoria ou pensão? 
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R$ ____________ (em valor bruto) 
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ANEXO 3 

Mini-Exame do Estado Mental 

Vou fazer algumas perguntas e peço que o senhor preste atenção para 

respondê-las. 
CERTO ERRADO NR 

1. Que dia é hoje? 1 0 99 

2. Em que mês estamos? 1 0 99 

3. Em que ano estamos? 1 0 99 

4. Em que dia da semana estamos? 1 0 99 

5. Que horas são agora aproximadamente? (Aceitar a variação de mais ou 

menos meia hora) 
1 0 99 

6. Em que local estamos? (Apontar pro chão – dormitório, sala, quarto) 1 0 99 

7. Que local é este aqui? (Apontar ao redor – casa, hospital, instituto) 1 0 99 

8. Em que bairro nós estamos ou qual o nome de uma rua próxima? 1 0 99 

9. Em que cidade nós estamos? 1 0 99 

10. Em que estado nós estamos? 1 0 99 

Vou dizer três palavras. Escute bem. Quando eu acabar de dizer as três palavras o senhor vai 

repetir: CARRO, VASO, TIJOLO. (Pontue a primeira tentativa. Caso o idoso não tenha acertado 

repita até três vezes para que ele aprenda). 

11. CARRO 1 0 99 

12. VASO 1 0 99 

13. TIJOLO 1 0 99 

Gostaria que o senhor me dissesse quanto é: (Corrija erros antes de prosseguir) 

14. 100 – 7 1 0 99 

15. 93 – 7 1 0 99 

16. 86 – 7 1 0 99 

17. 79 – 7 1 0 99 

18. 72 – 7 1 0 99 

O senhor lembra das três palavras que lhe pedi que repetisse agora há pouco? 

19. CARRO 1 0 99 

20. VASO 1 0 99 

21. TIJOLO 1 0 99 

22. (Mostre um relógio) O que é isso? 1 0 99 

23. (Mostre uma caneta) O que é isso? 1 0 99 

24. Vou dizer uma frase. Preste bem atenção e repita quando eu acabar de 

falar. 

“NEM AQUI, NEM ALI, NEM LÁ”. 

1 0 99 

Pegue este papel com a mão direita. Dobre-o ao meio e o coloque no chão. (Explique o comando 

de uma vez só e só) 

25. Pega o papel com a mão direita 1 0 99 

25. Dobra o papel ao meio 1 0 99 

26. Coloca o papel no chão 1 0 99 

28. Vou lhe mostrar uma folha onde está escrita uma frase. Leia e faça o 

que a frase pede. (Mostrar o papel em que está escrito “FECHE OS 

OLHOS”) 

1 0 99 

29. Gostaria que o senhor escrevesse uma frase. Qualquer uma de sua 

escolha, não precisa ser grande (Espaço indicado abaixo. Cobrir o 
1 0 99 
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instrumento para que o idoso não veja). 

30. Vou lhe mostrar um desenho e gostaria que o senhor o copiasse o mais 

parecido possível. (Considere acerto se o idoso fizer os dois pentágonos 

com a intercessão entre eles). 

1 0 99 

                                                                                                                                      31. Pontuação 

geral: ______  

 

FRASE: 
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ANEXO 4 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA       

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA ENVOLVENDO SERES HUMANOS 

 

FORMULÁRIO DE PARECER DO CEP – UEPB 

PROJETO: CAAE N: 0505.0.133.000-10 

PARECER 

 

   X    APROVADO 

          NÃO APROVADO 

         PENDENTE 

 

TITULO: DESENVOLVIMENTO DE ESCALA DE QUALIDADE DE VIDA PARA 

IDOSOS 

PESQUISADOR: ISIS SIMÕES LEÃO 

 

DESCRIÇÃO: 

Considerando que o projeto de pesquisa atende as exigências listadas no check-list do 

CEP/UEPB, somos de parecer favorável ao desenvolvimento da pesquisa pelo 

cumprimento das considerações éticas necessárias. 

 

Campina Grande,     03/11/2010                     Relator: 07 
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ANEXO 5 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Ciências Humanas Letras e Artes 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezado (a) participante,  

Esta pesquisa tem o propósito de investigar a qualidade de vida do idoso, pois 

gostaríamos de compreender melhor com quê qualidade os idosos estão vivendo atualmente. 

Este estudo compreende uma pesquisa da aluna Isis Simões Leão, mestranda pelo 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia, na Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. 

Todas as informações prestadas por você serão tratadas confidencialmente, ou seja, 

somente a equipe de pesquisadores terá acesso a elas. Toda e qualquer divulgação de 

resultados será feita na forma dos dados agrupados (porcentagens, médias, etc.), sem 

identificação das pessoas que tomaram parte. Gostaríamos de esclarecer também que estão 

sendo respeitados todos os princípios éticos relacionados a pesquisas com seres humanos, 

conforme o Conselho Nacional de Saúde e o que estabelece o Comitê de Ética na Pesquisa. 

Sua participação é absolutamente voluntária – esperamos que concorde em 

participar.  

Desde já, agradecemos enormemente sua atenção e a colaboração dada a esta 

solicitação. Colocamo-nos a sua disposição para eventuais esclarecimentos. Um contato 

direto poderá ser feito através do e-mail: isisleao@gmail.com. 

Nestes termos, eu estou aceitando participar desta pesquisa, realizada pela 

pesquisadora Isis Simões Leão. 

________________________________ __________________________________ 

                         Participante                                                        Pesquisador 

 

 

 

 

 

 

                            Digital 


