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1 INTRODUÇÃO

1.1 ABORDAGEM DO TEMA

A questão do envelhecimento na sociedade atual vem tomando uma dimensão cada

vez maior, resultado, principalmente, da diminuição dos índices de mortalidade geral e

fecundidade, ocasionando o aumento de idosos em todo o mundo, fator determinante para que

o tema envelhecimento faça parte, constantemente, de estudos nas ciências sociais, na

medicina e na política, ganhando, inclusive, maior visibilidade na mídia televisiva e nos

jornais de maior circulação em todo o mundo. A Organização Mundial de Saúde (OMS) prevê

um aumento ainda maior da população com mais de 60 anos, estimando que, em 2050,

existirá cerca de dois bilhões de pessoas idosas no mundo, a maioria delas vivendo em países

em desenvolvimento. No Brasil, as estimativas apontam que haverá cerca de 34 milhões de

idosos em 2025 com predominância para a faixa etária acima de 80 anos (ORGANIZAÇÃO

MUNDIAL DA SAÚDE, 2000).

Dessa forma, o processo da transição demográfica em alguns países, e em diferentes

continentes, representa o centro das preocupações de um conjunto de iniciativas

internacionais relacionadas com a velhice. A estratégia proposta pela Organização das Nações

Unidas (ONU) é a de garantir, à população que envelhece, segurança e dignidade,

considerando as pessoas idosas cidadãos e cidadãs com plenos direitos.

Em sua primeira assembléia mundial sobre o envelhecimento, em 1982, a ONU adotou

um Plano de Ação Internacional para o envelhecimento que estabeleceu, de forma ampla,

diretrizes e princípios gerais para se enfrentar o desafio do envelhecimento populacional, e

que se constituiu na base das políticas públicas de hoje, elaboradas para este grupo de

população (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2002a).

A II Assembléia Internacional em Madri 2002, enfatizou o conceito de

envelhecimento ativo, considerado como um processo pelo qual se otimiza as oportunidades

de bem estar físico, social e mental, com o objetivo de ampliação de uma vida saudável, da

produtividade e da qualidade de vida na velhice (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS,

2002b).

Compreende-se que o conceito de envelhecimento ativo, consolidado por esta

assembléia, pode também ser interpretado como a idéia de criação de oportunidades de

emprego para as pessoas com mais de 60 anos. Contudo, seria ingênuo restringi-lo a este

aspecto. Este novo conceito representa uma mudança radical na imagem anteriormente
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dominante sobre a velhice, que deixa de ser sinônimo de exclusão e incapacidade para

assumir um conceito de total inserção social.

O acelerado ritmo do crescimento da população idosa é um fato presente em grande

parte dos países em desenvolvimento, entre eles o Brasil e outros países latino-americanos

(RAMOS et al., 1993). A transição demográfica é uma realidade hoje, no Brasil, e a

população idosa, o grupo que apresenta as maiores taxas de crescimento, sendo o maior

aumento proporcional dentre os países mais populosos do mundo.

De acordo com o Censo de 2000, havia no Estado do Rio Grande do Norte 250.594

idosos, sendo que destes 55 % (136.475) são de mulheres, enquanto que 45% (114.119) são

de homens (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2000).

No município de Natal, nesse mesmo período, a população local era de 734 mil

pessoas, com aproximadamente 8% desta constituída por idosos, correspondendo  a 57.000

idosos na faixa etária de 60 anos e mais.

Cinco anos depois, o Estado já contava com uma população idosa ,com 60 anos e mais

de 297.083 habitantes, em valores absolutos, representando 9,9% em valores relativos

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2005). Segundo a

contagem da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio (PNAD), realizado pelo

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município de Natal, no ano 2007, tem

uma população de 774.205 habitantes, com expectativa de vida em torno dos 70,1 anos,

semelhante à média do Brasil, que é de 72,4 anos. Possui uma população idosa de 56.269

habitantes, distribuídos na faixa etária de 60 anos e mais, correspondendo a 7,27% do total da

população (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2006).

A expectativa de vida dos brasileiros, que em 1900 não alcançava os 35 anos de idade,

em 1950 atingiu 43 anos, em 2000 já era de 68 anos, aumentando para 71,8 anos de idade em

2005 e para 72,4 anos em 2006, com previsão de atingir 80 anos em 2025, devendo passar,

entre 1960 e 2025, da 16a para a sexta posição mundial entre os países mais envelhecidos do

mundo (UCHÔA et al., 2002; PACHECO; SANTOS, 2004). Ao mesmo tempo, a esperança

de vida, considerada pela sociedade uma conquista, apresenta-se como um grande desafio

para as políticas públicas governamentais.

Dentre os determinantes do envelhecimento, estão o desenvolvimento científico e

tecnológico aliado à inserção da mulher no mercado de trabalho e aos efeitos do processo de

industrialização, que propiciaram o declínio das taxas de natalidade e de mortalidade, e a

diminuição do movimento migratório, apontados como os principais fatores para

envelhecimento das populações (VERAS, 2003).
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Segundo Fries (1980), o envelhecimento populacional avança em decorrência do

desenvolvimento da ciência, da engenharia genética e da biotecnologia, devendo alterar, em

um futuro próximo, não apenas indicadores demográficos, como a expectativa de vida, mas o

próprio limite do tempo de vida, ou relógio biológico. O desafio, que se apresenta, é a

elaboração de cenários em que os avanços da ciência e da tecnologia permitam, ao ser

humano, alcançar esses limites de forma independente, menos fragilizado, livre de doenças

crônicas e com uma expectativa de vida que se aproxime do relógio biológico máximo

(VERAS, 2003).

Analisada por tantos gerontólogos e geriatras, sabe-se que a velhice não é sinônimo de

doença. Mas quanto maior a etapa da vida do idoso, maiores são os riscos potenciais para a

instalação das incapacidades, da dependência física e cognitiva. No Brasil, o envelhecimento

começa a se caracterizar por um aumento gradual das incapacidades funcionais da vida diária,

associado às condições sócio-econômicas adversas da maioria das pessoas desse grupo. A

mortalidade é substituída por morbidades e a manutenção da capacidade funcional surge

como um novo paradigma de saúde, relevante para o idoso (SILVA et al., 2005).

Além das modificações físicas, próprias da fase de envelhecimento do ser humano,

convive-se com a desvalorização da pessoa idosa, associando-se à noção de velhice, o

conceito de última fase da vida, sinônimo de doenças, de perdas, de dependência e inutilidade,

e da proximidade da morte ou do fim.

Ainda nas últimas décadas do século XX, as pessoas enfrentavam uma velhice inativa

e com problemas de saúde. Esse quadro começou a mudar quando o processo de

envelhecimento da população tornou-se uma realidade, acompanhado pelo desenvolvimento

social e urbano, melhoria das condições sanitárias ambientais nas cidades e pelo

desenvolvimento da tecnologia em saúde e da indústria farmacêutica, através da descoberta

dos antibióticos.

A eficácia com que se combatem as doenças da idade, somada a alguns índices

demográficos, são também fatores responsáveis pelo crescimento da população idosa. A taxa

de fecundidade, ou o número de filhos que uma mulher teria no final da sua idade reprodutiva

era 6,2 em 1940, caiu para 2,3 no ano 2000. A mortalidade total ou o número de pessoas que

morrem por 1000 habitantes em cada ano apresentou um declínio na última metade do século

20. Esse índice era de 21 pessoas em 1950 e chegou a 6,9 no final do século (INSTITUTO

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2000).

