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RESUMO 

 

O acelerado crescimento da população idosa é uma realidade mundial, configurando-se um 

dos maiores desafios para a saúde pública contemporânea. Considerando o envelhecimento 

um fenômeno multidimensional e a ampliação da expectativa de vida, põe-se em evidência a 

necessidade de investigar se o prolongamento da longevidade está acompanhado de níveis 

satisfatórios de Qualidade de Vida (QV). Objetivou-se neste estudo avaliar a QV de idosos da 

microrregião do Curimataú ocidental paraibano, explicada por suas condições de vida e saúde. 

Consta de um estudo observacional transversal com desenho quantitativo realizado com 444 

idosos de cinco municípios: Barra de Santa Rosa, Cuité, Nova Floresta, Remígio e Sossego. 

Para obtenção das informações, foram utilizados os seguintes instrumentos: I) Questionário 

para coleta de dados pró-idoso, para as características sociodemográficas, clínicas e 

comportamentais; e II) Questionário WHOQOL-Old, para mensuração e avaliação da QV. Os 

dados foram processados no software IBM-SPSS Statistics 20.0 por meio dos testes ANOVA 

(one-way), t-Student, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis e correlação de Pearson, sendo p-

valores<0,05 aceitos como estatisticamente significativos. Os resultados apontam uma boa 

QV global (ETT=65,69%), com melhor avaliação por idosos do sexo masculino, com idade 

entre 60 e 74 anos, casados, morando com cônjuge e filhos, sem cuidador, praticantes de 

exercícios físicos, com até um problema de saúde diante de um aspecto de multimorbidade e 

com muito boa e/ou boa avaliação das necessidades básicas. O estresse autorreferido 

apresentou uma correlação significativa negativa diante da QV global, onde quanto maior a 

percepção do estresse, pior a avaliação da QV. Na avaliação facetada da QV, o 

Funcionamento Sensório apresentou o melhor desempenho (ETF=68,86%) e a Participação 

Social (PSO) o pior (ETF=60,37%). No modelo de regressão linear múltipla, a PSO 

isoladamente é responsável por 51,8% (R
2
=0,518) de explicação da QV global. Na 

intercorrelação entre as facetas do WHOQOL-Old, apenas Morte e Morrer não revelou 

significância. A harmonia evidenciada entre as facetas suscita a necessidade de assegurar uma 

atenção integral à saúde do idoso, em especial na compreensão da participação social como 

elemento intrínseco à QV e que demanda a rediscussão e reconstrução de ações individuais e 

coletivas, familiares e comunitárias, políticas e governamentais. Logo, garantir um 

envelhecimento ativo, saudável, participativo e com QV é o grande desafio. 

 

Palavras-chave: Idoso; Envelhecimento; Qualidade de vida; Atenção integral à saúde. 
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ABSTRACT 

 

 

The fast growth of the elderly population is a reality throughout the world and has become 

one of the greatest challenges for contemporary public health. When considering the increased 

life expectancy and the aging as a multidimensional phenomenon, one should highlight the 

need to investigate if the increase of longevity is associated with satisfactory levels of Quality 

of Life (QOL). This study has the objective of assessing the QOL of elderly people from the 

Paraíba’s Western Curimataú microregion, explained by its health and living conditions. This 

is a cross-sectional and observational study with quantitative design held with 444 elderly 

people from five cities: Barra de Santa Rosa, Cuité, Nova Floresta, Remígio e Sossego. In 

order to obtain information, the following instruments were used: I) Questionnaire for 

collection data related to the elderly population, for sociodemographic, clinical and behavioral 

characteristics; and II) WHOQOL-Old questionnaire, with a view to measuring and assessing 

QOL. Data were processed on the IBM-SPSS Statistics 20.0 software by means of the 

ANOVA (one-way), Student’s t, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis and Pearson’s correlation 

tests, with p-values<0,05 accepted as being statistically significant. The results indicate a 

good global QOL (ETT=65,69%), with better assessment by elderly men, aged between 60 

and 74 years, married, living with partner and children, without caregiver, physical activity 

practitioners, with up to one health problem before an aspect of multimorbidity and with very 

good and/or good assessment of basic needs. The self-reported stress showed a negative 

significant correlation before the global QOL, where the greater the perception of stress, the 

worse the assessment of QOL. In the faceted assessment of QOL, the Sensory Operation 

showed the best performance (ETF= 68,86%) and the Social Participation (SP) the worst 

(ETF=60,37%). In the multiple linear regression model, SP is singly responsible for 51,8% 

(R
2
=0,518) of explanation of the global QOL. In the intercorrelation among the WHOQOL-

Old facets, only Death and Dying did not reveal significance. The harmony highlighted 

among the facets raises the need to ensure a comprehensive health care for the elderly 

population, especially in understanding the social participation as an intrinsic part of the QOL 

and that it requires the re-discussion and reconstruction of individual and collective, family 

and community, political and government actions. Hence, guaranteeing an active, healthy and 

participatory aging, with QOL, is the major challenge. 

 

Keywords: Elderly; Aging; Quality of life; Comprehensive health care. 
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RESUMEN 

 

 

El acelerado crecimiento de la población anciana es una realidad mundial, configurándose 

como uno de los mayores desafíos para la salud pública contemporánea. Considerando el 

envejecimiento como un fenómeno multidimensional y la ampliación de la expectativa de 

vida, se pone en evidencia la necesidad de investigar si la prolongación de la longevidad está 

acompañada de niveles satisfactorios de Calidad de Vida (CV). Este estudio tuvo como 

objetivo evaluar la CV de ancianos de la microrregión de Curimataú occidental de Paraíba, 

explicada por sus condiciones de vida y salud. Este es un estudio observacional transversal 

con diseño cuantitativo efectuado con 444 ancianos de cinco ciudades: Barra de Santa Rosa, 

Cuité, Nova Floresta, Remígio y Sossego. Para obtención de las informaciones, fueron 

utilizados los siguientes instrumentos: I) Cuestionario para recolección de datos de los 

ancianos, esto incluye las características sociodemográficas, clínicas y comportamentales; y 

II) Cuestionario WHOQOL-Old, para mensuración y evaluación de la CV. Los datos fueran 

procesados en el software IBM-SPSS Statistics 20.0 por medio de los exámenes ANOVA 

(one-way), t-Student, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis y correlación de Pearson, siendo p-

valores<0,05 aceptados como estadísticamente significativos. Los resultados apuntan una 

buena CV global (ETT=65,69%), con mejor evaluación hecha por ancianos del sexo 

masculino, con edad entre 60 y 74 años, casados, viviendo con cónyuge e hijos, sin cuidador, 

practicantes de ejercicios físicos, y hasta con un problema de salud delante de un aspecto de 

multimorbidad y con muy buena y/o buena evaluación de las necesidades básicas. El estrés 

auto referido presentó una correlación significativa negativa delante de la CV global, donde 

cuanto mayor la percepción del estrés, peor la evaluación de la CV. En la evaluación facetada 

de la CV, el Funcionamiento Sensorial presentó el mejor desempeño (ETF=68,86%) y la 

Participación Social (PSO) el peor (ETF=60,37%). En el modelo de regresión linear múltiple, 

la PSO aisladamente es responsable por 51,8% (R
2
=0,518) de explicación de la CV global. En 

la intercorrelación entre las facetas del WHOQOL-Old, apenas Muerte y Morir no reveló 

significancia. La harmonía evidenciada entre las facetas suscita la necesidad de asegurar una 

atención integral a la salud del anciano, especialmente en la comprensión de la participación 

social como elemento intrínseco de la CV y que requiere la rediscusión y reconstrucción de 

acciones individuales y colectivas, familiares y comunitarias, políticas y gubernamentales. Por 

consiguiente, garantizar un envejecimiento activo, saludable, participativo y con CV es el 

gran desafío. 

 

Palabras clave: Anciano; Envejecimiento; Calidad de vida; Atención integral a la salud. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O envelhecimento populacional vem revelando-se, nas últimas décadas, como uma 

realidade mundial. Acompanhado a este crescimento do contingente de idosos, 

especificamente no Brasil - representado por mais de 20 milhões segundo dados oficiais -, 

vem o desafio social e de saúde pública para garantir condições satisfatórias durante a velhice, 

demandando de modo genérico a implementação eficaz e efetiva de políticas, programas e 

práticas por toda a sociedade. Diante desta realidade, vislumbra-se a necessidade de discutir e 

refletir com maior profundidade a qualidade de vida da população idosa, haja vista ser este 

um paradigma social a ser (re) construído na medida em que se almeja o triunfo do 

envelhecimento e da longevidade.  

 Em conformidade com este raciocínio, o objeto desta pesquisa envolve a combinação 

entre as temáticas “envelhecimento” e “qualidade de vida do idoso” e sua relação com fatores 

sócio-demográficos, clínicos e comportamentais, os quais permitem uma tradução das 

condições de vida e saúde dos idosos estudados. Dessa forma, compreendendo o processo de 

envelhecimento como multidimensional e dinâmico, estudar as nuances da qualidade de vida 

nesse contexto delineia a possibilidade de verificar a influência das características 

biopsicossociais transformadas ao longo do avançar da idade na “percepção do indivíduo de 

sua posição na vida, no contexto da sua cultura e no sistema de valores em que vive e em 

relação a suas expectativas, seus padrões e suas preocupações” – conceito adotado pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) para a expressão Qualidade de Vida (QV).   

O interesse pela temática advém, a priori, do vínculo gerado com o campo da Saúde 

Coletiva (SC) e Atenção Primária à Saúde (APS) no início da minha trajetória acadêmico-

profissional enquanto enfermeiro, em que no cenário vivenciado, práticas de atenção à saúde 

do idoso eram visualizadas e executadas de modo fragmentado, desqualificado e acrítico, não 

respeitando a sua autonomia e os seus direitos enquanto cidadão. Havia nitidamente uma 

dissimilaridade com a contextualização teórica. Aquele panorama, nos próximos anos, 

despontaria como uma provocação à necessidade de apropriar-me, com maior ênfase, das 

dimensões atreladas aos conceitos e práticas relacionados à saúde do idoso. Isso me 

aproximou, portanto, do conhecimento acerca do constructo subjetivo e multifacetado da QV. 

Em meio a leituras cotidianas e ações desenvolvidas na Estratégia Saúde da Família 

(ESF) junto à população idosa do município de São Luís do Curu - CE, veio à tona a 

aspiração para enveredar pelo campo da investigação científica, no intuito de desvelar 

questões que transcendiam não apenas o cuidado de Enfermagem na APS, mas dos direitos de 
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cidadania do idoso. Esta tomada de decisão me conduziu à participação em um grupo de 

estudos na Universidade Federal da Paraíba (UFPB) - o Núcleo de Estudos e Pesquisas em 

Bioética (NEPB) -, configurando-se como um espaço favorável de oportunidades à vivência 

de novas discussões, olhares, práticas e pesquisas, inclusive no campo do envelhecimento e 

saúde do idoso.  

A adesão efetiva às atividades do NEPB foi um constructo indubitável à aquisição de 

experiência e maturidade enquanto pesquisador. Isso me fez elaborar um projeto de pesquisa 

cujo objeto era a compreensão de idosos sobre os seus direitos no âmbito da saúde, que 

certamente seria no futuro a proposta inicial para a minha dissertação de Mestrado. Neste 

momento, duas professoras vinculadas ao NEPB foram essenciais para a estruturação deste 

projeto: a Profa. Dra. Solange Fátima Geraldo da Costa e a Profa. Maria Emília Romero de 

Miranda Henriques. A partir de então, fui aprovado em 2008 na seleção de Mestrado do 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem (PPGEnf/UFPB). Infelizmente, por questões 

operacionais de viabilidade, a ideia inicialmente aludida para a dissertação foi desviada e o 

anseio em pesquisar no campo do envelhecimento e da saúde do idoso persistiu. Para o 

alcance deste feito, portanto, seria necessário seguir para um Doutorado.  

No trilhar deste caminho e direcionando grande parte das minhas pesquisas científicas 

(sobretudo nas orientações de Trabalho de Conclusão de Curso) nas linhas do 

envelhecimento, saúde do idoso e qualidade de vida, busquei experimentar vivências em outro 

grupo de estudos na UFPB: o Grupo Internacional de Estudos e Pesquisas sobre 

Envelhecimento e Representações Sociais (GIEPERS), liderado pela Profa. Dra. Antônia 

Oliveira Silva. Nesta ocasião, fui convidado a compor o quadro de colaboradores do projeto 

“Situação de Saúde, Qualidade de Vida e Representações Sociais”, vinculado ao 

PPGEnf/UFPB, Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

(EERP/USP) e ao Ministério da Saúde do Brasil. 

 Em meio ao desenvolvimento das atividades deste projeto, me foi permitida a honra 

de conhecer e trabalhar com a Profa. Dra. Maria do Socorro Costa Feitosa Alves, até então 

colaboradora do projeto na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e 

pesquisadora na linha do envelhecimento e saúde do idoso. Como não poderia ser diferente, 

este vínculo resultou na aceitação, por parte desta, em ser minha orientadora no Doutorado do 

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (PPGSCol). Depois de firmada a parceria 

orientadora-orientando diante da aprovação na seleção do doutorado do PPGSCol, iniciamos a 

construção de uma proposta de Tese em 2013 com muitas ideias e discussões, sobremaneira 

entendendo quão é essencial e digna a satisfação da QV na velhice, bem como é prioritária a 
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integralidade da atenção à pessoa idosa nas políticas públicas de saúde, resultando no estudo 

ora apresentado. 

Frente ao exposto, apresento-lhes a Tese de Doutorado intitulada “Avaliação 

multidimensional da qualidade de vida em idosos: um estudo no Curimataú ocidental 

paraibano”. O presente trabalho está estruturado em seis capítulos: 1) Introdução - trazendo 

uma contextualização do objeto de estudo e do problema de pesquisa a partir da articulação de 

ideias e fundamentos sobre o envelhecimento, a saúde do idoso e a qualidade de vida, além da 

justificativa, questões norteadoras, objetivos do estudo e hipóteses; 2) Revisão da Literatura – 

contemplando três seções que discutem a Epidemiologia e a caracterização biopsicossocial do 

envelhecimento, a Atenção integral à saúde do idoso e a Qualidade de vida em idosos; 3) 

Metodologia – descrevendo os métodos e materiais utilizados para a operacionalização da 

pesquisa, incluindo o seu delineamento, cenário, amostra, instrumentos, procedimentos de 

coleta, análise dos dados e aspectos éticos; 4) Apresentação dos Resultados – exibindo de 

modo sistemático os resultados e suas interpretações conforme o embasamento quantitativo 

proposto; 5) Discussão dos Resultados – apresentando uma narrativa discursiva dos 

resultados respaldada pelo aporte teórico do envelhecimento e da qualidade de vida; e 6) 

Considerações finais – expondo comentários essenciais pautados nos desfechos evidenciados 

no estudo e elencando propostas de pesquisas e práticas de atenção à saúde do idoso em 

concordância com os achados deste estudo e que ratificam a importância da preservação da 

dignidade, autonomia, independência e cidadania da população idosa. Vale ressaltar que ao 

final dos capítulos estão listadas as referências utilizadas neste estudo, bem como os 

apêndices e anexos.  
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1.1 Contextualização da temática e delineamento do objeto de estudo  

 

O envelhecimento populacional é um acontecimento presente e consolidado no cenário 

mundial. No Brasil, a revolução demográfica configura-se como uma das mais importantes 

mudanças ocorridas nos últimos cem anos (MINAYO, 2012). Esta significativa modificação 

no perfil demográfico e na estrutura da sociedade tem como consequência o aumento da 

população com idade avançada e decorre de fatores como redução das taxas de fecundidade e 

mortalidade, acesso à assistência à saúde, avanços da medicina preventiva, melhorias 

socioeconômicas, surgimento de novas tecnologias e prolongamento da esperança de vida 

(BRASIL, 2009; ALMEIDA; MAIA, 2010; PAPALÉO NETTO, 2011).  

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Brasil, o 

número de idosos passou de 3 milhões em 1960 para 7 milhões em 1975, 14,5 milhões em 

2000 e ultrapassou a marca de 20 milhões em 2010 (DALLEPIANE, 2009; BRASIL, 2010a).
 

Para o ano de 2015, as projeções do IBGE indicaram uma população equivalente a 23.940.885 

idosos, representando 11,70% da população total (BRASIL, 2013a). Para 2050, a expectativa 

é que pela primeira vez na história o contingente de idosos supere o número de crianças e 

jovens menores de 15 anos (BRASIL, 2008).  

Esta realidade brasileira molda-se em ritmo acentuado e sem tempo para uma 

reestruturação social e no setor saúde, desigualmente aos países desenvolvidos, em que o 

envelhecimento populacional veio acompanhado de melhorias nas condições gerais de vida 

(OHARA; RIBEIRO, 2011). Sublinha-se, nessa conjuntura, um dos maiores desafios para a 

saúde pública contemporânea. À medida que a idade avança, os idosos desenvolvem 

necessidades específicas clínico-funcionais e sócio-familiares, o que gera amplas demandas 

em afronta ao sistema de saúde notadamente despreparado para uma assistência integral na 

velhice (MELO et al., 2009; VERAS, 2015). 

Atrelando a evidência demográfica do envelhecimento populacional ao processo 

natural do envelhecer, vale marginalizar, a priori, as indefinições do conceito de idade 

biológica pela inexistência de marcadores fisiológicos que demarquem seus limites e fases 

(PAPALÉO NETTO, 2011). Nesse sentido, reputa-se que o envelhecimento ocorre à medida 

que a idade avança, sendo cronologicamente considerado idoso àquele com 65 ou mais anos 

de idade em países desenvolvidos e com 60 ou mais anos de idade em países em 

desenvolvimento (WHO, 2002).  

De modo mais amplo, considerado um processo individual, irreversível, universal e 

progressivo, o envelhecimento permite vislumbrar um paradoxo entre o aumento da 
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longevidade conquistada e a possibilidade da associação de perdas, incapacidades, sofrimento 

e dependência a cada acréscimo de anos na sobrevida (CAMARANO; KANSO, 2011; 

PASCHOAL, 2011). No entanto, é válido destacar que enquanto parte dos idosos apresenta 

fragilidades biopsíquicas consequentes da idade avançada, o que concorre para o declínio 

funcional, aumento da dependência, perda da autonomia e isolamento social; outros gozam de 

boa saúde física, continuam ativos, independentes, autônomos e participativos no 

desenvolvimento socioeconômico, político e cultural do país (MINAYO, 2012; PASCHOAL, 

2011; SOUZA; LUTERT; HILLSHEIN, 2011).  

Assim, compreender se a velhice é uma fase permeada por perdas ou ganhos constitui-

se em um dos maiores desafios da Gerontologia e dos profissionais que atuam na promoção 

da saúde do idoso (LIMA, 2008). Como o envelhecimento é um fenômeno multidirecional, 

multidimensional e dinâmico, e a expectativa de vida da população brasileira vem se 

estendendo nos últimos anos (75,44 anos em 2015), põem-se em pauta a necessidade de 

investigar se o prolongamento da longevidade está acompanhado de níveis satisfatórios de 

qualidade de vida (BRASIL, 2014a; BRASIL, 2013b).  

Pensar no envelhecimento envolve uma preocupação deveras relevante: o desafio de 

se viver com qualidade de vida na velhice (KOZASA et al., 2008). Mas qual a melhor 

interpretação para a expressão “Qualidade de Vida” (QV)? Por sua subjetividade, inexiste um 

entendimento consensual na literatura científica, todavia é pertinentemente traduzida como “a 

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

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

(THE WHOQOL GROUP, 1995, p. 1405). Dessa forma, evidencia-se sua complexidade a 

partir da interação de componentes como a saúde física, o estado psicológico, o nível de 

independência, as relações sociais, as crenças pessoais e a relação com o meio ambiente.  

Com relação à QV em idosos, destaca-se a manutenção da saúde nos aspectos 

biopsicossocial e espiritual, o que exige análise particular e com ponderação das 

especificidades dos contextos próprios de vida aos quais estão inseridos (MARTINS et al., 

2009). Características como autoestima, estilo de vida, capacidade funcional, atividades 

intelectuais, suporte familiar, nível socioeconômico e valores culturais, éticos e religiosos 

também devem ser consideradas (VECCHIA et al., 2005). A relação desses elementos com a 

QV de idosos permanece abstrusa.  

A heterogeneidade do envelhecimento e seus diferentes padrões influenciáveis na QV, 

portanto, despontam como objetos indispensáveis à investigação científica (PASCHOAL, 

2011). Não menos importante, a noção de QV se apoia nas necessidades humanas 
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fundamentais, materiais e espirituais, dentro de um padrão que a própria sociedade define e 

busca conquistar. Assim, as condições de vida também requerem explicações diante da 

percepção da QV do idoso e das dimensões que a compõe, uma vez que o envelhecimento 

populacional configura-se, no Brasil, como uma preocupação sociossanitária devido ao 

instalado cenário de desigualdades (MINAYO, 2000). 

A relação entre as temáticas ‘envelhecimento’ e ‘qualidade de vida’ é notória e tem 

despertado o interesse de pesquisadores de diversas áreas. Buscar responder os múltiplos 

aspectos que caracterizam a vivência da velhice associados à compreensão das condições de 

vida de idosos e sua QV, poderá auxiliar na elucidação da diversidade do envelhecimento, 

assim como dos limites, potencialidades, fragilidades e necessidades desta população com 

idade avançada. Nessa perspectiva, a análise da QV remete à apreciação de um conjunto de 

domínios específicos. O instrumento WHOQOL-Old, elaborado pela OMS para a avaliação 

da QV de adultos idosos e estruturado por seis facetas (Funcionamento do sensório; 

Autonomia; Atividades passadas, presentes e futuras; Participação social; Morte e Morrer; e 

Intimidade), subsidiará esta investigação (CHACHAMOVICH et al., 2008). 

Isoladamente, a avaliação empírica da QV de idosos obtida pelo WHOQOL-Old não 

atinge satisfatoriamente o conhecimento integral sobre o envelhecimento e suas nuances. 

Aludindo a complexidade do objeto de estudo em questão, faz-se mister averiguar a realidade 

das condições de vida de idosos para explicar com mais propriedade o entrelace do 

envelhecimento com a QV. Esta associação, amparada pela análise de fatores sócio-

demográficos, clínicos e comportamentais, assinala para a obtenção de elementos 

contributivos na ampliação do entendimento multidimensional do envelhecimento, assim 

como para a proposição e implementação de um modelo de atenção à saúde direcionado às 

especificidades da velhice e em consonância com as dimensões do constructo QV. É imediata 

a necessidade de transcender o conceito de QV e torná-lo operativo (RUFINO NETTO, 

1994). 

Diante dessas lacunas, as pesquisas abrangendo essa temática vêm conquistando 

espaço e adquirindo mais visibilidade científica e social, sobretudo a partir do ano de 2005 

quando o grupo de estudos em QV da OMS (WHOQOL Group) publicou o artigo 

descrevendo o módulo WHOQOL-Old (POWER et al., 2005). Todavia, a preocupação 

atribuída às pesquisas voltadas para a avaliação da QV de idosos comumente estão atreladas a 

situações como agravos à saúde, capacidade funcional, procedimentos terapêuticos ou 

institucionalização, o que não foi determinado como uma condicionalidade neste estudo 

(FARIA et al., 2013; CAMPOLINA; DINI; CICONELLI, 2011; GUTIERRES et al., 2014; 
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TAKEMOTO et al., 2011; NUNES; MENEZES; ALCHIERI, 2010). Foram considerados 

neste estudo os idosos inseridos em seu contexto social sem nenhum tipo de rotulação 

específica, o que concorreu para a configuração relevante e inédita desta pesquisa.  

Para a confirmação desse ineditismo foi realizada, a priori, uma revisão bibliográfica 

na plataforma on-line do portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES). Esta fonte literária foi escolhida em virtude da sua vinculação às mais 

importantes bases de dados que disponibilizam produções nacionais e internacionais com alto 

fator de impacto científico, a exemplo da LILACS (Brasil), PubMed/MEDLINE (Estados 

Unidos), Scopus (Holanda) e Web of Science (Estados Unidos). Dessa forma, considerando o 

intervalo entre os anos de 2005 e 2015 e a busca por meio dos descritores “idoso”, “qualidade 

de vida”, “envelhecimento”, “quality of life” e “elderly”, foram identificadas 805 

publicações. A partir da sumarização dos títulos, objetivos e métodos dessas produções e 

exclusão daquelas repetidas ou fora do objeto de interesse, constatou-se que haviam estudos 

parcialmente equivalentes, porém nenhum com a mesma proposta. 

Convém ressaltar que esta pesquisa consiste em um recorte adaptado do Projeto 

“Situação de Saúde, Qualidade de Vida e Representações Sociais” do Grupo Internacional de 

Estudos e Pesquisas sobre Envelhecimento e Representações Sociais – GIEPERS do 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba 

(PPGEnf/UFPB), vinculado à Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de 

São Paulo (EERP/USP) e ao Ministério da Saúde do Brasil. 

A investigação ora proposta extrapola as fronteiras do conhecimento biológico do 

envelhecimento e a parcialidade da análise isolada da QV, a partir da harmonia entre 

elementos da ‘diversidade de vivenciar a velhice’, ‘condições de vida’, ‘saúde-doença do 

idoso’, ‘qualidade de vida’ e suas interrelações. Impulsionado pela necessidade de clarificar 

essa combinação de conhecimentos e entendendo que o ineditismo dos resultados desta 

pesquisa podem trazer subsídios para a reorganização assistencial ao idoso a partir do 

planejamento e implementação de políticas e práticas condizentes com suas reais 

necessidades, emergiram os seguintes questionamentos: 

 Como se apresenta a QV de idosos residentes na microrregião do Curimataú ocidental 

paraibano? 

 Como estes idosos avaliam a sua QV e quais das suas dimensões estão satisfeitas ou 

comprometidas em virtude do avançar da idade? 

 Qual o perfil social, de estilo de vida e de saúde-doença destes idosos? 
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 Qual a relação entre as condições de vida e de saúde e a QV dos idosos? 

 

Diante desses questionamentos, foram propostos os objetivos descritos adiante. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

 Avaliar a qualidade de vida de idosos da microrregião do Curimataú ocidental 

paraibano, explicada por suas condições de vida e saúde. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

  

 Analisar o perfil sócio-demográfico, de estilo de vida e de saúde-doença dos idosos; 

 mensurar a qualidade de vida global e facetada dos idosos conforme o WHOQOL-

Old; 

 averiguar a relação entre fatores sócio-demográficos e a qualidade de vida de idosos; 

 verificar a relação de indicadores de estilo de vida e de morbidade na qualidade de 

vida de idosos. 

 

1.3 Hipóteses 

 

A heterogeneidade do processo de envelhecimento possibilita diversificadas 

consequências que perpassam pelo sofrimento psicológico, limitações físicas, incapacidade 

funcional, dificuldade de relações interpessoais e participação social, até as variadas situações 

de dependência. Todavia, estes não são desfechos globalmente inexoráveis. Nessa lógica, 

acredita-se que haverá uma simultaneidade de componentes que interferem na QV dos idosos, 

mas que em uma avaliação global os mesmos apresentarão boa qualidade de vida.  

Para assegurar a representação inferencial do estudo foram testadas 113 (cento e treze) 

hipóteses, a partir do cruzamento das variáveis dependentes e independentes elencadas, a fim 

de averiguar a existência de diferenças significativas ou correlações estatísticas entre estas, 

sendo aceitos os resultados significativos quando o p-valor for inferior a 0,05. Ressalta-se que 

para cada hipótese levantada existe aquela referida como H0 (Hipótese Nula – quando não 
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existe relação entre os dois fenômenos medidos) e a H1 (Hipótese Alternativa – aceita quando 

a hipótese nula é rejeitada, assumindo, portanto, a existência de relação entre as variáveis 

testadas). A descrição das hipóteses pode ser observada no Apêndice A.  
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2.1 Envelhecimento: demografia, epidemiologia e caracterização biopsicossocial 

 

 O envelhecimento populacional, antes considerado um fenômeno social, atualmente 

revela-se uma realidade – em praticamente quase todos os países do mundo (UN, 2013). O 

contingente de idosos, evidenciado numa escala global, sobretudo no Brasil, amplia-se 

considerável e aceleradamente (VERAS, 2009). Envelhecer é um processo natural que traz 

como consequência alterações graduais e inevitáveis relacionadas à idade e tem continuidade 

à medida que o tempo avança (CIOSAK et al., 2001). A dualidade conceitual do 

envelhecimento é nítida, sendo necessário considerá-lo evento social (envelhecimento 

populacional) e intrínseco à vida humana (envelhecimento natural). 

A multidimensionalidade do envelhecimento revela-se como fenômeno de complexa 

assimilação, uma vez que abrange dimensões biológicas, psicológicas, sociais, demográficas, 

jurídicas, políticas, éticas e culturais em torno do seu significado enquanto processo, 

constructo social, objeto de estudo e campo de intervenções, além das repercussões do 

prolongamento da vida humana no âmbito individual e da sociedade (GIACOMIN, 2012). 

Com base nesta premissa, pontuar-se-á inicialmente uma discussão sobre a caracterização 

demográfica e epidemiológica do envelhecimento no Brasil, para em seguida serem agregadas 

as suas especificidades biopsicossociais que marcam a sua heterogeneidade enquanto 

processo de seguimento da vida e desenvolvimento da velhice. 

 

2.1.1 Aspectos demográficos e epidemiológicos do envelhecimento 

 

 A população mundial tem demonstrado significativo envelhecimento, principalmente, 

desde meados do século XX (UN, 2013). O envelhecimento populacional consiste na 

mudança da estrutura etária da população, cujo produto é o aumento das proporções de idosos 

no contingente total, diferente do aumento da longevidade, que se refere ao número de anos 

vividos por um indivíduo ou ao número de anos, em média, que pessoas de uma determinada 

geração viverão – também denominado por esperança de vida ao nascer ou longevidade média 

ao nascer (CARVALHO; GARCIA, 2003). 

 O envelhecimento populacional, representado como a maior conquista da humanidade, 

apresenta intensidade e profundidade variável entre países e regiões (NU, 1982; UN, 2013). 

Tendo iniciado em países desenvolvidos, passa a ser realidade nas últimas décadas também 

dos países em desenvolvimento, entre eles o Brasil (CHACHAMOVICH, 2005). Esse 

panorama decorre especialmente do declínio das taxas de mortalidade e fecundidade, em 
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maior expressão. As mudanças no ritmo do crescimento populacional e na distribuição etária 

foram diretamente implicadas por tais quedas, o que explica a ocorrência do envelhecimento 

da população entre os países em momentos diferenciados. Essa dinâmica denomina-se 

transição demográfica (KANSO; 2013). 

 Ocorridas em épocas distintas, a redução das taxas de fecundidade e mortalidade nos 

países desenvolvidos, ainda no século XIX, coincidiu com a elevação dos níveis de vida da 

população, os quais resultaram diretamente de melhorias sociais como a urbanização, 

condições sanitárias, higiene, habitação, trabalho e alimentação. Essas medidas de 

estruturação social foram fundamentais para garantir adequadas condições ao envelhecer 

(CHACHAMOVICH, 2005).  

No Brasil, a redução da mortalidade resultou de importantes conquistas do 

conhecimento e ações médico-sanitárias em meados do século XX, como imunização, 

antibióticos, técnicas de assepsia, diagnóstico e tratamento, mas sem o acompanhamento de 

condições sociais favoráveis (CHACHAMOVICH, 2005). A redução da fecundidade, com 

declínios paulatinos desde meados da década de 1960, ocorre a partir da introdução dos 

métodos anticoncepcionais no país (pílulas anticoncepcionais e esterilização feminina) e os 

altos custos com saúde e educação dos filhos nas áreas urbanas (BRASIL, 2007). Consta de 

um padrão mais biologicista do que social, mesmo com a ampliação do acesso à previdência e 

assistência social, educação e oportunidades tendo contribuído para o mundo envelhecer. 

 A transformação demográfica está sendo experimentada pela população brasileira de 

modo acelerado e o país assiste a uma redução do segmento jovem inversamente ao aumento 

proporcional e absoluto de idosos (VERAS, 1994). Para melhor compreensão da transição 

demográfica ao longo dos anos e o consequente avanço do processo do envelhecimento 

populacional, o impacto da redução das taxas de mortalidade e fecundidade no Brasil será 

explicado separadamente, todavia em um mesmo contexto.  

 No início do século XX, particularmente nas quatro primeiras décadas, o Brasil 

conservava importante estabilidade na estrutura etária. Acredita-se que nesta época a taxa de 

mortalidade tenha decrescido de 29,1 óbitos por mil habitantes em 1900, para 24,4 em 1940; 

enquanto a taxa bruta de natalidade decresceu de aproximadamente 46 nascimentos por mil 

habitantes para 43,5 no mesmo período. Na mesma faixa temporal a esperança de vida ao 

nascer demonstrou pouca variação: de 33,3 para 37,6 anos no caso dos homens e de 34,1 para 

39,4 anos para mulheres (CAMARGO; SAAD, 1990). Registrava-se uma manutenção do 

crescimento vegetativo por volta de 2% e a população de idosos no país representava apenas 
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2,5% da população em comparação aos predominantes 46% do grupo com idade igual ou 

inferior a quinze anos (CHACHAMOVICH, 2005; CHAIMOWICZ, 1997). 

 A partir da década de 1940 inicia-se o rápido processo de redução da Taxa Bruta de 

Mortalidade (TBM). Como se observa nas Figuras 1 e 2, houve um significativo decréscimo 

na TBM a partir da década de 1950, quando era equivalente a 19,7 mortes por mil habitantes. 

A tendência do declínio da mortalidade consolidou-se com o avançar dos anos, atingindo a 

taxa bruta de 15 em 1960, 9,4 em 1970, 8,87 em 1980, 7,27 em 1990, 6,9 no ano 2000, 6,03 

em 2010 e uma projeção de um discreto aumento para 2015 igual a 6,08 (BRASIL, 2004; 

BRASIL, 2013b). 

 

 
Figura 1 - Taxa Bruta de Mortalidade por mil habitantes no Brasil entre 1950 e 2000. 
Fonte: BRASIL (2004). 

 

 
Figura 2 - Taxa Bruta de Mortalidade por mil habitantes no Brasil entre 2000 e 2015.  

Fonte: BRASIL (2013b). 
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No mesmo período, conforme mostram as Figuras 3 e 4, as Taxas de Fecundidade 

Total (TFT) no Brasil permaneciam relativamente estáveis entre as décadas de 1940 e 1960 

(oscilando entre 6,16 e 6,28 filhos/mulher, respectivamente), com declínio a partir de meados 

da década de 1960, atingindo 5,67 em 1970 (BRASIL, 2004). A partir de então, a fecundidade 

no país vem despencando, com taxas de 4,35 em 1980, 2,85 em 1991, 2,38 no ano 2000, 1,87 

em 2010 e com projeção para alcançar 1,72 em 2015 e 1,50 em 2020,
 
valor significativamente 

abaixo do nível de reposição (BRASIL, 2013b).  

 

 
Figura 3 - Taxa de Fecundidade Total no Brasil entre 1940 e 2000. 

Fonte: BRASIL (2004). 

 

 
Figura 4 - Taxa de Fecundidade Total no Brasil entre 2000 e 2015. 

Fonte: BRASIL (2013b). 
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 Os padrões de declínio da mortalidade e fecundidade conjugados impactaram 

inicialmente sobre o ritmo de crescimento populacional, situação denominada quase-

estabilidade. Havia um quadro de mortalidade declinante, fecundidade basicamente 

inalterada, taxas de crescimento crescente e estrutura etária aproximadamente constante, 

fenômeno referido na época como explosão demográfica. Com a sustentação declinante da 

fecundidade teve início o processo de envelhecimento da população. Isto é, o Brasil que 

demonstrava uma população extremamente jovem (quase-estável), passou a apresentar um 

processo contínuo de estreitamento da base da pirâmide etária, consequentemente, de 

envelhecimento populacional (CARVALHO; GARCIA, 2003). Há de se pontuar ainda que o 

envelhecimento no Brasil teve influência do intenso movimento migratório iniciado na década 

de 1960 motivado pela urbanização e industrialização desencadeada pelas políticas 

desenvolvimentistas (GORDILHO et al., 2000). 

 Indubitavelmente, a decrescente fecundidade sustentada em todas as regiões brasileiras 

e classes sociais deflagrou o processo de envelhecimento populacional. Com redução de 

69,2% no comparativo entre 1940 e 2010, o peso relativo de jovens declinou de 41,9% para 

24,1% no mesmo período e a proporção de idosos cresceu de 3,1 em 1940 para 10,8% em 

2010 (BRASIL, 2010a; CAMARGO; SAAD, 1990). O índice de envelhecimento, que avalia a 

ampliação da população idosa em relação à variação relativa do grupo etário jovem que era 

igual a 12,8% em 1970, avançou para 28,9% em 2000, alcançando 44,8 em 2010. Esse 

crescimento pode ser observado na Figura 5 (CLOSS; SCHWANKE, 2012). 

 

 
Figura 5 - Índice de Envelhecimento do Brasil entre 1970 e 2010. 

Fonte: CLOSS; SCHWANKE (2012). 
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O crescimento exponencial do índice de envelhecimento indica um avançado estágio 

da transição demográfica (CLOSS; SCHWANKE, 2012). Na mesma direção, verifica-se o 

aumento da esperança de vida. No início do século XX, apenas 25% da população brasileira 

conseguia alcançar os 60 anos (CAMARGO; SAAD, 1990). Em 1991 a esperança de vida ao 

nascer atingia os 66,0 anos, avançando para 70,46 em 2000 e para 73,48 anos em 2010. Para 

2015 no Brasil, estima-se uma esperança de vida ao nascer de 75,44 anos (BRASIL, 2011a; 

BRASIL, 2013b). 

 Há de se considerar a variabilidade da esperança de vida ao nascer com relação ao 

sexo. No ano de 1980, era de 59,6 anos para homens e 65,7 para mulheres. Em 2013 os 

valores deste indicador elevaram-se para 71,3 e 78,6 anos para homens e mulheres 

respectivamente (BRASIL, 2014a). Projeções da Organização das Nações Unidas revelam 

para o ano de 2030 uma esperança de vida ao nascer de 75,0 anos para homens e 81,3 para 

mulheres; para o IBGE, os valores estimados são 75,3 e 82,0 anos, demonstrando uma relativa 

diferença e o aumento da longevidade da população brasileira (BRASIL, 2015a).  