O acelerado ritmo do envelhecimento no Brasil trás novos desafios para a sociedade

brasileira num contexto de profundas transformações sociais, urbanas, industriais e familiares,
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com o surgimento de um novo tipo família cujas mudanças, passam por uma nova

constituição, tanto no que se refere a vínculo, como as relações intergeracionais, além de

outras dificuldades características das funções a ela atribuídas, comprometendo sua função do

cuidar, proteger e acolher o pai ou o avô idosos e dependentes para as atividades da vida

diária (RAMOS et al.1987).

O aumento da expectativa de vida, se por um lado é um marco de vitória da saúde

pública, devido aos avanços da ciência, da engenharia genética e da biotecnologia, por outro,

aumenta a responsabilidade do governo e dos profissionais, pelo fato de entender-se que o

envelhecimento não é homogêneo e, portanto, a velhice bem sucedida não é uma realidade da

maioria dos idosos brasileiros, devido aos poucos ganhos pelos idosos diante das conquistas

merecidas .

As pessoas que vivem mais se apresentam mais vulneráveis à aquisição de patologias

crônico-degenerativas, com possibilidades, muitas vezes, de ficarem com dependência

funcional, e conseqüentemente, familiar, emocional e econômica. Frente a esta situação, a

permanência do idoso junto à sua família pode tornar-se problemática, uma vez que os

elementos sócio-econômicos também se alteram, especialmente, quando há comprometimento

da funcionalidade do idoso que venha a criar a necessidade de um cuidador. Em geral, se

identifica cada vez mais idosos vivendo sozinhos, frágeis ou dependentes, desamparados

pelos familiares e, com necessidade permanente de serem cuidados por alguém.

Na conjuntura das famílias de baixa renda, não há condições de manter o idoso em seu

próprio meio. Dentre os recursos assistenciais da sociedade para atender essa demanda tem-se

o asilo, que segundo Cancian e Dias (2000), surge com o intuito de resolver problemas de

pessoas necessitadas, especialmente os relacionados aos cuidados da vida diária, que em

última instância, envolvem também custos financeiros para a manutenção de sua saúde.

Quanto mais dependente , física ou financeiramente , for o idoso, maior a chance de vir a ser

institucionalizado.

A instituição asilar, nada mais é do que uma antiga modalidade de atendimento para

pessoas com limitações, sem moradia ou sem familiares, instituídos há bastante tempo pela

política de previdência social no Brasil, hoje denominada de Instituição de Longa

Permanência para Idosos - ILPI, definidas como “instituições governamentais ou não

governamentais, de caráter residencial, destinada a domicilio coletivo de pessoas com idade

igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, em condição de liberdade e

dignidade e cidadania” (BRASIL, 2005).

As mudanças na família, associadas ao aumento da população que envelhece, e a
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demanda cada vez maior por modalidades de atendimento desse tipo de moradia, as ILPI

surgem como um novo cenário nas sociedades atuais, que, certamente não são o melhor local,

nem o modelo de atenção mais indicado para essa população. Contudo, observa-se que é cada

vez mais evidente, o aumento desse tipo de instituição no Brasil, sendo reconhecidas e

estabelecidas políticas publicas de proteção ao idoso, que, regulamentam o funcionamento das

mesmas.

Algo importante a se considerar sobre as ILPI, é que incorporaram uma nova

dimensão, amparada pelo estatuto do idoso, que é a de cuidar de idosos necessitados por

várias modalidades de serviços.  Apesar dessa inovação, já ter sido aprovada por lei, as

mudanças necessárias ao seu cumprimento ainda estão longe de ocorrerem. Trata-se de uma

mudança profunda, que requer ajuda governamental em termos de recursos humanos

qualificados e técnicos especializados, além de uma estrutura física mínima exigida,

adequada para o idoso.

Devido ao rápido crescimento da população idosa no Brasil, as ILPI surgem como

uma alternativa urgente devido os fatores já descritos, sendo necessário a realização de

estudos que possam vir a contribuir com perspectivas de melhorias para os idosos sem

possibilidades de residir com a família.

As ILPI se constituem de espaço físico semelhante a grandes alojamentos ou

internatos, submetidos a regras de entrada e saída e poucas oportunidades de socialização,

sentimentos de afeto e sexualidade ativa. São conhecidos como abrigos que prestam cuidados

necessários às pessoas que estejam na finitude da vida (SILVA, 1997).  Percebe-se que,

gradativamente, os estabelecimentos privados passaram a fazer parte desse cenário, gerando a

necessidade de  redefinição e complementação  dos seus objetivos e adequação da  legislação

pertinente.

Para Chaimowicz e Greco (1999), o aumento da demanda de serviços

institucionalizados para idosos é conseqüência de uma transição social, na qual se destaca a

presença da mulher no mercado de trabalho, antes considerada personagem principal no

cuidado dos pais ou sogros. Esses novos arranjos familiares - mulheres vivendo sozinhas,

mães solteiras, casais separados ou sem filhos e filhos que saem de casa cedo - afastam as

chances de se vivenciar o envelhecimento em ambiente familiar seguro (BERQUÓ, 1996).

Ainda segundo Chaimowicz e Greco (1999) existe uma alta prevalência de fatores de

risco para a institucionalização de idosos que vivem nas comunidades das principais capitais

brasileiras, tais como: morar sozinho, suporte social precário, aposentadoria com rendimento

baixo, viuvez e aumento de gastos com a saúde, cada vez maiores no Brasil.
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Os estudos de Telles Filho e Petrilli Filho (1999), abordam as causas da inserção dos

idosos em asilos. Dentre elas, destaca: condições precárias de saúde, idade avançada,

debilidade física, alterações no comportamento (doenças, alterações cognitivas), dificuldades

para exercer atividades laborais do dia a dia. Todas essas questões, somadas às dificuldades

financeiras e à falta de respaldo familiar, tem sido fatores determinantes para que, cada vez

mais, os idosos procurem  esse tipo de instituições para morar.

A ida de um idoso para uma instituição de longa permanência pode ser uma alternativa

e, em algumas situações, uma opção única. Os conflitos familiares que envolvem o idoso, a

ausência temporária de um cuidador domiciliar, ou mesmo a solidão, causada pela falta de um

parente com quem possa morar, ou servir de companhia por algumas horas ao dia,

especialmente em se tratando de idosos com perda da capacidade funcional, têm sido os

fatores determinantes para decisões dessa natureza (CHAIMOWICZ, 1997)

Entende-se que a maioria dos asilos, não são locais totalmente apropriados às

necessidades de uma pessoa idosa, pois  nem sempre oferecem uma assistência global, na qual

incluem-se, as atividades de lazer e de assistência à saúde, limitando-se, muitas vezes, aos

cuidados básicos de higiene, sono e alimentação. Ademais, esses lugares também dificultam

as relações interpessoais no contexto comunitário, indispensáveis à manutenção da QV da

pessoa idosa pela vida e pela construção da sua cidadania (CHAIMOWICZ, 1997).