As mulheres apresentam uma expectativa de vida mais elevada devido à 

sobremortalidade masculina nas diversas idades. As mortes associadas às causas externas 

como homicídios, suicídios, acidentes de trânsito e afogamentos, influenciam negativamente 

sobre a estrutura por idade das taxas de mortalidade. Este cenário é típico de países com 

rápido processo de urbanização e metropolização desacompanhadas de políticas sociais que 

propiciem segurança e bem-estar na sociedade. Embora seja real a ampliação da expectativa 

de vida dos brasileiros, poderiam ser expressos melhores indicadores se não houvesse o efeito 

das mortes prematuras de jovens por violência (BRASIL, 2015a).  

A Figura 6 ilustra as pirâmides etárias que demonstram as transformações da estrutura 

por sexo e idade da população do Brasil entre o período de 1980 a 2050 (BRASIL, 2008). Os 

seguintes fenômenos são observados: I) Contínua redução do contingente da população com 

idade inferior a 15 anos, secundária ao declínio da taxa de fecundidade; II) Crescimento da 

população idosa, sobretudo da categoria sobrenvelhecida – acima de 80 anos de idade;  III) 

Importante diferencial na razão de sexo entre idosos, principalmente nos grupos etários finais 

– caracterizando a feminização da velhice; e IV) Retangularização da estrutura etária, 

perdendo assim a forma piramidal observada na década de 1980 (MOREIRA, 1998). 

 Em número absolutos, no ano de 1991 a população residente com 60 anos ou mais no 

Brasil totalizava 10.722.705 (7,3% da população total). Em 2000 esse contingente elevou-se 

para 14.536.029, equivalendo a 8,6% da população (BRASIL, 2002a). No último censo 

demográfico realizado pelo IBGE em 2010, a contagem revelou um total de 20.590.597 
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idosos, referente a 10,8% da população. Eram 11.434.486 mulheres e 9.156.111 homens, 

expressando mais uma vez o peso maior de mulheres em idades avançadas (BRASIL, 2010a). 

Diante deste crescimento da população idosa traduzido em números, vale salientar que o 

envelhecimento da população brasileira acompanha uma tendência mundial. Em 1950 eram 

cerca de 204 milhões de idosos no mundo; em 2002 estimava-se um total de 629 milhões; e, 

segundo projeções, deverá aumentar para 2 bilhões até 2050 (ONU, 2003). 

  

 

Figura 6 - Transformações da estrutura por sexo e idade da população do Brasil entre o período de 

1980 a 2050. 

Fonte: BRASIL (2008). 
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 Esboçando um comparativo entre o Brasil e os demais países do mundo, a Figura 7 

expõe a disparidade e a velocidade do envelhecimento populacional, segundo dados do 

Departamento de assuntos econômicos e sociais das Nações Unidas apresentados em 2015. 

Estima-se que em 2050 o Brasil apresentará um contingente de idosos situado entre 25 e 29% 

da população total, expressivamente superior aos 10,8% identificados em 2010 (UN, 2015; 

BRASIL, 2010a).     

 

 
Figura 7 - Proporção da população com 60 anos ou mais em 2015 e 2050. 

Fonte: UN (2015). 

 

De modo geral, no ano de 2012, 6% da população africana tinha 60 anos ou mais, na 

América Latina e Caribe estes representavam 10%, na Ásia 11%, na Oceania 15%, na 

América do Norte 19% e na Europa 22%. Em 2050, estima-se que 10% da população africana 

terão 60 anos ou mais, comparada com 24% na Ásia, 24% na Oceania, 25% na América 

Latina e Caribe, 27% na América do Norte e 34% na Europa (UN, 2015). É notável a 
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desigualdade do processo do envelhecimento populacional quando se comparam as diferentes 

regiões do mundo. Ademais, em 2013, aproximadamente dois terços dos idosos do mundo 

encontravam-se em países em desenvolvimento e as projeções revelam que em 2050 quase 8 

entre 10 idosos viverá em regiões menos desenvolvidas (UN, 2013).  

 A recente publicação da HelpAge International, o Global AgeWatch Index 2015, 

avaliou os fatores determinantes do bem-estar social e econômico de idosos de 96 países do 

mundo no intuito de identificar tendências demográficas e acordar um conjunto universal de 

objetivos para o desenvolvimento sustentável. Na avaliação comparativa entre os países, a 

Suíça ocupa a primeira posição dos melhores indicadores, com sustentadas políticas e 

programas para o envelhecimento ativo, promoção de habilidades, saúde e ambiente 

adequado, sendo o Afeganistão o país ocupante do último do lugar no ranking mundial. O 

Brasil encontra-se na 56ª posição dentre os países avaliados, sendo o primeiro colocado entre 

os países que compõem o BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) em termos de 

segurança e renda (HELPAGE INTERNATIONAL, 2015).  

Embora se considere uma avaliação positiva quando comparada às anteriores, a 

necessidade de avanços sociais para um envelhecimento satisfatório no Brasil é emergente, 

especialmente na saúde, educação e economia. Esta configuração populacional como 

principal produto da transição demográfica traz consigo a necessidade de uma emergente 

reorganização político-social brasileira para atender as demandas advindas do acelerado 

incremento de idosos na população associado aos baixos níveis de desenvolvimento 

socioeconômico, e, sobretudo, pela consequente transição epidemiológica, fenômeno que por 

sua importância merece ser discutido nesse contexto. 

Inicialmente proposto por Omran em 1971, o conceito de transição epidemiológica 

foca-se na complexa mudança dos padrões de saúde e doença e nas interações entre esses 

padrões e seus determinantes e consequências (LEBRÃO, 2007). A transição epidemiológica 

brasileira envolve três mudanças básicas: a substituição das doenças transmissíveis pelas não-

transmissíveis e causas externas; o deslocamento da carga de morbimortalidade dos grupos 

mais jovens aos grupos mais idosos; e a transformação de uma situação de predomínio da 

mortalidade para outra em que a morbidade é dominante (SCHRAMM et al., 2004).  

Esse panorama vem ocorrendo concomitantemente com a transição demográfica. Com 

o aumento da expectativa de vida surgem mais incapacidades e maior carga de doenças 

crônico-degenerativas e, em conjunto com determinantes socioeconômicos, confirma-se a 

transformação do perfil de morbimortalidade da população (OLIVEIRA; MEDEIROS; 

LIMA, 2015). Isto é, como consequências deste envelhecimento populacional resulta-se uma 
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curva de mortalidade empurrada para frente e uma curva de morbidade estendida, assim como 

a ampliação nas curvas de incapacidade e morbidade devido ao aumento no total de anos de 

vida. Dados deste processo podem ser visualizados na Figura 8.  

 

 
Figura 8 - Mortalidade proporcional no Brasil entre 1930 e 2009.  

Fonte: LIMA (2012).  

 

É nítida a transformação do perfil de mortalidade da população brasileira. Deixa de ser 

predominantemente por doenças infecto-parasitárias como visto até a primeira metade do 

século XX (representando 40% das mortes registradas no país em 1950), para um quadro de 

mortalidade no início do século XXI cujas principais causas são as doenças do aparelho 

circulatório, neoplasias e situações externas, responsáveis em 2011 por 30,69%, 16,88% e 

13,35%, respectivamente, dos óbitos no país naquele ano (BRASIL, 2009; BRASIL, 2011a). 

Desse modo, o perfil de mortalidade da população jovem é substituído pelo cenário da 

presença de doenças crônicas, complexas e onerosas típicas de idades mais avançadas 

(GORDILHO et al., 2000). 

 A configuração de mortalidade brasileira constitui um importante problema de saúde 

pública. Dentre as causas de óbitos entre idosos brasileiros por doenças crônicas predominam 

às do aparelho circulatório, principalmente as cerebrovasculares e as isquêmicas cardíacas; 

em seguida as neoplasias, destacando-se a de próstata entre homens e a de mama nas 

mulheres; e como terceira principal causa estão as doenças do sistema respiratório, 

especialmente a doença pulmonar obstrutiva crônica, a pneumonia e a influenza. Quanto aos 
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óbitos por causas externas, as quedas são consideradas como primeira causa de acidentes em 

idosos. Com relação aos aspectos de morbidade, as principais doenças crônicas que acometem 

os idosos são a hipertensão arterial, o diabetes mellitus, as doenças cardiocirculatórias, 

osteoarticulares, pulmonares e as neoplasias (CIANCIO; CARVALHO, 2015).  

 Em uma visão mais ampla, o que ocorre no Brasil é mais complexo, pois adquiriu 

características de uma transição incompleta, coexistindo problemas associados à pobreza 

absoluta como desnutrição, verminoses e doenças infecciosas, resultando em uma dupla carga 

de agravos à saúde. Esse cenário conduziu Frenk et al. (1991) a propor um modelo de 

transição epidemiológica denominado “polarizado prolongado” que explica, em parte, a 

situação de saúde vivida pelo Brasil, composto pelas seguintes características: I) 

Superposição de etapas: proporção de óbitos por doenças infecto-parasitárias permanece 

relevante associada à elevada mortalidade por doenças do aparelho circulatório; II) Contra-

transição: movimentos de contra-fluxos, como o retorno da dengue em alta incidência; III) 

Transição prolongada: prolongamento de morbimortalidade mista, sem que haja o 

predomínio completo das doenças crônicas; e IV) Polarização epidemiológica: 

heterogeneidade da transição decorrente da persistente desigualdade social.  

 Desse modo, a prevalência de adoecimento crônico e suas complicações que vem se 

desenhando nas últimas décadas resulta em mudanças no padrão de utilização dos serviços de 

saúde e no aumento dos gastos. A população idosa adoecida cronicamente demanda altos 

níveis de densidade tecnológica para atender suas necessidades. Com o modelo assistencial 

biomédico/hospitalocêntrico predominante quando comparado ao modelo de vigilância à 

saúde, o país ainda não foi capaz, até os dias atuais, de implementar práticas para a efetiva 

promoção da saúde e prevenção e tratamento das doenças crônico-degenerativas, mesmo com 

o desenvolvimento de variados programas de atenção à saúde (SCHRAMM et al., 2004). 

 Este entendimento corrobora o conceito de Lerner
 
(1976) de “transição da saúde”, 

explicado ao considerar de um lado a transição das condições de saúde, em que os processos 

de saúde e doença definem o perfil epidemiológico de uma população, expressas através das 

mortes, doenças e incapacidades; e de outro lado, a organização social frente às demandas 

impostas por estas condições e estruturada a partir de um sistema de atenção à saúde, 

determinada em grande parte pelo desenvolvimento social, econômico e tecnológico (FRENK 

et al., 1991). O Brasil, embora muito tenha avançado na oferta de serviços à população, o seu 

sistema público de saúde – o Sistema Único de Saúde (SUS) – continua vivendo sérios 

desafios para assegurar a integralidade, universalidade, equidade e qualidade da assistência à 

saúde da população. 
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 Nesse contexto, é imprescindível a preocupação em estudar também a qualidade do 

envelhecimento populacional, a partir da compreensão do envelhecimento natural, para assim 

propor estratégias eficazes e capazes de provocar impacto em direção a um processo de 

envelhecimento saudável ao longo de toda a vida do indivíduo e não apenas a partir da 

velhice. Diante da importância de valorizar o processo de envelhecimento individual, a seguir 

está estruturada uma discussão acerca dos elementos biopsicossociais que caracterizam o 

envelhecimento humano. 

 

2.1.2 Caracterização biopsicossocial do envelhecimento humano 

 

O envelhecimento é um processo contínuo natural da vida, que começa desde o 

nascimento até morte, independentemente para cada indivíduo. Ao longo deste processo, o 

organismo humano passa irreversivelmente pelas fases de desenvolvimento, puberdade, 

maturidade e velhice (PAPALÉO NETTO, 2011).
 
O termo envelhecimento também pode ser 

utilizado para referir as mudanças fisiomórficas – mediadas por fatores biológicos, psíquicos e 

sociais – que ocorrem nos organismos após a maturação sexual, e que ao longo do tempo 

comprometem a resposta do indivíduo às mudanças ambientais e a manutenção de sua 

homeostasia (CUNHA, 2011; MARQUES, 2012).  

A velhice é definida como o prolongamento e finalização de um processo cujas 

mudanças morfológicas, funcionais, bioquímicas e psicológicas ocorrem, sem parar, ao longo 

da vida das pessoas (ARAÚJO, 2001). A percepção da velhice, por sua vez, baseia-se no 

desgaste natural das estruturas orgânicas que refletem nas transformações do desenvolvimento 

individual e consequentemente nas perdas funcionais, no aumento da vulnerabilidade aos 

agravos à saúde e na redução da expectativa de vida (JARDIM; MEDEIROS; BRITO, 2006). 

Para a OMS (2005a), idoso é o indivíduo com idade igual ou superior a 60 anos, nos países 

em desenvolvimento, e de 65 anos ou mais, nos países desenvolvidos.  

Mesmo com a existência desta delimitação cronológica para definir o início da vida 

idosa, não há consenso, seja por pesquisadores ou por aqueles que percebem e vivenciam a 

velhice, acerca de marcadores que estabeleçam efetivamente um conceito definitivo para 

envelhecimento, velhice e idoso baseando-se apenas na idade cronológica dos seres humanos. 

Esta assertiva é justificada pela existência de diferenças significativas relacionadas ao estado 

de saúde, participação e níveis de independência entre pessoas com a mesma idade (OMS, 

2005a). Isso comprova a individualização do envelhecimento e da velhice. 
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A idade cronológica, relativa ao número de anos desde o nascimento, embora seja um 

método simples de avaliação da idade, não é o mais eficaz, tendo em vista que duas pessoas 

com a mesma idade cronológica podem responder de modo diferente aos estímulos 

ambientais (ROACH, 2003). Essa discrepância de funcionamento leva ao segundo método de 

avaliação da idade – o método da funcionalidade global – a partir do desempenho funcional 

do indivíduo e relativo à capacidade de gerir a própria vida ou cuidar de si mesmo. A 

classificação clínico-funcional dos idosos categoriza-os sequencialmente em: idoso robusto, 

àquele independente para todas as atividades de vida diária e portador de condições clínicas 

simples; idoso frágil, com condições múltiplas e declínio funcional estabelecido ou iminente; 

idoso frágil de alta complexidade, quando associado a alto grau de complexidade clínica, poli-

incapacidades e dúvida diagnóstica ou terapêutica; e idoso em fase final de vida, com alto 

grau de dependência física e baixa expectativa de sobrevida (MORAES, 2012). 

Sob um olhar mais amplo, a velhice é a última fase do processo de envelhecer 

humano, não sendo, portanto, um processo como o envelhecimento, mas um estado que 

caracteriza a condição do ser humano idoso. Esta etapa tem suas peculiaridades e pode ser 

compreendida a partir da relação entre os distintos aspectos cronológicos, biológicos, 

psicológicos e sociais. Essa interação institui-se de acordo com as condições da cultura na 

qual o indivíduo está inserido, uma vez que aspectos históricos, políticos, econômicos e 

geográficos produzem diferentes influências no envelhecimento (SANTOS et al., 2012). 

Seguindo essa linha de raciocínio, nota-se que envelhecimento associa-se a fatores 

intrínsecos e extrínsecos. Os primeiros estão relacionados às alterações provocadas pelo 

processo natural de envelhecer, que são geneticamente programadas e universais em uma 

determinada espécie e que culmina na diminuição progressiva da funcionalidade, condição 

definida por senescência. Os fatores extrínsecos ocorrem por influências externas, como 

doenças, estilo de vida, condições socioeconômicas e o meio ambiente, as quais podem 

acelerá-lo, bem como podem ser eliminados ou minimizados através de intervenções efetivas 

de cuidados a saúde (SMELTZER et al., 2009; BRASIL, 2010b). A exposição a influências 

externas que resulta em qualquer condição patológica ao longo do processo de 

envelhecimento configura o estado de senilidade (FECHINE; TROMPIERI, 2012). 

A distinção entre senescência, que resulta do somatório de alterações orgânicas, 

funcionais e psicológicas próprias do envelhecimento natural; e senilidade, caracterizada por 

modificações decorrentes de afecções que acometem o idoso é, por vezes, extremamente 

difícil. O limite entre esses estados é tênue, impreciso e geralmente apresenta zonas de 

transição frequentes, dificultando a discriminação de cada um deles (CUNHA, 2011). 
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À medida que a vida segue o seu curso, o envelhecimento conduz a uma perda da 

reserva homeostática e isso provoca implicações que são refletidas em todos os sistemas 

orgânicos na tentativa de desencadear mecanismos compensatórios que mantenham suas 

funções vitais. São identificadas determinadas alterações e comprometimentos no 

funcionamento de todos os sistemas que compõem o organismo humano, os quais serão 

pontuados sinteticamente a seguir. 

O envelhecimento dos órgãos inicia-se ao passo que células e seus componentes 

estruturais e moleculares envelhecem. Membrana plasmática, organelas e componentes 

citoplasmáticos e nucleares sofrem alterações. Em decorrência dessas disfunções ocorre a 

morte celular ou suas funções modificam-se, comprometendo o funcionamento dos órgãos e 

vulnerabilizando o organismo ao adoecimento (LISBOA; PEROSSI, 2015). O sistema 

nervoso central (SNC) sofre declínio lento e progressivo que reduz a intensidade dos reflexos, 

a capacidade cognitiva, as respostas motoras, o poder de reações e a capacidade de 

coordenações (DE VITTA, 2000; TRINDADE et al., 2013; SOUZA et al., 2011; CUNHA, 

2011).  

Os marcos cardiovasculares do envelhecimento incluem o aumento progressivo da 

pressão sistólica, da pressão do pulso, da velocidade da onda de pulso, da massa de ventrículo 

esquerdo e da incidência de doença arterial coronariana e fibrilação atrial (FECHINI; 

TROMPIERI, 2012). No sistema respiratório, a principal resposta diante do envelhecimento é 

a redução da função pulmonar e o comprometimento da capacidade de realização dos 

movimentos respiratórios (LISBOA; PEROSSI, 2015). O aparelho digestório apresenta 

alterações de motilidade e secretoras, provocando déficit no metabolismo, peristaltismo, 

absorção e eliminação (CUNHA, 2011; DANTAS et al., 2013; ROACH, 2003). 

As mudanças do aparelho urinário incluem o declínio da taxa de filtração glomerular, 

excreção, armazenamento e reabsorção, além da redução da capacidade de percepção do 

enchimento vesical e enfraquecimento esfincteriano (ROACH, 2003; LISBOA; PEROSSI, 

2015). As alterações musculoesqueléticas afetam os ossos, as articulações e os músculos, com 

redução da capacidade funcional secundária à perda da independência (ARAÚJO; FLÔ; 

MUCHALE, 2010). O envelhecimento do sistema endócrino e imune provoca interferência na 

síntese hormonal e nos mecanismos de defesa. A andropausa e a menopausa destacam-se 

dentre as alterações endócrinas (CUNHA, 2011).  

Com relação ao sistema genital, nos homens ocorrem mudanças na produção 

hormonal, no funcionamento prostático e na capacidade erétil.  Nas mulheres ocorre falência 

ovariana, queda na síntese hormonal, atrofia dos órgãos genitais e suspensão do ciclo 
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menstrual (LISBOA; PEROSSI, 2015). Sobre o envelhecimento cutâneo, de modo geral as 

alterações na pele são expressas por secura, aspereza, enrugamento e flacidez (BRANDÃO; 

BRANDÃO, 2006; ORIÁ et al., 2003). Os pelos tornam-se rarefeitos, finos e quebradiços; as 

unhas opacas e espessas; e o processo cicatricial lentificado (LISBOA; PEROSSI, 2015).  

Entende-se, nessa perspectiva, que o envelhecimento biológico é implacável, ativo e 

irreversível, provocando mais vulnerabilidade do organismo às agressões internas e externas. 

No entanto, o mesmo não pode ser considerado apenas em sua dimensão biológica. O 

envelhecimento psicológico, que ao contrário não é naturalmente progressivo e nem ocorre 

inexoravelmente como efeito do avançar do tempo, associa-se ao contínuo esforço pessoal na 

busca do auto-conhecimento e do sentido da vida (MORAES; MORAES; LIMA, 2010). 

Os aspectos psicológicos na velhice são diversificados e, por vezes, difíceis de lidar, 

sobretudo pelo acúmulo de enfrentamentos ao longo da vida. Para o idoso, o processo de 

adaptação a determinadas situações é complicado, as emoções podem apresentar-se 

exacerbadas ou insensíveis e difíceis de gerir, a motivação pode ser substituída pela desilusão 

e a personalidade tende a sofrer alteração em decorrência do ritmo e estilo de vida passado e 

presente. A ausência do envelhecimento psicológico pode traduzir-se em idosos sem planos, 

desacreditados do futuro, insatisfeitos e sem usufruto pleno da vida (RODRIGUES, 2012). 

Dentre as principais alterações psicológicas evidenciadas em virtude do 

envelhecimento estão: declínio na manifestação da afetividade, das ações, emoções e desejos; 

prejuízos na memória; acentuação das características da personalidade como rigidez, 

egocentrismo, irritabilidade, avareza, autoritarismo; dificuldade de assimilação ou aversão a 

ideias, coisas e situações novas; intensificação do apego aos valores convencionados, 

costumes e normas instituídas; e oscilações de humor e sintomatologia depressiva. Pontua-se, 

nesse sentido, que essas características podem evoluir para quadros patológicos graves, 

limitando ou impedindo o idoso de ter uma vida independente (RODRIGUES, 2012). 

Sob outro enfoque, é preciso considerar o conceito de “idade psicológica” em dois 

sentidos: o que se refere à relação existente entre a idade cronológica e as capacidades 

psicológicas como percepção, aprendizagem e memória, antecedendo o potencial de 

funcionamento futuro do indivíduo; e o outro, associado com o senso subjetivo de idade, a 

depender de como cada um compara subjetivamente a presença ou ausência de características 

biopsicossociais com relação a outras pessoas da mesma idade (NERI, 2005). 

Outros autores definem idade psicológica como as habilidades adaptativas dos 

indivíduos às exigências do meio, a partir de características como aprendizagem, memória, 

inteligência e controle emocional; ou ainda pelos padrões de comportamentos adquiridos e 
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mantidos ao longo da vida e que influenciam diretamente no modo como as pessoas 

envelhecem. O envelhecimento psicológico é a construção que o indivíduo fez ao longo do 

curso da vida (HOYER; ROODIN, 2003; OMS, 2005a). É importante que os idosos 

desenvolvam a capacidade de adaptação a novas situações e de desenvolver estratégias que 

sirvam como fatores protetores. A resiliência desponta como elemento indispensável para um 

envelhecimento psicológico bem-sucedido (SCHNEIDER; IRIGARAY, 2008). 

Complementando este raciocínio, o auto-conhecimento é essencial para atingir a 

independência psíquica e, consequentemente, a sabedoria. É uma conquista completamente 

individual e volta-se para a modificação dos valores de vida ou para a aquisição da 

consciência, isto é, a compreensão do sentido da vida. Com o envelhecimento psíquico a 

pessoa torna-se suficientemente sábia para aceitar a realidade e tolerar a dor ou a perda da 

independência biológica, uma vez que seus dispositivos de segurança passam a ser mais 

eficazes na relação com o mundo (MORAES; MORAES; LIMA, 2010). 

Ultrapassando as fronteiras das dimensões biológicas e psicológicas do 

envelhecimento, é pertinente considerar que este processo é heterogêneo e influenciado ainda 

por aspectos socioculturais, políticos e econômicos, em permanente sintonia com o contexto 

onde o indivíduo está inserido. Logo, a chegada da maturidade e a vivência da velhice podem 

significar realidades amplamente diferentes, da plenitude à decadência, da gratificação ao 

abandono, expressando que o envelhecimento é vivido de maneira particular (ASSIS, 2004). 

A velhice e o envelhecimento variam conforme tempos históricos, culturas, classes 

sociais, estilos de vida, gêneros, histórias de vida, condições educacionais, profissões, etnias, 

dentre outros elementos que permeiam as trajetórias de vida (HEIN; ARAGAKI; 2012). Isto 

permite a compreensão que várias são as formas de envelhecer e diferentes são os significados 

atribuídos a esta experiência, o que dificulta sua compreensão de modo preciso.  

O envelhecimento social refere-se à obtenção de hábitos e status social pelo indivíduo 

para o preenchimento de papeis sociais ou expectativas em relação às pessoas de sua idade, 

em sua cultura e em seu grupo social. Assim, deve ser compreendido como um processo de 

mudanças de papeis sociais, no qual são esperados dos idosos comportamentos que 

correspondam aos papeis determinados para eles, sendo composto por atributos que variam de 

acordo com a cultura, o gênero, a classe social, o avanço das gerações e as condições de vida 

e de trabalho, diferenciando o processo de envelhecer. A aposentadoria é um dos marcadores 

da definição do envelhecimento social, em que para uns significa o desengajamento da vida 

social e, para outros, o início de um novo tempo prazeroso, permeado por atividades e lazer 

(SCHNEIDER; IRIGARAY, 2008).  
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Como o envelhecimento abarca diversificados e complexos fatores, compreende-se 

que este é um processo biopsicossocial e que por mais que seja uma experiência particular, 

tem como resultado final a morte. Entretanto, é necessário que esse desfecho inevitável seja 

distanciado pelo maior tempo possível e que o idoso tenha uma boa qualidade de vida durante 

sua velhice, pois possuir maior longevidade sempre foi um desejo para os seres humanos. Ao 

longo dos anos, com o avanço das ciências da saúde e áreas afins, aos poucos esse desejo vem 

se tornando, frequentemente, uma realidade.  

 

2.2 Atenção integral à saúde do idoso 

 

 A constatação da abrangência do fenômeno do envelhecimento populacional brasileiro 

assinala para um considerável desafio em diferentes esferas: seguridade social, previdência, 

educação, habitação, trabalho, segurança, renda, desenvolvimento urbano, e especialmente na 

saúde. Quando se considera a necessidade de uma assistência à saúde multidimensional para o 

idoso, em virtude dos múltiplos perfis da velhice e direcionada aos seus aspectos 

biopsicossociais, ampliam-se as demandas arraigadas ao processo de envelhecimento humano 

que suscitam a elaboração e implementação de um modelo de atenção à saúde que contemple 

integralmente a pessoa idosa.  

 Para uma contextualização sistemática deste capítulo, a princípio será pontuada a 

trajetória das políticas públicas voltadas à saúde do idoso no cenário brasileiro, elencando os 

principais dispositivos legais que norteiam a atenção a este segmento populacional; e em 

seguida será discutida a rede de atenção à saúde do idoso, com ênfase para os programas, 

práticas e serviços ofertados à sociedade. Pontua-se que potencialidades e fragilidades serão 

apresentadas nesse contexto, para que reflexões possam embasar medidas estratégicas que 

otimizem e efetivem o cuidado ao idoso. 

 De modo a alcançar a concretização do pleno suporte de qualidade de vida à imensa 

população de idosos no Brasil, toda política a estes destinados deve considerar a capacidade 

funcional, a necessidade de autonomia, de participação, de cuidado e de autossatisfação; 

determinar possibilidades de atuação em variados contextos sociais; e incentivar, 

fundamentalmente, a prevenção, o cuidado e a atenção integral à saúde (VERAS, 2009). 

Nessa lógica, tais necessidades vêm determinando a elaboração de políticas de saúde, que 

timidamente, ao longo de mais de 25 anos, são propostas e operacionalizadas, minimizando a 

extensa distância entre o real e o desejável.  
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 A partir da Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento, ocorrida em Viena em 1982 

e que objetivava iniciar um programa internacional de ação para garantir a seguridade 

econômica e social dos idosos, impressões salientavam a importância de formular e aplicar 

políticas específicas para os idosos, incorporando-lhes os direitos não supridos até então (NU, 

1982). Este fórum representou um avanço na atenção dada ao envelhecimento no mundo e 

influenciou os países, particularmente àqueles em desenvolvimento, a inserir nas suas agendas 

políticas a questão do envelhecimento. O Brasil, ainda em 1982, decretou-o como o Ano 

Nacional do Idoso, ampliando a visibilidade da problemática que se instalava em face deste 

segmento populacional (LOUVISON; ROSA, 2012). 

 O Plano de Viena repercutiu efetivamente no Brasil somente no ano de 1988, com a 

elaboração da Constituição Federal (CF), demarcando o fortalecimento da democracia no 

país. Anteriormente a esta época, as iniciativas governamentais tinham apenas características 

caritativas e protetoras, a exemplo dos benefícios não contributivos nos idos da década de 

1970 como as aposentadorias para os trabalhadores rurais e a renda mensal vitalícia para os 

necessitados urbanos e rurais com idade superior a 70 anos que não recebiam benefício da 

Previdência Social (TEIXEIRA, 2002). É neste cenário que o debate sobre os direitos 

humanos e o movimento sanitário se intensifica, no sentido de que fossem explicitadas na 

Nova Constituição questões específicas à população idosa, até então não consideradas. 

 Embora a CF de 1988 não seja um dispositivo legal direcionado especificamente ao 

idoso, o texto traz em sua essência significados de um grande avanço às conquistas aos seus 

direitos sociais fundamentais. No âmbito da saúde verifica-se, a princípio, no Art. 194 a 

compreensão da Seguridade Social como “um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 

poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 

previdência e à assistência social” (BRASIL, 2011c, p. 117). Nesse sentido, o direito à saúde 

é destacado no Art. 196 como “direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 

ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”
 
(BRASIL, 2011c, p. 118), assegurando-a aos cidadãos como direito universal.  

 O texto Constitucional faz importante referência ao idoso ainda nos Art. 229 e 230, 

apontando respectivamente que “os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos 

menores, e os filhos menores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou 

enfermidade”
 
(BRASIL, 2011c, p. 132) e que “a família, a sociedade e o Estado têm o dever 

de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua 

dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida” (BRASIL, 2011c, p. 132).  Apesar 
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de se reconhecer a conquista da sociedade, em particular dos idosos, quanto ao direito à saúde 

por meio da CF de 1988, a sua efetiva implementação requer amplos investimentos 

governamentais, políticas inclusivas e multissetoriais, além da compreensão cidadã da velhice 

como direito e o reconhecimento da família e sociedade da responsabilização com o idoso. 

 Para reafirmar o direito universal à saúde referido na CF 1998, o SUS foi criado por 

meio das Leis Orgânicas da Saúde 8.080/90 e 8.142/90 com o objetivo de assegurar atenção a 

toda população, garantindo integralidade da atenção e considerando as suas diferentes 

realidades e necessidades de saúde (BRASIL, 2010b; FERNANDES; SOARES, 2012). No 

entanto, frente às demandas crescentes da população envelhecente e à consolidada transição 

epidemiológica e suas repercussões na vida dos idosos, das famílias e das comunidades, 

emergiu um panorama exigindo do Estado a formulação e implementação de políticas, 

programas e estratégias direcionadas exclusivamente a este segmento populacional, 

efetivando assim o direito assegurado constitucionalmente (LIMA; SANGALETI, 2010). 

 Assim, em 1994, foi promulgada a Política Nacional do Idoso (PNI), por meio da Lei 

8.842/94 e regulamentada em 1996 pelo Decreto 1.948/96, conferindo direitos sociais à 

pessoa idosa e criando condições para promover sua autonomia, integração e participação 

efetiva na sociedade, respaldando o direito à saúde nos variados níveis de atendimento do 

SUS (BRASIL, 1994; BRASIL, 1996; BRASIL, 2010b; LOUVISON; ROSA, 2012). A Lei 

estabelece a adoção e aplicação de normas de funcionamento para instituições geriátricas, a 

inclusão da Gerontologia e da Geriatria como disciplinas curriculares nos cursos superiores, a 

realização de estudos epidemiológicos centrados nas doenças prevalentes no idoso, dentre 

outras medidas (BRASIL, 1994). 

 Enveredando à específica questão da atenção à saúde do idoso, somente no ano de 

1999 foi publicada a Portaria GM/MS 1.395/99 que instituiu a Política Nacional de Saúde do 

Idoso (PNSI), cujas principais diretrizes voltam-se para a promoção do envelhecimento 

saudável; a manutenção da capacidade funcional; a assistência às necessidades de saúde do 

idoso; a reabilitação da capacidade funcional; a capacitação de recursos humanos; o apoio ao 

desenvolvimento de cuidados informais; e o apoio a estudos e pesquisas na área do 

envelhecimento e saúde do idoso (BRASIL, 1999).  

Tais diretrizes demarcam o conceito de integralidade em saúde, exigindo para sua 

efetivação, atributos das práticas dos profissionais de saúde, da organização dos serviços e das 

respostas governamentais à situação de saúde da população, além da incorporação dos idosos 

como atores sociais na defesa de suas necessidades (MOTTA, 2005). Ressalta-se que esse 

conjunto de ações requer o compartilhamento de responsabilidades e os gestores do SUS vêm 
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estabelecendo parcerias e a integração institucional de modo a viabilizar a consolidação dos 

compromissos multilaterais efetivos (MIYATA et al., 2005). 

 Ainda como parte das ações de saúde específicas para a população idosa, no ano de 

1999 iniciaram-se as campanhas de imunização contra a gripe para este público, objetivando a 

prevenção de agravos respiratórios como a pneumonia e, consequentemente, a redução de 

hospitalizações e óbitos (LOUVISON; ROSA, 2012). Já em 2002, foi proposta a elaboração 

de Redes Estaduais de Assistência à Saúde do Idoso por meio da Portaria GM/MS 702/02 

embasada na condição de gestão e na divisão de responsabilidades definidas na Norma 

Operacional de Assistência à Saúde (NOAS) neste mesmo ano. Conforme a Portaria, as redes 

seriam integradas por Hospitais Gerais e Centros de Referência em Assistência à Saúde do 

Idoso, que prestariam assistência à saúde em modalidades como internação, atendimento 

ambulatorial especializado, hospital-dia e assistência domiciliar (BRASIL, 2002b).   

  No ano seguinte, em 2003, ainda levando em consideração a magnitude que o desenho 

do envelhecimento populacional e suas demandas vinham expressando, foi instituído pela Lei 

10.741/03 o Estatuto do Idoso (CRUZ; CAETANO; GONÇALVES, 2010). De um lado, 

considerada uma das maiores conquistas da população idosa brasileira advinda da ampliação 

da resposta do Estado e da sociedade às necessidades do segmento idoso; e de outro, a 

denotação de uma maior vulnerabilidade da população idosa quando na realidade os seus 

direitos já estariam, teoricamente, garantidos na CF. Mesmo assim, o objetivo do Estatuto 

vem sendo regulamentar os direitos assegurados ao idoso, determinando as obrigações das 

instituições assistenciais e atribuindo penalidades nas situações de desrespeito ao idoso. 

Quanto à saúde, o Art. 15 do Capítulo IV – do direito à saúde – aponta que  

é assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema 

Único de Saúde - SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em 

conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, 

promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às 

doenças que afetam preferencialmente os idosos (BRASIL, 2003, p. 12). 

 

 Para além da saúde, a visão em longo prazo para o estabelecimento de medidas que 

proporcionem o bem-estar dos idosos a partir dos seus 118 artigos, o Estatuto do Idoso versa 

sobre diversas áreas dos direitos fundamentais e suas necessidades de liberdade, dignidade, 

respeito, habitação, transporte, alimentação, profissionalização, trabalho, educação, cultura, 

esporte, lazer, previdência, assistência social, enfim, do direito à vida (BRASIL, 2003).
 

 Em concordância com as diretrizes da PNI, o Estatuto corrobora os princípios sobre os 

direitos humanos da pessoa idosa, incorporando, inclusive, a intersetorialidade e a base para a 

reivindicação de atuação de todos (família, sociedade e Estado) para o amparo e o respeito aos 
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idosos (RODRIGUES et al., 2007). Destaca-se que em todos os documentos legais, o texto 

sempre demonstra a mesma sequência, referindo o Estado como o último responsável pela 

atenção para com o idoso, quando na realidade este é o principal subsidiário no provimento de 

condições necessárias para este cuidar por parte dos familiares e sociedade. O que nota-se na 

prática é que a participação do Estado é mínima quando comparada às responsabilidades das 

famílias (KÜCHEMANN, 2012). É urgente, portanto, a necessidade de repensar e reestruturar 

esses papeis, sobretudo pela imprecisão de limites entre as responsabilidades que lhes cabem. 

 Diante da necessidade de ampliar as políticas para a população idosa e da persistente 

prática insatisfatória do sistema de saúde brasileiro, em 2006 dois fatos relevantes se 

destacam: a aprovação do Pacto pela Saúde (Portaria GM/MS 399/06), em que no Pacto pela 

Vida, a saúde do idoso é uma das seis prioridades pactuadas entre as três esferas de gestão; e a 

publicação da Portaria 2.528/06 que trata da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa 

(PNSPI) e referencia um novo paradigma para a discussão da sua situação de saúde (BRASIL, 

2010b; LOUVISON; ROSA, 2012). 

O Pacto pela Vida, referenciando a saúde do idoso como prioridade pela primeira vez 

na história das políticas públicas brasileiras, expõe um compromisso assumido entre os 

gestores do SUS para a execução de ações pautadas em diretrizes que abordam a integralidade 

da atenção, a intersetorialidade, a participação popular, a preocupação com a qualificação 

profissional, a execução de pesquisas, a veiculação de informações e o reconhecimento da 

diversidade das populações mais velhas. Foram ações desencadeadas por meio do Pacto que 

nortearam a reformulação da PNSPI. Ademais, com o entendimento do envelhecimento ativo 

e saudável como o grande objetivo das políticas públicas, a PNSPI consiste no dispositivo 

legal que presentemente embasa a atenção ao idoso no Brasil. 

A PNSPI tem como finalidade recuperar, manter e promover a autonomia e a 

independência de idosos, direcionando medidas individuais e coletivas de saúde para esse fim 

e em consonância com os princípios e diretrizes do SUS. Seus objetivos consistem em 

facilitar a participação das pessoas idosas em equipamentos sociais, grupos de terceira idade, 

atividade física, conselhos locais e conselhos comunitários, reforçando assim a importância de 

ações que alcancem esse conceito ampliado de saúde (BRASIL, 2006b). Na prática, 

contrapondo-se ao que institui a PNSPI, muitas dessas ações são desenvolvidas por iniciativas 

da sociedade civil e organizações não governamentais e, pelo caráter pontual, apresentam 

pouca relevância na resolutividade das demandas de saúde dos idosos. 

As diretrizes básicas da PNSPI são bons exemplos das preocupações com a promoção 

do envelhecimento saudável, a manutenção e a melhoria, ao máximo, da capacidade funcional 
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dos idosos, a prevenção de doenças, a recuperação da saúde dos que adoecem e com a 

reabilitação daqueles que venham a ter a sua capacidade funcional restringida. Para a 

operacionalização da PNSPI, fica o desafio de estruturar com eficiência a rede de assistência à 

saúde do idoso, com suporte qualificado de atenção, intersetorialidade e o desenvolvimento de 

práticas que contemplem o idoso em todas as suas dimensões (VERAS, 2009). 

No campo prático, conforme as proposições da PNSPI, a atenção integral à saúde da 

pessoa idosa deverá ser organizada na forma de rede e estruturada nos moldes de uma linha de 

cuidados, baseada nos seus direitos, necessidades, preferências e habilidades; estabelecer 

fluxos bidirecionais funcionantes, otimizando o acesso a todos os níveis de atenção; e 

providas de condições indispensáveis como infraestrutura, insumos e profissionais 

qualificados (BRASIL, 2006b). A rede de atenção é uma organização poliárquica e deve ser 

constituída por um conjunto de saberes, tecnologias e recursos a serem oferecidos de forma 

oportuna, articulada e contínua pelo sistema de saúde, coordenada pela atenção primária, com 

vistas à integralidade do cuidado e ultrapassando a lógica dos sistemas fragmentados de 

atenção à saúde (MENDES, 2010). 

Com base nessa proposta, a organização dos serviços de saúde deve apresentar-se de 

modo articulada, estruturada horizontalmente por diferentes níveis de densidade tecnológica e 

interligados entre si com foco nos mesmos objetivos. Para tanto, o cuidado ao idoso centrado 

na atenção primária, deve iniciar no âmbito da Estratégia Saúde da Família (ESF) – 

especificamente nas Unidades de Saúde da Família (USF). Salienta-se que a Atenção Primária 

à Saúde (APS), referida no Brasil como Atenção Básica (AB), é considerada na Política 

Nacional de Atenção Básica (PNAB) como a principal porta de entrada para a atenção à saúde 

do idoso e o centro de comunicação com serviços especializados de média e alta 

complexidade dentro da rede de atenção à saúde (BRASIL, 2012a).   

A AB propõe desenvolver um conjunto de ações individuais e coletivas abrangendo a 

promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 

reabilitação e a manutenção da saúde. Tais ações devem ser desenvolvidas com o mais alto 

grau de descentralização, no local mais próximo da vida dos usuários, sendo 

fundamentalmente orientada pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, 

da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da 

humanização, da equidade e da participação social (BRASIL, 2006b; BRASIL, 2012a). A AB 

deve ser o centro de coordenação entre os diversos pontos da rede, em especial para os níveis 

de atenção secundários e terciários que apresentam maior densidade tecnológica, porém não 

mais complexos (MENDES, 2010). 
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A ESF, definida como espaço para a implementação da AB, propõe-se a efetivar ações 

integrais e contínuas de saúde do idoso através de avaliações multidimensionais, medidas 

promocionais de proteção específica, identificação precoce de agravos de saúde mais 

frequentes e sua intervenção, e práticas de reabilitação com vistas a evitar sua separação do 

convívio familiar e social (CAMARANO; PASIONATO, 2004). Embora conceba-se esta 

proposta como um avanço, infelizmente o que se observa na prática, de modo geral, são ações 

que não contemplam holisticamente os princípios e as ações anteriormente mencionados.  

Os serviços de AB no Brasil ainda não tratam a questão da saúde do idoso de maneira 

coletiva e integral, exceto por programas que indiretamente a contemplam, permanecendo, em 

sua maioria, no desenvolvimento de ações sobre as doenças crônicas não transmissíveis, como 

a hipertensão arterial e o diabetes mellitus (também desarticulados), não abordando a saúde de 

forma ampliada (MIYATA et al., 2005). Para além dessa fragilidade na AB, a rede de atenção 

à saúde do idoso não foi efetivamente constituída, configurando um desarranjo entre os níveis 

assistenciais. Esse descompasso da gestão do cuidado é um dos maiores desafios das políticas 

e práticas de saúde direcionadas ao idoso e coletividades, haja vista suas limitações e a 

necessidade de reconstruir e potencializar um viver com a melhor qualidade possível.  

Para uma reestruturação desse visível cenário fragmentado da atenção à saúde do 

idoso urge a aplicabilidade eficiente de ações que contemplem dois grandes eixos da PNSPI: 

o enfrentamento de fragilidades do idoso, da família e do sistema de saúde; e a promoção da 

saúde e da integração social, em todos os níveis de atenção (BRASIL, 2006b). Esta proposta 

advém da heterogeneidade associada à velhice e demonstra, de um lado, idosos com múltiplas 

doenças crônicas e incapacidades funcionais; e de outro, idosos com a funcionalidade global 

preservada e capazes de realizar suas atividades sozinhos, de forma independente e autônoma, 

mas que também carecem de cuidados à saúde (MORAES, 2012). Para essas distintas 

situações, o “foco da saúde” deve imperar, devendo a rede de atenção dispor de condições e 

estrutura adequadas que atendam especificidades do indivíduo, família, grupo ou comunidade.  

O “foco da saúde” supracitado está embasado na funcionalidade do idoso e é 

representado pela autonomia, definida como a capacidade individual de decisão e comando 

sobre as ações, estabelecendo e seguindo as próprias regras; e independência, entendida como 

a capacidade de realizar algo com os próprios meios. É importante destacar que autonomia e 

independência demandam um funcionamento integrado e harmonioso dos seguintes sistemas: 

cognição (capacidade mental de compreender e resolver problemas cotidianos); humor 

(motivação para atividades e participação social, associada a nível de consciência, senso-

percepção e pensamento); mobilidade (capacidade de deslocamento e de manipulação do 
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meio); e comunicação (capacidade de relacionar-se produtivamente com o meio, trocar 

informações, manifestar desejos, ideias e sentimentos).  Quando o foco da saúde é plenamente 

atendido, o idoso cuida de si e de sua vida (MORAES, 2012). Esse padrão é o que propõe a 

PNSPI e o que deve embasar os modelos e redes de atenção à saúde do idoso.  

Nessa perspectiva, o documento “Atenção à saúde do idoso: aspectos conceituais” 

publicado por Moraes (2012) reforça que a assistência à saúde não deve ser confundida com a 

assistência às doenças. Este modelo propõe uma estrutura de atenção à saúde que repensa o 

conceito de idoso e da velhice; dentro da lógica do envelhecimento saudável; com a APS 

organizada e definida como cento de atenção à saúde do idoso, garantindo a continuidade do 

cuidado nos outros pontos de atenção; e trabalha com investimentos potenciais na 

implementação de ferramentas como autocuidado, plano de cuidados e interdisciplinaridade; 

sobrepondo-se assim, ao modelo tradicional irresoluto centrado no cuidado às doenças, 

hospitalocêntrico, unidimensional e de referência-contrarreferência.  

Para a eficácia de um modelo de atenção à saúde que contemple integralmente o idoso, 

a Gestão da Clínica deve nortear sua elaboração e operacionalização, a partir de um conjunto 

de tecnologias cuja finalidade é assegurar padrões ótimos de assistência à saúde, de modo 

resolutivo, eficiente, pautada em evidências científicas, segura para o paciente e para os 

profissionais, oportuna, equitativa e humanizada (MORAES, 2012). Pressupõe, dessa forma, a 

garantia de respostas às necessidades dos idosos e engloba a gestão da saúde individual 

(microgestão da saúde) e a gestão dos sistemas de atenção à saúde (macrogestão da saúde) 

(LOUVISON; ROSA, 2012; MORAES, 2012). Para uma melhor compreensão da micro e 

macrogestão, seus conceitos serão elucidados adiante.  

A microgestão consiste na elaboração de um plano de cuidados individualizado, cujo 

planejamento das ações preventivas, promocionais, curativas, paliativas e reabilitadoras 

depende da estratificação de risco do idoso, do diagnóstico multidimensional e da definição 

de metas terapêuticas, para a posterior implementação utilizando-se de todos os recursos 

disponíveis, tanto do sistema de saúde quanto da comunidade. Objetivando a identificação das 

demandas biopsicossociais e dos preditores de risco do idoso, o plano de cuidados propõe-se a 

manter ou recuperar a sua saúde. A figura 9 sistematiza graficamente o processo de 

planejamento e implementação do plano de cuidados.  
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Figura 9 - Processo de planejamento e implementação do plano de cuidados. 

Fonte: MORAES (2012). 

 

Segundo Moraes (2012), para a estratificação de risco do idoso, baseada na 

classificação clínico-funcional, avalia-se: I) A funcionalidade global: autocuidado e atividades 

da vida diária instrumentais e avançadas; II) Os sistemas funcionais principais (cognição, 

humor, mobilidade e comunicação); III) Os sistemas fisiológicos principais (saúde bucal, 

estado nutricional, sono, cardiovascular, respiratório, digestivo, geniturinário, 

musculoesquelético, nervoso, endócrino-metabólico e pele/anexos); e IV) A interação social 

(lazer, suporte familiar, suporte social e segurança ambiental). Após a elaboração do 

diagnóstico multidimensional das condições de saúde do idoso, as metas terapêuticas são 

definidas com o respaldo de evidências científicas, além de priorizar o cuidado e as 

preferências do paciente e sua família. O elenco de prioridades de cuidado centram-se nas 

decisões clínicas, determinando quais intervenções devem ser implementadas a curto, médio e 

longo prazo (MORAES, 2012). 

A macrogestão refere-se ao processo de coordenação e continuidade do cuidado 

prestado pela atenção primária, secundária e terciária. Baseia-se na definição da trajetória 

necessária para a implementação do plano de cuidados, envolvendo um plano horizontal de 

cuidados médicos e dos demais profissionais de saúde e um plano vertical que demanda 

equipamentos e programas de atenção à saúde e assistência social, além de sistemas logísticos 

e de apoio. A Figura 10 esboça didaticamente a proposta da macrogestão da clínica, 

descrevendo os elementos essenciais para a sua efetivação (MORAES, 2012). 
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Figura 10 - Estrutura da macrogestão da clínica no cuidado ao idoso. 

Fonte: MORAES (2012). 

 

Nota-se que a macrogestão da clínica molda-se numa estrutura de rede de atenção à 

saúde, suscitando a garantia de corresponsabilização entre os envolvidos no processo de 

cuidar. A ênfase do cuidado volta-se para uma atenção colaborativa realizada por equipes 

multiprofissionais e usuários e suas famílias e com priorização do autocuidado apoiado. A 

participação da gestão no amparo à viabilização do plano de cuidados é fundamental e deve 

basear-se no modelo de governança sistêmica que integra a APS, os pontos de atenção à 

saúde, os sistemas de apoio e os sistemas logísticos (MORAES, 2012; MENDES, 2011).  Os 

autores são categóricos ao afirmarem que a integralidade da atenção à saúde é obtida somente 

quando é estruturada na forma de rede. 

Assim, embora sejam reconhecidos os avanços obtidos pelas políticas, programas e 

práticas de atenção à saúde do idoso no Brasil por intermédio do SUS, é evidente a 

inexistência da composição de uma rede de atenção à população idosa com serviços acessíveis 

e resolutivos. O sistema de saúde brasileiro ainda enfrenta os desafios da fragmentação do 

processo de trabalho e das relações entre os diferentes profissionais, da inoperância da rede 

assistencial, da precária interação nas equipes multiprofissionais, da burocratização e 
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verticalização do sistema, dos baixos investimentos na qualificação dos trabalhadores, de uma 

formação profissional contraproducente ao debate e formulação da política pública de saúde, 

dentre outros, desumanizando a relação entre usuários e serviços de saúde (OLIVEIRA; 

COLLET; VIEIRA, 2006). 

Investimentos para a implementação das políticas públicas direcionadas ao amparo 

adequado ao idoso precisam ser ampliados, sobretudo para o planejamento e a execução dos 

planos de cuidados individualizados e subsidiados pelo aporte da intersetorialidade. De modo 

complementar, a regionalização deve ser fortalecida com a inserção de serviços de saúde 

voltados para as condições crônicas articulados prontamente com uma AB resolutiva e com 

garantia de acesso à média e alta complexidade. Por fim, o monitoramento das condições de 

saúde da população idosa, bem como seus fatores determinantes e consequências, pode 

revelar-se como um eficiente recurso tanto para a manutenção do satisfatório estado de saúde 

dos idosos quanto para a efetivação da macrogestão da clínica.  

 

2.3 Qualidade de vida em idosos 

 

Inúmeras e diversificadas são as definições para a expressão “Qualidade de Vida” 

(QV). Todavia, é notória a falta de consenso sobre suas conceituações entre os pesquisadores 

da temática. Analisando etimologicamente as duas palavras observa-se que o termo Qualidade 

é derivada do latim Qualitate e significa propriedade, atributo ou condição das coisas ou das 

pessoas capaz de distingui-las das outras e de lhes determinar a natureza; a palavra Vida, 

também derivada do latim vita, tem como significado o estado ou a condição dos organismos 

de manter-se em atividade contínua do nascimento até a morte (FERREIRA, 2010). 

 Associando os dois termos, o resultado do significado etimológico poderia ser 

apontado como ‘atributos das condições de manutenção das atividades dos seres humanos’ ou 

‘propriedades individuais de manutenção das suas atividades’. Entretanto, estando clara a 

complexidade de conceituar a expressão QV a partir do seu sentido etimológico, será exposta 

adiante a descrição dos seus variados conceitos, por meio de uma revisão histórico-conceitual, 

na tentativa de ultrapassar as fronteiras do desafio que é conceituá-la de modo consensual. A 

partir disso, o envelhecimento e a saúde do idoso serão concatenadas à discussão. 

Com base neste entendimento, relatos da literatura evidenciam que a expressão QV foi 

empregada pela primeira vez por Arthur Cecil Pigou no ano de 1920 em sua obra A economia 

do bem-estar, no qual havia uma discussão acerca das desigualdades sociais e como estas 

influenciaram nos movimentos sociais e no desenvolvimento de iniciativas políticas voltadas 
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para o bem-estar da população (WOOD, 1999). A evolução das discussões acerca do bem-

estar social estimulou o desencadeamento de pesquisas abordando indicadores relativos à 

qualidade do trabalho, vida familiar e lazer, que futuramente moldariam pontos de interesse 

da QV (KATSCHING, 1997). 

Em 1960, a expressão QV foi incluída no relatório da Comissão dos Objetivos 

Nacionais do Presidente dos Estados Unidos, Dwicht D. Eisenhower, já existindo naquela 

época uma preocupação com o crescimento individual e econômico da população americana. 

Neste relatório foram apontados aspectos sociais e ambientais como educação, saúde e bem-

estar, como necessidades essenciais à população. Todavia, a expressão só passou a ter 

visibilidade quando empregada em 1964 por Lyndon Johnson durante a corrida presidencial 

americana, quando este declarou que os padrões de vida não podem ser medidos por meio do 

balanço dos bancos e sim por meio da QV que a população leva (FLECK, 2000). 

Permeando este cenário, encontra-se o fato histórico, de que nos Estados Unidos, após 

a segunda Guerra Mundial, o termo QV passou a ser utilizado com um sentido de “vida boa”, 

referindo-se à conquista de bens materiais como casa, carro, aparelhos domésticos, 

investimentos financeiros, boa aposentadoria, entre outros (PASCHOAL, 2000; 

KAWAKAME; MIYADAHIRA, 2005). Com o passar do tempo, o crescimento econômico e 

industrial ampliou esse conceito, integrando as áreas da saúde, educação, moradia, transporte, 

lazer, trabalho, crescimento individual, segurança e diminuição da morbimortalidade infantil 

(SEIDL; ZANNON, 2004). 

A definição de QV, em seus conceitos e propostas, baseou-se em diferentes 

fundamentações teóricas e práticas, até que após a II Guerra Mundial, em 1948, a OMS 

redefiniu saúde, incorporando a noção de bem-estar físico, emocional e social e desencadeou 

uma discussão considerável a respeito da possibilidade de avaliar o bem-estar subjetivo como 

um dos pilares do conceito de saúde (CHCHAMOVICH, 2005). Extrapolando os aspectos 

unicamente clínicos e focados em doenças e sintomas na avaliação da saúde, o  termo QV 

ressurge com diferentes definições e utilizações, iniciando um ciclo de formação  do seu 

conceito (DINIZ; SCHOR, 2006). 

Nesse contexto, em 1995, a OMS através do Grupo de QV, apresentou uma definição 

que é reconhecida e utilizada até os dias atuais, considerando a QV como “a percepção do 

indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e do sistema de valores em que vive 

e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações” (THE WHOQOL 

GROUP, 1995, p. 1405). Apesar de esta definição ser facilmente entendida de modo genérico, 

a compreensão e a utilização das suas especificidades na prática cotidiana perpassam por um 
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grau de complexidade mais elevado, haja vista a sua subjetividade e a inclusão de seis 

domínios: saúde física, estado psicológico, níveis de independência, relacionamento social, 

características ambientais e padrão espiritual, o que corrobora a dificuldade de se eleger um 

conceito consensual para tal. 

Percebe-se, então, que o constructo QV proposto pelo Grupo WHOQOL apresenta 

componentes de subjetividade, multidimensionalidade e bipolaridade. Seidl e Zannon (2004, 

p. 582) apontam que “no que concerne à subjetividade, trata-se de considerar a percepção da 

pessoa sobre o seu estado de saúde e sobre os aspectos não médicos do seu contexto de 

saúde” e sobre a multidimensionalidade, ressaltam que “o constructo é composto por 

diferentes dimensões”. Sobre a bipolaridade, apresenta dimensões positivas e negativas, como 

as questões de autonomia, dependência, mobilidade, dor; enfatizando as percepções dos 

indivíduos acerca dessas dimensões. A questão da subjetividade é clara ao entender que a QV 

é a extensão em que prazer e satisfação têm sido alcançados (PASCHOAL, 2000). 

Paralelamente, há pouco mais de 10 anos a expressão QV era referida como um termo 

‘novo’, utilizado a partir do desenvolvimento econômico e social, para designar o quanto cada 

indivíduo está satisfeito com o seu estilo de vida, e sendo explorado por cientistas sociais, 

filósofos e políticos, em virtude da crescente desumanização ocorrida como consequência do 

avanço tecnológico. Dentro desta perspectiva, pode-se entender que o termo QV teve origem 

a partir da reflexão das consequências indesejadas provocadas pelo desenvolvimento 

econômico e pela industrialização incontrolada que representam um grande impacto na vida 

dos menos favorecidos (ALBUQUERQUE, 2005).
 

Apesar do avançar dos anos e do 

incremento de pesquisas na área, a QV permanece subjetiva e sem alcançar uma plena 

compreensão.  

Seguindo este raciocínio, o requisito mínimo e universal ao se falar de QV é a 

satisfação das necessidades mais elementares como: alimentação, água potável, habitação, 

trabalho, educação, saúde e lazer; e os que estão relacionados ao conforto, bem-estar e 

realização individual e coletiva (MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000).
 
Não apenas necessidades 

elementares, a QV vai além desses bens e determinados indicadores foram paulatinamente 

incluídos na sua concepção, sendo considerados a esperança de vida, a diminuição da 

mortalidade infantil, nível de poluição, a qualidade dos transportes, dentre outros aspectos que 

descrevem a organização de uma sociedade (ALBUQUERQUE, 2005). 

 Diante dessa contextualização, compreende-se que a QV é circunstancial. Está 

submetida a inúmeros pontos de vista e tem variado de época para época, de país para país, de 

cultura para cultura, de classe social para classe social e, até mesmo, de indivíduo para 
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indivíduo, podendo variar ainda de acordo com o tempo, com o estado de espírito, ou de 

humor (PASCHOAL, 2000). A QV, nesse sentido, é fundamentalmente definida pelo próprio 

indivíduo e reveste-se de uma experiência interna de satisfação e bem-estar. Mesmo com 

condições externas favoráveis, as pessoas podem considerar não ter boa QV, porém sem 

algumas dessas condições externas torna-se difícil tê-la (SILVA et al., 2005). 

Partindo do aspecto teórico para o prático, a temática QV vem sendo assunto de 

inúmeras pesquisas científicas em todas as áreas de conhecimento, já que existe uma 

preocupação universal em identificar como vivem as populações das mais variadas sociedades 

e seus resultados permitem melhor avaliar as intervenções e os impactos no seu bem-estar 

(RIBEIRO; ROCHA; POPIM, 2010). Segundo Minayo, Hartz e Buss (2000, p. 08) em 

relevante publicação no campo da saúde coletiva, a QV “é uma noção eminentemente humana 

que tem sido aproximada ao grau de satisfação encontrado na vida familiar, amorosa, social 

e ambiental e à própria estética existencial”. A polissemia engendrada pela expressão reflete 

conhecimentos, experiências e valores de indivíduos e coletividades em variadas épocas e 

espaços, sendo, portanto, uma construção social com a marca da relatividade cultural.  

 A partir das definições abordadas, é pertinente por em pauta a relação existente entre 

QV e envelhecimento, sobretudo porque a QV de idosos tem sido motivo de muitas 

discussões mundialmente, uma vez que existe atualmente uma elevada preocupação em 

manter a saúde e o bem-estar global dessas pessoas, para que possam envelhecer com 

dignidade e com o suprimento satisfatório das suas necessidades biopsicossociais. Este é 

inegavelmente um desafio que cresce em importância: garantir QV aos anos conquistados a 

mais.  

 Considerando a funcionalidade do idoso representada pela autonomia e independência, 

o conceito de QV na velhice relaciona-se em maior proporção à funcionalidade e a forma de 

adaptação às perdas físicas e cognitivas decorrentes do processo de envelhecimento do que 

com a presença de morbidades (RODRIGUES; NERI, 2012). De modo mais amplo, definir 

QV relacionando-a ao segmento populacional idoso depende da combinação de elementos que 

envolvem dimensões como bem-estar físico, emocional e familiar, capacidade funcional, 

espiritualidade, respeito social, sexualidade e ocupação. Esses fatores, quando integrados, 

mantêm o indivíduo em equilíbrio consigo mesmo e com o meio de convívio (HEINONEN et 

al., 2004). 

Evidencia-se, nesta perspectiva, que a longevidade pode desencadear implicações 

importantes para a QV. Além da ocorrência natural de perdas e modificações significativas do 

avançar da idade, como a suscetibilidade para certas doenças, perdas afetivas e diferentes 
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graus de ansiedade, ressalta-se também que o fator cultural, a carência de recursos financeiros 

e a falta de acesso às informações e cuidados, entre outros, podem ser fatores determinantes 

na percepção e vivência de elevados ou baixos níveis de QV. Para melhor explicar a QV de 

idosos, o pesquisador Powell Lawton, no ano 1983, construiu um modelo de QV na velhice 

baseado na multidimensionalidade do processo de envelhecimento. Para ele, a QV do idoso 

corresponde a quatro dimensões interrelacionadas: condições ambientais, competência 

comportamental, QV percebida e bem-estar subjetivo (PASCHOAL, 2011).  

Para a avaliação da QV do idoso é indispensável a adoção de critérios de natureza 

biopsicossocial e cultural, pois muitos elementos são apontados como aqueles que indicam e 

determinam o bem-estar nessa população, incluindo longevidade, saúde biológica e mental, 

satisfação consigo mesmo, status financeiro e social, responsabilidade com papéis familiares, 

competência social, produtividade, atividade, eficácia cognitiva e continuidade de relações de 

amizade (SANTOS et al., 2002). Sendo assim, a avaliação da QV de indivíduos e populações, 

realizada por meio de instrumentos de mensuração, é de significativa relevância para o 

conhecimento científico e para a área da saúde, por estabelecer uma linguagem comum entre a 

equipe multiprofissional e permitir o monitoramento, a avaliação e o planejamento dos 

cuidados para o paciente de forma holística (CURCIO; LIMA; ALEXANDRE, 2011). 

Muitos instrumentos foram elaborados para viabilizar a avaliação da QV diante da 

pluralidade de seus conceitos e, sobretudo, da necessidade de averiguar a QV de idosos, haja 

vista sua subjetividade. Entre os primeiros instrumentos, o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) é o mais difundido, apresentando-se como um indicador sintético por basear-

se em apenas três fatores: renda, saúde e educação (MINAYO; HARZ; BUSS, 2000). A partir 

da necessidade da criação de métodos com enfoques mais amplos relacionados à QV foram 

elaborados instrumentos “genéricos” e “específicos”. Os genéricos são instrumentos globais 

de avaliação, com foco nos aspectos relacionados à função, disfunções e desconfortos físicos 

e emocionais, sem considerar as patologias ou o estado de saúde; e os específicos voltam-se 

para determinada área de interesse, sendo multidimensionais e avaliando a percepção geral da 

QV quando relacionada a determinada enfermidade (SILQUEIRA, 2005). 

Entre os instrumentos genéricos destacam-se o Índice de Qualidade de Vida de Ferrans 

e Powers e os desenvolvidos pelo Grupo de QV da OMS – o WHOQOL-100 e o WHOQOL-

Bref. Dentro da categoria dos genéricos existem àqueles que são especificamente 

direcionados à avaliação da saúde, tendo como vantagem a possibilidade de averiguar os 

diferentes aspectos da QV que são afetados devido à condição de saúde ou de doença e 

tratamento. Tais instrumentos podem ser utilizados em populações gerais ou específicas para 
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avaliar domínios aplicáveis aos diferentes estados de saúde. Citam-se como instrumentos 

genéricos direcionados à avaliação da saúde o Nottinghan Health Profile (NHP) e o Medical 

Outcomes Study 36-item Short-Form Health Survey (SF-36) (SILQUEIRA, 2005).  

Os instrumentos específicos caracterizam-se por ter como foco determinada área de 

interesse (doenças, grupos populacionais, funções) e geralmente são multidimensionais e 

avaliam a percepção geral da QV, embora a ênfase habitualmente seja sobre os sintomas, 

incapacidades ou limitações relacionados a determinada enfermidade, a exemplo do 

WHOQOL-Old, o WHOQOL-HIV e o Diabetes-Specific Quality-of-life Scale (DSQOLS), 

utilizados para avaliar a QV de idosos, portadores de HIV/Aids e pacientes acometidos pelo 

Diabetes Mellitus, respectivamente (SILQUEIRA, 2005; AGUIAR et al., 2008). 

Compreendendo a importância da utilização de instrumentos para a avaliação da QV 

de idosos a fim de identificar quais componentes desta estão afetados e/ou satisfeitos, e que 

tal ferramenta contribui para o entendimento de como os idosos vivenciam a velhice, avaliar a 

QV global e facetada e o efeito das condições de vida sobre esta, implica uma relevância 

científica e social por permitir a implementação de alternativas válidas de intervenção em 

políticas sociais gerais, no intuito de promover o bem-estar deste segmento populacional, 

particularmente, no nosso contexto, onde os atuais idosos são aqueles que vivenciaram o 

envelhecimento sob condições adversas. Os resultados, certamente, consistirão em potencial 

subsídio teórico para a execução de programas e ações que busquem a assistência integral à 

pessoa idosa destacando principalmente a promoção da saúde e da QV. 
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3 Metodologia 
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3.1 Delineamento do estudo 

 

Trata-se de uma investigação epidemiológica do tipo observacional transversal com 

desenho quantitativo.  

Os estudos observacionais consistem na observação e registro de atributos e a forma 

como estes se relacionam com outras condições ou características sem qualquer intervenção 

por parte do investigador (PORTA; GREENLAND; LAST, 2008). O delineamento 

transversal caracteriza-se nas investigações em que ‘fator’ e ‘efeito’ são observados num 

mesmo momento histórico. Ocorrem em um momento único da situação de saúde da 

população ou comunidade, com base na avaliação individual de cada membro do grupo. O 

resultado consiste na elaboração de indicadores globais de saúde para o grupo investigado e 

na obtenção de diagnósticos comunitários da situação local de saúde (ALMEIDA FILHO; 

ROUQUAYROL, 2006).  

O desenho quantitativo considera que todas as temáticas podem ser quantificáveis, o 

que significa traduzir em números opiniões e informações para classificá-las e analisá-las 

(MARCONI; LAKATOS, 2010). 

 

3.2 Local do estudo 

 

O estudo foi realizado na microrregião do Curimataú Ocidental situado na 

mesorregião do Agreste no estado brasileiro da Paraíba (PB).
1
 Para otimização e viabilização 

do desenvolvimento do estudo foram selecionados cinco municípios: Barra de Santa Rosa, 

Nova Floresta, Remígio e Sossego (sorteados aleatoriamente) e Cuité (escolhido em virtude 

de ser sede do Centro de Educação e Saúde da Universidade Federal de Campina Grande – 

campo de atuação profissional do pesquisador responsável). A quantidade de municípios 

selecionados justifica-se pela intencionalidade em alcançar uma proporção média 

populacional, de modo a obter, posteriormente, uma amostra representativa. A população dos 

municípios selecionados compõe o equivalente a 54,63% do total da microrregião.  

Os municípios elencados representam um contingente populacional de 65.418 

habitantes, dos quais 9.622 são idosos (equivalendo a 14,70% do total) (BRASIL, 2010a). A 

unidade de referência para localização dos sujeitos do estudo foram todas as Unidades de 

Saúde da Família (USFs) da zona urbana vinculadas às Secretarias Municipais de Saúde 

                                                                 
1
 A microrregião do Curimataú ocidental paraibano é composta por onze municípios: Algodão de Jandaíra, Arara, Barra de 

Santa Rosa, Cuité, Damião, Nova Floresta, Olivedos, Pocinhos, Remígio, Soledade e Sossego.  
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(SMSs). As USFs da zona rural foram excluídas pela dificuldade de acesso e traslado. A 

descrição das USFs pode ser visualizada no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Descrição das Unidades de Saúde da Família, conforme os municípios selecionados. 

MUNICÍPIO UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA Nº DO CNES
2
 

Barra de Santa Rosa ESF I – José Ribeiro Diniz 5701368 

Barra de Santa Rosa ESF III – Nossa Senhora da Conceição 2364379 

Barra de Santa Rosa ESF V – Tancredo Neves 2364395 

Cuité UBSF Abílio Chacon Filho 2342529 

Cuité UBSF Diomedes Lucas de Carvalho 2342618 

Cuité UBSF Ezequias Venâncio dos Santos 2342561 

Cuité UBSF Luíza Dantas de Medeiros 2605740 

Cuité UBSF Raimunda Domingos de Moura 3060284 

Nova Floresta PSF I Nova Floresta 2364182 

Nova Floresta PSF II Nova Floresta 2364360 

Nova Floresta PSF III Nova Floresta 3603571 

Nova Floresta PSF IV Nova Floresta 3568792 

Nova Floresta PSF V Nova Floresta 7599617 

Remígio PSF I Remígio 2341905 

Remígio PSF II Maria Augusta Laureano 2342359 

Remígio PSF V Jailza Moreira Gonçalves 5274834 

Remígio PSF VI Vereador João de Aristeu 5274818 

Remígio PSF VII Bela Vista 6466036 

Sossego UBS Téc. de Enfermagem Izaura Florentina da Costa 7546238 

Fonte: BRASIL (2015b). 

 

3.3 População e Amostra 

 

3.3.1 Universo populacional da pesquisa 

 

Conforme dados censitários do IBGE publicados no ano de 2010, os cinco municípios 

envolvidos no estudo possuem um total de 9.622 habitantes com idade igual ou superior a 60 

anos, distribuídos da seguinte forma: Barra de Santa Rosa (2.015), Cuité (3.041), Nova 

Floresta (1.576), Remígio (2.615) e Sossego (375). A Tabela 1 expõe a distribuição do 

universo populacional para esta pesquisa. 

                                                                 
2
 Legenda: CNES = Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde; PSF = Programa Saúde da Família; UBSF = Unidade 

Básica de Saúde da Família; UBS = Unidade Básica de Saúde; ESF = Estratégia Saúde da Família. 
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Tabela 1 - Distribuição do universo populacional de idosos do Curimataú ocidental paraibano, 

conforme municípios selecionados, segundo dados do Censo Demográfico do IBGE – 2010.
 

 MUNICÍPIO SEXO MASCULINO SEXO FEMININO TOTAL 

Barra de Santa Rosa    

> 60 anos 955 1.060 2.015 

 60 - 74 anos 649 714 1.363 

 75 - 89 anos 263 306 569 

 Acima de 90 anos 43 40 83 

Cuité    

> 60 anos 1.366 1.675 3.041 

 60 - 74 anos 934 1.074 2.008 

 75 - 89 anos 393 524 917 

 Acima de 90 anos 39 77 116 

Nova Floresta    

> 60 anos 724 852 1.576 

 60 - 74 anos 472 579 1.051 

 75 - 89 anos 231 235 466 

 Acima de 90 anos 21 38 59 

Remígio    

> 60 anos 1.155 1.460 2.615 

 60 - 74 anos 794 968 1.762 

 75 - 89 anos 324 414 738 

 Acima de 90 anos 37 78 115 

Sossego    

> 60 anos 190 185 375 

 60 - 74 anos 126 119 245 

 75 - 89 anos 53 56 109 

 Acima de 90 anos 11 10 21 

Total > 60 anos 4.390 5.232 9.622 

Fonte: BRASIL (2010a). 

 

3.3.2 Amostra e cálculo amostral 

 

Com base na população do estudo demonstrada na Tabela 01 foi realizado o processo 

de amostragem. Este procedimento foi adotado baseando-se na premissa da 

representatividade, enquanto característica essencial exigida para uma amostra confiável.  

Desse modo, o cálculo do tamanho da amostra necessária foi obtido a partir da fórmula 

exposta por Luiz e Magnanini (2000): 

 

 

 

 

Onde: 

 n = tamanho da amostra; 

N = tamanho da população (N = 9.622 idosos); 
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 P = prevalência estimada de qualidade de vida de idosos satisfatória desconhecida 

(utilizando-se do valor P = 0,50 que maximiza o tamanho da amostra); 

 z = valor obtido na curva de distribuição normal padronizada, sendo 1,96 para nível de 

95% de confiança;  

 = erro máximo de estimativa amostral ( = 0,05 ou 5%). 

 

Embasado na operacionalização do cálculo, resultou-se em um “n” equivalente a 370 

participantes. No entanto, considerando antecipadamente a possibilidade de perdas amostrais 

por razões diversas e magnitudes diferenciadas, bem como a necessidade de resguardar a 

precisão da amostra, foi estabelecido um valor de compensação, sendo acrescidos 20% a este 

valor, totalizando uma amostra de 444 idosos.  

Para que houvesse uma distribuição proporcional do tamanho amostral entre os cinco 

municípios envolvidos no estudo, recorreu-se ao cálculo proporcional da amostra com base na 

fórmula descrita a seguir: 

n = N x Ni / Total 

 

Onde:  

n - amostra calculada por município; 

N - número de idosos em cada município; 

Ni - número de idosos da amostra total, equivalente a 444;  

Total - número total de idosos da população em estudo, equivalente a 9.622. 

 

Assim sendo, a subdivisão proporcional da amostra resultou nos seguintes valores: 

Barra de Santa Rosa (92), Cuité (140), Nova Floresta (73), Remígio (122) e Sossego (17). 

 

3.3.3 Processo de seleção da amostra 

 

 O modelo de seleção da amostra foi determinado com base nas premissas da 

amostragem probabilística sistemática. Esse tipo de amostragem consiste em uma variação da 

aleatória simples e sua aplicação requer que a população seja ordenada de tal modo que cada 

um dos seus elementos possa ser unicamente identificado pela posição (LUIZ; MAGNANINI, 

2000).  

Desse modo, considerando apenas as famílias que tivessem idosos em sua composição 

e de posse do número de ordem do prontuário familiar disponível nas USF’s foi calculado o 
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intervalo de amostragem (k) separadamente para cada município. Esse cálculo foi baseado na 

fórmula “k=N/n”, em que ‘N’ é o tamanho da população e ‘n’ é o tamanho da amostra. 

Embora a operação isolada por município no cálculo do ‘k’, houve uma concordância em 

adotar o intervalo de amostragem igual a 22 pela semelhança encontrada nos resultados e 

necessidade de um algarismo inteiro [Barra de Santa Rosa (k = 21,9); Cuité (k = 21,7); Nova 

Floresta (k = 21,5); Remígio (k = 21,4); e Sossego (k = 22,05)].  

Depois de identificado o valor de “k” foi sorteado um número aleatório (m) entre 0 e 

K, partindo do pressuposto que 0 < m ≤ k (zero menor que ‘m’ e ‘m’ menor ou igual a ‘k’). O 

número sorteado de ‘m’ foi o primeiro elemento da amostra, sendo os demais selecionados 

respeitando a lógica ‘m+k’, ‘m+2k’, ‘m+3k’ e assim sucessivamente de forma sistemática. Os 

valores de ‘m’ sorteados por município foram: Barra de Santa Rosa (m = 6); Cuité (m = 17); 

Nova Floresta (m = 8); Remígio (m = 9); e Sossego (k = 21). Com base nessa sistematização 

de seleção amostral, foram identificados e listados os nomes e os endereços de todas as 

prováveis unidades de informação (sujeitos da pesquisa) a partir da classificação dos 

prontuários das famílias.  

 

3.3.4 Critérios de seleção da amostra 

 

Para a inclusão dos sujeitos na amostra da pesquisa foram respeitados os seguintes 

critérios:  

* Ter idade igual ou superior a 60 anos;  

* Ser devidamente cadastrado na Estratégia Saúde da Família;
3
  

* Ambos os sexos; e 

* Não possuir deficiência cognitiva.
4
  

 

 Assim, com base nos critérios de inclusão, a elegibilidade dos participantes deu-se 

pelo princípio da acessibilidade ao primeiro idoso de cada unidade de referência sorteada 

                                                                 
3
 Conforme dados do Departamento da Atenção Básica, nos meses em que os dados foram coletados, a proporção de 

cobertura populacional estimada dos cinco municípios selecionados para o estudo era de 100,0% (BRASIL, 2015c). Isto 

indica que todos os idosos residentes na zona urbana dos municípios tiveram a mesma probabilidade de serem selecionados 

para compor a amostra. Consulta realizada a partir da página: http://dab.saude.gov.br/portaldab/historico_cobertura_sf.php. 
4
 A avaliação cognitiva foi medida apenas pela orientação temporal (data da entrevista), orientação espacial (relato do 

endereço) e memória (data de nascimento), como adaptação de parte dos elementos constituintes do Mini Exame do Estado 

Mental (MEEM). A não realização completa do MEEM previamente à aplicação dos instrumentos de coleta de dados pode 

ser considerada uma limitação do estudo. No entanto, por meio da calibração dos instrumentos junto à equipe de 

pesquisadores responsáveis pela coleta (Enfermeiros e Acadêmicos do Curso de Bacharelado em Enfermagem) é possível 

afirmar que todos possuíam habilidade técnica e científica para detectar qualquer comprometimento cognitivo que porventura 

os participantes apresentassem ao longo das respostas aos itens dos questionários, não havendo, portanto, relatos dos 

pesquisadores quanto à identificação desta condição.  

http://dab.saude.gov.br/portaldab/historico_cobertura_sf.php
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(prontuário familiar) no referido local da coleta (domicílio) (GIL, 2008). É importante 

destacar que naqueles prontuários familiares sorteados com mais de um idoso em sua 

constituição, havia a probabilidade de que todos tivessem a mesma chance de participar do 

estudo. Todavia, o acesso ao primeiro idoso no domicílio foi o fator determinante da 

composição amostral.    