Partindo-se do entendimento sobre o que vem a ser uma ILPI e da percepção do

aumento na demanda dos idosos por esse tipo de instituição, torna-se claro que há necessidade

de novos estudos que possam redefini-la,  tornando-a mais humana. Para isto seria necessário

que todas as instâncias governamentais fizessem a sua parte no caminho da  melhoria  da

condição de vida do idoso institucionalizado.

Nesse contexto institucionalizado, típico de pessoas idosas imersas em seu processo de

envelhecimento, também ocorre um processo permanente e lento de instalação de síndromes

de fragilidades, cujas conseqüências são a imobilidade no leito e a diminuição das

capacidades visual, auditiva, cognitiva e física o que, muitas vezes, compromete a  autonomia

e independência e levantam uma questão atual e pertinente, sobre a qualidade de vida desses

idosos.

Alguns obstáculos à melhoria de serviços institucionalizados, tem sido a falta de apoio

governamental, considerando-se que a própria política de atenção ao idoso no município de

Natal ainda é incipiente. Atualmente, iniciativas isoladas por algumas esferas governamentais

estão ocorrendo na perspectiva de melhorias à população idosa, na busca pela criação de uma

rede de prestação de serviços e de programas assistenciais voltados para a saúde, para o



23

convívio familiar, a integração social e lazer além, de uma preocupação com a formação

continuada de profissionais e pessoas no atendimento ao idoso e que representam um grande

desafio para a reestruturação das ILPI.

A realidade da institucionalização do idoso no Brasil, especialmente a qualidade seu

atendimento, tem sido uma preocupação dos organismos sociais que defendem os direitos da

pessoa idosa. Observa-se haver uma disparidade entre a disponibilidade existente, a

distribuição de recursos técnicos e humanos para esse atendimento e a diversidade da

demanda de idosos, entre as diferentes regiões brasileiras, e entre as áreas urbanas e rurais,

aspectos considerados como fatores contribuintes para a sua ineficiência (PAVARINI,1996).

Um dos aspectos mais importantes, quanto à institucionalização de idosos, que deve

ser considerado, é de que esse problema, por envolver vários segmentos, necessita de uma

ampla discussão, que deve incluir não somente os órgãos públicos competentes, mas também

o próprio idoso e a sua família e  toda a sociedade, dado o seu grau de significância para

todos. Portanto, deve-se entender e apreender como essa modalidade de moradia pode afetar a

qualidade de vida de todos: idosos, famílias, sociedade e governos.

A decisão de levar um idoso para habitar numa ILPI geralmente se sustenta, como

uma alternativa, em variadas situações: viuvez; a inexistência de filhos ou, mesmo havendo

filhos, esses não têm condições de cuidar do idoso; falta de espaço adequado na casa da

família;  conflitos familiares,  ausência de um cuidador;  alto grau de dependência da pessoa

idosa sem que seus familiares possam atendê-lo no cotidiano de suas vidas.

Ainda segundo Pavarini (1996), a qualidade de vida na velhice ganha um sentido

amplo e necessário, criando-se a necessidade de um olhar crítico, que vai além de

intervenções a respeito das alterações do envelhecimento e de suas conseqüências, a fim de

proporcionar ao idoso bem estar e maior capacidade funcional.

Tendo em vista a variabilidade do conceito de qualidade de vida (QV) e sua

subjetividade, para que se possa melhor orientar as políticas de envelhecimento bem sucedido,

parece ser imprescindível conhecer o que, para a maioria dos idosos, está relacionado ao bem

estar, à felicidade, à realização pessoal e outros comportamentos que indicam qualidade de

vida nessa faixa etária.

Embora não haja um consenso a respeito do conceito de QV, alguns aspectos devem

ser levados em consideração na elaboração desse construto, de acordo com as diversas

culturas, incluindo-se subjetividade, multi-dimensionalidade e presença de dimensões

positivas e negativas (FLECK et al., 1999). Portanto, a avaliação da QV deve-se basear na

percepção do indivíduo sobre o seu estado de saúde, englobando-se  aspectos gerais da vida e
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do bem-estar, isto é, experiências subjetivas, influenciadas também pelo contexto cultural em

que está inserido (CICONELLI, 2003).

Nesse estudo, o conceito de QV adotado é o definido pela OMS como sendo “a

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

nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”

(WHOQOL GROUP, 1995, p. 1403).

Para estudar essa temática, é importante compreender que a QV possui aspectos

múltiplos relacionados à percepção da pessoa idosa que serão analisados, incluindo-se as

habilidades sensoriais, autonomia, atividades passadas, presentes e futuras, participação

social, morte e morrer e questões relacionadas à intimidade dos idosos, que podem interferir

na QV dos idosos residentes em instituições.

Diante do exposto e, principalmente, da problemática apresentada sobre a

institucionalização do idoso e a sua qualidade de vida, este estudo pretende responder ao

seguinte questionamento: Quais os aspectos considerados relevantes pelos idosos pesquisados

sobre sua qualidade de vida, no contexto institucional, de acordo com a escala de QV do

WHOQOL-OLD?

Ao se fazer esse questionamento, partimos da premissa de que o idoso residente em

Instituição de Longa Permanência (ILP), encontra-se vivendo em condições de

vulnerabilidade por estar submetido à situação de abandono, falta de afetividade, solidão e

dependência nas suas atividades da vida diária, o que pode afetar  sua qualidade de vida.

Especificando-se o objeto de estudo - a qualidade de vida dos idosos residentes em

ILPI- tornou-se imprescindível o aprimoramento das abordagens técnico-científicas. Sendo

assim, espera-se poder contribuir, direta ou indiretamente, na melhoria do cuidado oferecido a

essa faixa etária da população, diminuindo as complicações evitáveis e, conseqüentemente,

melhorando sua QV.

1.2 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO

A necessidade do desenvolvimento de uma investigação sobre a qualidade de vida dos

idosos residentes em ILPI surge à medida que se toma conhecimento das condições de vida

dessa população e seus problemas de ordem social e de saúde.

A preocupação e a escolha dessa temática como foco de estudo surgiu como fruto da

minha experiência profissional ao integrar a equipe técnica da Vigilância Sanitária da

Secretaria Municipal de Saúde, da cidade de Natal, R.N. No desenvolvimento das inspeções
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desses estabelecimentos, foi possível observar, de perto, as instituições que abrigam idosos,

bem como, percorrer um longo caminho que incluiu desde a investigação sanitária até o

contato mais direto com o idoso, em algumas situações especiais.

Essa experiência permitiu-me, ainda, refletir sobre: as situações de abandono, pobreza

e solidão vividas por muitos daqueles que ali residem; a estrutura física, inadequada às suas

necessidades e o acompanhamento sistemático das especificidades do envelhecimento, que

podem afetar  a qualidade de vida.

Na tentativa de resgatar a dignidade e o respeito dos idosos institucionalizados, a

Vigilância Sanitária (VISA) e o Ministério Público, a partir do segundo trimestre de 2006,

definiram como trabalho prioritário, a fiscalização e o monitoramento das ILPI através das

observações sobre as condições de vida em que se encontram esses indivíduos, geralmente

fragilizados, com presença de patologias de base instaladas e sem acompanhamento

sistemático de uma equipe multiprofissional de saúde.

Trata-se de uma realidade na qual percebe-se haver ausência de vínculo afetivo e

isolamento social, não havendo, igualmente, articulação entre a rede de atenção básica de

saúde e os demais níveis de atendimento em saúde, fato que  implica no estabelecimento de

diagnósticos imprecisos,  impedindo um atendimento focado nos problemas mais inerentes ao

envelhecimento.  Além disso, o ambiente social, no qual estão inseridos, é limitante e

inadequado para atendimento de suas necessidades.  Esta problemática leva a considerar-se

que tais condições  podem afetar a qualidade de vida do idoso institucionalizado.

Desta forma, compreende-se haver a necessidade de estratégias que promovam, a

médio e em longo prazo, a melhoria dos cuidados referentes aos aspectos sanitários e de

atenção à saúde do idoso que possibilitem uma QV digna a essa faixa da população.

Por outro lado, o crescimento significativo deste grupo populacional em ILPI,

demanda que voltemos nossa atenção para os aspectos da vida em nossa sociedade. Diante

dessa realidade, é necessário que se desenvolvam estudos específicos sobre as condições que

permitem uma boa qualidade de vida na velhice, bem como as variações que a idade

comporta. O assunto reveste-se de grande importância científica e social. Além disso,

possibilitará a criação de alternativas de intervenção visando o bem-estar de pessoas idosas

(FLECK et al., 2003).

Assim, este estudo busca aprofundar os conhecimentos sobre qualidade de vida do

idoso institucionalizado, de acordo com a compreensão deles mesmos. Ao realizarmos essa

pesquisa, esperamos que os resultados venham subsidiar os profissionais que atuam junto às

pessoas idosas, para que possam intervir positivamente na melhoria da assistência
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desenvolvida, além de buscar meios que auxiliem na realização dos cuidados desenvolvidos

na instituição.

A realização desse estudo torna-se relevante no sentido de possibilitar mudanças

necessárias à melhoria da qualidade de vida do idoso institucionalizado e contribuir para o

aumento da literatura especializada.

1.3 OBJETIVOS DO ESTUDO

1.3.1 Objetivo Geral

Avaliar a Qualidade de Vida dos idosos residentes em Instituições de Longa

Permanência com vistas a sua percepção.

1.3.2 Os objetivos específicos

 Caracterizar os idosos residentes quanto aos aspectos sóciodemográficos, atividades

relacionadas à saúde e a institucionalização;

 Identificar que aspectos da QV medida pelas facetas do WHOQOL-OLD, foram mais

afetadas para os idosos institucionalizados.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

Para melhor compreensão da temática deste estudo sobre a qualidade de vida e a

institucionalização do idoso, é importante relacionar estes tópicos a alguns aspectos que serão

abordados neste capítulo: fatos relacionados ao envelhecimento da população,  considerações

sobre o idoso, a Política Nacional do Idoso, além de outras questões, inerentes à

institucionalização e, em seguida, tratar do conceito de qualidade de vida conforme nosso

entendimento para o propósito do estudo.

2.1 PENSANDO O ENVELHECIMENTO DEMOGRÄFICO

O envelhecimento da população foi um dos acontecimentos de maior impacto no final

do século XX e, seguramente, será crucial na construção da história do presente século.  A

estimativa mundial atual é de que existem 540 milhões de idosos, sendo que 330 milhões

estão vivendo em países em desenvolvimento (PAHO 1999a; 2002a) e que em 2020 haverá

1,2 bilhão de idosos em todo o mundo (KALACHE, 1996); (PAHO, 2002c).

O Brasil, à semelhança dos demais países em desenvolvimento, está passando por um

processo de envelhecimento rápido e intenso. Em números absolutos, é uma das maiores

populações de idosos em todo mundo. Na década de 40, o percentual de idosos na população

total brasileira, era de 4,5%; nos anos 80, esse valor cresceu para 6.3% e no ano 2000,

aumentou para 8,5%. Estima-se que em 2025, 14% da população total do país seja de idosos

na faixa etária de 60 anos e mais (CAMARANO, 2002).

Em estudos sobre envelhecimento, constata-se que, em quase todos os países do

mundo, esse índice duplicará ou triplicará nas próximas décadas, representando uma transição

demográfica sem precedentes (PAHO, 2002c).

A transição demográfica é um processo gradual pelo qual, uma sociedade passa de

altas taxas de fecundidade e mortalidade para taxas baixas. É caracterizada pela diminuição da

mortalidade infantil, decorrente da diminuição das doenças infecciosas e parasitárias. A

parcela da população que mais cresce, atualmente, é a dos idosos, sobretudo os com mais de

80 anos.

Segundo Médici e Beltrão (1993) O fenômeno da transição demográfica é composto

de três fases. Na primeira delas, ocorrem elevadas taxas de natalidade e mortalidade,

determinando baixo crescimento populacional. Na segunda, estão presentes taxas elevadas de

natalidade e queda das taxas de mortalidade, provocando crescimento populacional
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significativo. Na seqüência, as taxas de natalidade também começam a declinar.  Esta fase

constitui a transição para a terceira, que se caracteriza por, novamente, baixo crescimento

populacional, agora determinado por baixas taxas de natalidade e mortalidade.

Historicamente, a transição demográfica, nos países desenvolvidos, esteve associada à

Revolução Industrial, aos seus efeitos, mesmo que prolongados, e ao desenvolvimento de

tecnologias da área médica e farmacológica.

Nesses países, a transição e seus três ciclos foram encerrados na parte inicial do século

passado. Nos países em desenvolvimento, a explosão populacional, característica da segunda

fase, esteve também associada ao crescimento econômico e à importação das tecnologias da

área da saúde  já desenvolvidas.

No Brasil, as elevadas taxas de crescimento populacional ocorreram até o final dos

anos 70 e equivaleram a ponto de inflexão da curva da transição demográfica (RAMOS;

VERAS; KALACHE, 1987).

Baseando-se em padrões da OMS, e em face da velocidade em que a transição

demográfica ocorreu, o Brasil, em poucos anos, passou de um país jovem para um país

estruturalmente idoso, como decorrência do declínio da fecundidade, e não apenas da queda

das taxas de mortalidade (CHAIMOWICZ, 1997).

Durante as quatro primeiras décadas do século XX, o Brasil apresentava grande

estabilidade de sua estrutura etária, principalmente devido à pequena oscilação das taxas de

natalidade e mortalidade.  Estima-se que o coeficiente de mortalidade tenha declinado de 29,1

por mil, em 1900, para 24,4 por mil em 1940. A esperança de vida ao nascer pouco variou no

período, passando de 33,3 para 37,6 anos para homens e 34,1 para 39,4 anos para mulheres

(CAMARGO; SAAD, 1990).

A partir de 1940 inicia-se o processo de declínio rápido da mortalidade,  que passou a

13%, contra 16% nas quatro décadas anteriores, o que se prolongaria até a década de 70

(CAMARGO; SAAD,1990). A esperança de vida aumentou quatro anos para homens (como

nas quatro décadas anteriores) e 6,8 anos para mulheres (5,4 anos no período anterior), e

alcançou 53,7 anos em 1970 (CARVALHO; WONG, 1995; CAMARGO; SAAD, 1990).

A combinação de menores taxas de mortalidade e elevadas taxas de fecundidade

determinou o aumento do crescimento vegetativo, e a população brasileira saltou de 41

milhões para 93 milhões de pessoas entre 1940 e 1970, crescendo em média 2,8% ao ano. A

estrutura etária da população, no entanto, não se alterou, pois a redução da mortalidade deveu-

se, principalmente, à queda das taxas de mortalidade específicas da infância.