 

3.4 Instrumentos para Coleta de Dados 

 

Para operacionalizar a coleta de dados foram utilizados dois instrumentos: a) 

Questionário para coleta de dados pró-idoso, utilizado em pesquisas resultantes do Projeto 

“Situação de Saúde, Qualidade de Vida e Representações Sociais” do Grupo Internacional de 

Estudos e Pesquisas sobre Envelhecimento e Representações Sociais do PPGEnf/UFPB e 

aprovado pelo Ministério da Saúde do Brasil (SILVA, 2011; OLIVEIRA, 2011; PINHO, 

2009); e b) Questionário WHOQOL-Old, instrumento de mensuração e avaliação da 

qualidade de vida de adultos idosos elaborado pela Organização Mundial de Saúde e validado 

no Brasil em 2006 (FLECK; CHACHAMOVICH; TRENTINI, 2006). 

 

Questionário para Coleta de Dados (Anexo A) 

 

Trata-se de um instrumento de coleta de dados composto por 04 seções, sendo estas 

descritas como A, B, C e D. 

 

 Seção A: Informações Pessoais 

Para contemplar esta seção foram coletadas as seguintes informações pessoais: idade; 

sexo; cor/raça; estado civil; responsabilidade pelo domicílio; arranjo familiar; presença ou 

ausência de cuidador; cuidador; religião; e tipo de serviço de saúde utilizado. 

 

 Seção B: Perfil Social 

A averiguação do perfil social foi composta pelos seguintes itens: escolaridade; renda 

mensal do idoso e da família que mora com o idoso; origem de renda; e autoavaliação da 

situação econômica.  

 

 

 



67 

 

 Seção C: Estilo de vida 

Esta seção foi utilizada visando averiguar os comportamentos dos idosos relacionados 

ao tabagismo, consumo de álcool, realização de atividade física e nível de estresse. 

 

 Seção D: Problemas de Saúde autorreferidos 

Nesta seção foram investigados os seguintes problemas de saúde: anemia; 

ansiedade/transtorno de pânico; artrite reumatóide/osteoartrite/artrose; asma ou bronquite; 

audição prejudicada; câncer; diabetes mellitus; depressão; acidente vascular encefálico 

(derrame); enfisema pulmonar; outras doenças neurológicas: Parkinson/esclerose; hipertensão 

arterial sistêmica; outras doenças cardíacas; doença vascular periférica (varizes); doença 

gastrointestinal alta (úlcera, hérnia, refluxo); prisão de ventre; incontinência urinária e/ou 

fecal; obesidade; osteoporose; problemas de coluna; visão prejudicada (catarata/glaucoma); e 

ferida crônica. 

 

Questionário WHOQOL-Old (Anexo B) 

  

O questionário WHOQOL-Old é um instrumento de mensuração e avaliação da QV 

composto por 24 itens registrados em uma escala do tipo Likert variando de um a cinco 

pontos. Escores mais altos representam uma alta QV, escores baixos representam uma baixa 

QV. Os itens são organizados em seis facetas: “Funcionamento do Sensório” (FS), 

“Autonomia” (AUT), “Atividades Passadas, Presentes e Futuras” (PPF), “Participação Social” 

(PSO), “Morte e Morrer” (MEM) e “Intimidade” (INT). Para cada faceta são dispostos quatro 

itens. Com isso, todas as facetas formam um escore dos valores possíveis que pode oscilar de 

4 a 20. A pontuação dessas seis facetas ou os valores dos 24 itens do módulo WHOQOL-Old 

pode ser combinada para produzir um escore geral para a QV em adultos idosos 

(CHACHAMOVICH, 2005). 

A faceta “Funcionamento do Sensório” avalia a função sensorial e o impacto da perda 

das habilidades sensoriais na QV; a faceta “Autonomia” refere-se à independência no idoso, 

descrevendo até que ponto é capaz de viver de maneira autônoma e tomar suas próprias 

decisões; a faceta “Atividades Passadas, Presentes e Futuras” descreve o grau de satisfação 

sobre conquistas vividas e o que anseia; a faceta “Participação Social” verifica a participação 

em atividades do cotidiano, especialmente as que são desenvolvidas em comunidade; a faceta 

“Morte e Morrer” descreve as preocupações, inquietações e temores sobre a morte e morrer; e 
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a faceta “Intimidade” avalia as relações pessoais e íntimas (CHACHAMOVICH, 2005). O 

Quadro 2 apresenta as facetas e os itens do WHOQOL-Old. 

 

Quadro 2 – Facetas e itens do WHOQOL-Old. 

FACETA 1 – Funcionamento sensório 

 1. Perdas nos sentidos afetam a vida diária 

 2. Avaliação do funcionamento dos sentidos 

 3. Perda de funcionamento dos sentidos afeta a participação em atividades 

 4. Problemas com o funcionamento sensório interferindo na habilidade de interagir 

FACETA 2 – Autonomia 

 5. Liberdade para tomar suas próprias decisões 

 6. Sente que controla seu futuro 

 7. Consegue fazer as coisas que gostaria de fazer 

 8. Pessoas ao seu redor respeitam a sua liberdade 

FACETA 3 – Atividades passadas, presentes e futuras 

 9. Feliz com as coisas que pode esperar daqui para frente 

 10. Satisfeito com as suas oportunidades para continuar alcançando outras realizações 

 11. Recebeu o reconhecimento que merece na sua vida 

 12. Satisfeito com aquilo que alcançou na vida 

FACETA 4 – Participação social 

 13. Satisfeito com a maneira com a qual você usa seu tempo 

 14. Satisfeito com o seu nível de atividade 

 15. Tem o suficiente para fazer em cada dia 

 16. Satisfeito com as oportunidades para participar das atividades na comunidade 

FACETA 5 – Morte e morrer 

 17. Preocupação com a maneira pela qual irá morrer 

 18. Medo de não poder controlar a sua morte 

 19. Medo de morrer 

 20. Teme sofrer dor antes de morrer 

FACETA 6 – Intimidade  

 21. Tem um sentimento de companheirismo em sua vida 

 22. Sente amor em sua vida 

 23. Oportunidades para amar 

 24. Oportunidades para ser amado 

Fonte: CHACHAMOVICH (2005). 

 

É importante destacar que durante o processo de elaboração do WHOQOL-Old, 

iniciado em 1999 e publicado em 2005, comparações com os instrumentos WHOQOL-100 e 

WHOQOL-Bref foram utilizadas no estudo piloto e no teste de campo, respectivamente, em 

centros de 22 países (inclusive o Brasil), o que sugere que o módulo para idosos pode ser 

empregado associado a qualquer um destes (POWER et al., 2005).
5
 Todavia, isto não é uma 

obrigatoriedade, sobretudo pela metodologia do WHOQOL proporcionar uma validade 

transcultural para avaliação da qualidade de vida de idosos, além de satisfatória confiabilidade 

confirmada a partir de avaliações em diferentes versões linguísticas, como brasileira, turca e 

norueguesa (OMS, 2005b; FANG et al., 2011). Outros autores também compreendem o uso 

                                                                 
5
 Citação traduzida a partir do artigo Development of the WHOQOL-Old module publicado por POWER et al., 2005, p. 

2197. 
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do WHOQOL-Old associado ao WHOQOL-Bref como recomendação de complementação 

(BOTTAN et al., 2014). 

 

3.5 Procedimentos para Coleta de Dados 

 

 Com base na sistematização amostral e identificação das unidades de informação, a 

coleta de dados foi realizada entre os meses de novembro de 2014 e março de 2015. Para a 

eficiente localização dos participantes houve a colaboração da equipe multiprofissional da 

ESF, em particular os enfermeiros e os agentes comunitários de saúde.  Mediante aceitação do 

idoso e estando em acordo com os critérios de inclusão, a equipe de pesquisadores procedia à 

coleta das informações no próprio ambiente domiciliar. Anteriormente ao preenchimento do 

questionário os pesquisadores apresentavam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – 

TCLE (Apêndice B) e informavam os objetivos da pesquisa, sendo este assinado em duas vias 

(ficando uma via com o participante e a outra arquivada com o pesquisador). 

 A equipe de pesquisadores foi composta pelo pesquisador responsável (Doutorando 

pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da UFRN), cinco enfermeiros egressos 

do Centro de Educação e Saúde da Universidade Federal de Campina Grande (CES/UFCG) e 

13 alunos regularmente matriculados no Curso de Bacharelado em Enfermagem, todos 

membros efetivos/colaboradores do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Envelhecimento e 

Qualidade de Vida (NEPEQ) vinculado ao Grupo de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares 

em Saúde e Enfermagem (GEPISE) cadastrado no Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil 

do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 

Vale ressaltar que previamente à efetivação da coleta de dados foi realizado um teste 

piloto com 50 idosos, selecionados por conveniência (tendo sido 10 participantes de cada um 

dos municípios elencados). O seu delineamento seguiu os mesmos moldes da pesquisa 

propriamente dita e o objetivo era identificar problemas, limitações e dificuldades de 

aplicabilidade e compreensão dos instrumentos, além de possibilitar a análise, revisão e 

direcionamento dos aspectos da investigação. Como os instrumentos já haviam sido utilizados 

em outros estudos, não foram identificadas inconsistências.  

 

3.6 Análise dos dados 

 

Os dados obtidos foram organizados inicialmente em uma planilha do programa Excel 

for Windows versão 2010 de acordo com a codificação determinada para cada uma das 
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variáveis contidas nos instrumentos utilizados. O banco de dados foi construído, portanto, 

empregando-se a técnica de validação por dupla entrada (digitação). Após validação dos 

bancos, os dados foram importados para o aplicativo IBM SPSS (Statistics Package for the 

Social Science) versão 20.0, para o processamento das análises. 

Em princípio, medidas da estatística descritiva foram utilizadas para obter os 

resultados da caracterização sociodemográfica e comportamental dos participantes do estudo. 

A análise exploratória, visando resumir os atributos importantes do conjunto dos dados, 

conduziu aos seguintes cálculos: 

 Frequências simples (relativa e absoluta) para as variáveis qualitativas nominais ou 

ordinais: sexo, faixa etária, cor/raça, estado civil, arranjo familiar, responsabilidade 

pelo domicílio, presença de cuidador, identificação do cuidador, religião, serviço de 

atenção à saúde de primeira escolha, alfabetização funcional, escolaridade, 

procedência da renda, avaliação das necessidades básicas, tabagismo, consumo de 

bebida alcoólica, prática de exercício físico e problemas de saúde autorreferidos; 

 Medidas de posição, de tendência central e de dispersão (mínima, máxima, média, 

mediana, quartis e desvio-padrão) para as variáveis quantitativas discretas: idade, 

número de anos estudados, renda e estresse autorreferido. 

 

Para a análise dos resultados do módulo WHOQOL-Old foram seguidas todas as 

diretrizes analíticas recomendadas pela OMS. O questionário, contendo 24 itens subdivididos 

em seis facetas, com resposta por escala tipo Likert de 1 a 5, permite cálculos para o Escore 

Bruto das Facetas (EBF), com amplitude entre 4 e 20; Escore Médio Padronizado da Faceta 

(EPF), com valores entre 1 a 5; e o Escore Transformado da Faceta (ETF) variando de 0 a 100 

(OMS, 2005b).  

Em concordância com o modelo de pontuação dos outros instrumentos WHOQOL, os 

escores mais altos representam melhor QV. Ao contrário dos escores expressos positivamente 

atribuídos ao conjunto de itens do WHOQOL-Old, naqueles de número 1, 2, 6, 7, 8, 9 e 10, o 

valor do escore se inverte e respostas mais altas indicam pior qualidade de vida. Esses itens, 

portanto, foram necessariamente recodificados em escala invertida (1 = 5, 2 = 4, 3 = 3, 4 = 2 e 

5 = 1). Esse é o processo denominado recodificação dos itens expressos negativamente, 

passando os dados a assumirem unidirecionalidade e podendo ser somados em cada faceta 

(CHACHAMOVICH et al., 2008). Logo, para pontuar o questionário corretamente, a seguinte 

lista de pontuação teve de ser administrada (Quadro 3). 
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Quadro 3 - Lista de escores para o módulo WHOQOL-Old. 

Funcionamento Sensório (FS) 

(4 itens) 

old_01* old_02* old_10* old_20 

Autonomia (AUT)  

(4 itens) 

old_03   old_04   old_05   old_11 

Atividades Passadas, Presentes e Futuras (PPF) 

(4 itens) 

old_12   old_13   old_15   old_19 

Participação Social (PSO) 

(4 itens) 

old_14   old_16   old_17   old_18 

Morte e Morrer (MEM) 

(4 itens) 

old_06* old_07* old_08* old_09* 

Intimidade (INT) 

(4 itens) 

old_21   old_22   old_23   old_24 

Escore Total (OLD) 

(24 itens) 

old_01* old_02* old_03 old_04 

old_05   old_06* old_07* old_08* 

old_09*  old_10*  old_11  old_12 

old_13  old_14  old_15  old_16 

old_17  old_18  old_19 old_20 

old_21   old_22   old_23   old_24 

Nota: * itens com escore reverso 

Fonte: OMS (2005b). 
 

Conforme a OMS (2005b), o método de pontuação respeitou as seguintes regras: 

(a) Escores altos representam alta QV, escores baixos representam baixa QV;  

(b) Para itens expressos positivamente, pode-se aplicar a classificação acima, na qual 

valores mais elevados representam uma melhor QV. Para itens expressos negativamente, o 

escore tem de ser recodificado (veja a seguir);  

(c) Recodificação dos itens expressos negativamente, isto é, cada item identificado 

com um “*” na lista de pontuação tem de ser recodificado de modo que os valores numéricos 

atribuídos sejam invertidos: 1 = 5, 2 = 4, 3 = 3, 4 = 2, 5 =1. Ao fazer a recodificação, os 

escores altos em itens expressos positivamente refletirão uma QV mais elevada. Os valores 

unidirecionais podem ser subsequentemente adicionados para produzir os escores somados de 

acordo com a lista de pontuação do módulo WHOQOL-Old;  

(d) A utilização da lista de pontuação também é necessária para se identificar quais 

itens pertencem a uma faceta; 

(e) A soma dos itens que pertencem a uma faceta produz o escore bruto da faceta 

(EBF). Sua amplitude situa-se entre o mais baixo valor possível (número de itens (n) x 1) e o 

mais alto valor possível (número de itens (n) x 5) da respectiva faceta. Para o módulo 

WHOQOL-Old, cada uma das seis facetas inclui 4 itens, assim os valores dos EBFs mais 

baixos o possível e mais altos o possível são iguais em todas as facetas (amplitude de 4 a 20);  
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(f) A comparação dos escores entre as facetas é possibilitada ao se comparar 

diretamente os EBFs; 

(g) Caso o EBF seja dividido pelo número de itens na faceta, o escore padronizado da 

faceta (EPF) pode ter qualquer valor decimal entre 1 e 5. O valor 1 representa uma avaliação 

da QV a mais baixa possível e o valor 5 uma avaliação da QV a mais alta possível para o 

indivíduo;  

(h) A transformação de um EBF para um escore transformado da escala (ETE) entre 0 

e 100 possibilita expressar o escore da escala em percentagem entre o valor mais baixo 

possível (0) e o mais alto possível (100). Para se obter o escore transformado da faceta (ETF) 

(0-100), pode-se aplicar a seguinte regra de transformação: ETF=6,25 x (EBF – 4); e 

(i) A produção do escore total do WHOQOL-Old envolve a adição dos escores das 

facetas de uma pessoa usando todos os itens do questionário. 

 Para a execução dos procedimentos descritos foi utilizada uma sintaxe validada por 

Pedroso et al. (2011) utilizando-se o software SPSS, como pode ser observado na Figura 11. 

 

 
Figura 11 - Sintaxe para o cálculo dos escores do WHOQOL-Old. 

Fonte: PEDROSO et al. (2011). 

  

Após a análise isolada do Escore Padronizado, Escore Bruto da Faceta, Escore 

Transformado da Faceta e Escore Transformado Total, procedeu-se com a análise estatística 
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inferencial para averiguar a relação entre as condições de vida e saúde e a QV global e 

facetada dos participantes do estudo. Os testes que respaldaram esta análise foram: 

 Teste de Mann-Whitney: teste não-paramétrico para comparação de duas amostras 

independentes; 

 Teste de Kruskal-Wallis: teste não-paramétrico para comparação de três ou mais 

amostras independentes; 

 Teste post-hoc de Dunn: teste para comparações múltiplas entre as médias, 

identificando quais grupos apresentam diferenças estatisticamente significativas diante 

do resultado obtido no Teste de Kruskal-Wallis; 

 Teste paramétrico de t-Student: teste paramétrico para comparações das médias de 

dois grupos independentes; 

 Teste de Normalidade de Kolmogorov-Smirnov: teste não-paramétrico para verificação 

da normalidade da distribuição de probabilidade de uma variável quantitativa; 

 Teste de Levene: teste paramétrico para comparação da igualdade de duas variâncias 

populacionais (homocedasticidade); 

 Teste ANOVA (one-way): teste paramétrico para comparações das médias de três ou 

mais grupos independentes; 

 Teste post-hoc de Tukey: teste para comparações múltiplas entre as médias, 

identificando quais grupos apresentam diferenças estatisticamente significativas diante 

do resultado obtido no Teste ANOVA (one-way); 

 Teste de Correlação de Pearson: teste para verificação da significância do coeficiente 

de relação linear entre duas variáveis quantitativas. 

 

O elenco de variáveis dependentes e independentes selecionadas para o alcance dos 

objetivos deste estudo está apresentado nos Quadros 4 e 5. 

 

Quadro 4 - Descrição das variáveis dependentes do estudo. 

VARIÁVEIS DEPENDENTES Classificação da variável 

Faceta Funcionamento Sensório Quantitativa 

Faceta Autonomia Quantitativa 

Faceta Atividades Passadas, Presentes e Futuras Quantitativa 

Faceta Participação Social Quantitativa 

Faceta Morte e Morrer Quantitativa 

Faceta Intimidade Quantitativa 

Qualidade de vida global (overall) Quantitativa 
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Quadro 5 - Descrição das variáveis independentes do estudo. 

VARIÁVEIS INDEPENDENTES Classificação da variável 

Faixa Etária Qualitativa 

Sexo Qualitativa 

Estado civil Qualitativa 

Arranjo familiar Qualitativa 

Presença de cuidador Qualitativa 

Escolaridade Qualitativa 

Renda familiar Quantitativa 

Avaliação das necessidades básicas Qualitativa 

Prática de exercício físico Qualitativa 

Estresse autorreferido Quantitativa 

Morbidade autorreferida Qualitativa 

 

3.7 Aspectos éticos 

 

Para a realização deste estudo, a priori, solicitou-se a autorização da direção do 

CES/UFCG, uma vez a institucionalização desta pesquisa nesta Instituição Federal de Ensino 

Superior (IFES), por meio da assinatura da folha de rosto emitida pela Plataforma Brasil no 

ato do cadastro on-line do projeto de pesquisa (Anexo C). Externamente ao Campus, também 

foi solicitada a autorização das SMSs dos municípios envolvidos na pesquisa (Anexo D). 

Após a assinatura dos termos de autorização o projeto original foi submetido à apreciação do 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC) da UFCG, 

obtendo a aprovação sob parecer nº 844.702 em 28 de outubro de 2014 (Anexo E). 

De modo a cumprir as exigências éticas em pesquisas, todos os procedimentos para o 

desenvolvimento desta investigação tiveram como base as diretrizes da Resolução nº 466/12 

do Conselho Nacional de Saúde, que aprova as normas regulamentadoras de pesquisas 

envolvendo seres humanos (BRASIL, 2012b). 

Baseando-se nessa Resolução, foi garantido o anonimato dos participantes, bem como 

o sigilo das informações por estes prestadas. A autonomia de desistir do estudo em qualquer 

etapa também foi um direito dos participantes, sem que nenhum prejuízo pessoal, profissional 

ou financeiro a estas fosse acarretado, sendo respeitados os valores éticos, morais, culturais, 

sociais e religiosos da pessoa humana (salienta-se que não houve desistência por parte de 

nenhum participante). Ademais, foi utilizado um TCLE para que os participantes pudessem se 

familiarizar com a proposta evidenciada na pesquisa e consentir sua participação, sem riscos 

previsíveis, de um estudo com finalidade de engrandecimento do conhecimento científico. 
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4 Apresentação dos Resultados 
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 O capítulo intitulado por Apresentação dos Resultados exibe, de modo inédito, 

informações relativas ao Envelhecimento e a Qualidade de Vida (QV) de idosos da região do 

Curimataú ocidental do Estado da Paraíba. Para uma melhor sistemática de apresentação e 

compreensão dos resultados, foram estruturados três sub-tópicos neste capítulo: I) 

Caracterização geral dos participantes; II) Avaliação da qualidade de vida de idosos segundo 

o WHOQOL-Old; III) Relação entre as condições de vida e saúde e a qualidade de vida de 

idosos. 

 

4.1 Caracterização geral dos participantes 

 

4.1.1 Perfil socioeconômico e demográfico 

 

Com relação ao perfil socioeconômico e demográfico, as Tabelas 2 e 3 demonstram os 

resultados descritivos (medidas de frequência absoluta, frequência relativa, média, desvio 

padrão, mínima e máxima) obtidos quanto às seguintes variáveis: sexo, faixa etária, cor/raça, 

estado civil, arranjo familiar, responsabilidade pelo domicílio, presença de cuidador, 

identificação do cuidador, religião, serviço de atenção à saúde utilizado como primeira 

escolha, alfabetização funcional, escolaridade, renda individual e familiar, origem da renda e 

avaliação das necessidades básicas.  

 

Tabela 2 – Perfil socioeconômico e demográfico de idosos acompanhados pela Estratégia Saúde da 

Família. Curimataú ocidental paraibano (n=444). 

Variável Categorias 
Idosos pesquisados 

f % 

Sexo Masculino 195 43,9% 

 Feminino 249 56,1% 

Faixa etária 60 a 74 282 63,5% 

 75 a 89 146 32,9% 

 Acima de 90 16 3,6% 

Cor/Raça Branca 206 46,4% 

 Parda 166 37,4% 

 Amarela 06 1,4% 

 Preta 64 14,4% 

 Indígena 02 0,5% 

Estado civil Solteiro 44 9,9% 

 Casado 254 57,2% 

 Divorciado 19 4,3% 

 Separado 06 1,4% 

 Viúvo 113 25,5% 

 União consensual 08 1,8% 

 

Continua... 
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Continuação da Tabela 2 

Variável Categorias 
Idosos pesquisados 

f % 

Arranjo familiar Sozinho 61 13,7% 

 Somente com o cônjuge 124 27,9% 

 Cônjuge e filhos 103 23,2% 

 Cônjuge, filhos, genro ou nora 19 4,3% 

 Somente com os filhos 40 9,0% 

 Arranjos trigeracionais 51 11,5% 

 Arranjos intrageracionais 09 2,0% 

 Somente com os netos 07 1,6% 

 Não familiares 05 1,1% 

 Outros arranjos 25 5,6% 

Responsabilidade pelo 

domicílio 

Próprio idoso 316 71,2% 

Cônjuge 94 21,2% 

 Filho(s) 25 5,6% 

 Outro familiar 08 1,8% 

 Não familiar 01 0,2% 

Presença de cuidador Sim 177 39,9% 

 Não 267 60,1% 

Identificação do cuidador Cônjuge 54 12,2% 

 Cônjuge e filhos 19 4,3% 

 Cônjuge, filhos, genro ou nora 3 0,7% 

 Somente os filhos 72 16,2% 

 Outro idoso 04 0,9% 

 Cuidador particular 15 3,4% 

 Outros 10 2,3% 

 Não tem cuidador 267 60,1% 

Religião Católica 368 82,9% 

 Evangélica 56 12,6% 

 Espírita 01 0,2% 

 Nenhuma 19 4,3% 

Serviço de atenção à saúde de 

primeira escolha 

Sistema Único de Saúde 326 73,4% 

Convênios de saúde 32 7,2% 

 Serviços privados 74 16,7% 

 Farmácias 11 2,5% 

 Benzedeiras 1 0,2% 

Alfabetização funcional Sim 241 54,3% 

 Não 203 45,7% 

Escolaridade Não alfabetizado 203 45,7% 

 01 a 04 anos estudados 106 23,9% 

 05 a 08 anos estudados 105 23,6% 

 09 a 11 anos estudados 11 2,5% 

 Acima de 12 anos estudados 19 4,3% 

Origem da renda (*) Aposentadoria 415 93,5% 

 Pensão 52 11,7% 

 Trabalho próprio 56 12,6% 

 Doação 15 3,4% 

Avaliação das necessidades 

básicas 

Muito boa 38 8,6% 

Boa 195 43,9% 

Regular 167 37,6% 

Ruim 18 4,1% 

Péssima 26 5,9% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 
(*) Quesito com múltiplas respostas. 
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Tabela 3 – Perfil socioeconômico e demográfico de idosos acompanhados pela Estratégia Saúde da 

Família. Curimataú ocidental paraibano (n=444). 

Variável Mínima Máxima Média Desvio padrão 

Idade 60 103 72,19 8,343 

Anos estudados 0 25 3,07 3,909 

Renda individual 300,00 7.000,00 1.034,69 669,426 

Renda familiar 600,00 12.000,00 1.789,09 1.086,856 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 
 

Conforme apresentado nas Tabelas 2 e 3, quanto à variável sexo, houve predominância 

do feminino (56,1%) dentre os participantes, corroborando o fenômeno descrito por 

“feminilização da velhice”. Em relação à faixa etária, verificou-se que as idades variaram 

entre 60 e 103 anos, com média de 72,19 anos e desvio padrão de 8,343 anos. A maioria dos 

idosos encontrava-se na faixa etária 60 a 74 anos (63,5%), designados como idosos-jovens e 

potencialmente ativos na sociedade. É importante considerar que os idosos com idade entre 75 

e 89 anos (idosos-idosos) também demonstraram relevante participação no estudo (32,9%), o 

que confirma as estimativas de ampliação da longevidade e expectativa de vida.  

Quanto à variável cor/raça, os resultados mais expressivos foram ‘branca’ e ‘parda’, 

com respectivamente 46,4% e 37,4%, condizendo com as características étnicas da região de 

execução do estudo. O estado civil mostrou que a maioria dos idosos é casada, representada 

por 57,2%; seguido da viuvez com 25,5%. Ao considerar as categorias que revelam a ausência 

de companheiro (solteiro, divorciado, separado e viúvo) têm-se um total de 41,1% dos idosos.  

No que trata do arranjo familiar, grande parcela dos idosos revelou morar somente com o 

cônjuge (27,9%); seguidos daqueles que disseram morar com cônjuges e filhos (23,2%).  

No que diz respeito à variável responsabilidade pelo domicílio, os resultados mostram 

que a grande maioria dos idosos é a responsável (71,2%), o que mostra a preservação da 

autonomia mesmo na velhice. Esta responsabilidade está fortemente associada à renda do 

idoso proveniente da aposentadoria (93,5% dos participantes são aposentados). O idoso 

muitas vezes como provedor da família carrega a obrigação de principal responsável pelo 

domicílio, sobretudo por ser um importante contribuinte na conjuntura do orçamento familiar.  

Quando avaliados com relação à presença de cuidador, a maioria dos idosos 

mencionou não ter acompanhamento de cuidador (60,1%), o que pode relacionar-se a fatores 

como: falta de recursos financeiros para manter um cuidador; potencial independência, 

autonomia e capacidade funcional para o autocuidado; ou por opção do próprio idoso. Os 

idosos que confirmaram ter cuidadores são cuidados principalmente pelos próprios filhos 

(16,2%) e pelos cônjuges (12,2%), o que reforça o papel da família como principal fonte de 
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assistência ao idoso. Segundo a avaliação da variável religião observou-se que 82,9% dos 

idosos são católicos.   

Ao enveredar para o foco da saúde e considerar os serviços de saúde utilizados como 

um indicador socioeconômico, salienta-se que a ampliação do número de idosos aponta para a 

necessidade de importantes transformações no sistema público de saúde. O Estado tem o 

dever de assumir a maior responsabilidade frente aos serviços de saúde destinados a essa 

população, e assim vem elaborando e implementando políticas e programas que contemplam 

o segmento idoso, embora com baixa eficácia. Com o levantamento dos dados, 73,4% dos 

idosos referem procurar o SUS como o serviço de atenção à saúde de primeira escolha, o que 

reproduz os resultados verificados em todo o país, quando o SUS é o principal sistema de 

amparo à saúde da população.  

Em relação à escolaridade observa-se a presença de um quantitativo de 54,3% de 

idosos que sabem minimamente ler/escrever (Alfabetização funcional), se contrapondo ao 

dado curioso em que 45,7% destes idosos se consideram não alfabetizados, isto é, sem 

nenhum grau de escolarização seja pela falta de oportunidade de frequentar centros 

educacionais ou devido ao início precoce das atividades laborais, típico do contexto social do 

país relativo à época em que viveram.  

Ao analisar as rendas individual e familiar observou-se que a média mensal é de R$ 

1.034,69 e R$ 1.789,09, respectivamente. O padrão individual varia de R$ 300,00 a R$ 

7.000,00 e o familiar de R$ 600,00 a 12.000,00. A importante amplitude verificada nos 

resultados das rendas dos participantes bem como o significativo desvio padrão, denotam que 

para a maioria dos idosos a renda individual muito se aproxima ao valor equivalente a 01 

(um) salário mínimo vigente em 2015 (R$ 788,00) e a renda familiar a 02 (dois) salários (R$ 

1.576,00). Isso é confirmado ao se averiguar a origem da renda, em que 93,5% dos idosos 

afirmaram receber remuneração proveniente da aposentadoria. Mesmo com esta limitada 

condição econômica, 43,9% dos idosos avaliam o atendimento às suas necessidades básicas 

(alimentação, moradia, saúde etc) como ‘boa’ diante de cinco parâmetros que variavam de 

‘muito boa’ a ‘péssima’. 

 

4.1.2 Perfil do estilo de vida 

 

 Para contemplar a caracterização do perfil do estilo de vida dos idosos participantes do 

estudo foram investigadas as seguintes variáveis: tabagismo, consumo de bebida alcoólica, 
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prática de exercício físico e nível de estresse autorreferido (escala variante entre 0 e 10). As 

frequências absoluta e relativa podem ser observadas na Tabela 4.  

 

Tabela 4 - Perfil do estilo de vida de idosos acompanhados pela Estratégia Saúde da Família. 

Curimataú ocidental paraibano (n=444). 

Variável Categorias 
Idosos pesquisados 

f % 

Tabagismo Sim 60 13,5% 

 Não 384 86,5% 

Consumo de bebida alcoólica Sim 51 11,5% 

 Não 393 88,5% 

Exercício físico Sim 157 35,4% 

 Não 287 64,6% 

Estresse autorreferido    

Medidas descritivas Média = 3,95   

 Desvio padrão = 3,045 Mínimo = 0 Máximo = 10 

 Total 444 100% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

No que concerne à variável tabagismo, como pode ser observado na Tabela 4, verifica-

se que 86,5% (n=384) dos idosos entrevistados alegam não serem fumantes. Considerando 

este um resultado extremamente satisfatório, é oportuno destacar que o tabagismo é uma 

epidemia mundial, considerada um importante problema de saúde pública, pode provocar 

diversas doenças e, por isso, demanda um grande enfrentamento por parte dos profissionais de 

saúde, gestores e sociedade em geral.  

Quanto à variável consumo de álcool, identificou-se um percentual de 88,5% (n=393) 

de idosos que referiram não ingerir bebidas alcoólicas, resultado este positivamente 

significativo. O consumo de bebidas alcoólicas é um dos hábitos mais aceitáveis pela 

sociedade, o que suscita a efetiva implementação de ações educativas que sensibilizem a 

população quanto às restrições ao acesso e consumo de bebidas alcoólicas.  

Ao analisar a variável exercício físico, observou-se que 64,4% (n=287) declararam 

não praticar nenhum tipo de atividade física, resultado bastante preocupante pelos reflexos do 

sedentarismo na saúde e na QV. Quanto ao nível de estresse, os resultados apontaram um 

baixo índice, com média de 3,95, configurando assim um excelente resultado quando se 

considera a escala oscilante entre 0 e 10.  
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4.1.3 Perfil dos problemas de saúde autorreferidos 

 

Com base no instrumento utilizado, os idosos foram questionados quanto à presença 

ou não de 21 problemas de saúde típicos da velhice, tendo a oportunidade de mencionar 

outros agravos caso fossem acometidos. O resultado completo pode ser conferido na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Perfil de problemas de saúde autorreferidos segundo o sexo dos idosos acompanhados pela 

Estratégia Saúde da Família. Curimataú ocidental paraibano (n=444). 

Problemas de saúde 

autorreferidos (SIM) 
(a)

 

Total 
Sexo 

Masculino Feminino 

n % n % n % 

Hipertensão Arterial Sistêmica 237 53,4 93 47,7 144 57,8 

Lombalgia 163 36,7 62 31,8 101 40,6 

Catarata 102 23,0 46 23,6 56 22,5 

Diabetes Mellitus 87 19,6 36 18,5 51 20,5 

Doença Vascular Periférica 83 18,7 14 7,2 69 27,7 

Artrite reumatoide/artrose 76 17,1 26 13,3 50 20,1 

Ansiedade 68 15,3 23 11,8 45 18,1 

Osteoporose 64 14,4 9 4,6 55 22,1 

Audição prejudicada 52 11,7 28 14,4 24 9,6 

Doença Gastrintestinal 38 8,6 18 9,2 20 8,0 

Doença cardíaca 35 7,9 15 7,7 20 8,0 

Depressão 21 4,7 6 3,1 15 6,0 

Obesidade 12 2,7 3 1,5 9 3,6 

Doença neurológica 12 2,7 7 3,6 5 2,0 

Asma/bronquite 12 2,7 4 2,1 8 3,2 

Incontinência urinária 10 2,3 5 2,6 5 2,0 

Ferida crônica 10 2,3 3 1,5 7 2,8 

Câncer 9 2,0 6 3,1 3 1,2 

Anemia 8 1,8 6 3,1 2 0,8 

DPOC 6 1,4 4 2,1 2 0,8 

Acidente Vascular Encefálico 6 1,4 3 1,5 3 1,2 

Outras doenças 18 4,1 7 3,6 11 4,4 

Total 444 100 195 100 249 100 
(a) 

Total de casos válidos 384 (86,5) 164 (42,7) 220 (57,3) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 
 (a)

 Múltiplas respostas 

 

A investigação dos problemas de saúde autorreferidos demonstra que a hipertensão 

arterial sistêmica é a principal doença identificada nos participantes do estudo (53,4%). Em 

um segundo nível evidencia-se a Lombalgia, acometendo 36,7% dos idosos. Logo após, com 

frequências aproximadas estão a catarata, o diabetes mellitus e a doença vascular periférica, 

com 23,0%, 19,6% e 18,7%, respectivamente. Num quarto plano de equivalência relativa 
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estão a artrite reumatoide/artrose, a ansiedade, a osteoporose e a audição prejudicada, 

revelando uma frequência de 17,1%, 15,3%, 14,4% e 11,7%, respectivamente. É importante 

mencionar que com exceção da catarata e da audição prejudicada, nos demais agravos a 

frequência no sexo feminino é superior ao masculino. Ademais, 86,5% (n=384) dos idosos 

referiram o acometimento de pelo menos um problema de saúde, sendo a evidência maior em 

mulheres (57,3%) do que em homens (42,7%). 

 

4.2 Avaliação da qualidade de vida em idosos segundo o WHOQOL-Old 

 

 Com base na adoção de todos os procedimentos recomendados pela OMS para a 

avaliação da QV de idosos conforme a aplicação do WHOQOL-Old, os resultados podem ser 

observados nas Tabelas 7 e 8, assim como no Gráfico 1. É oportuno destacar que a 

consistência interna dos itens que compõem as facetas do WHOQOL-Old foi, a priori, 

avaliada pelo Coeficiente de Cronbach (α de Cronbach), cujo valor varia entre zero e um (0 - 

1), sendo que quanto maior o valor, maior a congruência entre os itens, indicando a 

homogeneidade na medida do mesmo fenômeno (FAYERS; MACHIN, 2007).  

A Tabela 6 exibe a confiabilidade de cada fator extraído através da medida de 

fidedignidade ou coeficiente Alpha de Cronbach (). Salienta-se que a classificação do Alfa 

de Cronbach recomenda os seguintes valores: de 0,80 a 1,0 (bom a excelente), de 0,70 a 0,80 

(satisfatório), de 0,60 a 0,70 (aceitável) e abaixo de 0,60 (insatisfatório). 

 

Tabela 6 - Coeficientes de fidedignidade de Cronbach das facetas do WHOQOL-Old (n=444). 

Facetas  de Cronbach Nº de itens Classificação 

Funcionamento Sensório (FS) 0,85 04 Bom 

Autonomia (AUT) 0,68 04 Aceitável 

Atividades passadas, presentes e futuras (PPF) 0,60 04 Aceitável 

Participação social (PSO) 0,74 04 Satisfatório 

Morte e Morrer (MEM) 0,81 04 Bom 

Intimidade (INT) 0,92 04 Excelente 

Itens do WHOQOL-Old (overall) 0,86 24 Bom 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

Após a confirmação da estimativa de confiabilidade das seis facetas (entre aceitável e 

excelente) e do overall (global) bom, o primeiro procedimento adotado foi o cálculo do 

Escore Padronizado (EP) dos itens de cada faceta, como pode ser visualizado na Tabela 7. 

 

 



83 

 

Tabela 7 - Escore Padronizado dos 24 itens do questionário WHOQOL-Old (n=444). 