Sendo "preservadas" mais crianças, o efeito sobre a distribuição etária foi semelhante
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ao aumento da fecundidade, levando a um "rejuvenescimento" da população. Nessas três

décadas, as proporções de jovens e de idosos representaram, em média, respectivamente

42,3% e 2,5% do total (CARVALHO, 1993).

Somente a partir de 1960, com o declínio da fecundidade em algumas regiões mais

desenvolvidas do Brasil, iniciou-se o processo de envelhecimento populacional no país.

De acordo com a Pesquisa Nacional de amostra em Domicílios (PNAD), realizada na

década de 70, o fenômeno se estendeu, paulatinamente,  às demais regiões brasileiras, tanto

nas áreas urbanas quanto rurais, e a todas as classes sociais. A taxa de fecundidade total caiu

de 5,8 para 2,7 filhos por mulher, entre 1970 e 1991, redução  superior a 50% (IBGE, 1996).

Como conseqüência, o peso relativo do número de jovens declinou de 41,9% para

34,7% no mesmo período e a proporção de idosos cresceu de 3,1% para 4,8%. O índice de

envelhecimento da população, que era igual a 6,4% em 1960, alcançou 13,9% em 1991,

incremento superior a 100%, em apenas três décadas.

Se no início do século XXI, a proporção de indivíduos que alcançava os 60 anos de

idade se aproximava de 25%, em 1990 ela superava 78,0% entre as mulheres e 65,0% entre os

homens; a esperança de vida ao nascer já ultrapassava os 65 anos (IBGE, 1994; CAMARGO;

SAAD, 1990).

Nos últimos 25 anos observou-se, claramente, esse processo de envelhecimento

demográfico no Brasil. O censo de 1980 (IBGE) indicou que, nesse ano, 6,1% (7,2 milhões de

uma total de 118,6 milhões) da população tinha sessenta anos ou mais. Em 2005, essa

população foi projetada em 8,8%, devendo chegar a, pouco mais de 24,0% em 2050

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2004).

No período de vinte e cinco anos – 1980 a 2005 –, o crescimento total da população

foi de 55,3%; o referente a idosos superou 126,3%. Destaca-se, desses números, a faixa de

idade com mais de oitenta anos, que apresentou um crescimento de 246,0%, refletindo a

ocorrência do que caracteriza uma transição demográfica acelerada (INSTITUTO

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2005).

A projeção da pirâmide etária para o ano de 2025 mostra que o grupo de idosos,

confirmadas as premissas do IBGE, representará cerca de 15,1% da população brasileira.

Cabe mencionar que, no período compreendido entre os anos de 2025 e 2050, o desenho da

pirâmide brasileira já terá alcançado relativo equilíbrio, de modo que a reorganização dos

sistemas previdenciário e de saúde precisarão ter passado por reformas,  ou estarem em fase

bastante adiantada, caso contrário,  a situação social da população idosa ficará seriamente

comprometida (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2006).
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Quanto à taxa de fecundidade, as informações disponíveis indicam forte tendência

decrescente, de 4,06 filhos por mulher em 1980, para 1,85 em 2050, sendo este o movimento

que, de fato, explica o aumento da proporção dos idosos na população total (para 2050, a

projeção é próxima de 25%).  A Organização Mundial da Saúde, em documento recentemente

publicado sob o título “Envelhecimento ativo: uma política de saúde”,  resume a situação dos

efeitos da transição demográfica e faz previsões,  nada favoráveis,  para os países em

desenvolvimento, que somam a esse cenário os problemas de difícil transposição, relativos à

transição nutricional, onde as mudanças nos padrões de vida e trabalho, são acompanhadas

por uma transformação no padrão das doenças, apresentando maior impacto nos países em

desenvolvimento (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2005).

Em 1990, 51,0% da carga global de doenças, em países em desenvolvimento e

recentemente industrializados, era representada por doenças não transmissíveis, doenças

mentais e lesões.

Em 2020, a carga dessas doenças irá aumentar para aproximadamente 78,0%. De

acordo com Kalache (1996), a estrutura das causas de mortes na população idosa tem seguido

um mesmo padrão, tanto em países desenvolvidos como nos em desenvolvimento, ou seja, a

diminuição gradual das taxas de mortalidade por doenças infecciosas e aumento das taxas de

mortalidade por: doenças crônicas e degenerativas, doenças isquêmicas cardíacas e

cardiovasculares,  neoplasias e  doenças respiratórias. Para 2020,  estima-se que 77% das

causas de mortes nos idosos, serão doenças não transmissíveis, derrames, enfartes, diversos

tipos de câncer, diabetes e hipertensão.

Segundo Chaimowicz (1997), a transição epidemiológica tem uma trajetória diferente

no Brasil do que na da maioria dos países desenvolvidos e em alguns países latino-americanos

como: Chile, Cuba e Costa Rica. Isso significa que não haveria, propriamente, uma transição,

mas superposição entre as etapas marcadas por alguns aspectos graves, que vão desde a

presença concorrente de doenças transmissíveis e doenças crônico-degenerativas, até a

incidência de doenças como dengue e cólera, ou o recrudescimento de outras ,como a malária,

hanseníase e leishmanioses, caracterizando uma situação não unidirecional, denominada

"contra-transição”, além da existência de situações epidemiológicas distintas, em diferentes

regiões (polarização epidemiológica).

A diminuição do movimento migratório é hoje apontada como um dos principais

fatores responsáveis pelo envelhecimento das populações. Nos últimos 40 anos, aconteceram

movimentos migratórios que ocasionaram uma intensa concentração urbana da população.

Esta saída, da área rural para a cidade, refletiu-se em transformações sociais e
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econômicas que afetaram, principalmente, a população que se encontrava em processo de

envelhecimento, nos grandes centros. Muitos idosos, que migraram da zona rural, tiveram

pouco acesso à escolaridade na época da infância e adolescência, quando freqüentar a escola

era considerado privilégio de poucos (RAMOS et al., 1993); (NEGRI et al., 2004).

Apesar de ainda existirem muitos idosos vivendo na zona rural, o Brasil é hoje uma

sociedade predominantemente urbana, com famílias multigeracionais vivendo em pequenas

moradias, restritas em espaço. O perfil do idoso vivendo nessas cidades é de uma população

bastante carente, com baixa escolaridade e com alta prevalência de doenças crônicas (VERAS

et al., 1987); (RAMOS, 2003).

O processo de envelhecimento progressivo, a que está submetida a população mundial,

atinge também o Estado do Rio Grande do Norte. Os números dos últimos censos

demográficos comprovam esse fato. No censo de 1991, o Estado possuía 200 mil habitantes

com idade superior a 60 anos. Esse valor correspondia a 8,2% da população total de

2.415.567.  No ano 2000, a população potiguar passou para 2.776.782 e o universo de idosos

com mais de 60 anos saltou para 250 mil ou 9,0% do total (INSTITUTO BRASILEIRO DE

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2000).  Em 2005, de acordo com os dados do PNAD,

atingiu 297.083 idosos (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA,

2005). Através desses dados vê-se que o envelhecimento da população norte-riograndense

também é uma realidade.

2.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE O IDOSO

Para a Organização das Nações Unidas – ONU, o ser idoso difere para países

desenvolvidos e para países em desenvolvimento. Nos primeiros, idosos são os seres humanos

com 65 anos e mais; nos segundos, idosos são aqueles com 60 anos e mais. Essa definição foi

estabelecida em 1982, durante a Primeira Assembléia Mundial das Nações Unidas sobre o

Envelhecimento da População, relacionando-se com a expectativa de vida ao nascer e com a

qualidade de vida que as nações propiciam a seus cidadãos (ORGANIZAÇÃO DAS

NAÇÕES UNIDAS, 1982).

Assim sendo, no Brasil, é considerado idoso quem tem 60 anos e mais, ou ainda, para

determinadas ações governamentais, considerando-se as diferenças regionais verificadas no

país, aquele que, mesmo tendo menos de 60 anos, apresenta acelerado processo de

envelhecimento (BRASIL, 1996). A legislação brasileira qualifica o que entende por idoso,

estando explicitado no Estatuto do Idoso, conforme a Lei n.º 10.741, em seu artigo 1º: “É
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instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com

idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos”. Esse critério é o adotado no presente estudo

sem, todavia, desconsiderar as qualificações antes mencionadas (BRASIL, 2003).

Com relação ao fator cronológico, é importante observar-se que, isoladamente, não é

um medidor de velhice. O envelhecimento não é algo homogêneo, é estritamente uma

experiência individual e ocorre, diferentemente, em cada pessoa e em cada sociedade. Numa

concepção biológica, todavia, é o resultado efetivo do desgaste das funções vitais e mentais,

com a passagem do tempo. Apesar de ser pouco preciso, o critério cronológico é um dos mais

utilizados para estabelecer o que é ser idoso, sendo amplamente utilizado para delimitar a

população de um determinado estudo, para análise epidemiológica, ou ainda com propósitos

administrativos e legais voltadas para desenho de políticas públicas e  para o planejamento ou

oferta de serviços.

Entretanto, o idoso não deve ser definido apenas pelo critério cronológico, pois outras

condições, tais como: físicas, funcionais, mentais e de saúde, podem influenciar,  diretamente,

na determinação desse conceito. O termo velho guarda, em si, uma conotação de coisa antiga,

coisa usada, fora de época. Recorrendo ao dicionário, literalmente, significa “adj. [...] 2. Que

existe há muito tempo; antigo. [...] 5. Gasto pelo uso 6. Antiquado, desusado. S. m. 1. Homem

idoso”1.

Associados ao termo, também estão alguns outros ajuizamentos de valores, como:

perda, deterioração, inutilidade, fragilidade, decadência, antigo, gasto pelo uso, tudo isso

contribuindo para formar um juízo de valor depreciativo. O conceito de velhice necessita ser

visualizado como uma última fase do processo de envelhecer humano, pois a velhice é um

estado que caracteriza a condição do ser humano idoso.

Percebe-se que, embora se reconheça a velhice apenas no outro ser humano e não em

quem a está vivenciando, integrado na dimensão temporal da existência, reconhece-se, a cada

momento e de forma renovada, que a velhice parece galgar novos limites. Esses limites estão

cada vez mais altos e leva o idoso a reconhecer-se, aceitar-se e integrar-se à sua família e

comunidade, porque essas ações terminam por torná-lo reconhecido, aceito e integrado por

todos.

Fernandes (1997) alerta que, seja qual for a ótica pela qual se discuta ou escreva

acerca da velhice, é desejável respeitar os direitos inatingíveis ou intocáveis do cidadão idoso.

Esses direitos dizem respeito a quatro pontos especiais, que são: o tratamento eqüitativo,

1
Novo Dicionário  Michaelis
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através do reconhecimento de seus direitos, adquiridos  pela contribuição social, econômica e

cultural em sua sociedade, ao longo da sua vida; direito à igualdade, por meio de processos

que combatam todas as formas de discriminação; direito à autonomia, estimulando-se a

participação social e familiar, o máximo possível; direito à dignidade, respeitando-se sua

imagem e assegurando-lhe consideração nos múltiplos aspectos que garantam satisfação de

viver a velhice.

Na compreensão de Beauvoir (1990), a velhice é o que acontece aos seres humanos

que ficam velhos. Impossível encerrar essa pluralidade de experiências num conceito, ou

mesmo numa noção. Pelo menos, pode-se confrontá-las, tentando destacar delas as constantes

e dar razões às suas diferenças.  Essa autora mostra a complexidade do conceito de velhice e

deixa claro, que não se trata de eliminar o conflito mas de reconhecê-lo como elemento capaz

de mexer com as organizações e manter um clima propício à mudança. Não se trata de

homogeneizar, mas de integrar as diferenças.

Beauvoir (1990) lembra ainda que, uma vez que em nós, é o outro quem é velho, a

revelação da nossa idade vem através dos outros, referindo que, mesmo enfraquecido,

empobrecido, exilado no seu tempo, o idoso permanece, sempre, o mesmo ser humano. No

entendimento de Martins (2002), a velhice, pode ser considerada um conceito abstrato,

porque diz respeito a uma categoria criada socialmente para demarcar o período em que os

seres humanos ficam envelhecidos, velhos, idosos.

Como descreve Martins (2002), os fenômenos do envelhecimento e da velhice e a

determinação de quem seja o idoso, muitas vezes, são considerados com referência às restritas

modificações que ocorrem no corpo, na dimensão física. Mas, é desejável que se perceba que,

ao longo dos anos, são processadas mudanças, também na forma de pensar, de sentir e de agir

dos seres humanos, que passam por essa etapa do processo de viver.

Também Bóbbio (1997) relata que a velhice não é uma cisão em relação à vida

precedente, mas é, na verdade, uma continuação da adolescência, da juventude e da

maturidade, que podem ter sido vividas de diversas maneiras. Para esse autor, também as

circunstâncias históricas, que ele relaciona, tanto à vida privada quanto à vida pública,

exercem muita importância nos determinantes da velhice. Porém, mesmo não sendo idoso,

Bóbbio (1997), correlaciona o processo de envelhecimento, e principalmente a fase da

velhice, com situações de limitações e perdas para alguns seres humanos.

Não se envelhece em um dado momento da vida, ainda que a sua percepção seja

menos sentida pelas crianças, pelos jovens, pelos adultos (maduros, mas não idosos) e, de

certa forma, menos aceita por quem já entrou nas faixas de idade mais altas. Na verdade, as
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pessoas se deparam com situações, mais negativas do que favoráveis, relacionadas à velhice.

É complexo, porém desejável, admitir que envelhecer não é fácil, e que nesse processo, é

possível verificar uma situação dialógica, onde convivem o medo e as perdas com os ganhos e

as boas expectativas.

Outro aspecto que contribui, marginalmente, para a persistência dos preconceitos

contra a velhice é a dificuldade de adaptação ao meio, em virtude das mudanças psicológicas

e biológicas do idoso (SILVA; SILVA FILHO et al., 2005). Com relação a esse aspecto,

Siqueira, Botelho e Coelho (2002) alegam que quem se preocupa em estudar e descrever o

idoso não é ele próprio: são os outros. Adicionalmente, analisam diversos conceitos sobre

velhice, envolvendo as perspectivas: biológico/comportamentalista (processo de

envelhecimento fisiológico); economicista (impacto econômico do envelhecimento social);

sociocultural (velhice entendida como uma construção social e os reflexos sobre as possíveis

formas de sua representação); transdisciplinar (dimensão que se esforça em contemplar o

conjunto dos aspectos biológico-econômico-sociocultural).