Faceta/Questão m (EP) dp cv (%) 

Funcionamento Sensório (FS)    

Old_01 - Intensidade da perda dos sentidos na vida diária ** 3,77 1,13 30,11 

Old_02 - Intensidade da perda dos sentidos na participação em atividades ** 3,77 1,13 30,05 

Old_10 - Efeito de funcionamento dos sentidos na capacidade de interação ** 3,93 1,05 26,84 

Old_20 - Avaliação do funcionamento dos sentidos 3,54 0,96 26,98 

Autonomia (AUT)    

Old_03 - Liberdade para tomar as próprias decisões 3,92 1,02 26,07 

Old_04 - Intensidade em que controla o próprio futuro 3,02 1,25 41,22 

Old_05 - Intensidade em que as pessoas respeitam a sua liberdade 3,89 0,92 23,56 

Old_11 - Capacidade de fazer as coisas que gostaria 3,25 1,06 32,46 

Atividades Passadas, Presentes e Futuras (PPF)    

Old_12 - Capacidade de satisfação com oportunidades para realizações na vida 3,55 0,93 26,11 

Old_13 - Capacidade de sentir que recebeu o merecido reconhecimento na vida 3,71 0,94 25,22 

Old_15 - Avaliação da satisfação com o que alcançou na vida 4,07 0,83 20,36 

Old_19 - Avaliação da felicidade em coisas a esperar no futuro 3,67 0,85 23,10 

Participação Social (PSO)    

Old_14 - Capacidade de ter o suficiente para fazer em cada dia 3,44 0,98 28,61 

Old_16 - Avaliação da satisfação com a maneira com a qual usa o tempo 3,65 0,95 26,04 

Old_17 - Avaliação da satisfação com o nível de atividades 3,51 0,98 27,83 

Old_18 - Avaliação da satisfação em participar de atividades na comunidade 3,06 1,15 37,43 

Morte e morrer (MEM)    

Old_06 - Intensidade da preocupação com a maneira pela qual irá morrer ** 3,97 1,24 31,31 

Old_07 - Intensidade do medo de não poder controlar a morte ** 3,98 1,27 31,96 

Old_08 - Intensidade do medo de morrer ** 3,89 1,36 34,85 

Old_09 - Intensidade do temor em sofrer dor antes de morrer ** 2,92 1,46 49,48 

Intimidade (INT)    

Old_21 - Intensidade do sentimento de companheirismo na vida 3,63 1,19 32,70 

Old_22 - Intensidade do sentimento de amor em sua vida 3,82 1,13 29,67 

Old_23 - Intensidade das oportunidades para amar 3,53 1,25 35,33 

Old_24 - Intensidade das oportunidades para ser amado 3,57 1,23 34,42 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 
** Itens com escores reversos recodificados. 

Legenda: m = média; EP = Escore Padronizado; dp = desvio padrão; cv = Coeficiente de variação. 

 

As médias descritas na Tabela 7 (resultado variante entre 1 e 5) referem-se ao EP, 

calculado por meio do somatório das respostas apontadas pelos idosos participantes do estudo 

para cada questão do WHOQOL-Old e dividido pelo número de respondentes (n=444). 

Ressalta-se que inicialmente foi atribuída a pontuação referente ao escore disposto no 

questionário WHOQOL-Old conforme a normatização estabelecida (PEDROSO et al., 2011).  

Dentre os 24 itens contidos no WHOQOL-Old, o melhor escore médio (ou EP) refere-

se ao item 15 da faceta “Atividades Passadas, Presentes e Futuras” que trata da avaliação da 

satisfação dos idosos participantes do estudo com o que alcançaram na vida (m=4,07), 

influenciando positivamente na QV.  Em contrapartida, o pior escore foi identificado no item 

09 da faceta “Morte e Morrer”, que diz respeito à intensidade do temor em sofrer dor antes de 

morrer (m=2,92), influenciando negativamente na QV. O elevado temor de idosos em sofrer 

dor antes de morrer indica uma baixa QV. 
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 Na sequência, foram calculadas as médias do Escore Bruto da Faceta (EBF) que 

correspondem ao somatório dos itens que pertencem a cada uma das facetas, cuja amplitude 

varia entre 4 e 20. Além do EBF, também foram calculadas as médias do Escore Padronizado 

da Faceta (EPF), que se refere à divisão do EBF pelo número de itens da faceta, podendo ter 

qualquer valor decimal entre 1 e 5. Os resultados podem ser verificados na Tabela 8.  

 

Tabela 8 - Escore Bruto das Facetas (médio) e Escore Padronizado das Facetas (médio) do 

questionário WHOQOL-Old (n=444). 

Facetas EBF (m) ± dp EPF (m) ± dp 

Funcionamento Sensório (FS) 15,01 ± 3,55 3,75 ± 0,16 

Autonomia (AUT) 14,08 ± 3,04 3,52 ± 0,45 

Atividades Passadas, Presentes e Futuras (PPF) 15,00 ± 2,38 3,74 ± 0,22 

Participação Social (PSO) 13,66 ± 3,04 3,41 ± 0,25 

Morte e morrer (MEM) 14,76 ± 4,28 3,69 ± 0,51 

Intimidade (INT) 14,55 ± 4,32 3,63 ± 0,12  

Total  14,51 ± 0,54 3,62 + 0,13 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 
Legenda: m = média; dp = desvio padrão; EBF = Escore Bruto da Faceta; EPF = Escore Padronizado da Faceta. 

  

De acordo com os resultados observados na Tabela 8, aquelas que obtiveram o melhor 

desempenho foram as facetas “Atividades Passadas, Presentes e Futuras” (EBF=15,00; 

EPF=3,74) e “Funcionamento Sensório” (EBF=15,01; EPF=3,75), referindo-se, 

respectivamente, à satisfação dos idosos com as realizações na vida e com objetivos a serem 

alcançados, e com a avaliação satisfatória da função sensorial, refletindo um adequado 

desempenho para uma boa QV dos idosos. Ao contrário, a faceta de pior desempenho foi 

“Participação Social” (EBF=13,66; EPF=3,41), que teve escores significativamente abaixo 

das demais, revelando uma pequena capacidade de participação em atividades do cotidiano, 

especialmente àquelas desenvolvidas na comunidade, o que expressa uma pior QV neste 

aspecto. 

Para corroborar os escores já identificados, também foi calculado o Escore 

Transformado da Faceta (ETF), em que o EBF é convertido para uma escala percentual, 

possibilitando expressar a relação entre o valor mais baixo possível (0%) e o mais alto 

possível (100%). O Gráfico 1 apresenta os ETFs bem como o Escore Transformado Total 

(ETT), que expressa a média percentual da QV dos idosos considerando todas as facetas do 

questionário (overall). 
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Gráfico 1 - Escore Transformado das Facetas e Escore Transformado Total do questionário 

WHOQOL-Old (n=444). 

 

 

A partir dos resultados das médias de cada faceta, os ETF ratificam que as facetas que 

obtiveram os melhores desempenhos foram “Funcionamento Sensório” (ETF=68,86%) e 

“Atividades passadas, presentes e futuras” (ETF=68,74%). Do mesmo modo, a faceta de pior 

desempenho foi “Participação Social” (ETF=60,37%). O resultado demonstra ainda, a partir 

do ETT, que numa variação de 0 a 100%, a QV Global dos idosos foi avaliada em 65,69%. 

Considerando que escores elevados representam uma alta QV e menores escores uma baixa 

QV, é possível afirmar que os participantes apresentam-se com uma boa QV. Importante 

destacar que, conforme empiricamente sustentado por análises do modelo de medição através 

de modelagem de equações estruturais, a QV é concebida como um fator de ordem mais 

elevada, subjacente à estrutura do módulo WHOQOL-Old. 

 

4.3 Relação entre as condições de vida e saúde e a qualidade de vida em idosos 

 

 Para averiguar a relação das características sociodemográficas, comportamentais e de 

saúde-doença dos idosos participantes do estudo com as facetas que integram a avaliação da 

QV de idosos de acordo com o WHOQOL-Old, foram realizados os testes de Mann-Whitney, 

Kruskal-Wallis, t de Student, ANOVA (one-way) e Correlação de Pearson. Já tendo sido 

descritas as variáveis dependentes e independentes selecionadas para o alcance dos objetivos 

deste estudo, os resultados estão exibidos nas Tabelas 9, 10 e 11. 

56% 58% 60% 62% 64% 66% 68% 70%

Qualidade de vida global (overall)

Intimidade

Morte e Morrer

Participação Social

Atividades Passadas, Presentes e Futuras

Autonomia

Funcionamento Sensório

65,69% 

65,93% 

67,34% 

60,37% 

68,74% 

62,98% 

68,86% 
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Tabela 9 - Comparação das médias de postos dos escores transformados das facetas e escore transformado total 

do questionário WHOQOL-Old de acordo com as variáveis sexo, faixa etária, anos de estudo, estado civil e 

arranjo familiar. Curimataú ocidental paraibano (n=444). 

Variáveis FS
(A)

 AUT
(A)

 PPF
(A)

 PSO
(A)

 MEM
(A)

 INT
(A)

 Overall
(+)

 

Sexo(+)        

 Masculino 229,49 227,02 224,15 222,92 238,54 229,41 14,75 

 Feminino 217,02 218,96 221,20 222,17 209,94 217,09 14,32 

 Sig. p-valor 0,307 0,509 0,808 0,952 0,019* 0,310 0,037* 
 

       

Variáveis FS
(B)

 AUT
(B)

 PPF
(B)

 PSO
(B)

 MEM
(B)

 INT
(B)

 Overall
(++)

 

Faixa etária (++) 
       

 60 a 74 anos 241,96 a 239,63 a 224,69 231,34 a 217,83 229,02 14,74 a 

 75 a 89 anos 197,35 b 198,46 b 223,25 214,32 a 231,50 213,34 14,25 b 

 90 anos ou mais 108,94 c 140,03 b 177,09 141,38 b 222,66 191,19 12,89 c 

 Sig. p-valor <0,001* <0,001* 0,344 0,015* 0,576 0,290 0,001* 

Anos de estudo (++) 
       

Não alfabetizado 202,22 a 216,35 216,43 206,19 234,88 208,97 14,25 

De 1 a 4 anos 229,21 b 217,90 225,92 230,31 228,42 236,83 14,78 

De 5 a 8 anos 246,94 b 240,27 234,97 243,89 198,42 229,69 14,68 

De 9  anos ou mais 250,48 b 218,18 207,85 230,38 202,10 238,27 14,73 

Sig. p-valor 0,013* 0,444 0,582 0,079 0,084 0,217 0,132 

Estado civil (++) 
       

Casado/União estável 234,68 a 234,92 a 238,56 a 236,94 a 228,03 257,25 a 14,98 a 

Divorciado/Separado/Viúvo(a) 198,09 b 194,64 b 202,74 b 202,31 b 214,00 180,27 b 13,82 b 

Solteiro 226,55 a,b 235,93 a 188,84 b 199,83 a,b 216,23 148,01 b 13,88 b 

Sig. p-valor 0,024* 0,008* 0,005* 0,016* 0,546 <0,001* <0,001* 
        

Variáveis FS
(B)

 AUT
(B)

 PPF
(B)

 PSO
(B)

 MEM
(B)

 INT
(B)

 Overall
(++)

 

Arranjo familiar (++)         

Sozinho 216,89 238,40 202,01 a 238,89 a,b 206,30 159,24 a 14,13 a 

Somente com o cônjuge 225,77 235,04 248,72 b 230,39 a,b 230,97 250,73 b 14,89 b 

Cônjuge e filhos 234,35 223,64 224,97 a,b 241,13 a 235,37 265,67 b 15,02 b 

Outros 214,28 205,56 208,04 a 197,52 b 213,6 196,29 a 14,02 a 

Sig. p-valor 0,629 0,179 0,030* 0,022* 0,343 <0,001* <0,001* 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 
 (*) Significância estatística: p-valor < 0,05 
(A) Teste de Mann-Whitney (utiliza distribuição livre). 
(B) Teste de Kruskal-Wallis e Teste post hoc de Dunn (letras iguais = conjuntos homogêneos). 
(+) Teste paramétrico de t-Student.  

Premissas atendidas: Normalidade dos dados (Teste de kolmogorov-Smirnov) e Igualdade de Variâncias (Teste de Levene). 
(++) ANOVA paramétrica (one-way) e Teste post-hoc de Tukey (letras iguais = conjuntos homogêneos). 

Premissas atendidas: Normalidade dos dados (Teste de kolmogorov-Smirnov) e Igualdade de Variâncias (Teste de Levene). 

 

 Como se observa na Tabela 9, interessantes relações entre as variáveis 

sociodemográficas podem explicar os resultados obtidos isoladamente por faceta ou na 

avaliação global da QV (Overall). Considerando a variável sexo, verifica-se uma diferença 

estatisticamente significativa quando comparado à faceta MEM (p-valor=0,019), revelando 

que os homens melhor a avaliam, sendo menos temerosos à morte que as mulheres, o que 
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reflete positivamente na QV deles. Houve também diferença significativa com relação ao 

Overall (p-valor=0,037), em que os homens também apontam uma melhor avaliação da QV 

global. 

 Quanto à variável faixa etária, observam-se diferenças significativas quando 

comparadas às facetas FS (p-valor<0,001), AUT (p-valor<0,001), PS (p-valor=0,015) e ao 

Overall (p-valor=0,001). À medida que a idade avança ocorre um importante 

comprometimento do funcionamento dos sentidos, da perda da autonomia e da redução da 

participação social, indicado pela relevante distinção entre as médias dos postos. A 

heterogeneidade dos grupos quanto à faixa etária, com base no resultado obtido no Overall, 

também indica que quanto mais idade, pior a avaliação da QV global. 

 Para a variável anos de estudo, houve diferença significativa apenas com relação à 

faceta FS (p-valor=0,013). O grupo de idosos não alfabetizados é notadamente anômalo 

quando comparados àqueles que possuem algum nível de escolarização, demonstrando uma 

pior avaliação do funcionamento dos sentidos. Destaca-se que ao passo que os anos de estudo 

elevam-se, melhor é demonstrada a avaliação do funcionamento dos sentidos, como expressa 

a média dos postos (de 1 a 4 anos de estudo = 229,21; de 5 a 8 anos = 246,94; e de 9 anos ou 

mais = 250,48). 

Em se tratando da variável estado civil, apenas não constatou-se diferença significativa 

quando comparada à faceta MEM. As demais facetas e o Overall apresentaram estatística 

significante. Os idosos que referiram conviver com companheiro (a) obtiveram melhor 

desempenho na avaliação do funcionamento sensório (p-valor=0,024), percepção das 

atividades passadas presentes e futuras (p-valor=0,005), participação social (p-valor=0,016), 

intimidade (p-valor<0,001)e QV global (p-valor<0,001). Com relação à autonomia, àqueles 

que já não tem mais o seu cônjuge (divorciados, separados e viúvos) revelam-se com o pior 

índice avaliativo, implicando negativamente na sua QV. 

 Com relação ao arranjo familiar, notou-se uma diferença significativa quando 

comparado às facetas PPF (p-valor=0,030), PSO (p-valor=0,022), INT (p-valor<0,001) e ao 

Overall (p-valor<0,001). Os idosos que moram somente com o cônjuge demonstram melhor 

avaliação das atividades passadas presentes e futuras; enquanto que àqueles que estão na 

companhia do cônjuge e filhos apontam melhor avaliação da participação social, da 

intimidade e da QV global. Os idosos que moram sozinhos apresentaram a pior avaliação nas 

atividades passadas presentes e futuras, na intimidade e na QV global. 
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Tabela 10 - Comparação das médias de postos dos escores transformados das facetas e escore transformado total 

do questionário WHOQOL-Old de acordo com as variáveis presença de cuidador, prática de exercício físico, 

morbidade autorreferida e avaliação das necessidades básicas. Curimataú ocidental paraibano (n=444). 

Variáveis FS(A) AUT(A) PPF(A) PSO(A) MEM(A) INT(A) Overall(+) 

Presença de cuidador (+)        

Sim 181,13 160,16 204,11 186,43 221,99 201,63 13,72 

Não 249,93 263,83 234,69 246,41 222,84 236,34 15,03 

Sig. p-valor <0,001* <0,001* 0,013* <0,001* 0,945 0,005* <0,001* 

Prática de exercício físico (+)        

Sim 231,56 241,62 244,24 246,85 226,56 232,90 14,92 

Não 217,54 212,04 210,61 209,18 220,28 216,81 14,29 

Sig. p-valor 0,269 0,020* 0,008* 0,003* 0,620 0,202 0,003* 
 

       

Variáveis FS(B) AUT(B) PPF(B) PSO(B) MEM(B) INT(B) Overall(++) 

Morbidade autorreferida (++) 
       

Ausente 267,05a 249,81a 250,54 260,23a 261,71a 259,78a 15,42a 

Pelo menos uma doença 257,02a 251,15a 235,68 238,30a,b 244,32a 222,49a,b 15,06a,b 

Entre 2 e 3 doenças 226,47a 226,47a 213,60 218,64a,b 215,93a,b 229,95a,b 14,53b 

Acima de 3 doenças 165,54b 179,22b 211,02 196,11b 194,70b 191,60b 13,57c 

Sig. p-valor <0,001* <0,001* 0,125 0,008* 0,003* 0,006* <0,001* 

Avaliação de necessidades básicas(++) 
       

Muito boa/Boa 248,49 a 238,56 a 250,10 a 249,81a 221,72 233,94 14,93 a 

Regular 203,95 b 211,67 b 197,65 b 201,78b 218,27 210,89 14,23 b 

Ruim/Péssima 155,30 c 178,55 b 170,67 b 156,53c 242,67 205,99 13,34 c 

Sig. p-valor <0,001* 0,006* <0,001* <0,001* 0,524 0,133 <0,001* 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 
(*) Significância estatística: p-valor < 0,05 
(A) Teste de Mann-Whitney (utiliza distribuição livre). 
(B) Teste de Kruskal-Wallis e Teste post hoc de Dunn (letras iguais = conjuntos homogêneos). 
(+) Teste paramétrico de t-Student.  

Premissas atendidas: Normalidade dos dados (Teste de kolmogorov-Smirnov) e Igualdade de Variâncias (Teste de Levene), 

apenas para a variável “presença de cuidador”. 
(++) ANOVA paramétrica (one-way) e Teste post-hoc de Tukey (letras iguais = conjuntos homogêneos). 

Premissa atendida: Normalidade dos dados (Teste de kolmogorov-Smirnov); 

Premissa rejeitada: Igualdade de Variâncias (Teste de Levene). 

 

 Frente ao exposto na Tabela 10, percebe-se um valoroso resultado quanto à 

comparação das médias entre a variável presença de cuidador e a QV. Excetuando-se a faceta 

MEM, houve uma significativa diferença diante das demais facetas e do Overall. 

Formidavelmente, a ausência de um cuidador no cotidiano dos idosos impacta positivamente 

nas facetas FS (p-valor<0,001), AUT (p-valor<0,001), PPF (p-valor=0,013), PSO (p-

valor<0,001), INT (p-valor=0,005) e no Overall (p-valor<0,001). Compreende-se assim que 

na avaliação dos idosos, a preservação da sua independência, em percepção de importância, 

sobrepõe a necessidade de um cuidador. Sendo os participantes do estudo, em sua maioria, 

idosos jovens, possivelmente não demandam parcial ou totalmente da presença do cuidador, 

revelando que estes mantêm a sua independência. No quesito relativo à morte, os idosos não 

vislumbram que o cuidador tenha influência, até então, nesse desfecho. 
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 No que trata da variável prática de exercício físico, quando comparada às facetas do 

modelo WHOQOL-Old, houve diferença significativa entre as médias com relação à AUT (p-

valor=0,020), PPF (p-valor=0,008), PSO (p-valor=0,003) e ao Overall (p-valor=0,003). 

Idosos que afirmaram praticar algum tipo de exercício físico demonstraram um melhor 

desempenho em todas as facetas que revelaram significância estatística. Destaca-se que o 

funcionamento dos sentidos, a percepção sobre a morte/morrer e a intimidade não 

apresentaram relação com a realização de atividades físicas.  

 Categorizando os problemas de saúde referidos pelos idosos, criou-se a variável 

morbidade autorreferida, subdividindo os respondentes em quatro grupos (morbidade 

ausente; pelo menos uma doença; entre duas e três doenças; e acima de três doenças). 

Comparando os grupos definidos com as médias das facetas que traduzem a QV em idosos, 

observa-se que houve diferença significativa com relação à faceta FS (p-valor<0,001), AUT 

(p-valor<0,001), PSO (p-valor=0,008), MEM (p-valor=0,003), INT (p-valor=0,006) e ao 

Overall (p-valor<0,001). Interessante que apenas a faceta PPF não possui relação com os 

quadros de morbidade, possivelmente por sua característica de associação às lembranças do 

passado (quando ainda não prevalecia esse quadro de adoecimento) e ao contentamento com 

as realizações na vida e perspectivas futuras, demonstrado pelo excelente resultado do escore 

bruto desta faceta (EBF=15,00). Destaca-se ainda que os grupos de idosos com até três 

quadros de morbidade distinguem-se claramente daqueles com um quantitativo superior de 

agravos à saúde em todas as facetas, ratificando que estes últimos apresentam pior avaliação 

da QV. No item Overall, idosos acometidos por pelo menos duas doenças já alegam pior 

avaliação da QV global. 

 Para a variável avaliação das necessidades básicas também se fez um agrupamento 

das categorias, distribuindo estas como ‘muito boa/boa’, ‘regular’ e ‘ruim/péssima’. Verifica-

se quando comparadas às facetas que houve significância entre FS (p-valor<0,001), AUT (p-

valor=0,006), PPF (p-valor<0,001) e PSO (p-valor<0,001), além do Overall (p-valor<0,001). 

Percebe-se que quanto melhor avaliado o suprimento às necessidades básicas, melhores os 

níveis de QV facetado e global nas facetas que obtiveram significância. Boas condições de 

atendimento às necessidades básicas são preditoras de uma QV satisfatória. Não se espera, 

pois, que as facetas MEM e INT, segundo a avaliação dos idosos, estejam associadas a 

qualquer situação de satisfação das necessidades básicas.  
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Tabela 11 - Correlação das médias dos escores transformados das facetas e escore transformado total 

do questionário WHOQOL-Old com as variáveis renda familiar e estresse autorreferido. Curimataú 

ocidental paraibano (n=444). 

Correlação FS AUT PPF PSO MEM INT Overall
 

Renda familiar 
r=0,060 r=-0,044 r=0,002 r=0,042 r=-0,101 r=0,128 r=0,026 

p=0,266 p=0,357 p=0,960 p=0,379 p=0,034* p=0,007* p=0,581 

        

Estresse autorreferido 

r=-0,165 r=-0,067 r=-0,233 r=-0,123 r=-0,022 r=-0,082 r=-0,169 

p<0,001* p=0,158 p<0,001* p=0,009* p=0,645 p=0,083 p<0,001* 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 
(*) Significância estatística: p-valor < 0,05. 

r = Coeficiente de correlação. 

 

 A partir da utilização do teste de Correlação de Pearson, constata-se que quando a 

variável renda familiar foi relacionada com as facetas do WHOQOL-Old e com o Overall, 

houve uma relação linear significativa apenas com as facetas MEM (r=-0,101; p-valor=0,034) 

e INT (r=0,128; p-valor=0,007). É importante destacar que entre renda familiar e MEM 

observou-se uma correlação negativa (inversa), explicando que quanto maior a renda, menor 

as inquietações sobre a morte e o morrer, o que veementemente indica melhores níveis de QV 

neste aspecto. Em contraponto, o cruzamento entre a renda familiar e a faceta INT 

demonstrou uma correlação positiva (perfeita), revelando que quanto melhor a renda, melhor 

a avaliação das interações pessoais e íntimas. Não foram identificadas relações significativas 

entre as demais facetas, assim como no Overall. 

  Testando a relação entre a variável estresse autorreferido e as facetas que compõe a 

QV e o Overall, houveram relações lineares estatisticamente significativas com as facetas FS 

(r=-0,165; p-valor<0,001), PPF (r=-0,233; p-valor<0,001), PSO (r=-0,123; p-valor=0,009) e 

com Overall (r=-0,169; p-valor<0,001). É plausível inferir que todas as correlações 

significantes foram negativas (inversas), isto é, quanto maior a percepção do estresse por parte 

do idoso, pior a avaliação sobre a sua QV. Sendo o estresse, portanto, referido como um 

conjunto de reações do organismo que desequilibram o funcionamento homeostático em 

resposta à presença de ameaças externas de ordem biopsicossociais, indubitavelmente a sua 

ocorrência interfere na avaliação do funcionamento dos sentidos, das atividades passadas 

presentes e futuras, da participação social e da QV global. 

 Para observar o comportamento existente entre as seis facetas componentes do módulo 

WHOQOL-Old, foi realizada uma intercorrelação entre os escores das facetas por meio do 

Teste de Correlação de Pearson. O resultado pode ser consultado na Tabela 12. 
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Tabela 12 - Correlação de Pearson entre as facetas da qualidade de vida componentes do WHOQOL-

Old. 

CORRELAÇÕES FS AUT PPF PSO MEM INT 

FS - r = 0,469* r = 0,447* r = 0,488* r = 0,076 r = 0,273* 

AUT 0,000 - r = 0,540* r = 0,514* r = -0,054 r = 0,411* 

PPF 0,000 0,000 - r = 0,644* r = -0,029 r = 0,303* 

PSO 0,000 0,000 0,000 - r = -0,042 r = 0,360* 

MEM 0,111 0,259 0,548 0,379 - r = 0,055 

INT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,251 - 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 
(*) correlação significativa: p-valor < 0,05.  

 

 O procedimento de testagem da intercorrelação entre as facetas demonstrou resultados 

significativos entre elas, com significâncias de p-valor<0,001, com exceção apenas da faceta 

MEM que não apresentou correlação significativa com nenhuma das demais facetas. Isto é, 

excetuando-se a faceta MEM, há uma correlação positiva entre todas as facetas, aludindo que 

à medida que o idoso tem um funcionamento satisfatório dos sentidos, isto concorre para uma 

melhor autonomia, percepção das atividades passadas presentes e futuras, participação social 

e intimidade. Essa convergência observada explica, portanto, ser indispensável assegurar uma 

atenção integral à saúde do idoso, sobretudo pela contribuição combinante entre as facetas 

que compõem a QV.  

 

Tabela 13 - Correlação de Pearson entre as Facetas e o Overall do WHOQOL-Old. 

CORRELAÇÃO FS AUT PPF PSO MEM INT 

OVERALL 

r=0,703* 

p=0,000 

n=444 

r=0,709* 

p=0,000 

n=444 

r=0,682* 

p=0,000 

n=444 

r=0,720* 

p=0,000 

n=444 

r=0,345* 

p=0,000 

n=444 

r=0,669* 

p=0,000 

n=444 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 
(*) correlação significativa: p-valor < 0,05.  

 

 A Qualidade de Vida Global (Overall), sendo uma combinação linear das seis facetas 

que constituem o instrumento WHOQOL-Old, apresentou correlação positiva e significativa 

com cada uma das facetas, sendo a relação máxima observada com a faceta PSO (r=0,720; p-

valor=0,000) e a relação mínima com a faceta MEM (r=0,345; p-valor=0,000). A participação 

social, anteriormente anunciada no Gráfico 1 como a faceta de pior desempenho 

(ETF=60,37%), emerge nesse instante, como àquela com maior relação com a QV global.  

No modelo de regressão linear múltipla, considerando o Overall como variável 

dependente e as seis facetas (FS, AUT, PFF, PSO, MEM e INT) as independentes 

(preditoras), o Coeficiente de Determinação ou Explicação (R
2
) – porção da variação total do 
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Overall explicada pelas seis facetas – é igual a 1, ou seja, R
2
 = 100%. Nesse sentido, a 

variável preditora Participação Social (PSO) apresenta o maior Coeficiente de Determinação 

isoladamente, sendo R
2
 = (r)

2
 = (0,720)

2
 ou R

2
 = 0,518 ou 51,8%. Isto elucida que a faceta 

PSO, sozinha, é responsável por 51,8% de explicação da QV global.  

 Para as 113 (cento e treze) hipóteses testadas, 60 (sessenta) foram rejeitadas, 

aceitando-se a Hipótese Alternativa (H1) como verdadeira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Discussão dos Resultados 
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 Para uma discussão objetiva e sistematizada dos desfechos encontrados no estudo, este 

capítulo está organizado conforme os tópicos elencados na apresentação dos resultados.  

 

 

Perfil socioeconômico e demográfico dos idosos 

 

 A partir dos resultados da caracterização socioeconômica e demográfica, com relação 

ao sexo, o feminino teve uma maior participação no estudo (56,1%) em comparação ao 

masculino (43,9%), confirmando o processo da feminização da velhice – predominância de 

mulheres na população idosa – que acompanha uma tendência mundial. A população feminina 

é maioria em todas as regiões do mundo e as projeções indicam que as mulheres vivam, em 

média, entre cinco e sete anos a mais que os homens. No Brasil, dados demográficos 

publicados nos últimos anos revelam que a expectativa de vida ao nascer era de 71,3 para 

homens e 78,6 para mulheres em 2013 (NICODEMO; GODOI, 2010; BRASIL, 2014).  

A superioridade numérica das mulheres idosas sobre os homens idosos e a maior 

longevidade feminina combinam-se para configurar a feminização da velhice. Esse cenário 

está relacionado à diferença entre os sexos diante de fatores como a proteção cardiovascular 

por hormônios femininos; menor exposição a fatores de riscos como consumo de álcool, 

tabagismo e acidentes de trânsito; e também pela diferença na procura ao serviço de saúde e 

as atitudes tomadas em relação às doenças (PAPALÉO NETTO; YUASO; KITADAI, 2005). 

Pesquisas sobre avaliação da QV em idosos realizadas em outras regiões brasileiras também 

obtiveram um maior percentual de mulheres (NICOLAZI et al., 2009; MAUÉS et al., 2010; 

LINDEN JÚNIOR; TRINDADE, 2013; GAEDE-CARRILLO et al., 2015).  

Quanto à variável faixa etária, os idosos apresentaram idades entre 60 e 103 anos, com 

média de 72,19 anos e desvio padrão de 8,343 anos. A média revela que a idade dos idosos 

muito se aproxima da esperança de vida ao nascer estimada para o ano de 2015 igual a 75,44 

anos, quando na realidade, há época dos seus nascimentos (década de 1940) essa expectativa 

era de apenas 41,53 anos (BRASIL, 2013a; SANTOS, 2010). Destaque para a faixa etária 

entre 60 e 74 anos, representada por 63,5% dos idosos. No Censo de 2010, observou-se que 

no Brasil 73,39% da população idosa encontra-se neste intervalo de idade, referido como 

idosos jovens. Os participantes do estudo, portanto, são mais longevos que o contingente total 

brasileiro: àqueles com idade entre 75 e 89 anos (idosos-idosos) representam 32,9% e 3,6% 

com idade acima de 90 anos (sobrenvelhecidos), em comparação aos 24,52% e 2,09%, 

respectivamente, no Brasil (BRASIL, 2010a). 



95 

 

As mudanças na conjuntura do perfil demográfico e na estrutura etária populacional 

que o Brasil tem experimentado refletem na elevação da expectativa de vida e evidenciam o 

envelhecimento da população. O avanço das tecnologias na área da saúde, melhorias da 

atenção primária à saúde, desenvolvimento de políticas públicas saudáveis voltadas aos idosos 

e o novo paradigma da promoção da saúde, dentre outros fatores, contribuíram para que os 

indivíduos envelheçam saudáveis, atingindo idades cada vez mais avançadas (VERAS, 2009). 

Com relação à variável cor/raça, ‘branca’ e ‘parda’ predominaram, com 46,4% e 

37,4% do total de idosos participantes, corroborando as características étnicas da região do 

Curimataú ocidental paraibano e do Brasil. Desde o Censo Demográfico de 1991, o IBGE 

investiga a cor ou raça da população por meio de um sistema de classificação que utiliza cinco 

categorias básicas: branca, preta, parda, amarela e indígena. No Censo Demográfico 2010, 

este parâmetro foi averiguado para a totalidade da população brasileira e os resultados 

obedeceram aos padrões históricos de ocupação e à dinâmica econômica. Nas Regiões Sul e 

Sudeste do país, houve um grande percentual de brancos, enquanto em alguns estados da 

Região Nordeste e nos Estado de Minas Gerais e Rio de Janeiro, a representação é de pretos. 

Na Região Norte, a população que se denomina parda foi maioria. Os resultados do Censo 

Demográfico 2010 mostraram que 47,7% da população é branca, 43,1% parda e 7,6% preta 

(BRASIL, 2011b). 

O estado civil também foi um dos dados avaliados e mostrou que a maioria dos idosos 

é casada (57,2%), resultado semelhante aos estudos realizados em João Pessoa (PB) e 

Guarapuava (PR) em que 52,0% e 57,7% dos idosos, respectivamente, eram casados 

(PILGER; MENON; MATIAS, 2011; FERNANDES et al., 2009). O estado de viuvez foi 

referido por 25,5% dos participantes. A redução da mortalidade na idade adulta teve 

contribuição para a redução da viuvez e o aumento na proporção de casados (CAMARANO; 

KANSO; MELLO, 2004). A média de idade encontrada neste estudo (72,19 anos), que 

corresponde a idosos jovens, pode justificar o elevado percentual de idosos casados. 

Diante da constituição familiar e do contexto sociocultural, deve-se levar em 

consideração que a maioria dos idosos precisa do cônjuge para melhora da QV e até mesmo 

na maneira como se envelhece, uma vez demandar auxílio nas necessidades físicas, afetivas 

ou financeiras (PEDRAZZI et al., 2010). Reportando-se à época na qual viveram os idosos, o 

casamento tem sua importância social pautada na obrigação e no estabelecimento de uma 

convivência de caráter duradouro. Por outro lado, a viuvez se faz presente desde que existem 

casais, favorecendo a aquisição de uma nova identidade social com a morte do companheiro. 
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Para esta nova realidade, é necessário o enfrentamento e a busca de novas formas de 

adaptação a esse novo estilo de vida (TÔRRES, 2006). 

Quanto à variável arranjo familiar, 27,9% dos idosos relataram morar somente com o 

cônjuge e 23,2% referiram morar com cônjuge e filhos, assemelhando-se os resultados 

identificados pelo Projeto SABE (Saúde, bem-estar e envelhecimento) ao avaliar as condições 

de vida de 2.143 idosos na cidade de São Paulo (32,5% morando com cônjuge e filhos e 

20,0% somente com o cônjuge) (LEBRÃO; LAURENTI, 2005). A corresidência, seja esta em 

arranjo de casal (idosos com idades próximas), bigeracional (idosos e filhos) ou trigeracional 

(idosos, filhos e netos), sugere um aspecto favorável ao idoso, uma vez que núcleos familiares 

mais amplos podem representar maior potencial de auxílio, o que carece de investigações 

mais específicas para confirmá-la.  

A família, como um grupo enraizado numa sociedade, tem uma trajetória que lhe 

confere responsabilidades sociais perante o idoso. A Constituição Federal de 1988 em seu Art. 

230 (BRASIL, 2011c, p. 132) aponta a família como base da sociedade e coloca como seu 

dever, da sociedade e do Estado: “amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação 

na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”. A 

Constituição também assegura a obrigação dos filhos de ajudar na manutenção dos pais 

necessitados, conforme previsto no Art. 229: “Os pais têm o dever de assistir, criar e educar 

os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, 

carência e enfermidade” (BRASIL, 2011c, p. 132). Com base nesta discussão, o cuidar do 

idoso no seio familiar é indubitavelmente uma condição que deve ser estimulada e preservada, 

devendo o Estado subsidiar essa assistência por meio da efetivação das suas políticas.  

 Com relação ao quesito responsabilidade pelo domicílio, a grande maioria (71,2%) 

denominou-se como responsável e 21,2% a atribuiu ao cônjuge (certamente outro idoso), – 

totalizando 92,4% –, o que demonstra a manutenção da autonomia na velhice. Com resultados 

semelhantes, na síntese de indicadores sociais no âmbito brasileiro do ano de 2012, 64,2% dos 

idosos consideravam-se a pessoa de referência no domicílio e 24,4% apontaram o cônjuge 

(BRASIL, 2013a). Esta responsabilização está fortemente associada à renda proveniente da 

aposentadoria (93,5% dos participantes são aposentados) e é de valorosa importância, pois 

requer um comportamento proativo e reflete na satisfação da QV sustentada pela 

independência financeira. O idoso muitas vezes como provedor da família carrega a obrigação 

de principal responsável pelo domicílio, sobretudo por ser um importante contribuinte na 

conjuntura do orçamento familiar. 



97 

 

De acordo com a variável religião, encontrou-se um resultado expressivo, em que 

82,9% dos idosos apontaram o Catolicismo como sua prática religiosa, equivalente aos 

resultados em nível de Paraíba (75,1%) e Brasil (64,4%) (BRASIL, 2010a). Embora a 

religiosidade seja um componente reconhecidamente importante na cultura brasileira, existem 

poucos estudos voltados para o seu impacto na QV e suas relações com a saúde (PANZINI et 

al., 2008). Outros estudos têm sido realizados no sentido de provar que a crença, o cultivo de 

uma fé e a participação em uma comunidade, faz bem e ajuda as pessoas a viverem mais, 

ressaltando-se a fé como um fator de saúde. A espiritualidade instiga a esperança e a 

perspectiva de um futuro melhor e de viver com maior QV (SANTOS; ABDALA, 2014; 

WAIDMAN et al., 2011). 

É oportuno ressaltar que acompanhando o envelhecimento populacional ocorre 

também o aumento do número de pessoas com déficit de autocuidado. Assim, mesmo estando 

no quadro de provedor e chefe do domicílio, o idoso pode apresentar limitações que devem 

ser respeitadas e compreendidas. A sua capacidade funcional e autonomia estão diretamente 

relacionadas à QV e à maneira com que o idoso se apresenta na sociedade. Com o 

aparecimento das morbidades e das incapacidades provenientes do envelhecimento, surge a 

necessidade de um cuidador que promova a manutenção do bem-estar do idoso, podendo ou 

não ter vínculo familiar. 

A literatura gerontológica cita dois tipos de cuidador, o formal e o informal. O 

cuidador formal é um profissional preparado em uma instituição de ensino para prestar os 

cuidados necessários no domicílio. O cuidador informal, no entanto, é um membro da família 

ou da comunidade, que presta cuidado de forma parcial ou integral (CARNEIRO et al., 2009). 

Nessa lógica, o cuidador é a pessoa que deve ser capacitada para auxiliar o idoso em suas 

atividades e necessidades da vida diária. Tem o papel de ajudar a pessoa com limitação a 

realizar suas atividades básicas e instrumentais, com o objetivo da preservação de sua 

autonomia e de sua independência. Estas atividades vão desde a higiene pessoal até o controle 

do uso dos medicamentos e o lazer (BRASIL, 2012c). 

Com base nos resultados encontrados para a presença de cuidador, a maioria dos 

idosos não tem este acompanhamento (60,1%). Isso pode estar relacionado a fatores como a 

falta de recursos para manter o cuidador, a relativa independência e capacidade funcional para 

o auto-cuidado ou por opção do próprio idoso. De certo modo não ter cuidador contribui para 

melhor capacidade funcional do idoso e diminuição da vigilância e dependência dos seus 

familiares. Em contrapartida, a ausência deste pode vulnerabilizar o idoso a determinados 
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riscos e graves problemas para a saúde, uma vez o cuidado ser uma atitude de relação 

harmoniosa e protetora para a manutenção da vida (BOFF, 2012). 