Assim, a caracterização de idoso vai além de uma definição padrão que considera, de

forma absoluta e fria, determinada faixa etária, mas envolve múltiplos fatores que afetam,

diferentemente, cada indivíduo. Veras (1991), questiona a forma de se estabelecer,

efetivamente, o que se pode entender por velhice, e responde ser, no seu entendimento, um

termo impreciso, que guarda uma relativa dificuldade de percepção, considerando-se que está

relacionado a fatores emocionais e psicológicos, além do fator idade cronológica.

No entendimento de Lima (2001), a velhice está surgindo como uma possibilidade de

se pensar uma nova maneira de ser velho, justificada, essa afirmação , pelo fato de que os

idosos estão se organizando em movimentos,  que avançam,  politicamente, na discussão de

seus direitos. A velhice, vista como representação coletiva, começa, mesmo que de forma

tímida, a mostrar outro estilo de vida para os idosos, que ao invés de ficarem em casa,

isolados, saem em busca do lazer, para os bailes, viagens, teatros e bingos, participam de

grupos, clubes e universidades abertas à terceira idade. O movimento referido emerge com

uma força ainda desconhecida por aqueles que o vivenciam, de sujeitos que tornam visível a

possibilidade de modificação da velhice, tirando rótulos e contestando os mitos.

2.2.1 O idoso e a fisiologia do envelhecimento

O envelhecimento é um processo fisiológico, sujeito a alterações biológicas,

psicológicas e sociais resultantes de diversos fatores como:  os genéticos, os relacionados ao



35

estilo de vida e às doenças crônicas, e que provoca alterações em vários sistemas e desgastes,

que ocorrem de forma progressiva e irreversível (CAROMANO; JUNG, 1999). O momento

em que estas transformações ocorrem, como evoluem e quando passam a serem percebidas

diferenciam-se de um indivíduo para o outro (NARANJO et al., 2001).

Em idades mais avançadas, acentuam-se as limitações visuais, auditivas, motoras e

intelectuais, o surgimento de doenças crônicas intensifica-se, levando o idoso à dependência

no desenvolvimento das atividades cotidianas. O resultado destes fatores é a diminuição da

condição de saúde do idoso, que acaba procurando com mais freqüência o sistema de saúde

pública já tão sobrecarregado (NARANJO et al., 2001; RAMOS, 2003; SANGLARD et al.,

2004).

O envelhecimento é um processo contínuo, no qual ocorrem declínios progressivos de

todos os processos fisiológicos, modificando a saúde e a vida das pessoas (SANGLARD et

al., 2004).

No aparelho cardiovascular ocorrem alterações estruturais cardíacas, maior rigidez da

aorta, maior rigidez do coração e prolongamento do tempo de relaxamento ventricular. As

artérias reduzem a sua elasticidade, distensibilidade e dilatação e a circulação periférica sofre

mudanças morfológicas e funcionais. Essas mudanças, em conjunto, reduzem a capacidade

física, através da redução do consumo máximo de oxigênio (VO2 máx.) (NÓBREGA et al.,

1999).

O sistema neuromuscular chega ao seu ponto máximo entre 20 e 30 anos de idade, e a

força máxima permanece estável com perdas pouco significativas. Com, aproximadamente,

60 anos começa a ficar aparente a perda da força máxima muscular. Nesta idade, a perda fica

em torno de 30 a 40%, depois disto, tende a reduzir 10% por década (NÓBREGA et al.,

1999). A diminuição da força muscular é o componente mais percebido no envelhecimento

normal, trazendo sérias limitações para o cotidiano dos idosos. A dificuldade em executar

serviços domésticos, sentar-se e levantar-se sem apoiar as mãos, erguer e carregar pequenos

pesos, como as compras do mercado, são queixas freqüentes de idosos. Muito da alteração da

força é devido à atrofia seletiva das fibras musculares do tipo II (MAZZEO et al., 1998).

A diminuição da massa óssea, quando mais acentuada, caracteriza a osteoporose,

predispondo à ocorrência de fraturas. As mudanças na cartilagem articular e na biomecânica

prejudicam a função locomotora e a flexibilidade, dificultando o deslocamento e aumentando

o risco de lesões e quedas. (NÓBREGA et al., 1999).

A redução no equilíbrio, instabilidade postural e quedas, associadas a inúmeros outros

fatores inerentes ao processo de envelhecimento, interferem nos parâmetros da marcha e na
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qualidade de vida dos idosos (SANGLARD et al., 2004). Dados estatísticos demonstram que

30% dos idosos caem, pelo menos uma vez por ano, resultando em fraturas e lesões, que

aliadas à cicatrização deficiente, leva-os a imobilizações prolongadas e à perda da autonomia.

Os declínios, que ocorrem no envelhecimento, não têm idade cronológica para

iniciarem. Normalmente, ocorrem de forma lenta e quase imperceptível, abrangem

incapacidades da função neurológica, dificuldades na fala, perda na linguagem, diminuição na

visão, da destreza e da velocidade nos reflexos (SANCHEZ, 2000).

Mesmo convivendo com patologias crônicas e dificuldades relacionadas a todo este

processo, causado pelo envelhecimento, muitos idosos brasileiros são considerados capazes,

pois conseguem manter-se sem necessidade de ajuda para execução de atividades cotidianas

(SILVESTRE; NETO, 2003). Esses idosos apresentam, o que vem sendo chamado de

envelhecimento bem sucedido.

O envelhecimento bem sucedido é acompanhado de qualidade de vida, relações sociais

e independência e pode ser considerado aquele, do qual resulta um sujeito ativo, com

possibilidades de regular sua vida (SOUZA et al., 2003).  As doenças ou limitações, ainda

ocorrem, mas com intensidades leves, provocando mudanças apenas parciais nas atividades da

vida diária. Nestes casos nota-se que a velhice não é, necessariamente, composta apenas de

perdas da funcionalidade, da saúde e da satisfação de viver (XAVIER et al., 2000).

Segundo Chaimowicz (1997), algum tipo de dependência nos acompanha durante

todos os períodos da vida. Em algumas fases, temos graus de dependência física menores, o

que tende a aumentar com o passar dos anos. Contudo, passar a depender de ajuda na

execução das tarefas básicas, como cuidados pessoais,  ou não poder deslocar-se por pequenos

espaços, tomar banho ou ir ao banheiro sem auxílio,  leva o indivíduo a perder muito de sua

autonomia. A manutenção da capacidade funcional e autonomia no idoso são fatores

fortemente associados à sua qualidade de vida e saúde. Conservar-se autônomo é um objetivo

global na saúde dos idosos.

A avaliação multidimensional proposta, hoje, para idosos, além de considerar seu

estado clínico, necessita identificar fatores que possam comprometer a sua capacidade e

independência funcional, observando os idosos em sua amplitude (EVANS, 1984).