Os resultados da pesquisa ainda mostraram, quanto à identificação do cuidador, que 

dentre os idosos que mencionaram ter cuidadores, estes são cuidados principalmente pelos 

próprios filhos (16,2%) e pelos cônjuges (12,2%). Esta realidade sinaliza para uma 

problemática própria do cenário brasileiro, onde existem deficiências no setor público, 

particularmente na área da Saúde Pública e Seguridade Social, e a família continua 

representando a fonte primordial de assistência para a população idosa. Por esta razão, na 

maioria dos casos, pela falta de recursos financeiros para a contratação de cuidadores, esses 

cuidados são realizados por membros da família. O Estado precisa, portanto, dar respostas aos 

idosos que necessitam do cuidado desempenhado pelo cuidador formal (BRÊTAS, 2003). 

 É neste contexto que se pontua a utilização de serviços de atenção à saúde pelos 

idosos, em que um significativo percentual de participantes (73,4%) refere buscar, a priori, os 

serviços de saúde oferecidos pelo SUS, seguido de 16,7% que utilizam o sistema privado e 

7,2% que possuem convênio de saúde. Este resultado pode ser justificado pela baixa condição 

econômica dos participantes (renda familiar média de R$ 1.789,09), o que os impossibilita de 

buscar atendimentos que demandem custos, ou ainda pela falta de oferta de outros serviços de 

saúde que não sejam de natureza pública, haja vista a realidade da região estudada.  

Pelo elevado percentual de idosos que se utilizam dos serviços do SUS e considerando 

as especificidades da atenção a este segmento populacional, seria necessária a efetiva 

implementação das políticas que respaldam estas práticas e programas de saúde. Desde o 

Pacto pela vida instituído em 2006 (BRASIL, 2006a), o idoso deve ser prioridade no 

compromisso dos gestores do SUS e esta resposta, na prática, permanece instável e 

fragilizada. Ações estratégicas como: atenção integral e integrada, implantação de serviços de 

atenção domiciliar, fortalecimento da participação social, utilização da caderneta de saúde da 

pessoa idosa como instrumento de cidadania e reorganização do acolhimento e acesso nas 

unidades de saúde continuam distantes do ideal. 

 A universalização das ações e serviços promovida pelo SUS tem sido caracterizada 

como excludente e acompanhada de racionalização do financiamento e da inclusão de toda a 

população na atenção pública à saúde (GAWRYSZEWSKI; OLIVEIRA; GOMES, 2012). Os 

serviços de saúde pública, principalmente os de atenção primária – caracterizados como ‘porta 

de entrada’ –, ainda apresentam grandes deficiências no atendimento multidimensional ao 

idoso. Vale destacar que a PNI assegura os direitos sociais à pessoa idosa e o Estatuto do 

Idoso reafirma-os. A PNSPI enfatiza a promoção à vida saudável, a manutenção da autonomia 
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e da capacidade funcional, a assistência às necessidades de saúde do idoso e o apoio ao 

desenvolvimento de cuidados informais. Mesmo com todo o amparo legal, na prática a 

atenção à saúde do idoso permanece fragmentada.  

A assistência ao idoso deve prezar pela garantia e continuidade da QV, considerando 

os processos de alterações biopsicossociais próprias do envelhecimento e as possibilidades de 

prevenção, restauração e manutenção de seu estado de saúde. Diante da realidade estudada, o 

principal serviço de assistência aos idosos são as USFs, que objetivam melhorar as condições 

de vida e, portanto, de saúde da população, realizando ações de promoção, proteção, cura e 

reabilitação. Também fazem parte das ações e serviços de atenção à saúde do idoso os 

Hospitais Municipais Públicos, Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), Programa 

Melhor em Casa, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Centro de 

Especialidades Odontológicas, Laboratório de Análises Clínicas, Centro de Atenção 

Psicossocial, Academia de Saúde, Consórcio Intermunicipal de Saúde, Centro Especializado 

em Reabilitação e Farmácia Popular (BRASIL, 2015b). Esses serviços são ofertados nos 

municípios estudados, porém não são organizados e integrados efetivamente em rede. 

A escolaridade dos idosos demonstra importante fragilidade quando se observa que a 

média de tempo estudado foi de 3,07 anos, com desvio-padrão de 3,909 e larga amplitude 

(mínimo de anos estudados igual a 0 e máxima de 25). Para confirmar este comprometimento 

do nível de escolaridade, os resultados apontam que 45,7% dos idosos não são alfabetizados, 

apesar de 54,3% considerarem-se alfabetizados funcionalmente. Um quantitativo muito baixo 

(6,8%) referiu ter estudado por mais de 09 anos.  

Pesquisas realizadas com idosos assistidos na APS em Goiânia (GO) e João Pessoa 

(PB) também observaram alto índice de analfabetismo, com 32% e 38%, respectivamente 

(ARAÚJO; BACHION, 2004; FERNANDES et al., 2009). Ainda corroborando esses 

achados, investigações realizadas em Uberaba (MG) e Foz do Iguaçu (PR) revelaram 10% e 

6,4% de idosos com mais de 09 anos de estudo (TAVARES; DIAS, 2012; FALLER et al., 

2010).  Esta discrepância pode relacionar-se ao próprio contexto social do país, em que a falta 

de oportunidade de escolarização e o início precoce das atividades laborais fizeram com que 

grande parte da população tenha procurado ser alfabetizados funcionalmente. Dados da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2012 revelam uma taxa de 

analfabetismo de idosos brasileiros igual a 38,8%, pouco inferior à proporção identificada no 

estudo (BRASIL, 2013a).  

A educação é um bem para a promoção da cidadania, um marcador de condições de 

vida e uma dimensão essencial para a inserção individual e coletiva na sociedade. Os idosos, 
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assim como crianças, adolescentes e adultos, também têm direito à educação, como garantido 

no Art. 20 do Estatuto do Idoso. Na prática, a baixa escolaridade é mais um entrave para que o 

idoso goze dos privilégios da vida na atualidade, em que no mundo globalizado a tecnologia 

avança a passos largos. Se por um lado o investimento governamental na educação de idosos 

é praticamente imperceptível, por outro, o distanciamento dos idosos dos ciclos sociais advém 

da autorresistência à mudanças e dos estereótipos construídos pela sociedade que os 

marginalizam das oportunidades de acesso à instituições educacionais (BRASIL, 2013a; 

BRASIL,2003; ARAÚJO; BACHION, 2004). 

 No tocante à renda, foram constatadas baixas médias mensais individual (R$ 

1.034,69) e familiar (R$ 1.789,09), valores que muito se aproximam de um e dois salários 

mínimos vigentes em 2015 (R$ 788,00 e R$ 1.576,00) e que se ancoram à baixa escolaridade 

enquanto fator determinante para melhores condições socioeconômicas e à remuneração 

advinda da aposentadoria, referida por 93,5% dos participantes do estudo, quando avaliada a 

origem da renda. Estudo realizado em Jequié (BA) revelou que 75% dos idosos possuem 

renda familiar de até um salário mínimo (REIS et al., 2011); nos municípios de Dourados 

(MS) e Guarapuava (PR), 52,1% e 71,3% dos idosos apresentaram renda individual de até um 

salário mínimo (ALVARENGA et al., 2011; PILGER; MENON; MATHIAS, 2011). 

Ademais, de acordo com dados da PNAD em 2102 (BRASIL, 2013a), 81,9% dos idosos 

brasileiros estão protegidos pela Previdência Social, o que não significa dizer que essa 

cobertura é satisfatória ao atendimento das suas necessidades. 

A renda se configura como um fator determinante na condição de vida do idoso pela 

necessidade de cuidados com a saúde, alimentação, moradia, transporte, medicamentos etc. 

Isso é deveras preocupante pelo fato da grande maioria de idosos possuir baixa renda mensal, 

deixando-os em uma situação de considerável vulnerabilidade (CLARES et al., 2011). Mesmo 

esta problemática sendo notória, 43,9% dos idosos estudados avaliaram o atendimento às suas 

necessidades básicas como ‘boa’ em contradição aos 4,1% que avaliaram como ‘ruim’ e 5,9% 

como ‘péssima’, o que acaba sendo uma percepção subjetiva. Todavia, é inegável a influência 

que os índices socioeconômicos despertam na QV. É importante considerar ainda que grande 

parte dos idosos contribui sobremaneira nas despesas familiares, dado também confirmado 

pelas pesquisas do IBGE, que mostraram que a participação do idoso na renda familiar se 

revela cada vez mais expressiva (BRASIL, 2010a).   

Neste contexto, entende-se que a realidade econômica em que vive uma significativa 

parcela dos idosos brasileiros é alarmante, levando em consideração que é uma população que 

se encontra em situações adversas de pobreza. Com a ampliação da expectativa de vida existe 
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uma tendência para o agravamento dessa situação, haja vista a fragilidade de políticas e 

programas de atenção ao idoso. Sob outro olhar, o acesso a melhores condições de educação, 

emprego e renda hodiernamente, permitirá, no futuro, o alcance de melhores condições de 

vida e, consequentemente, verbalizar lograr uma boa QV. O desafio, segundo Buss e 

Pellegrini Filho (2007) consiste em compreender que fatores de natureza social, econômica e 

política são importantes determinantes da saúde e não dever ser simplesmente tratados como 

uma relação direta de causa-efeito. 

 

Perfil do estilo de vida dos idosos 

 

 O estilo de vida dos idosos foi investigado com relação a quatro atitudes 

comportamentais: tabagismo, consumo de bebida alcoólica, prática de exercício físico e 

estresse autorreferido.  

De modo geral, a maioria dos idosos deste estudo não é fumante (86,5%). Pesquisas 

realizadas em São Paulo (SP), Londrina (PR) e Uberaba (MG) corroboram este resultado ao 

apontar que 87,8%, 80,8% e 87,6% dos idosos não são tabagistas (ZAITUNE et al., 2012; 

FREITAS et al., 2010; VIANA; RODRIGUES; TAVARES, 2014). Em nível de Brasil, os 

resultados da Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco para Doenças Crônicas por Inquérito 

Telefônico (VIGITEL) em 2012, 2013 e 2014 demonstram que a prevalência de tabagismo 

entre idosos com idade igual ou superior a 65 anos é de 7,6%, 6,9% e 8,1, respectivamente 

(BRASIL, 2013c; BRASIL, 2014c; BRASIL, 2015d). Embora os percentuais de idosos 

fumantes sejam aparentemente baixos, quando são transformados em valores absolutos esses 

números aproximam-se de expressivos 2 milhões.  

A OMS estima que o consumo do tabaco é atualmente responsável pela morte de cerca 

de 6 milhões de pessoas no mundo a cada ano, sendo muitas dessas prematuramente (OMS, 

2015). Entre o grupo de idosos, o risco para os efeitos deletérios decorrentes do hábito de 

fumar exacerba-se. Quando as alterações funcionais do envelhecimento fisiológico são 

associadas ao tabagismo, o estado de saúde torna-se comprometido e o agravamento de várias 

doenças adquire maior significado (SAUERESSIG et al., 2007). Estudos revelam que o hábito 

de fumar entre idosos está associado ao aumento da mortalidade por todas as causas e ao 

maior risco de mortalidade e morbidade por doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, 

respiratórias e vários tipos de cânceres (OSTBYE; TAYLAO; JUNG, 2002; TESSIER et al., 

2000). 
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Com o envelhecimento populacional as doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) 

transformam-se nas principais causas de morbidade, incapacidade e mortalidade, sendo 

muitas destas preveníveis na ausência da prática tabagista (SAUERESSIG et al., 2007). Para 

confirmar a magnitude do problema, em 2011 no Brasil, o tabagismo foi responsável por pelo 

menos 147.072 óbitos; 2,69 milhões de anos de vida perdidos; 157.126 infartos agudos do 

miocárdio; 75.663 acidentes vasculares cerebrais; e 63.753 diagnósticos de câncer (PINTO; 

PICHON-RIVIERE; BARDACH, 2015). A combinação entre envelhecimento populacional e 

consumo do tabaco aponta para a adoção urgente de medidas eficazes de controle do 

tabagismo, sobretudo por suas implicações na qualidade e expectativa de vida.   

Com relação ao consumo de bebidas alcoólicas pelos idosos, o resultado também se 

mostrou positivo: apenas 11,5% (n=51) confirmaram ingeri-las. Todavia, em uma perspectiva 

generalizada e quando se considera a sua influência no perfil de morbimortalidade, é inegável 

o seu reconhecimento como grave problema de saúde pública, haja vista sua relação com a 

elevação dos índices de violência e do risco para a ocorrência de doenças como hipertensão, 

cirrose e câncer (FERREIRA et al., 2001). Outros estudos recentes realizados no Rio Grande 

do Sul e em Minas Gerais também comprovaram o baixo consumo de álcool por idosos, com 

14,4% e 12,3%, respectivamente (LUZ et al., 2014; SANTOS et al., 2014). 

Embora a literatura aponte que o nível do consumo do álcool tenda a diminuir na 

medida em que se envelhece, é importante despertar para esta problemática que pode ser 

ampliada com o envelhecimento populacional (KIRCHNER et al., 2007). A preocupação é 

demarcada quando se concebe o impacto que o álcool exerce sobre os idosos, seja pelas 

alterações fisiológicas e psicossociais próprias da velhice, seja pela elevada prevalência de 

doenças crônicas nesta fase da vida. Fatores como a diminuição da tolerância ao álcool e do 

seu metabolismo, o aumento da adiposidade, a aposentadoria, o isolamento social e o 

consumo de múltiplos medicamentos característicos da velhice, podem tornar os idosos mais 

susceptíveis ao consumo e efeitos do álcool, elevar as chances de quedas, acidentes e até de 

óbitos, e ainda prejudicar as relações afetivas e sociais (MOORE et al., 2001; BRENNAN; 

SCHUTTE; MOSS, 2010; BOYLE; DAVIS, 2006; LIMA et al., 2009). 

É relevante, nesse sentido, aprofundar a compreensão acerca dos fatores associados ao 

consumo de bebidas alcoólicas por idosos. A vulnerabilidade desta população a situações de 

violência e de risco para o adoecimento suscita que familiares e profissionais de saúde, em 

especial àqueles atuantes na APS, estejam atentos e aptos para a investigação sobre o uso do 

álcool por idosos e seus determinantes sociais. Nos serviços de saúde, ações preventivas e de 

estímulo a hábitos saudáveis devem ser efetivamente viabilizadas por políticas e programas de 
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atenção à saúde e transcender a percepção do consumo de álcool como uma prática aceitável 

na sociedade. O desenvolvimento de abordagens qualificadas com foco na sensibilização para 

a readequação do estilo de vida e corresponsabilização, rastreamento e detecção precoce do 

alcoolismo, diagnóstico oportuno e tratamento e acompanhamento apropriados são 

importantes práticas para a proteção da saúde do idoso e integralidade do cuidado (BRASIL 

2010c; PINHO, 2012). 

Outro elemento protetor da saúde é a prática de exercícios físicos regulares (BRASIL, 

2014b). Os resultados do estudo demonstraram que apenas 35,4% dos idosos praticam 

exercícios físicos, o que pode ser justificado pelos déficits funcionais decorrente da idade 

avançada de muitos participantes. Entretanto, consta de um achado preocupante pela 

possibilidade do sedentarismo gerar impactos graves na saúde do idoso. De acordo com 

Lenardt et al. (2013), exercitar-se fisicamente é de suma importância para a QV, a mobilidade 

e a autonomia do idoso, além de aumentar a força e a potência muscular, e prevenir quedas e 

fraturas, pois este grupo normalmente é mais susceptível a tais situações. 

Estudo realizado por Fidelis, Patrizzi e Walsh (2013) com idosos da cidade de 

Uberaba (MG) demonstrou que a execução de exercícios físicos impede o declínio gradual 

das aptidões físicas e melhora a flexibilidade e amplitude de movimentos. Para Fernandes et 

al. (2012), o desempenho da marcha e da mobilidade funcional em idosos também sofrem 

efeitos positivos com a prática de exercícios físicos. De acordo com Civinski, Montibeller e 

Braz (2011), a constante realização de exercícios promove a melhora da composição corporal, 

a redução das dores articulares e da pressão arterial, a elevação da densidade mineral óssea, a 

melhora da utilização da glicose e do perfil lipídico, além da diminuição da resistência 

vascular. 

Sob outro aspecto, Lins e Corbucci (2007) apontam que o exercício físico pode 

também melhorar o bem-estar psicológico, reforçando a autoestima, a autoconfiança, a 

autossatisfação e a autorrealização. Zago (2010) refere melhora nos quadros de hipertensão 

arterial, diabetes mellitus, artrite e osteoporose. Desse modo, são inegáveis os benefícios 

multidimensionais dos exercícios físicos para a saúde e QV da população idosa, devendo ser 

enfatizada a sua prática como estratégia para prevenir as perdas nos componentes da aptidão 

física funcional e da saúde, além da melhora da cognição, memória e humor (TRIBESS; 

VIRTUOSO JÚNIOR, 2005; SILVA et al., 2014).  

 A promoção de um estilo de vida ativo e uma rotina diária de exercícios físicos 

evidencia-se, portanto, como parte fundamental para um envelhecer com saúde e QV. A 

adoção desse hábito deve tornar-se operativa ainda na juventude para que os benefícios em 
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longo prazo possam ser observados. Durante a velhice, programas regulares de caminhada, 

ginástica, hidroginástica, musculação, dança, ciclismo ou quaisquer outras modalidades de 

atividades leves e moderadas podem retardar os declínios funcionais e devem ser estimuladas 

considerando a condição biopsicossocial do idoso. A APS, como eixo central da rede de 

atenção à saúde do idoso, deve articular parcerias intersetoriais na implementação de ações 

que oportunizem os idosos à realização de exercícios físicos e sensibilizando-os quanto à sua 

importância para a manutenção do estado de saúde e da autonomia, composição de redes 

sociais, prevenção de quedas e redução dos riscos para o acometimento por doenças crônico-

degenerativas.  

A vivência do envelhecimento, em particular da velhice, pode ser permeada ainda por 

eventos estressantes. Denomina-se estresse um conjunto de reações inespecíficas e gerais do 

organismo frente a estímulos persistentes que alteram o equilíbrio homeostático e estão 

relacionadas a mudanças bioquímicas, psicológicas, cognitivas e comportamentais do 

indivíduo (FARIAS et al., 2011).  

As situações estressantes relacionadas ao envelhecimento podem ser egocêntricas, 

quando resultantes de eventos e preocupações relativas ao próprio idoso como dependência 

física ou condição econômica; e não-egocêntricas, quando ocorridas com pessoas 

significativas para o idoso, como problemas de saúde e morte de parentes e amigos (MELO et 

al., 2013). Todavia, tais eventos podem determinar consequências negativas, positivas ou 

neutras, a depender da experiência vivida, do modo de lidar e dos diferentes graus de 

resiliência (FORTES-BURGOS; NERI; CUPERTINO, 2008). 

A partir da avaliação do estresse autorreferido pelos idosos, com base em uma escala 

numérica variante entre 0 (zero) e 10 (dez), constatou-se uma média igual a 3,95. O nível 

médio de estresse identificado demonstra pouca vivência de estresse por parte dos idosos. No 

entanto, ao considerar o desvio-padrão de 3,045, entende-se que de um lado o estresse é 

praticamente ausente e, de outro, a intensidade atinge altos níveis. Isso denota a impressão 

subjetiva da percepção do estresse, o que limita a interpretação dos resultados.  

Estudos realizados com idosos residentes no domicílio em João Pessoa (PB) e Piumhi 

(MG) apontaram que 61% relataram ter vivenciado eventos nada ou pouco estressantes 

(MELO et al., 2013) e 84,3% demonstraram baixo índice de estresse, respectivamente 

(GARBACIO; SILVA; BARBOSA, 2104). Pesquisa realizada em Juiz de Fora (MG) com 

idosos residentes na comunidade investigou os eventos estressantes vividos por estes nos 

últimos cinco anos, destacando-se: morte/perda, problemas de saúde (pessoal, do 

companheiro (a) ou dos descendentes), dificuldades financeiras, solidão, divórcio/separação, 
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aposentadoria, cuidado de outro adulto e falta de significado na vida (FORTES-BURGOS; 

NERI; CUPERTINO, 2009). 

 Nesse sentido, entende-se que múltiplos fatores podem desencadear situações de 

estresse. Esses fatores, associados às mudanças biopsicossociais próprias da senescência, 

interferem muitas das vezes no seu convívio social, diminui a autonomia e independência, e 

acarreta prejuízos ao seu bem-estar (SOUZA-TALARICO et al., 2009). É uma condição que, 

relacionada a outras alterações no estilo de vida, afetam a saúde global. Pessoas idosas que 

possuem baixo ou nenhum nível de estresse têm uma melhor condição e expectativa de vida 

(VERAS, 2012).  

Na medida em que o estresse determina um risco potencial à saúde do idoso, enfatiza-

se a necessidade de avaliação e intervenção por parte dos profissionais da APS e, quando 

necessário, de outros níveis assistenciais. A preservação de níveis satisfatórios de QV neste 

aspecto pode ser assegurada a partir da identificação dos agentes estressores, o que desperta 

para a promoção de ações de enfrentamento. A capacidade individual de superar esses 

desequilíbrios deve ser estimulada, assim como a coparticipação da família e sociedade. O 

enfrentamento deve ser diretamente focado no problema, permitindo mudanças na relação do 

idoso com o meio ambiente a fim de adequar suas reações emocionais (GARBACIO; SILVA; 

BARBOSA, 2104). 

Dessa forma, as ações para a melhoria na QV do idoso são voltadas primordialmente 

para promoção e proteção da saúde, as quais são executadas especialmente no âmbito da APS, 

como proposto na PNSPI (2006b). A partir dessa corresponsabilização – entre indivíduos, 

sociedade, profissionais de saúde e Estado – espera-se que o idoso alcance uma vida mais 

longa, esteja fisicamente ativo e seguro de suas necessidades na participação social, proteção, 

segurança e cuidados, além de preservação de um ótimo estado físico de saúde e um baixo 

nível de doenças crônicas e degenerativas. Uma velhice bem-sucedida é resultado, também, 

de um equilíbrio do estilo de vida do indivíduo ao longo do processo do envelhecimento.  

 

Perfil dos problemas de saúde autorreferidos 

 

O processo do envelhecimento não está diretamente relacionado com doenças 

incapacitantes ou doenças crônico-degenerativas que são frequentes na população 

envelhecida. Porém, o aumento de doenças crônicas em idosos está diretamente relacionado 

com a maior incapacidade funcional (ALVES et al., 2007). Esta condicionalidade desperta a 

preocupação em investigar a prevalência de doenças crônicas na população idosa de modo 
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que medidas de reorientação da assistência à saúde possam ser implementadas. Para que a 

longevidade possa ser acompanhada de níveis satisfatórios de QV é importante que estratégias 

de promoção da saúde, prevenção de agravos e complicações, tratamentos eficazes, condutas 

reabilitadoras e manutenção da capacidade funcional sejam repensadas e eficientemente 

postas em prática.  

Ao avaliar a presença de problemas de saúde associados ao envelhecimento, a 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) desponta como a mais prevalente entre os idosos 

(54,3%), com maior percentual entre as mulheres (57,8%) quando comparado aos homens 

(47,7%). A HAS é uma doença comumente prevalente em idosos, embora seja cada vez mais 

precocemente diagnosticada na população jovem e adulta. Pesquisa realizada em 2013 pelo 

IBGE mostra que 31,3 milhões (21,4%) da população brasileira acima de 18 anos foram 

diagnosticados com HAS, confirmando maior proporção entre mulheres (24,2%) do que 

homens (18,3%). A investigação ressalta ainda que mais de 50% da população acometida é 

idosa (BRASIL, 2014b).  

A HAS é um dos problemas de saúde de maior magnitude. Configura-se um dos 

grandes fatores de morbimortalidade e é causa de aproximadamente 14% das mortes no 

mundo (SILVEIRA et al., 2013). Existem vários fatores de risco que contribuem para a HAS 

e entre eles destacam-se o sedentarismo, má alimentação, falta de acesso aos serviços de 

saúde, baixo nível socioeconômico, dificuldade de compreender o processo saúde/doença, 

falta de informação, etilismo, tabagismo, utilização de terapias não farmacológicas, dentre 

outros (MÁRTIRES; COSTA; SANTOS, 2013).  

Na população idosa, dentre as DCNT que a acomete, a HAS é de maior prevalência, 

conforme também evidenciado neste estudo. Existem evidências que as próprias alterações no 

processo do envelhecimento tornam o idoso mais propenso a desenvolver a HAS. Nesse 

contexto, além de ser um dos principais fatores de risco para a mortalidade nessa faixa etária, 

a HAS pode provocar alterações na QV da pessoa idosa. A readequação alimentar, as 

restrições comportamentais, o uso cotidiano de medicamentos e o risco de complicações 

podem comprometer a QV e muitas vezes obscurecer o valor da longevidade conquistada 

(ESPERANDIO et al., 2013). 

De acordo com os resultados obtidos na pesquisa, a lombalgia é o segundo problema 

de saúde de maior prevalência (36,7%), também com maior acometimento em mulheres 

(40,6%) em comparação aos homens (31,8%). Investigação realizada em Jequié (BA) 

corrobora esses achados, em que 33,6% dos idosos eram acometidos pelo agravo, sendo 

59,1% do sexo feminino e 40,9% do sexo masculino (REIS et al., 2008). 
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De acordo com Rached et al. (2013), a lombalgia é uma disfunção que acomete ambos 

os sexos, tem maior prevalência na população idosa e é caracterizada por uma dor súbita e 

geralmente de curta duração na altura da cintura pélvica e incapacidade de movimentação. 

Decorre de causas intrínsecas e extrínsecas, porém as mais comuns associam-se aos esforços 

requeridos para a atividade do trabalho e vida diária, o desequilíbrio da carga funcional, o 

estresse postural, as lesões agudas e o próprio envelhecimento, que podem causar deterioração 

estrutural da coluna vertebral.  

Com o envelhecimento o idoso torna-se naturalmente mais fragilizado, sobretudo 

quando acometido por agravos lombares. Essa condição concorre para modificações no estilo 

de vida, com destaque para a dependência do idoso em seu contexto familiar, o que 

certamente influencia negativamente em sua QV (HOFFMANN, 2010). Nesta perspectiva, 

para assegurar a manutenção da capacidade funcional da população idosa, bem como a sua 

capacidade de execução das atividades cotidianas com independência e autonomia, ressalta-se 

a necessidade de desenvolvimento de programas específicos de prevenção, diagnóstico e 

intervenção multidisciplinar para a manutenção e recuperação da funcionalidade (ROSSETTI 

et al., 2015). 

Em um terceiro plano de prevalência, haja vista a aproximação das frequências 

verificadas nos resultados, estão a catarata, o Diabetes Mellitus (DM) e a Doença Vascular 

Periférica (DVP), com 23,0%, 19,6% e 18,7%, respectivamente. Os idosos do sexo masculino 

têm maior acometimento pela catarata (23,6%), enquanto para o DM e a DVP as mulheres 

idosas demonstraram maior frequência relativa (20,5% e 27,7%, respectivamente). Os demais 

problemas de saúde autorreferidos pelos idosos não serão discutidos isoladamente pelo menor 

impacto verificado no estudo e para não provocar desvios no alcance dos objetivos propostos. 

A catarata é um dos agravos à saúde mais comum entre idosos, acometendo 75% dos 

indivíduos com idade superior a 70 anos, por isso configura-se um importante problema de 

saúde pública. Refere-se a uma lesão ocular que atinge e torna opaco o cristalino, 

comprometendo, assim, a visão. Segundo a Organização Mundial da Saúde é uma 

desvantagem visual comumente encontrada universalmente e é considerada uma das 

principais causas de cegueira, sendo responsável por cerca de 50% dentre os recentes 50 

milhões de casos identificados. Com o envelhecimento da população mundial, projeções 

apontam para dados mais preocupantes: o número de portadores dobrará em relação à 

prevalência atual nos próximos 15 anos (MACEDO et al., 2013).  

O comprometimento visual decorrente do avanço da idade impacta sobremaneira a QV 

de idosos e dificulta a realização de atividades da vida diária e a leitura. De modo mais amplo, 
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a perda da capacidade visual gera também consequências psicossociais e econômicas, pois 

implica em perda da autoestima, isolamento social, restrições ocupacionais e déficits na renda 

familiar. Em face das múltiplas dimensões possivelmente afetadas pela catarata faz-se 

necessário priorizar o acesso aos serviços diagnósticos e terapêuticos precoces (procedimento 

cirúrgico), de modo a garantir a restauração da visão, a reabilitação dos idosos e a sua 

reinserção na sociedade com desempenho oportuno e satisfatório das atividades cotidianas 

(LIMA; VENTURA; BRANDT, 2005).  

O DM também consiste em uma doença potencialmente associada ao envelhecimento, 

e neste estudo 19,6% (n=87) dos idosos relataram ser acometidos. O DM é uma síndrome 

metabólica em que a hiperglicemia é o principal achado, sendo o DM tipo 2 altamente 

prevalente em idosos e decorrente de fatores de risco como obesidade, sedentarismo e maus 

hábitos alimentares ao longo da vida. Estudo realizado em São Paulo (SP) com idosos 

encontrou uma prevalência de DM igual a 17,21%, também mais evidente no sexo feminino 

(MENDES et al., 2011). Lopes e Argimon (2009) corroboram essas conclusões ao referirem 

que em idosos acima de 60 anos a prevalência oscila entre 15% a 20%. Em 2013, a Pesquisa 

Nacional de Saúde apontou um percentual de 19,9% para idosos de 65 a 74 anos e de 19,6% 

para aqueles com idade igual ou superior a 75 anos (BRASIL, 2014b).  

Para além da compreensão da elevada prevalência do DM neste grupo populacional, o 

estudo realizado por Nogueira et al. (2015) a partir da utilização do WHOQOL-Old apontou 

que a QV de idosos com DM demonstra um padrão regular (51,51%). Esta percepção 

subjetiva de idosos com DM acerca da QV mascara a influência de fatores intrínsecos ou 

extrínsecos. Todavia, ampliam as impressões dos resultados obtidos neste estudo e indicam a 

imprescindibilidade de direcionar maiores e melhores investimentos em programas de atenção 

à saúde no tocante à prevenção e controle do DM, especialmente em idosos.  

Componentes essenciais para a melhoria da QV de idosos com DM deverão 

considerar: o acompanhamento integral coordenado pela APS por meio de projetos 

terapêuticos singulares; o desenvolvimento de ações de promoção da saúde com ênfase na 

adoção de estilo de vida saudável; o fortalecimento do conhecimento e das habilidades no 

cuidado do indivíduo, família e comunidade frente ao DM; e o permanente incentivo à plena 

adesão ao tratamento medicamentoso, à gestão do autocuidado e às mudanças 

comportamentais. Assim, para o êxito do cuidado ao idoso com DM com vistas à 

possibilidade de minimização das complicações da doença, faz-se necessária a colaboração e 

responsabilização dos profissionais de saúde que integram a rede de atenção e o efetivo 

compromisso governamental na implementação de políticas e programas de assistência a 
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idosos com DM (TAVARES; CORTÊS; DIAS, 2011;  NAGAI; CHUBACI; NERI, 2012; 

TANQUEIRO, 2013). 

Em se tratando dos aspectos relativos à prevalência da DVP em idosos, a literatura 

revela que o processo natural de envelhecimento contribui para a elevação progressiva da sua 

frequência após os 50 anos de idade, a partir da degeneração e calcificação do sistema 

vascular (SILVA; NAHAS, 2002). Neste estudo foi identificada uma frequência equivalente a 

18,7% (n=83). A DVP constitui um grupo distinto de doenças e síndromes que afetam o 

sistema arterial, venoso e linfático, caracterizando-se pelo fluxo sanguíneo reduzido através 

dos vasos periféricos e o consequente aporte deficiente de oxigênio e nutrientes que resultam 

em isquemia e desnutrição tecidual caso o fluxo sanguíneo não seja reestabelecido em tempo 

hábil (SMELTZER et al., 2009; PORTO, 2004).     

A apresentação clínica dos agravos arteriais, venosos e linfáticos periféricos é distinta. 

Enquanto os sintomas dos agravos arteriais são dor, claudicação intermitente, modificações da 

cor e temperatura da pele, e edema; nas doenças venosas ocorrem dor, edema, celulite, 

hiperpigmentação, eczema, úlceras, hemorragias e hiperidrose; e nas linfáticas há dor e edema 

(PORTO, 2004). No entanto, embora o envelhecimento natural produza alterações que 

resultam nessas manifestações e complicações clínicas, alguns fatores de risco contribuem 

para o desenvolvimento e agravamento: fumo, estresse, sedentarismo, obesidade, doença 

arterial coronariana, dislipidemias, HAS e DM (TURRINI; VENTURA, 2011). 

A literatura destaca que com a exposição ao longo do envelhecimento aos fatores de 

risco para a DVP, o idoso torna-se potencialmente vulnerável ao seu desencadeamento, 

ampliando as chances de incapacidades, dependência e influência negativa na QV (SILVA; 

NAHAS, 2002). Todavia, os estudos que avaliam a presença de DVP na população idosa são 

incipientes. Desse modo, para além da necessidade de execução de pesquisas que demonstrem 

maior precisão da prevalência da DVP em idosos, é imprescindível que uma atenção mais 

qualificada por parte dos profissionais de saúde da APS seja efetivada diante deste agravo. A 

equipe multidisciplinar deve ter competências e habilidades para atuar na educação em saúde 

para a adoção de hábitos de vida saudáveis, assim como na capacidade de avaliação 

multidimensional do idoso que permita o diagnóstico precoce e o tratamento apropriado 

(CORRÊA; CEOLIM, 2008).    

Conforme os resultados do estudo, outros agravos também foram referidos por idosos: 

artrite (17,1%), ansiedade (15,3%), osteoporose (14,4%), audição prejudicada (11,7%), 

doença gastrintestinal (8,6%), doença cardíaca (8,6%), dentre outros com frequências ainda 

menores. De acordo com Manso, Biffi e Gerardi (2015), conforme o aumento da idade e a 
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inatividade, as doenças crônicas mais comuns em idosos são: transtornos de ansiedade, 

depressão, doenças isquêmicas do coração, hipertensão arterial, diabetes, doença pulmonar 

obstrutiva crônica, asma e doenças osteomusculares, que muito se assemelham aos resultados 

deste estudo. 

Não obstante, um quantitativo expressivo de idosos demonstrou ser acometido por 

pelo menos um problema de saúde (86,5%), o que corrobora os elevados índices de 

morbidade na velhice por DCNTs e que envelhecer sem estas parece ser uma exceção. 

Resultado semelhante foi encontrado no estudo realizado por Grillo et al. (2014) no município 

de Itajaí (SC) com 448 idosos acompanhados pela ESF, em que a presença de algum 

problema se saúde foi referida por 90,9% dos idosos. A superação deste perfil exige, portanto, 

desde mudanças comportamentais individuais até a implementação de políticas públicas e 

serviços articulados em redes de atenção à saúde que levem em consideração os determinantes 

sociais e assegurem a integralidade da assistência em todos os ciclos da vida. 

Há de se considerar também que a abordagem de investigação autorreferida dos 

problemas de saúde constitui-se uma limitação do presente estudo, uma vez que por meio de 

testes clínicos poderiam ser identificadas prevalências ainda maiores.  

 

Avaliação da qualidade de vida em idosos 

 

 O paradigma paradoxal entre o triunfo da longevidade e o significado da QV na 

velhice constitui o início da motivação para a avaliação do constructo multidimensional que 

compõe a QV em idosos. Uma compreensão ampliada sobre os atributos essenciais à QV 

satisfatória em idosos requer transcender os olhares limitados e estereotipados da sociedade 

para a velhice como fase da vida associada a perdas, incapacidades, exclusão social e 

iminência da morte. Deve prevalecer a impressão otimista do envelhecimento acompanhado 

por oportunidades, planos, autonomia, boas condições de saúde, habilidades funcionais e 

participação ativa no contexto social. No entanto, essas impressões precisam tornar-se 

operativas para que a dignidade, a cidadania e a QV de idosos sejam preservadas.  

 No intuito de validar ou contestar essas impressões, a QV em idosos foi avaliada a 

partir da percepção dos mesmos por meio da utilização do instrumento transcultural de 

mensuração da QV de idosos proposto pela OMS, o WHOQOL-Old. De modo a agregar mais 

valor à investigação, variáveis relativas às condições de vida e saúde também foram 

averiguadas.  
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Essa proposta corrobora o pensamento de Lawton (1991) citado por Irigaray e Trentini 

(2009) ao enfatizar que a QV na velhice exige uma avaliação multidimensional envolvendo 

critérios socionormativos e intrapessoais que buscam referência nas relações atuais, passadas 

e prospectivas entre idosos e o ambiente que o cerca. Com base nos principais resultados 

encontrados no estudo, as discussões serão pontuadas de modo sistematizado e com ênfase 

nos itens que compõem o WHOQOL-Old e na avaliação facetada e global da QV. 

Na análise dos 24 itens que integram o instrumento WHOQOL-Old, o melhor escore 

padronizado obtido a partir da percepção dos idosos participantes do estudo refere-se à 

avaliação da satisfação com o que alcançaram na vida (m=4,07), o que ratifica o excelente 

desempenho obtido na faceta PPF (EBF=15,00 ± 2,38). Observa-se, portanto, que os idosos 

não estão satisfeitos apenas com as conquistas alcançadas ao longo da vida, mas também com 

as perspectivas para o futuro. O melhor desempenho para essa faceta também foi revelado no 

estudo de Nicolazzi et al. (2009), onde 70,0% dos idosos referiram estar felizes ou muito 

felizes com as coisas a esperar daqui para frente e 56,6% diziam-se satisfeitos com o que 

alcançaram na vida. 

Esta avaliação, a priori, clarifica a subjetividade da satisfação como um fenômeno 

complexo e de difícil mensuração (JOIA; RUIZ; DONALISIO, 2007). A faceta PPF teve 

melhor avaliação, com diferenças estatísticas significativas, pelo grupo de idosos que 

declaram ser casados e/ou união estável, morar com o cônjuge e/ou cônjuge e filhos, não ter 

cuidador, praticar exercícios físicos e com necessidades básicas avaliadas como muito boa 

e/ou boa. O estresse autorreferido também demonstrou correlação negativa e significativa 

com a faceta PPF. À medida que a percepção do estresse aumenta, pior a avaliação das 

atividades passadas, presentes e futuras. 

  A satisfação com a vida é um julgamento cognitivo de alguns domínios específicos na 

vida. Constitui-se um processo de juízo e avaliação geral da própria vida de acordo com um 

critério próprio (JOIA; RUIZ; DONALISIO, 2007). De acordo com Serbim e Figueiredo 

(2011), a QV e a satisfação na velhice têm sido muitas vezes associadas a questões de 

dependência-autonomia. A satisfação compreende o bem-estar subjetivo individual; o modo e 

os motivos que levam as pessoas a viverem suas experiências de vida de maneira positiva. O 

bem-estar proporcionado pela elaboração e concretização de projetos é demonstrado, 

inegavelmente, com o aumento da autoestima e, consequentemente, na melhoria da QV. 

 Complementando este pensamento, em outro estudo, quando a faceta PPF foi 

associada a fatores como incapacidade funcional, restrição social e baixa renda, foram 

detectados baixos escores (VITORINO, PASKULIN; VIANNA, 2013). Com relação à renda, 
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o estudo de Serbim e Figueiredo (2011), demonstrou menores escores para os participantes 

que tinham renda mensal igual ou inferior a um salário mínimo, o que contribuiu para 

insatisfação dos idosos quanto ao que já conquistou na vida, bem como ao que anseia no 

futuro. 

De acordo com Pereira et al. (2006), para alguém que passou a maior parte da vida 

trabalhando e tentando obter uma melhor QV tanto no aspecto social como econômico, 

alcançar o que pretendia na vida senil é assegurar uma total satisfação e sentimento de 

realização pessoal. Os idosos que conseguem este feito são considerados vencedores de suas 

visões e ambições ao longo da vida. Estas conquistas juntamente com o sentimento de 

continuar alcançando suas metas e objetivos contribuem para a edificação de uma boa QV na 

velhice, mesmo neste estudo a renda não ter demonstrado correlação com a QV global. 

 Com base na satisfatoriedade do resultado alcançado é pertinente destacar que a faceta 

PPF é permeada de vários aspectos que envolvem condições subjetivas particulares da vida de 

cada idoso. O envelhecimento proporciona ao indivíduo várias aspirações, de forma que, as já 

alcançadas os fazem sentir-se realizados, enquanto as que ainda serão conquistadas trazem um 

sentimento de esperança. Nesta etapa da vida, continuar buscando atingir metas tem sido 

descrita como um fenômeno que contribui para a melhor QV e o envelhecer saudável. 

Todavia, se o indivíduo não apresenta expectativa quanto à vida futura, isso pode levá-lo a 

viver dia após dia com tristeza e melancolia (TAVARES; DIAS; MUNARI, 2012).  

Sendo assim, é fundamental trabalhar com o idoso as suas potencialidades e sua 

capacidade de conceber projetos e, principalmente, de poder realizá-los (SERBIM; 

FIGUEIREDO, 2011). Estimular perspectivas positivas para o futuro é essencial, pois quanto 

menor a distância entre as aspirações e as realizações, maior é a percepção de boa QV 

(KÜBLER-ROSS, 2002). A manutenção da autonomia e independência, evidenciada na 

melhor avaliação da faceta PPF pelo grupo de idosos sem cuidador, assim como a rotina de 

prática de exercícios físicos, constituem elementos que favorecem melhores níveis de QV 

para idosos. A família, em particular cônjuge e filhos, e a equipe multiprofissional da APS 

devem preservar uma interação com o idoso que viabilize a idealização e execução de planos 

para o futuro, além de estimular a manutenção de um estilo de vida ativo e saudável.   

Outro importante aspecto a ser levado em consideração diz respeito à intensidade do 

temor em sofrer dor antes de morrer, enquanto pior item do WHOQOL-Old avaliado pelos 

idosos (m=2,92). Este item está contido na faceta MEM, que na combinação dos resultados 

dos demais itens, obteve o terceiro melhor escore transformado (ETF=67,34). Isoladamente, o 

elevado temor em sentir dor antes de morrer reflete uma QV ruim. Ao contrário, o 
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agrupamento dos quatro itens que estruturam a faceta MEM denota uma maior tranquilidade 

no que se refere aos aspectos relacionados à morte, refletindo na percepção de uma boa QV.  

 Estudo correlacional realizado em Curitiba (PR) com 1.806 idosas participantes de um 

programa de atividade física revelou o segundo melhor escore transformado para a faceta 

MEM (ETF=74,74%), resultado sustentado pela condição ativa das participantes. A prática de 

exercícios físicos e a participação em programas de promoção da saúde favorecem melhores 

percepções acerca da QV (VAGETTI et al., 2013). Resultado semelhante foi obtido na 

pesquisa de base populacional desenvolvida por Soares et al. (2010) em Uberaba (MG) que 

também apontou a faceta MEM como segundo melhor resultado a partir da avaliação de 1.339 

idosas (ETF=74,45%). O elevado percentual obtido nesse estudo pode estar associado à 

melhor situação de escolaridade e renda, além do baixo número de incapacidades funcionais 

identificado nas participantes. Ademais, as próprias diferenças regionais e culturais onde os 

estudos foram desenvolvidos podem influenciar na avaliação da QV e seus fatores correlatos. 

Embora os resultados deste estudo para a faceta MEM sejam considerados positivos 

para a boa QV entre os idosos, é importante destacar que o medo da morte pode interferir de 

forma negativa na sua QV, pois é agente gerador de ansiedade e limita o idoso a executar 

tarefas que antes lhe causavam satisfação. Por isso a necessidade de um suporte emocional 

ofertado pela família e profissionais de saúde (PANZINI et al., 2008; TAVARES et al., 

2014). Para Dias et al. (2009), o medo da morte relaciona-se aos fatores atrelados às 

conquistas de vida. Volta-se para o medo de perder aquilo que se tem como posse individual, 

a exemplo de títulos, cargos, bens materiais ou pessoas. Já o medo de morrer é expresso pelo 

temor quanto ao modo que vai acontecer a própria morte. Ancora-se ao instinto de 

sobrevivência e previne situações onde ocorra perigo iminente, encontrar a morte de forma 

traumática ou sofrer dores previamente à morte, condição intensamente demonstrada pelos 

idosos deste estudo. 

A dor consiste em um sintoma individual e subjetivo, compartilhado apenas pelo 

relato de quem a sente. Incapacita e ocasiona alterações físicas e emocionais mais do que 

qualquer doença isolada, sendo o motivo mais comum para a busca de cuidados de saúde. A 

experiência da dor tem etiologia multifatorial e pode estar relacionada a traumatismos, 

enfermidades, inflamação, isquemia, perdas, cirurgias, dentre outros fatores (NOGUEIRA et 

al., 2012; SMELTZER et al., 2009). O próprio processo de envelhecimento, seja fisiológico 

ou patológico, conduz a alterações e perdas biopsicossociais que desencadeiam a dor com 

mais intensidade e frequência. As perdas na velhice perpassam tanto na dimensão física 

quanto no universo profissional, social e familiar (COCENTINO; VIANA, 2011). A 
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proximidade da morte, portanto, pode exacerbar a sua apresentação e percepção, o que pode 

justificar o elevado temor dos idosos deste estudo.  

Quando investigada a relação dos escores obtidos na faceta MEM com os aspectos 

sociodemográficos, comportamentais e clínicos, constataram-se diferenças significativas 

apenas para as variáveis sexo, morbidade autorreferida e renda familiar. Idosos do sexo 

masculino e com ausência de morbidades ou pelo menos uma doença avaliaram melhor a 

faceta MEM. A variável renda familiar demonstrou correlação negativa e significativa com a 

faceta, indicando que quanto menor a renda, maiores os temores e as preocupações dos idosos 

diante da morte. É importante destacar que na intercorrelação entre as facetas do WHOQOL-

Old, a MEM foi a única a não demonstrar relação linear significativa quando comparada às 

demais. Isto é, a certeza da finitude iminente diante da avaliação dos idosos quanto aos 

elementos que integram a faceta MEM independe da percepção quanto ao FS, AUT, PPF, 

PSO e INT.  

Mucida (2006) explica que a velhice é entendida como a fase do desenvolvimento 

humano em que a ideação da própria morte costuma se aproximar e ganhar nitidez por parte 

do sujeito que envelhece. A masculinidade hegemônica e a cultura da postura forte e viril dos 

homens podem simbolicamente trazer mais segurança e distanciamento da percepção dos 

temores sobre os fatores que envolvem a morte (TAVARES et al., 2014). De acordo com 

Nunes (2015), com o aumento da expectativa de vida a multimorbidade crônica apresenta-se 

como um problema frequente em idosos e suas consequências incluem maior risco de morte, 

uso de serviços de saúde, incapacidades funcionais e pior QV, o que justifica o 

comprometimento da faceta MEM e da QV Global na avaliação de idosos com duas ou mais 

doenças. 

Os condicionantes socioeconômicos, em particular a renda, na pior avaliação da faceta 

MEM por parte dos idosos demonstram uma estreita relação. O adequado nível de renda 

assegura condições de alimentação, higiene, moradia, educação, acesso a serviços de saúde, 

medicamentos, consultas, exames e internações que são muito comuns na velhice. A renda 

individual mensal média dos idosos participantes do estudo igual a R$ 1.034,69 não supre 

totalmente essas necessidades e o Estado, na prática, infelizmente não as contemplam 

integralmente, o que impacta negativamente na percepção da faceta MEM. Emprego e renda 

devem ser garantidos efetivamente ao longo da vida para que na velhice a segurança de boas 

condições financeiras possibilitem melhores níveis de QV.   

 No que concerne à faceta FS, os escores demonstraram um bom desempenho a partir 

da avaliação dos idosos. Sem considerar as variações do desvio-padrão, o FS apresentou o 
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melhor escore bruto e transformado dentre o conjunto de facetas (EBF=15,01; ETF=68,86%), 

revelando-se como importante elemento para a percepção de uma boa QV entre os idosos. A 

faceta FS verifica o funcionamento dos sentidos (audição, visão, paladar, olfato e tato) e o 

impacto da perda das habilidades sensoriais na vida diária, nas interações pessoais e na 

realização de atividades pelos idosos.  

Compreendendo que o envelhecimento possibilita perdas graduais no sistema 

sensorial, a capacidade sensória dos idosos pesquisados pode não ter sofrido totalmente as 

consequências da idade avançada, o que pode ser justificado pelo expressivo percentual de 

idosos jovens (63,5%). Sob outra perspectiva, o resultado por ser explicado pelo fato de 

muitas vezes os déficits sensoriais não serem percebidos pelos idosos, não provocando 

interferências na sua QV até que se tornem evidentes e necessitem de intervenções (FALLER 

et al., 2010).  O comprometimento dos sentidos inicia com a redução dos neurônios sensoriais 

e agrava-se à medida que os indivíduos vão ficando mais velhos, sobretudo acima dos 70 

anos. O déficit sensorial traz implicações na saúde dos idosos por afetar as funções 

biopsicossociais, o que impacta na sua independência, autonomia, segurança e QV (LAMAS; 

PAÚL, 2013). 

Nesta perspectiva, a perda da acuidade e sensibilidade sensorial decorrente do 

envelhecimento reflete em alterações na relação do idoso com o ambiente. Prejuízos na visão 

e audição geram significativos problemas ao idoso, pois são os de maior importância na 

adaptação à vida, na comunicação, no desempenho intelectual, na execução das atividades da 

vida diária e no convívio social. As perdas no olfato e paladar são capazes de reduzir vários 

prazeres na vida, como a sensação dos odores e sabores, bem como provocar inadequações 

nutricionais devido a ingestão de alimentos prejudiciais, como excesso de sal e açúcares. A 

partir do comprometimento do tato, a percepção da extensão, temperatura, consistência, 

textura e outras qualidades de objetos diminui e traz implicações para o contato do idoso com 

o ambiente (BEE, 1997; BYINGTON; 2002; GIRO; PAÚL, 2013). 

Essas alterações provocadas pelas perdas sensoriais podem gerar crises de identidade, 

transtornos à vida cotidiana, restrições, isolamento social, mudanças nos padrões de conduta, 

risco de acidentes e proteção física, além de comprometimento da afetividade e sexualidade 

(LIMA, 2007). Ademais, a capacidade funcional surge como condição a ser preservada nos 

idosos em face das alterações sensoriais. O idoso precisa manter suas competências e 

habilidades físicas e mentais para um viver independente e autônomo. Porém, com o 

desenvolvimento dos déficits sensórios pode haver comprometimento da capacidade funcional 

e, consequentemente, da realização das atividades da vida diária como fazer compras, contas, 
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manter a continência, banhar-se, deslocar-se e alimentar-se (FRANK et al., 2007). Evidencia-

se, dessa forma, a necessidade de promoção de orientações por parte de profissionais da APS 

quanto ao autocuidado, além de avalições criteriosas do funcionamento sensorial dos idosos a 

fim de minimizar as consequências biopsicossociais desses déficits (CHIOSSI et al., 2014).  

Sobre a relação entre os escores da faceta FS com as condições de vida e saúde dos 

idosos, foram observadas diferenças significativas quanto à faixa etária, anos de estudo, 

estado civil, presença de cuidador, morbidade referida, avaliação das necessidades básicas e 

estresse. Idosos com idades entre 60 e 74 anos (idosos jovens), casados e/ou em união estável, 

sem cuidador, com ausência de morbidades e/ou acometidos por até três doenças, com 

necessidades básicas avaliadas como muito boa e/ou boa avaliaram melhor a faceta FS, assim 

como a QV global. Os idosos sem alfabetização apresentam piores médias dos postos, o que 

se traduz por pior percepção do FS. Na correlação com o estresse, identificou-se uma relação 

linear negativa, onde quanto maior o estresse pior o FS.  

Tais resultados comprovam que os déficits sensoriais agravam-se à medida que a idade 

avança, levando o idoso a perceber uma piora da sua QV (GIRO; PAÚL, 2013). As relações 

conjugais também demonstraram importância para a avaliação do FS. Embora para cada 

família o envelhecimento assuma diferentes valores, dentro de suas peculiaridades, o 

ambiente familiar pode determinar as características e o comportamento do idoso, além de 

possibilitar a execução de suas funções, papéis, lugares e posições, que pode refletir no 

retardo do declínio sensorial (MENDES et al., 2005).  

 O direito de viver com autonomia e independência constitui uma das dimensões para 

uma melhor QV na velhice. Esse pressuposto é ratificado quando idosos que afirmam não ter 

cuidador demonstram melhor percepção para a faceta FS e para tantas outras, inclusive na 

avaliação da QV global. O mesmo pode ser referido para a presença de morbidades. A 

multiplicidade de problemas de saúde é diretamente proporcional à piora da QV. Com 

autonomia, independência e boas condições de saúde os idosos mantêm sua capacidade de 

defesa e de autoafirmação no meio social, e para isso o sistema sensorial precisa funcionar de 

modo satisfatório. A promoção, a proteção, a manutenção e a reabilitação da saúde 

proporcionados por meio de ações da equipe multiprofissional inseridos na rede de atenção à 

saúde do idoso são determinantes para a avaliação positiva do FS e da QV global (ZAMBONI 

et al., 2011; MAFRA, 2011). 

 Nesta linha de raciocínio, a autonomia além de configurar-se uma vertente central do 

envelhecimento saudável, também consiste em uma das facetas que integram o instrumento 

WHOQOL-Old (CUNHA et al., 2012). A avaliação da faceta AUT na percepção dos idosos 
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situa-se entre os menores escores encontrados, mas denotam uma interpretação positiva para a 

QV (EBF=14,08; ETF=62,98%). Em estudo realizado por Tavares et al. (2014), os escores 

demonstram que dentre as seis facetas, a AUT foi a pior avaliada por idosos da zona urbana 

(ETF=60,62%), mas com resultado semelhante ao encontrado neste estudo. Na investigação 

de Vagetti et al. (2013), com idosos participantes de um programa de envelhecimento ativo, 

os escores da faceta AUT também situaram-se entre os três menores (ETF=68,53%). 

A autonomia define-se como a liberdade para agir e tomar decisões racionais e livres 

relacionadas à própria vida e à independência. É a capacidade de estabelecer e seguir regras 

envolvendo a independência de ação, discurso e pensamento do indivíduo. Fundamenta-se no 

amplo alcance de direitos políticos, jurídicos, civis e humanos e constituem a base sobre a 

qual os indivíduos resistem à interferência coercitiva de autoridades ou poderes externos em 

suas vidas (ARAÚJO; CEOLIM, 2007; FARIAS; BUCHALLA, 2005). À medida que o 

indivíduo envelhece, sua QV é fortemente determinada por sua habilidade de manter a 

autonomia, assim como a sua independência, conceituada como a capacidade de executar 

funções relacionadas à vida diária independentemente na comunidade com alguma ou 

nenhuma ajuda de outrem (OMS, 2005a). 

Nesse sentido, a promoção da autonomia e da independência é essencial para a 

manutenção do envelhecimento saudável e da QV, como propõem órgãos mundiais e políticas 

de saúde brasileiras voltadas para a população idosa (OMS, 2005a; BRASIL, 2006b). O foco 

central da PNSPI (BRASIL, 2010b, p. 23) é a “recuperação, manutenção e promoção da 

autonomia e da independência da pessoa idosa, direcionando medidas coletivas e individuais 

de saúde para esse fim, em consonância com os princípios e diretrizes do SUS”. Assegurar a 

efetividade dessa diretriz exige ações embasadas na promoção do envelhecimento ativo e 

saudável, pautado nas experiências positivas e oportunidades seguras de saúde, com potencial 

para o bem-estar físico, social e mental ao longo da vida. Isso é possível por meio da 

manutenção da capacidade funcional (FABRÍCIO; RODRIGUES, 2008). 

No entanto é importante salientar que o envelhecimento fisiológico provoca algumas 

consequências, dentre elas, a diminuição progressiva da capacidade funcional conforme o 

avanço da idade. Assim, as maiores adversidades de saúde associadas ao envelhecimento são 

a incapacidade funcional e a dependência, que acarretam restrição/perda de habilidades ou 

dificuldade/incapacidade de executar funções e atividades relacionadas à vida diária 

(FREITAS et al., 2012). Não somente a independência, o processo de envelhecimento impõe 

limitações nas condições objetivas de autonomia dos idosos. Essas dificuldades são 

provenientes, principalmente, de condições de saúde (SCHUMACHER; PUTTINI; 
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NOJIMOTO, 2013). Logo, o exercício da autonomia e da independência é imprescindível 

para a manutenção do envelhecimento e da velhice saudáveis e ativos. 

Ao estabelecer a relação entre os escores da faceta AUT com as variáveis 

independentes elencadas neste estudo foram verificadas diferenças estatísticas significativas 

quanto à faixa etária, estado civil, presença de cuidador, prática de exercício físico, morbidade 

referida e avaliação das necessidades básicas. Os idosos com menor faixa etária (60 a 74 

anos), com companheiro ou solteiros, sem cuidador, praticantes de exercícios físicos, com até 

três morbidades e que avaliaram o atendimento das necessidades básicas como muito boa ou 

boa, demonstram uma melhor percepção para a faceta AUT.  

Esses achados corroboram a premissa do comprometimento da autonomia decorrente 

do aumento progressivo das limitações físicas e cognitivas ao passo que a idade avança 

(SAQUETTO et al., 2013). Não apenas na dimensão biológica, mas a própria sociedade 

atribui ao idoso o rótulo de incapaz ou dependente, o que limita a sua autonomia e favorece 

uma imagem equivocada acerca do envelhecimento (ZAMBONI et al., 2011). A ideia do 

envelhecimento associado a perdas, incapacidades, limitações e isolamento precisa 

urgentemente ser desconstruída. É necessário fortalecer, no âmbito familiar, as atitudes e 

práticas do idoso que mantenham a sua autonomia e a tomada de decisões.  

Ao observar as características conjugais nota-se uma conformação enviesada que 

demarca a subjetividade da percepção da QV no que diz respeito à autonomia. Idosos solteiros 

e/ou com companheiros mostraram as melhores avaliações quando comparado ao grupo de 

divorciados/separados e viúvos. O resultado justifica-se ao pressupor que o afastamento ou a 

perda do cônjuge são fatores contribuintes para comprometer a autonomia, sobretudo pelos 

sentimentos de fracasso, dor, impotência e luto provocados pela separação. De um lado a 

relação conjugal e os seus ideais contemporâneos enfatizam mais a autonomia e a satisfação 

individual do que os laços de dependência entre eles. De outro, a identidade solteira não 

compartilha integração e responsabilidades conjugais, tendo o indivíduo por si só, que 

despertar para o desenvolvimento e manutenção da sua própria autonomia (FÉRES-

CARNEIRO, 1998).  

A manutenção do bom estado de saúde, da independência para a realização das 

atividades da vida diária sem demandar a ajuda de cuidadores, uma rotina de exercícios 

físicos e satisfação com o atendimento das necessidades básicas resguardam a autonomia dos 

idosos. A prevenção de doenças crônicas a partir da promoção de hábitos saudáveis, a 

exemplo da realização de exercícios físicos, é determinante do envelhecimento ativo (OMS, 

2005a). A prática do autogoverno pelos idosos deve, portanto, ser estimulada pela família, 
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sociedade e profissionais de saúde. As concepções negativas sobre o envelhecimento 

precisam ser rejeitadas e reconstruídas, e a atenção ao idoso deve estar fundamentada na 

manutenção da sua autonomia, independência e QV, de modo que estes se sintam úteis e os 

cuidadores dispensáveis pelo maior tempo possível (CUNHA et al., 2012; BIANCO, 2003).  

Essa discussão sobre família traz à tona os resultados encontrados na avaliação da 

faceta INT, que apresentou escores situados entre os três menores dentre todas as facetas do 

WHOQOL-Old (EBF=14,55; ETF=65,93%), mas que imprimem uma boa QV neste aspecto 

ao demonstrar que os participantes têm um envelhecimento satisfatório com seus 

companheiros e aqueles que os rodeiam. Resultado positivo para a faceta INT também foi 

encontrado na pesquisa de Bajotto e Goldim (2011) realizada com idosos do município de 

Arroio do Meio (RS), com ETF igual a 69,12%. No estudo de Chachamovich (2005) para o 

desenvolvimento do instrumento WHOQOL-Old na versão brasileira, o resultado para a 

faceta INT também foi satisfatório (68,01%).  

A faceta INT avalia a capacidade do idoso em ter relacionamentos pessoais e íntimos, 

a partir da aferição do sentimento de companheirismo, do sentimento de amor na vida, das 

oportunidades para amar e das oportunidades para ser amado. A importância desta avaliação 

ancora-se à necessidade da manutenção da capacidade dos idosos em lidar com aspectos 

afetivo-emocionais e relacionais, com os sentimentos, o amor e a sexualidade como fator 

determinante para a QV. Embora a velhice seja caracterizada pelo declínio das funções 

biopsicossociais, ocorrido de modo diversificado entre os indivíduos, é possível a preservação 

do domínio afetivo, que pode, inclusive, atuar de maneira compensatória sobre as limitações 

cognitivas (FREITAS, 2006; NERI, 2004). 

Quando os escores obtidos para a faceta INT foram comparados às variáveis 

independentes, o estado civil revelou uma importante diferença entre os grupos, onde os 

idosos casados e em união estável avaliaram melhor este componente do WHOQOL-Old. O 

percentual 57,2% de idosos casados neste estudo pode justificar a avaliação satisfatória da 

faceta INT. O fato da família constituir um sistema social que desempenha funções de 

natureza afetiva, educativa e de socialização pode denotar uma melhor impressão por parte 

dos idosos quanto ao quesito intimidade (ANDRADE; MARTINS, 2011).  

Não existe, portanto, uma certeza quanto a uma determinada combinação de suporte e 

estrutura familiar que favoreça mais saúde e QV aos idosos. O que se concebe é que a 

diversidade de redes familiares e sociais contribui para a melhoria da QV. Os resultados do 

estudo demonstraram que os idosos que possuem arranjos familiares compostos por cônjuge 

ou cônjuge e filhos demonstram significativamente melhor avaliação da faceta INT quando 
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comparados àqueles que vivem sozinhos ou em outros arranjos. Baptista, Neves e Baptista 

(2008) afirmam que muitos são os sentimentos construídos entre o idoso e os seus dentro do 

contexto familiar. O afeto, a ajuda mútua e a compreensão apontam para uma relação familiar 

harmoniosa, o que é indubitavelmente essencial aos relacionamentos pessoais.  

Ainda com relação às observações deste estudo, os grupos de idosos que referiram não 

ter cuidador e nenhuma morbidade demonstraram diferença significativa quando comparadas 

aos demais grupos na avaliação da faceta INT. Condições satisfatórias de autonomia, 

independência e capacidade funcional constituem elementos que garantem ao idoso a sua 

capacidade de execução das atividades e auto-cuidado. Isso certamente reflete na melhor 

percepção das habilidades para a manutenção de relacionamentos pessoais e íntimos. O bom 

estado de saúde também tem a mesma caracterização preditora.  

É importante destacar que a correlação positiva e significativa entre renda familiar e a 

faceta INT assinala para a importância de desenvolvimento efetivo de políticas e projetos 

sociais que assegurem oportunização e qualificação profissional, além de condições de 

emprego, renda e previdência social satisfatórias à população a fim de propiciar melhores 

níveis de QV na velhice. No excludente e preconceituoso meio social em que vive a maioria 

dos idosos brasileiros, a sua (re) inserção no mercado de trabalho e a (re) construção dos seus 

papéis sociais pode ser decisivo para o manejo das suas relações interpessoais, para a 

satisfação com a QV e a efetiva participação na sociedade (MASTROPIETRO et al., 2010). 

Ao enveredar para a questão da participação, enquanto requisito para a realização e 

engrandecimento do próprio ser humano, a promoção do desenvolvimento e da cooperação 

social com enfoque nas habilidades pessoais, de modo geral, é de extrema importância para 

uma melhor QV na velhice. A esse respeito, incorpora-se a esta discussão os resultados 

obtidos para a faceta PSO, enquanto principal variável explicativa da QV global diante do 

pior desempenho demonstrado pelos idosos quando na aplicação do WHOQOL-Old 

(EBF=13,66; ETF=60,37) e do desfecho obtido no modelo de regressão linear múltipla que 

apontou a PSO como responsável por 51,8% da explicação da QV global. É possível 

considerar este como o principal resultado do estudo. 

A participação social é um forte indicador para o bem-estar do idoso. Ao ocupar seu 

lugar na sociedade os idosos aumentam os vínculos afetivos, exercem seu papel de cidadãos e 

colocam em prática suas potencialidades, e reforçam sua autoestima, motivação pessoal e as 

possibilidades de ampliar sua rede social, melhorando a saúde mental e a QV. Na condição 

inversa, o isolamento social pode favorecer o declínio da saúde mental e física. Esse 

isolamento pode se dar tanto entre idosos institucionalizados como da comunidade, 
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dependendo das condições de vida às quais o indivíduo está exposto (GUERRA; CALDAS, 

2010; VITORINO; PASKULIN; VIANNA, 2013). Todavia, as questões imbricadas à 

participação ou isolamento social do idoso requer uma compreensão bem mais ampla 

moldada por constructos históricos, políticos, culturais, éticos, econômicos e sociais, além da 

própria concepção do processo de envelhecimento biopsicossocial.  

Durante todas as etapas da vida o indivíduo está inserido no meio social e é capaz de 

interagir, conhecer e relacionar-se com outras pessoas. A frequência e a intensidade na qual as 

relações sociais se apresentam variam de acordo com as fases da vida e indivíduo só consegue 

conhecer-se, crescer e sentir seu valor na medida em que se relaciona com o outro e com o 

meio. Pressupõe-se que a fase adulta seja o ápice da socialização, resguardada pela 

constituição familiar, criação de vínculos sociais e inserção no mercado de trabalho. Na 

velhice, o afastamento das atividades laborais, o declínio da capacidade funcional, o 

rompimento de relações interpessoais e a aposentadoria, por vezes favorecem a interrupção de 

planos futuros, tristeza, agravos à saúde e o isolamento social (SEIMA, 2014). É necessário, 

portanto, resiliência para compreender-se idoso e subsídios familiares, políticos e sociais para 

o prolongamento e efetividade da sua produtividade na sociedade. 

Com a evidência das transformações sociais relacionadas ao perfil demográfico 

marcado pelo envelhecimento populacional no Brasil, emergiu a necessidade de ampliação da 

inclusão social com cidadania aos idosos para garantir-lhes melhores níveis QV. Levando em 

consideração as particularidades, características e necessidades inerentes à população idosa, é 

essencial que haja uma atenção especial e qualificada por parte dos familiares, profissionais, 

sociedade e Estado, que garanta a inserção do idoso em espaços coletivos de convivência para 

partilhar desejos, angústias, experiências e anseios com outras pessoas na mesma fase da vida. 

Este engajamento oportuniza momentos de reflexão e debate sobre as mudanças, perdas e 

ganhos trazidos pelo envelhecimento, e também sobre as potencialidades, perspectivas futuras 

e possibilidades de exercício pleno da cidadania (BULLA; SOARES; KIST, 2007). 

A velhice não significa o desligamento da participação social ou a renúncia aos 

direitos de cidadania, embora ocorram mudanças importantes e impactantes na vida dos 

idosos, como o afastamento das atividades de trabalho em virtude da aposentadoria. Na 

dimensão biológica, com o avanço da idade, é visível o surgimento de dificuldades funcionais 

decorrente do declínio da capacidade fisiológica, motora, adaptativa e sensorial. A vivência 

dessas modificações progressivas conduz o idoso a limitar suas atividades diárias e ao 

afastamento social. É nesse contexto que novas possibilidades de inclusão devem surgir, a 

partir da proposição de equipamentos sociais voltados à participação efetiva dos idosos com 
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seus potenciais conhecimentos e habilidades (FREITAS et al., 2012; LIMA; COELHO, 

2011). 

Em face desta demanda, as políticas públicas de atenção à saúde do idoso propõem 

diretrizes operacionais com o objetivo de assegurar os seus direitos sociais, a partir da 

proposição de condições para promover sua autonomia, participação e integração efetiva na 

sociedade e, ainda, viabilizar que o processo de envelhecimento seja respeitado pela 

sociedade em geral, devendo ser objeto de conhecimento e informação para todos (BRASIL, 

1994; BRASIL, 2006b). Na prática, permanece fragilizada a oferta de ações e serviços que 

vislumbrem o alcance dessas metas de modo global. Os idosos devem permanecer sentindo-se 

ativos e úteis na sociedade e para isso oportunidades de trabalho, de educação, de formação 

profissional, de lazer, de integração social, de inclusão digital, enfim, de vida social, devem 

ser ofertadas. É uma questão de garantia de direitos conforme reza o Estatuto do Idoso 

(BRASIL, 2003; VERAS, 2009; ODORIZZI; ZIMPEL; SCHNORRENBERGER, 2009). 

Para complementar este raciocínio, a proposta do envelhecimento ativo pela OMS 

também traz a participação do idoso na sociedade como um dos seus pilares básicos. Nesse 

sentido, é responsabilidade das equipes multiprofissionais de saúde estimular, mediar e 

viabilizar a participação social dos idosos, seja relacionada ao lazer, à educação em saúde, à 

integração social, ao planejamento e avaliação dos serviços locais de saúde ou mesmo à 

autorrealização. Ademais, os profissionais de saúde com parcerias intersetoriais devem atuar 

com base nas necessidades dos idosos identificadas em avaliações multidimensionais; em 

defesa dos seus interesses, de modo a auxiliar no gerenciamento e tomada de decisões durante 

todo o processo de envelhecimento; e estimulando-os a encontrarem seus espaços na 

sociedade e a ressignificação da vida (WHO, 2005a; MENDES et al., 2005). 

De modo mais específico, ao analisar os resultados encontrados neste estudo diante 

dos testes de comparação entre a faceta PSO e as características sócio-demográficas, 

comportamentais e clínicas, foram identificadas importantes diferenças significativas entre os 

grupos categorizados. Com relação à faixa etária, dois grupos de idosos demonstraram melhor 

avaliação da PSO (60 a 74 e 75 a 89 anos), diferindo completamente da média obtida para os 

idosos sobrenvelhecidos (acima de 90 anos). A associação entre o aumento da idade e a maior 

chance de dependência funcional pode justificar este achado. Todavia, é importante preservar 

a isenção do alto custo de dependência aos anos vividos a mais (NOGUEIRA et al., 2010).   

Quanto ao estado civil, os idosos casados e/ou em união estável constituíram o grupo 

que melhor avaliou a faceta PSO, assim como os que moram com o cônjuge ou com o 

cônjuge e filhos diante da organização do arranjo familiar. Idosos sem cuidadores, ativos na 
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prática de exercícios físicos, com até três problemas de saúde e com avaliação muito boa e/ou 

boa das necessidades básicas também referiram melhor avaliação desta faceta. Com relação à 

variável estresse verificou-se uma relação linear inversa significativa, explicando que quanto 

maior a percepção do estresse pior a avaliação da PSO.  

Assinala-se, nesse sentido, que a união conjugal é deveras importante para o 

protagonismo do idoso nos espaços sociais. A família, em particular cônjuge e filhos, são 

eixos essenciais à promoção da participação comunitária do idoso e da superação de seus 

limites e desafios. Ao passo que a família permanece integrada, comunga dos mesmos 

objetivos para a vida do idoso e respeita sua liberdade e suas decisões, a sua capacidade de 

participação torna-se valorizada e o idoso envolve-se de modo mais efetivo das atividades na 

comunidade (BAJOTTO; GOLDIM, 2011; MORSCH et al., 2015). Na mesma lógica, um 

estilo de vida ativo e sem angústias ou preocupações relativas ao estresse que minimize os 

riscos de adoecimento crônico e declínios funcionais, também favorecem uma maior vivência 

participativa do idoso no seu meio social. O autogoverno e a autonomia são fundamentais 

para a sensação de pertencimento à sociedade (ROCHA; CARNEIRO; COSTA JÚNIOR, 

2011). 

Segundo Apóstolo (2013), o envelhecimento ativo deve configurar-se como um 

processo permissível ao aprimoramento das oportunidades de saúde, participação social e 

segurança. A satisfação da QV na velhice pode ser alcançada quando o envelhecimento ativo 

ao longo de toda a vida contribui para a capacidade do indivíduo em prosseguir com suas 

atividades e participação na sociedade como um sujeito de direitos, deveres, igualdade de 

oportunidades e de envolvimento nos processos de decisão de sua vida. Ferretti, Nierotka e 

Silva (2011) complementam este raciocínio ao afirmarem que autonomia, 

autorresponsabilização, exercícios físicos, flexibilidade, disponibilidade para aprendizagem, 

independência e liberdade são atributos que vêm se tornando sinônimos de um 

envelhecimento ativo e saudável, sendo reflexo até mesmo de uma melhor disposição para 

saúde e participação do idoso na sociedade.  
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6 Considerações Finais 
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Descobrir os elementos que tornam o envelhecimento um processo multidimensional e 

como estes são influenciáveis e interacionais na percepção individual de idosos acerca da 

Qualidade de Vida (QV) é uma preocupação de diversas áreas do conhecimento, assim como 

do âmbito prático sociossanitário que enfrenta, ao longo dos anos, o desafio de proporcionar 

uma atenção integral a esta população. Para desvelar a heterogeneidade dos fatores 

imbricados ao envelhecimento, este estudo oportunizou avaliar a QV facetada e global de 

idosos segundo o instrumento WHOQOL-Old e explicá-la conforme suas condições de vida e 

saúde.  

Os resultados trazem uma simultaneidade de componentes que se associam na 

determinação da QV de idosos e, que globalmente, traduzem que estes apresentam um 

relativo padrão de satisfatoriedade. Na amplitude de 0 a 100%, os idosos expressam um 

escore de mensuração da QV global equivalente a 65,69%. Na perspectiva das multifacetas 

que compõem o instrumento utilizado no estudo, o funcionamento sensório, avaliado como o 

melhor quesito (ETF=68,86%), contrasta com a participação social, identificada como a 

faceta de maior comprometimento (ETF=60,37%). Nesse sentido, a marginalização social do 

idoso que não o oportuniza cidadania e dignidade na velhice, requer uma atenção 

especializada que preencha os vazios dos direitos sociais e que transcenda a atenção voltada à 

problemática biofisiológica.  

A avaliação da QV facetada na velhice revela, a partir das condições de vida e saúde e 

da múltipla caracterização do envelhecimento utilizadas como variáveis preditoras, que: os 

homens demonstram melhor percepção para todas as suas dimensões; a medida que a idade 

avança ocorre um importante comprometimento do funcionamento dos sentidos, da 

autonomia e na participação social; o convívio compartilhado com um companheiro 

representa melhor percepção do funcionamento sensório, atividades passadas presentes e 

futuras, participação social e intimidade; a ausência de um cuidador apenas não influencia 

positivamente na faceta morte e morrer; a realização de exercícios físicos mantêm 

satisfatórias a sua autonomia e a participação social; o grupo de idosos com elevado quadro de 

problemas de saúde ratificam a pior percepção da qualidade de vida; quanto melhor avaliado 

o suprimento das necessidades básicas, melhor a percepção da qualidade de vida; a renda 

correlaciona-se positivamente com a intimidade e de forma negativa com a morte e morrer; 

quanto ao nível de estresse, diante das relações lineares negativas, a QV é comprometida à 

medida que este eleva-se.  
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Com base na pluralidade de fatores que interferem na QV do idoso, infere-se que para 

envelhecer satisfatoriamente faz-se necessário um equilíbrio entre os limites impostos pelos 

anos vividos, o subsídio sócio-político-familiar e o potencial individual culturalmente 

construído. Para uma estabilidade entre esses elementos, considerando a vulnerabilidade deste 

segmento populacional ao abandono social expressa nos resultados, intervenções individuais e 

coletivas promotoras de cidadania despontam como uma necessidade premente. A construção 

de espaços que permitam a aquisição de novos conhecimentos, interrelações pessoais 

qualificadas, empoderamento dos direitos sociais, lazer, trabalho, participação, reflexões e 

trocas de experiências que estimulem a interação social, pode repercutir positivamente no 

protagonismo social do idoso e consequentemente em melhores índices de QV na velhice. 

Na rede de atenção à saúde, a avaliação de estratificação de risco do idoso deverá 

sempre antecipar o diagnóstico multidimensional. A partir de então se elencam as metas 

terapêuticas conforme as necessidades de cuidado biopsicossociais identificadas. Para efetivar 

o princípio da integralidade, ações de promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde 

devem ser executadas eficientemente pela equipe multiprofissional em todos os pontos da 

rede, com apoio logístico e sistema de governança subsidiando a exequibilidade das ações e 

serviços de saúde articulados poliarquicamente nos níveis primário, secundário e terciário de 

assistência à saúde.  

É oportuno destacar que os escores obtidos para as facetas e o overall do WHOQOL-

Old consistem em uma escala positiva e não existem pontos de corte que limitem ou 

determinem a QV como boa ou ruim. Mesmo sendo uma percepção subjetiva, a QV avaliada 

fornece achados significativos que demandam a transformação não apenas do modelo 

assistencial à saúde que, singularmente, prioriza o tratamento de doenças cônicas associadas 

ao envelhecimento, mas, sobretudo nos estereótipos sociais que afastam as potencialidades do 

idoso de uma participação mais ampla na sociedade. A valorização do idoso no contexto 

social, em pequenos centros urbanos, deve ganhar mais visibilidade e para avançar neste 

aspecto as oportunidades precisam ser acessíveis. Empregos remunerados e atividades 

voluntárias moldadas à sua capacidade e necessidade; participação cívica em conselhos 

comunitários; segurança em espaços públicos; programas educacionais, a exemplo das 

Universidades Abertas da Terceira Idade (UNATIs); urbanização com acessibilidade; e 

atribuição de valor ao seu papel no âmbito familiar, constituem atributos que reconstroem o 

protagonismo social do idoso. 

A questão social do idoso quando associada à complexidade da vida desafia para a 

reestruturação de práticas consonantes com as diretrizes da PNSPI. Em uma visão macro, é 
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insuficiente implementar programas de saúde focados meramente em aspectos biológicos e 

fragmentados. É urgente transcender o cuidado físico, mental e hierarquizado por níveis 

assistenciais. A saúde envolve múltiplas dimensões e o bem-estar social é um elemento 

determinante, como ratificado pelos resultados deste estudo. O Estado, família e a sociedade 

(nesta sequência) precisam reconhecer os seus papéis na atenção dispensada ao idoso e 

exercê-los com legitimidade. As redes de atenção à saúde do idoso devem tornar-se operativas 

e com garantia de acesso e eficácia. Na visão micro, os idosos devem protagonizar suas 

histórias, manter suas redes de suporte, reivindicar seus direitos de cidadania, de prazer, de 

reconhecimento social, e, sobretudo, assumir a responsabilidade de modificar a realidade que 

lhes é imposta como negativa, inaugurando, enfim, um tempo que seja de viver, aproveitar, 

participar e refletir, onde cada dia seja uma oportunidade de dignificação da sua QV.  

 No âmbito da pesquisa, recomenda-se que outras contribuições teóricas que 

possibilitem novos olhares sobre a QV de idosos sejam propostas, inclusive com o uso de 

outros instrumentos de mensuração. Estudos comparativos entre idosos residentes em 

pequenos e grandes centros urbanos podem desvelar demandas ainda não conhecidas da QV 

na velhice, constituindo-se como importante sugestão. Limitações como a investigação de 

problemas de saúde autorreferidos devem ser superadas com a utilização de testes que 

assegurem o efetivo diagnóstico de quadros de morbidade; assim como a melhor avaliação da 

função cognitiva para a inclusão dos sujeitos no estudo, como por exemplo, por meio do uso 

do Mini Exame do Estado Mental (MEEM). Pesquisas de delineamento longitudinal para a 

avaliação de fatores preditivos da QV de idosos também devem ser operacionalizados para a 

maior precisão dos resultados.  

 No cenário acadêmico, urge a necessidade de desenvolvimento de projetos de 

educação permanente em saúde, pautados na aprendizagem significativa e direcionados à 

comunidade envelhecente e envelhecida, com a participação de universitários, docentes, 

profissionais de saúde e áreas correlatas. A extensão universitária deve propor serviços de 

avaliação multidimensional para identificação de necessidades de cuidado do idoso, além de 

ações de promoção da saúde com ênfase na adoção de estilo de vida ativo e saudável.  

 A implementação de todos esses elementos de modo concomitante certamente pode 

ser o grande diferencial para a promoção de uma qualidade de vida potencialmente satisfatória 

na velhice. 
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APÊNDICE A - DESCRIÇÃO DAS HIPÓTESES LEVANTADAS NO ESTUDO 

 

 
Hipóteses de comparação de diferença significativa entre as variáveis testadas 

 H0= Não há diferença significativa entre a variável Sexo e a faceta FS  

H1= Há diferença significativa entre a variável Sexo e a faceta FS 

 H0= Não há diferença significativa entre a variável Sexo e a faceta AUT  

H1= Há diferença significativa entre a variável Sexo e a faceta AUT 

 H0= Não há diferença significativa entre a variável Sexo e a faceta PPF  

H1= Há diferença significativa entre a variável Sexo e a faceta PPF 

 H0= Não há diferença significativa entre a variável Sexo e a faceta PSO  

H1= Há diferença significativa entre a variável Sexo e a faceta PSO 

 H0= Não há diferença significativa entre a variável Sexo e a faceta MEM 

H1= Há diferença significativa entre a variável Sexo e a faceta MEM 

 H0= Não há diferença significativa entre a variável Sexo e a faceta INT  

H1= Há diferença significativa entre a variável Sexo e a faceta INT 

 H0= Não há diferença significativa entre a variável Sexo e a QV global  

H1= Há diferença significativa entre a variável Sexo e a QV global 

 H0= Não há diferença significativa entre a variável Faixa etária e a faceta FS  

H1= Há diferença significativa entre a variável Faixa etária e a faceta FS 

 H0= Não há diferença significativa entre a variável Faixa etária e a faceta AUT 

H1= Há diferença significativa entre a variável Faixa etária e a faceta AUT 

 H0= Não há diferença significativa entre a variável Faixa etária e a faceta PPF 

H1= Há diferença significativa entre a variável Faixa etária e a faceta PPF 

 H0= Não há diferença significativa entre a variável Faixa etária e a faceta PSO  

H1= Há diferença significativa entre a variável Faixa etária e a faceta PSO 

 H0= Não há diferença significativa entre a variável Faixa etária e a faceta MEM  

H1= Há diferença significativa entre a variável Faixa etária e a faceta MEM 

 H0= Não há diferença significativa entre a variável Faixa etária e a faceta INT 

H1= Há diferença significativa entre a variável Faixa etária e a faceta INT 

 H0= Não há diferença significativa entre a variável Faixa etária e a QV global 

H1= Há diferença significativa entre a variável Faixa etária e a QV global 

 H0= Não há diferença significativa entre a variável Anos de estudo e a faceta FS  

H1= Há diferença significativa entre a variável Anos de estudo e a faceta FS 

 H0= Não há diferença significativa entre a variável Anos de estudo e a faceta AUT  

H1= Há diferença significativa entre a variável Anos de estudo e a faceta AUT 

 H0= Não há diferença significativa entre a variável Anos de estudo e a faceta PPF  

H1= Há diferença significativa entre a variável Anos de estudo e a faceta PPF 

 H0= Não há diferença significativa entre a variável Anos de estudo e a faceta PSO  

H1= Há diferença significativa entre a variável Anos de estudo e a faceta PSO 

 H0= Não há diferença significativa entre a variável Anos de estudo e a faceta MEM 

H1= Há diferença significativa entre a variável Anos de estudo e a faceta MEM 

 H0= Não há diferença significativa entre a variável Anos de estudo e a faceta INT  

H1= Há diferença significativa entre a variável Anos de estudo e a faceta INT 

 H0= Não há diferença significativa entre a variável Anos de estudo e a QV global 

H1= Há diferença significativa entre a variável Anos de estudo e a QV global 

 H0= Não há diferença significativa entre a variável Estado civil e a faceta FS  

H1= Há diferença significativa entre a variável Estado civil e a faceta FS 

 H0= Não há diferença significativa entre a variável Estado civil e a faceta AUT  

H1= Há diferença significativa entre a variável Estado civil e a faceta AUT 

 H0= Não há diferença significativa entre a variável Estado civil e a faceta PPF  

H1= Há diferença significativa entre a variável Estado civil e a faceta PPF 

 H0= Não há diferença significativa entre a variável Estado civil e a faceta PSO  

H1= Há diferença significativa entre a variável Estado civil e a faceta PSO 

 H0= Não há diferença significativa entre a variável Estado civil e a faceta MEM  
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H1= Há diferença significativa entre a variável Estado civil e a faceta MEM 

 H0= Não há diferença significativa entre a variável Estado civil e a faceta INT  

H1= Há diferença significativa entre a variável Estado civil e a faceta INT 

 H0= Não há diferença significativa entre a variável Estado civil e a QV global 

H1= Há diferença significativa entre a variável Estado civil e a QV global 

 H0= Não há diferença significativa entre a variável Arranjo familiar e a faceta FS  

H1= Há diferença significativa entre a variável Arranjo familiar e a faceta FS 

 H0= Não há diferença significativa entre a variável Arranjo familiar e a faceta AUT 

H1= Há diferença significativa entre a variável Arranjo familiar e a faceta AUT 

 H0= Não há diferença significativa entre a variável Arranjo familiar e a faceta PPF  

H1= Há diferença significativa entre a variável Arranjo familiar e a faceta PPF 

 H0= Não há diferença significativa entre a variável Arranjo familiar e a faceta PSO  

H1= Há diferença significativa entre a variável Arranjo familiar e a faceta PSO 

 H0= Não há diferença significativa entre a variável Arranjo familiar e a faceta MEM  

H1= Há diferença significativa entre a variável Arranjo familiar e a faceta MEM 

 H0= Não há diferença significativa entre a variável Arranjo familiar e a faceta INT  

H1= Há diferença significativa entre a variável Arranjo familiar e a faceta INT 

 H0= Não há diferença significativa entre a variável Arranjo familiar e a QV global 

H1= Há diferença significativa entre a variável Arranjo familiar e a QV global 

 H0= Não há diferença significativa entre a variável Presença de cuidador e a faceta FS  

H1= Há diferença significativa entre a variável Presença de cuidador e a faceta FS 

 H0= Não há diferença significativa entre a variável Presença de cuidador e a faceta AUT 

H1= Há diferença significativa entre a variável Presença de cuidador e a faceta AUT 

 H0= Não há diferença significativa entre a variável Presença de cuidador e a faceta PPF  

H1= Há diferença significativa entre a variável Presença de cuidador e a faceta PPF 

 H0= Não há diferença significativa entre a variável Presença de cuidador e a faceta PSO  

H1= Há diferença significativa entre a variável Presença de cuidador e a faceta PSO 

 H0= Não há diferença significativa entre a variável Presença de cuidador e a faceta MEM  

H1= Há diferença significativa entre a variável Presença de cuidador e a faceta MEM 

 H0= Não há diferença significativa entre a variável Presença de cuidador e a faceta INT  

H1= Há diferença significativa entre a variável Presença de cuidador e a faceta INT 

 H0= Não há diferença significativa entre a variável Presença de cuidador e a QV global 

H1= Há diferença significativa entre a variável Presença de cuidador e a QV global 

 H0= Não há diferença significativa entre a variável Prática de exercício físico e a faceta FS  

H1= Há diferença significativa entre a variável Prática de exercício físico e a faceta FS 

 H0= Não há diferença significativa entre a variável Prática de exercício físico e a faceta AUT  

H1= Há diferença significativa entre a variável Prática de exercício físico e a faceta AUT 

 H0= Não há diferença significativa entre a variável Prática de exercício físico e a faceta PPF  

H1= Há diferença significativa entre a variável Prática de exercício físico e a faceta PPF 

 H0= Não há diferença significativa entre a variável Prática de exercício físico e a faceta PSO  

H1= Há diferença significativa entre a variável Prática de exercício físico e a faceta PSO 

 H0= Não há diferença significativa entre a variável Prática de exercício físico e a faceta MEM  

H1= Há diferença significativa entre a variável Prática de exercício físico e a faceta MEM 

 H0= Não há diferença significativa entre a variável Prática de exercício físico e a faceta INT  

H1= Há diferença significativa entre a variável Prática de exercício físico e a faceta INT 

 H0= Não há diferença significativa entre a variável Prática de exercício físico e a QV global 

H1= Há diferença significativa entre a variável Prática de exercício físico e a QV global 

 H0= Não há diferença significativa entre a variável Morbidade autorreferida e a faceta FS  

H1= Há diferença significativa entre a variável Morbidade autorreferida e a faceta FS 

 H0= Não há diferença significativa entre a variável Morbidade autorreferida e a faceta AUT 

H1= Há diferença significativa entre a variável Morbidade autorreferida e a faceta AUT 

 H0= Não há diferença significativa entre a variável Morbidade autorreferida e a faceta PPF  

H1= Há diferença significativa entre a variável Morbidade autorreferida e a faceta PPF 

 H0= Não há diferença significativa entre a variável Morbidade autorreferida e a faceta PSO  

H1= Há diferença significativa entre a variável Morbidade autorreferida e a faceta PSO 
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 H0= Não há diferença significativa entre a variável Morbidade autorreferida e a faceta MEM  

H1= Há diferença significativa entre a variável Morbidade autorreferida e a faceta MEM 

 H0= Não há diferença significativa entre a variável Morbidade autorreferida e a faceta INT  

H1= Há diferença significativa entre a variável Morbidade autorreferida e a faceta INT 

 H0= Não há diferença significativa entre a variável Morbidade autorreferida e a QV global 

H1= Há diferença significativa entre a variável Morbidade autorreferida e a QV global 

 H0= Não há diferença significativa entre a variável Avaliação das necessidades e a faceta FS  

H1= Há diferença significativa entre a variável Avaliação das necessidades e a faceta FS 

 H0= Não há diferença significativa entre a variável Avaliação das necessidades e a faceta AUT 

H1= Há diferença significativa entre a variável Avaliação das necessidades e a faceta AUT 

 H0= Não há diferença significativa entre a variável Avaliação das necessidades e a faceta PPF  

H1= Há diferença significativa entre a variável Avaliação das necessidades e a faceta PPF 

 H0= Não há diferença significativa entre a variável Avaliação das necessidades e a faceta PSO  

H1= Há diferença significativa entre a variável Avaliação das necessidades e a faceta PSO 

 H0= Não há diferença significativa entre a variável Avaliação das necessidades e a faceta MEM  

H1= Há diferença significativa entre a variável Avaliação das necessidades e a faceta MEM 

 H0= Não há diferença significativa entre a variável Avaliação das necessidades e a faceta INT  

H1= Há diferença significativa entre a variável Avaliação das necessidades e a faceta INT 

 H0= Não há diferença significativa entre a variável Avaliação das necessidades e a QV global 

H1= Há diferença significativa entre a variável Avaliação das necessidades e a QV global 

Hipóteses de correlação entre as variáveis testadas 

 H0= Não há correlação significativa entre a variável Renda Familiar e a faceta FS 

H1= Há correlação significativa entre a variável Renda Familiar e a faceta FS 

 H0= Não há correlação significativa entre a variável Renda Familiar e a faceta AUT 

H1= Há correlação significativa entre a variável Renda Familiar e a faceta AUT 

 H0= Não há correlação significativa entre a variável Renda Familiar e a faceta PPF 

H1= Há correlação significativa entre a variável Renda Familiar e a faceta PPF 

 H0= Não há correlação significativa entre a variável Renda Familiar e a faceta PSO 

H1= Há correlação significativa entre a variável Renda Familiar e a faceta PSO 

 H0= Não há correlação significativa entre a variável Renda Familiar e a faceta MEM 

H1= Há correlação significativa entre a variável Renda Familiar e a faceta MEM 

 H0= Não há correlação significativa entre a variável Renda Familiar e a faceta INT 

H1= Há correlação significativa entre a variável Renda Familiar e a faceta INT 

 H0= Não há correlação significativa entre a variável Renda Familiar e a QV global 

H1= Há correlação significativa entre a variável Renda Familiar e a QV global 

 H0= Não há correlação significativa entre a variável Estresse autorreferido e a faceta FS 

H1= Há correlação significativa entre a variável Estresse autorreferido e a faceta FS 

 H0= Não há correlação significativa entre a variável Estresse autorreferido e a faceta AUT 

H1= Há correlação significativa entre a variável Estresse autorreferido e a faceta AUT 

 H0= Não há correlação significativa entre a variável Estresse autorreferido e a faceta PPF 

H1= Há correlação significativa entre a variável Estresse autorreferido e a faceta PPF 

 H0= Não há correlação significativa entre a variável Estresse autorreferido e a faceta PSO 

H1= Há correlação significativa entre a variável Estresse autorreferido e a faceta PSO 

 H0= Não há correlação significativa entre a variável Estresse autorreferido e a faceta MEM 

H1= Há correlação significativa entre a variável Estresse autorreferido e a faceta MEM 

 H0= Não há correlação significativa entre a variável Estresse autorreferido e a faceta INT 

H1= Há correlação significativa entre a variável Estresse autorreferido e a faceta INT 

 H0= Não há correlação significativa entre a variável Estresse autorreferido e a QV global 

H1= Há correlação significativa entre a variável Estresse autorreferido e a QV global 

 H0= Não há correlação significativa entre a faceta FS e a faceta AUT 

H1= Há correlação significativa entre a faceta FS e a faceta AUT 

 H0= Não há correlação significativa entre a faceta FS e a faceta PPF 

H1= Há correlação significativa entre a faceta FS e a faceta PPF 

 H0= Não há correlação significativa entre a faceta FS e a faceta PSO 

H1= Há correlação significativa entre a faceta FS e a faceta PSO 
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 H0= Não há correlação significativa entre a faceta FS e a faceta MEM 

H1= Há correlação significativa entre a faceta FS e a faceta MEM 

 H0= Não há correlação significativa entre a faceta FS e a faceta INT 

H1= Há correlação significativa entre a faceta FS e a faceta INT 

 H0= Não há correlação significativa entre a faceta AUT e a faceta FS 

H1= Há correlação significativa entre a faceta AUT e a faceta FS 

 H0= Não há correlação significativa entre a faceta AUT e a faceta PPF 

H1= Há correlação significativa entre a faceta AUT e a faceta PPF 

 H0= Não há correlação significativa entre a faceta AUT e a faceta PSO 

H1= Há correlação significativa entre a faceta AUT e a faceta PSO 

 H0= Não há correlação significativa entre a faceta AUT e a faceta MEM 

H1= Há correlação significativa entre a faceta AUT e a faceta MEM 

 H0= Não há correlação significativa entre a faceta AUT e a faceta INT 

H1= Há correlação significativa entre a faceta AUT e a faceta INT 

 H0= Não há correlação significativa entre a faceta PPF e a faceta FS 

H1= Há correlação significativa entre a faceta PPF e a faceta FS 

 H0= Não há correlação significativa entre a faceta PPF e a faceta AUT 

H1= Há correlação significativa entre a faceta PPF e a faceta AUT 

 H0= Não há correlação significativa entre a faceta PPF e a faceta PSO 

H1= Há correlação significativa entre a faceta PPF e a faceta PSO 

 H0= Não há correlação significativa entre a faceta PPF e a faceta MEM 

H1= Há correlação significativa entre a faceta PPF e a faceta MEM 

 H0= Não há correlação significativa entre a faceta PPF e a faceta INT 

H1= Há correlação significativa entre a faceta PPF e a faceta INT 

 H0= Não há correlação significativa entre a faceta PSO e a faceta FS 

H1= Há correlação significativa entre a faceta PSO e a faceta FS 

 H0= Não há correlação significativa entre a faceta PSO e a faceta AUT 

H1= Há correlação significativa entre a faceta PSO e a faceta AUT 

 H0= Não há correlação significativa entre a faceta PSO e a faceta PPF 

H1= Há correlação significativa entre a faceta PSO e a faceta PPF 

 H0= Não há correlação significativa entre a faceta PSO e a faceta MEM 

H1= Há correlação significativa entre a faceta PSO e a faceta MEM 

 H0= Não há correlação significativa entre a faceta PSO e a faceta INT 

H1= Há correlação significativa entre a faceta PSO e a faceta INT 

 H0= Não há correlação significativa entre a faceta MEM e a faceta FS 

H1= Há correlação significativa entre a faceta MEM e a faceta FS 

 H0= Não há correlação significativa entre a faceta MEM e a faceta AUT 

H1= Há correlação significativa entre a faceta MEM e a faceta AUT 

 H0= Não há correlação significativa entre a faceta MEM e a faceta PPF 

H1= Há correlação significativa entre a faceta MEM e a faceta PPF 

 H0= Não há correlação significativa entre a faceta MEM e a faceta PSO 

H1= Há correlação significativa entre a faceta MEM e a faceta PSO 

 H0= Não há correlação significativa entre a faceta MEM e a faceta INT 

H1= Há correlação significativa entre a faceta MEM e a faceta INT 

 H0= Não há correlação significativa entre a faceta INT e a faceta FS 

H1= Há correlação significativa entre a faceta INT e a faceta FS 

 H0= Não há correlação significativa entre a faceta INT e a faceta AUT 

H1= Há correlação significativa entre a faceta INT e a faceta AUT 

 H0= Não há correlação significativa entre a faceta INT e a faceta PPF 

H1= Há correlação significativa entre a faceta INT e a faceta PPF 

 H0= Não há correlação significativa entre a faceta INT e a faceta PSO 

H1= Há correlação significativa entre a faceta INT e a faceta PSO 

 H0= Não há correlação significativa entre a faceta INT e a faceta MEM 

H1= Há correlação significativa entre a faceta INT e a faceta MEM 

 H0= Não há correlação significativa entre a variável QV global e a faceta FS 
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H1= Há correlação significativa entre a variável QV e a faceta FS 

 H0= Não há correlação significativa entre a variável QV global e a faceta AUT 

H1= Há correlação significativa entre a variável QV global e a faceta AUT 

 H0= Não há correlação significativa entre a variável QV global e a faceta PPF 

H1= Há correlação significativa entre a variável QV global e a faceta PPF 

 H0= Não há correlação significativa entre a variável QV global e a faceta PSO 

H1= Há correlação significativa entre a variável QV global e a faceta PSO 

 H0= Não há correlação significativa entre a variável QV global e a faceta MEM 

H1= Há correlação significativa entre a variável QV global e a faceta MEM 

 H0= Não há correlação significativa entre a variável QV global e a faceta INT 

H1= Há correlação significativa entre a variável QV global e a faceta INT 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE – UFCG  

CENTRO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE – CES  

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ENVELHECIMENTO E QUALIDADE DE VIDA 

 
 

Esclarecimentos  

 

Este é um convite para participar da pesquisa “Qualidade de vida de idosos e a diversidade de vivenciar 

o envelhecimento: um estudo no curimataú ocidental paraibano”, que tem dentre seus objetivos: construir um 

diagnóstico da qualidade de vida de idosos da microrregião do curimataú ocidental paraibano. Trata-se de um 

estudo exploratório-observacional, sendo coordenado pelo Professor do Curso de Bacharelado em Enfermagem 

da UFCG (Campus Cuité) Matheus Figueiredo Nogueira.  

O estudo é relevante porque fornecerá subsídios para implementação de estratégias de atendimento 

voltadas às necessidades da população idosa, com programas de intervenção nos diferentes níveis de atenção em 

vista da promoção da sua qualidade de vida. 

A participação é voluntária, o que significa que o (a) Sr (a) poderá desistir de participar a qualquer 

momento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo. Caso decida aceitar o convite irá responder a um questionário 

e a uma entrevista, com questões abertas e fechadas, apresentados pelo próprio pesquisador. Não haverá 

pagamento pela participação na pesquisa, mas poderá haver ressarcimento caso haja alguma despesa para sua 

participação.  

Vale lembrar que esta pesquisa apresenta riscos considerados “mínimos”, pois os (as) participantes 

podem ficar inibidos (as) no momento da aplicação dos questionários ou sentirem-se desconfortáveis devido ao 

tempo investido. Os riscos se justificam, pois, mesmo ficando, inicialmente inibido (a) com a presença do 

pesquisador, o (a) participante terá a oportunidade, em querendo, de tirar suas dúvidas a respeito de dita matéria, 

conforme aponta a Resolução 466/12 do CNS. 

Os dados serão guardados no Núcleo de Estudos e Pesquisas em Envelhecimento e Qualidade de Vida, 

localizado no Centro de Educação e Saúde da Universidade Federal de Campina Grande e a divulgação dos 

resultados será feita sem nenhum tipo de identificação dos voluntários.  

O (A) Sr (a) ficará com uma cópia deste Termo e qualquer dúvida que tiver a respeito desta pesquisa, 

poderá perguntar diretamente aos responsáveis, no endereço: Centro de Educação e Saúde da Universidade 

Federal de Campina Grande, Sítio Olho D’água da Bica, Cuité – PB, pelo telefone (83) 3372-1900. 

 
Consentimento Livre e Esclarecido – Eu, ______________________________________________, declaro 

que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e benefícios envolvidos e 

concordo em participar voluntariamente. 

 

Cuité – PB, ______ de ______________ de _________. 

 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Matheus Figueiredo Nogueira 

Pesquisador Responsável 

 
 

 

Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa:  

CEP/ HUAC - Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. Rua: Dr. Carlos Chagas, s/n, São José. Campina Grande- 

PB.  

Telefone: (83) 2101-5545. 

 

IMPRESSÃO 
DACTILOSCÓPICA 
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ANEXO A - QUESTIONÁRIO PARA COLETA DE DADOS PRÓ-IDOSO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG 

CENTRO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE – CES  

UNIDADE ACADÊMICA DE ENFERMAGEM – UAENFE  

 

 

QUESTIONÁRIO DE COLETA DE DADOS 

 

 
 

 

 

Nº do Questionário: _________  

 

 

Data da Entrevista: _____ /_____ /______. 

 

 

Nome do (a) idoso (a): ____________________________________________________. 

Cidade: _______________________________________________________. 

Telefone para contato: _____________________. 

 

 

Peso: _________ kg. 

Altura: ________ cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CODIFICAÇÃO 

 

 
NQUEST ______ 

 

 

DATA ___/___/___ 

 

 

 

 

 

 

 

PESO_______ 

ALT _______ 

 



169 

 

Seção A: Informações Pessoais CODIFICAÇÃO 

A1 
Idade: _______ (anos completos) 

Data de nascimento: _____/_____/_______. 

AIDADE: _______ 

ADATA: ________ 

A2 
Sexo       

(1) Masculino              (2) Feminino 

ASEXO: ________ 

A3 

Qual é a cor da sua pele? 

(1) Branca        (2) Parda                (3) Amarela             (4) Preta       

(5) Indígena (99) NS/NR 

ACOR: _________ 

A4 

 

Qual seu estado civil? 

(1) Solteiro (a)      (2) Casado (a)     (3) Divorciado (a)/desquitado(a)      

(4) Separado (a)    (5) Viúvo (a)    (6) União consensual    (99) NS/NR 

AESTCIV: ______ 

A5 
Quantas pessoas moram na casa atualmente, incluindo o (a) Sr (a)?  

Nº de pessoas:________. 

ANCASA: _______ 

A6 

 

Com quem o Sr (a) mora: 

(1) Sozinho              (2) Somente com o cônjuge      (3) Cônjuge e filho (s)  

(4) Cônjuge, filhos, genro ou nora        (5) Somente com o (s) filho (s) 

(6) Arranjos trigeracionais (idoso, filhos e netos)  

(7) Arranjos intrageracionais (somente com outros idosos) 

(8) Somente com os netos (sem filhos)        (9) Não familiares 

(10) Outros (especifique)  _______________________        

(99) NS/NR 

AMORA: _______ 

A7 

Quem é o (a) chefe ou o responsável do domicílio? 

(1) Próprio idoso (2) Cônjuge (3) Filho (a)  (4) Outro familiar 

(5) Não familiar  (99) NS/NR 

ACHEFE: _______ 

A8 
Quantos filhos próprios e adotivos estão vivos?  

Nº de filhos: ________(99) NS/NR 

AFILHOP: ______ 

A9 
O (A) Sr (a) tem cuidador?      

(1) Sim         (2) Não 

ACUID: ________ 

A10 

 

Quem é o seu cuidador? 

(1) Cônjuge         (2) Cônjuge e filho (s)        (3) Cônjuge, filho(s), genro ou 

nora 

(4) Somente com o(s) filho(s)      (5) Outro idoso   (6) Cuidador particular 

(7) Outros (especifique) _____________________    (99) NS/NR 

AQCUID: _______ 

A11 

 

Qual é a sua religião? 

(0) Nenhuma    (1) Católica   (2) Protestante ou Evangélica 

(3) Espírita     (4) Judaica      (5) Outra (especifique) __________________ 

(99) NS/NR 

ARELIG: _______ 

A12 

 

Quando o (a) Sr (a) necessita de atenção para acompanhar sua saúde qual o tipo 

de serviço o (a) Sr (a) utiliza como primeira opção? 

(1) Sistema Único de Saúde    (2) Convênio de saúde    (3) Particular 

(4) Farmácia    (5) Benzedeira     

(6) Outro (especifique) ___________________ 

(88) Não se aplica      

(99) NS/NR 

ASERATS: ______ 
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Seção B: Perfil Social CODIFICAÇÃO 

B1 

a) O (A) Sr (a) sabe ler e escrever? 

(1) Sim                  (2) Não           (99) NS/NR 

b) Escolaridade: Quantos anos o (a) Sr (a) frequentou a escola?  

Nº de anos: ______ (Se nenhum, colocar “0”) 

BLERES:_______ 

 

BESCOL:_______ 

B2 

Qual é a renda mensal em Reais: 

Idoso:__________________      Família (incluir idoso):________________ 

(99) NS/NR 

BRENDI:________ 

 

BRENF:________ 

B3 

Qual(is) dessas rendas o (a) Sr(a) tem? (Pode ter mais de uma opção) 

(1) Não tem               (2) Tem                          (99) NS/NR 

B3a) Aposentadoria: _______       

B3b) Pensão: _______ 

B3c) Aluguel: _______                 

B3d) Trabalho Próprio: _______ 

B3e) Doações (família, amigos, instituições) : _______ 

B3f) Outras________________________________ 

 

 

BAPOS:________ 

BPENS:________ 

BALUGUEL:_____ 

BTRAPO:_______ 

BDOA:_________ 

BOUTR:________ 

B4 

No seu entender de acordo com sua situação econômica atual de que forma o(a) 

Sr (a) avalia suas necessidades básicas (como: alimentação, moradia, saúde, 

etc). 

(1) Muito boa                 (2) Boa                (3) Regular                        (4) Ruim                        

(5) Péssima                 (99) NS/NR 

BNECBAS:______ 

B5 

Em geral, em comparação com a situação econômica de outras pessoas de sua 

idade, diria que sua situação econômica é: 

(1) Melhor                     (2) Igual                      (3) Pior           

 (99) NS/NR 

BECONCOMP:___ 

B6 

Como o (a) Sr (a) avalia sua memória atualmente? 

(1) Excelente    (2) Muito Boa    (3) Boa  (4) Regular 

(5) Ruim           (6) Péssima         

(99) NS/NR 

BAVEMEM:______ 

B7 

Comparando com um ano atrás, o (a) Sr (a) diria que agora sua memória está... 

(1) Melhor   (2) Igual    (3) Pior 

(99) NS/NR 

BMEMPOS:_____ 

B8 

O Sr (a) desenvolvia alguma atividade? (na fase adulta) 

(1) sim                 (2) não           (99) NS/NR 

B8a) Nenhuma:______        B8b) Atividades domésticas: ______ 

B8c) Esporte/dança:_______   B8d) Trabalho voluntário/comunitário:______ 

B8e) Trabalho remunerado _______      

B8f) Outros: Quais?_______________ 

BNENHU:_______ 

BATVDOM:______ 

BESPD:________ 

BTRABVOL:_____ 

BTRABREM:_____ 

BOUTR:________ 

B9 

Atualmente o Sr (a) desenvolve alguma atividade? (atualmente) 

(1) sim               (2) não             (99) NS/NR 

B9a) Nenhuma: _______         B9b) Atividades domésticas: _______ 

B9c) Esporte/dança: _______   B9d) Trabalho voluntário/comunitário: _______ 

B9e) Trabalho remunerado: _______ 

B9f) Outros: Quais?___________________ 

NENHUM:_____ 

BATVDOME:____ 

BESPDAN:_____ 

BTRABVOLU:____ 

BTRABREMU:___ 

BOUTR:_______ 
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Seção C: Estilo de vida CODIFICAÇÃO 

C1 
O (A) Senhor (a) é fumante? 

(1) sim        (2) não       (99) NS/NR     Quantidade: _________ unidades/dia 

CFUM:_____ 

 

C2 

O (A) Senhor (a) consome bebida alcoólica? 

(1) sim        (2) não       (99) NS/NR     Quantidade: _________ dias/semana 

CALCOOL:______ 

 

 

C3 

O (A) Senhor (a) realiza atividade física? 

(1) sim               (2) não             (99) NS/NR 

Modalidade: _____________________ Frequência: _________ vezes/semana 

CATIV:______ 

 

 

C4 

Como o (a) Senhor (a) classifica seu nível de estresse? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           
 

CESTRESSE:_____ 

 

 

 

 

Seção D: Problemas de saúde autorreferidos 

O (A) Sr (a) no momento tem algum destes problemas de saúde? 

Problema de Saúde Sim Não 
NS/

NR 

Toma medicação 

prescrita pelo médico? 

Qual o nome? 

CODIFICAÇÃO 

D1 Anemia 1 2 99  DANEM:______ 

D2 Ansiedade/Pânico 1 2 99  DANSI:_______ 

D3 Artrite reumatóide/artrose 1 2 99  DREUM:_____ 

D4 Asma ou Bronquite 1 2 99  DASMA:______ 

D5 Audição Prejudicada 1 2 99  DAUDP:______ 

D6 Câncer, qual? 1 2 99  DQCANC:____ 

D7 DPOC (enfisema) 1 2 99  DCANC:______ 

D8 Diabetes Mellitus 1 2 99  DDIAB:______ 

D9 Depressão 1 2 99  DDEPR:______ 

D10 Derrame (AVE) 1 2 99  DDERRA:____ 

D11 Doença Cardíaca 1 2 99  DCARDI:_____ 

D12 Doença GI Alta  

(úlcera, hérnia, refluxo) 
1 2 99 

 DGASTR:_____ 

D13 Doença Vascular Periférica 

(varizes) 
1 2 99 

 DCIRC:______ 

D14 Doença Neurológica 

(Parkinson/Esclerose) 
1 2 99 

 DNEURO:____ 

D15 Hipertensão Arterial 1 2 99  DPRESS:_____ 

D16 Incontinência (Urinária/Fecal) 1 2 99  DINCUR:_____ 

D17 Obesidade 1 2 99  DOBES:______ 

D18 Osteoporose 1 2 99  DOSTE:______ 

D19 Problemas de coluna 1 2 99  DCOLU:______ 

D20 Visão Prejudicada (Catarata) 1 2 99  DCATAR:_____ 

D21 Ferida crônica 1 2 99  DFERID:______ 

D21 Outras, qual? 1 2 99  DOUTR:______ 
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ANEXO B – Questionário WHOQOL-Old 

 

INSTRUÇÕES 

 

Este questionário pergunta a respeito dos seus pensamentos, sentimentos e sobre certos 

aspectos de sua qualidade de vida, e aborda questões que podem ser importantes para você como 

membro mais velho da sociedade.  

Por favor, responda todas as perguntas.  

Se você não está seguro a respeito de que resposta dar a uma pergunta, por favor escolha a que 

lhe parece mais apropriada. Esta pode ser muitas vezes a sua primeira resposta.  

Por favor tenha em mente os seus valores, esperanças, prazeres e preocupações. Pedimos que 

pense na sua vida nas duas últimas semanas. 

 

Por exemplo, pensando nas duas últimas semanas, uma pergunta poderia ser:  

 

O quanto você se preocupa com o que o futuro poderá trazer? 
Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

Você deve circular o número que melhor reflete o quanto você se preocupou com o seu futuro 

durante as duas últimas semanas. Então você circularia o número 4 se você se preocupou com o futuro 

“Bastante”, ou circularia o número 1 se não tivesse se preocupado “Nada” com o futuro.  

 

Por favor, leia cada questão, pense no que sente e circule o número na escala que seja a melhor 

resposta para você para cada questão.  

 

 

Muito obrigado (a) pela sua colaboração! 

 

 
As seguintes questões perguntam sobre o quanto você tem tido certos sentimentos nas últimas duas 

semanas. 

 

old_01 Até que ponto as perdas nos seus sentidos (por exemplo, audição, visão, paladar, olfato, tato), 

afetam a sua vida diária? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

old_02 Até que ponto a perda de, por exemplo, audição, visão, paladar, olfato, tato, afeta a sua 

capacidade de participar em atividades? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

old_03 Quanta liberdade você tem de tomar as suas próprias decisões? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

old_04 Até que ponto você sente que controla o seu futuro? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

old_05 O quanto você sente que as pessoas ao seu redor respeitam a sua liberdade?  

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
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old_06 Quão preocupado você está com a maneira pela qual irá morrer? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

old_07 O quanto você tem medo de não poder controlar a sua morte? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

old_08 O quanto você tem medo de morrer? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

old_09 O quanto você teme sofrer dor antes de morrer? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

As seguintes questões perguntam sobre quão completamente você fez ou se sentiu apto a fazer 

algumas coisas nas duas últimas semanas. 

 

old_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? 

Nada Muito pouco Médio Muito Completamente 

1 2 3 4 5 

old_11 Até que ponto você consegue fazer as coisas que gostaria de fazer? 

Nada Muito pouco Médio Muito Completamente 

1 2 3 4 5 

old_12 Até que ponto você está satisfeito com as suas oportunidades para continuar alcançando outras 

realizações na sua vida? 

Nada Muito pouco Médio Muito Completamente 

1 2 3 4 5 

old_13 O quanto você sente que recebeu o reconhecimento que merece na sua vida? 

Nada Muito pouco Médio Muito Completamente 

1 2 3 4 5 

old_14 Até que ponto você sente que tem o suficiente para fazer em cada dia? 

Nada Muito pouco Médio Muito Completamente 

1 2 3 4 5 

 

 

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. 

old_15 Quão satisfeito você está com aquilo que alcançou na sua vida? 

Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem satisfeito, nem 

insatisfeito 
Satisfeito Muito satisfeito 

1 2 3 4 5 

old_16 Quão satisfeito você está com a maneira com a qual você usa o seu tempo? 

Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem satisfeito, nem 

insatisfeito 
Satisfeito Muito satisfeito 

1 2 3 4 5 
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old_17 Quão satisfeito você está com o seu nível de atividade? 

Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem satisfeito, nem 

insatisfeito 
Satisfeito Muito satisfeito 

1 2 3 4 5 

old_18 Quão satisfeito você está com as oportunidades que você tem para participar de atividades da 

comunidade? 

Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem satisfeito, nem 

insatisfeito 
Satisfeito Muito satisfeito 

1 2 3 4 5 

old_19 Quão feliz você está com as coisas que você pode esperar daqui para frente? 

Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem satisfeito, nem 

insatisfeito 
Satisfeito Muito satisfeito 

1 2 3 4 5 

old_20 Como você avaliaria o funcionamento dos seus sentidos (por exemplo, audição, visão, paladar, 

olfato, tato)? 

Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem satisfeito, nem 

insatisfeito 
Satisfeito Muito satisfeito 

1 2 3 4 5 

 

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. 

 

old_21 Até que ponto você tem um sentimento de companheirismo em sua vida? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

old_22 Até que ponto você sente amor em sua vida? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

old_23 Até que ponto você tem oportunidades para amar? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

old_24 Até que ponto você tem oportunidades para ser amado? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

Você tem algum comentário sobre o questionário?  

 

 

OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO. 
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ANEXO C – FOLHA DE ROSTO DA PLATAFORMA BRASIL 
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ANEXO D – TERMOS DE AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
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ANEXO D - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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