Assim, o envelhecimento saudável passa a ser resultado da relação entre: saúde física e

mental, independência na vida diária, integração social, suporte familiar e independência

econômica. Se os indivíduos conseguirem envelhecer preservando, pelo maior tempo

possível, a sua autonomia e independência, as dificuldades serão menores para eles, para as

suas famílias e para a sociedade (ARAGÃO et al., 2002).
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Nos países chamados de “Terceiro Mundo”, como também no Brasil, o aumento no

número de idosos, na maior parte das vezes, não retrata a melhora na saúde e na qualidade de

vida dos mesmos. Em termos de saúde, se traduz em maior número de problemas de longa

duração, causados pelo aumento de doenças crônicas e incapacitantes, que ocorrem com

freqüência neste grupo etário, exigindo tratamentos custosos e complexos (VERAS, 2003).

Atualmente, o sistema de saúde brasileiro convive, ao mesmo tempo, com doenças

infecciosas e parasitárias,  que se manifestam na população infantil, jovem e adulta e com

doenças crônicas, comuns em idosos, envolvendo cuidadores e sistemas asilares,

sobrecarregando o sistema de saúde público.

Em geral, as doenças que acometem os idosos, são as doenças crônicas, não

transmissíveis, classificando-se como as principais, por ordem crescente, as de origem

cardiovascular, as neoplasias, as doenças do sistema respiratório, as endócrinas, as

conseqüentes da violência urbana - relacionadas aos homicídios e aos acidentes de trânsito, e

as conseqüentes do stress, em geral. Todas são de longa duração e exigem acompanhamento

médico contínuo e, terapêutica medicamentosa. Além disso, a abordagem médica tradicional,

focada em uma queixa principal, e o hábito médico de reunir as queixas e os sinais em um

único diagnóstico, já não se aplica, totalmente, ao idoso.

O aumento das doenças crônicas, ligadas ao processo de envelhecimento,  acaba

exigindo tratamentos longos com custos elevados. Essas doenças não podem ser resolvidas

prontamente, além de absorverem grandes quantidades de recursos materiais e humanos,

comprometendo a família e a sociedade, que não se encontram preparadas para este tipo de

assistência (KALACHE et al. 1987; LIMA-COSTA; VERAS, 2003).

De acordo com Veras (1994; 2001), o aumento dos idosos na população implica no

aumento da utilização dos serviços de saúde e num maior número de problemas de saúde de

longa duração que, freqüentemente, exigem intervenções custosas, envolvendo tecnologia

complexa para um cuidado adequado, acarretando um grande impacto nas políticas públicas

de saúde, uma vez que se preconiza um modelo assistencial centrado na doença, em

detrimento dos aspectos de promoção, manutenção e educação para a saúde.

Considerando-se a permanente busca de condições satisfatórias de qualidade de vida, o

estado da saúde dos idosos cumpre um papel da maior importância, pois é chave determinante

da possibilidade de que se mantenham independentes e autônomos, algo  desejado e de valor

para indivíduos de qualquer idade e, mais ainda, para os idosos (ARBER; GINN, 1993;

LAURENTI, 2003).

Essa visão é compartilhada pela OMS, ao considerar o bom estado de saúde, fator
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indispensável para permitir, no mínimo, níveis satisfatórios de qualidade de vida dos idosos,

para que possam continuar participando da  sociedade de forma hígida (WHO, 2002).

De outra forma, Giatti e Barreto (2002), tratam da situação em que ocorrem condições

deficientes do estado de saúde que, em geral, acarretam uma maior dependência do apoio de

cuidadores e aumento de agravo de doenças. Entre algumas delas, está a ausência ou

diminuição, da autonomia e da independência, que é percebida pelo idoso como perda de

valores vitais, perda de dignidade humana, e distanciamento de uma vida em condições

satisfatórias, muitas vezes, podendo levar a um quadro emocional depressivo.

Alves (2004, p. 8) destaca que “... a autonomia se refere à capacidade de decidir e a

independência, à capacidade do indivíduo realizar algo com seus próprios meios”.

Complementa ressaltando que a situação de perda de autonomia e independência, acaba por

provocar a realimentação do processo: a saúde ruim pode ser influenciada pela perda de

autonomia e dependência e estas atingem aquela. Destaca-se, também, a consideração que faz

a respeito da autonomia do idoso, que reforça a valorização anteriormente expandida ao

conceito: “as questões da capacidade funcional e autonomia do idoso podem ser mais

importantes que a própria questão da morbidade, pois se relacionam diretamente à qualidade

de vida” (CHAIMOWICZ, 1997, p. 190).

2.3 POLÍTICAS DE ATENÇÃO AO IDOSO

O crescente número de idosos trás novas exigências e demandas à sociedade, e leva os

governos à necessidade da criação de leis e uma política centrada nos seus interesses.  Torna-

se emergente uma efetiva atuação das políticas públicas e sociais voltadas às necessidades do

idoso, que possam melhorar as condições e a qualidade de vida na velhice, da população em

geral. Essa é uma das grandes responsabilidades atuais dos chefes de estado, principalmente,

dos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, quando da elaboração de suas políticas e

programas.

A política pública de atenção ao idoso se relaciona com o desenvolvimento sócio-

econômico e cultural, bem como com a ação reivindicatória dos movimentos sociais. Um

marco importante dessa trajetória foi a Constituição Federal de 1988, que introduziu,  em suas

disposições,  o conceito de Seguridade Social, fazendo com que a rede de proteção social

alterasse o seu enfoque,  estritamente assistencialista, passando a ter uma conotação ampliada

de cidadania (BRASIL, 1988).

Nessa direção, criou-se no Brasil, a Política Nacional do Idoso (PNI), através da Lei nº



39

8.842/94, regulamentada no Decreto n. 1.948/96, que ampliou as possibilidades de discussão

sobre os aspectos relativos ao envelhecimento e à implementação de ações pertinentes,  nos

diversos segmentos da sociedade (BRASIL, 1994); (BRASIL,2006).

Seus principais objetivos são garantir condições para um envelhecimento saudável,

assim como, a diminuição do isolamento social, advindo de estereótipos e preconceitos em

relação à velhice. Entre outras finalidades, está também, a de assegurar os direitos sociais e a

dignidade do cidadão idoso, defendendo a causa do idoso, nos mais diversos parâmetros,

criando condições que promovam a sua autonomia e estimule a sua integração e participação

efetiva  na sociedade. Constitui um marco, chamando atenção para o fato de o tema velhice

ser pertinente a toda a sociedade.

Em seu artigo 3º, a PNI, estabelece que a família, a sociedade e o Estado têm o dever

de assegurar ao idoso, todos os direitos da cidadania, garantindo sua participação na

comunidade, defendendo a sua dignidade, bem-estar e direito à vida e garantindo-lhe  não

sofrer discriminação de qualquer natureza.

Trata-se de uma Política Nacional ampla, que além de enfocar as questões diretamente

implicadas com a pessoa idosa, também enfoca toda a infra-estrutura e suportes necessários

ao seu bom desenvolvimento. Treinar profissionais da saúde para melhor atender os idosos,

priorizar seu atendimento, trabalhar na promoção, reabilitação, e dar incentivo aos estudos e

pesquisas relacionados ao idoso são algumas das ações propostas pelo poder público, para

garantir a qualidade de vida dos brasileiros que envelhecem (BRASIL, 1994).

Tendo em vista as dificuldades sociais e de saúde vivenciadas pelos idosos,

considerando a necessidade de melhorar a atenção de saúde dessa população, e a necessidade

deste setor dispor de uma política, devidamente expressa, relacionada à saúde do idoso,  foi

publicada a Política Nacional de Saúde do Idoso, cujo Decreto – Lei foi promulgado através

da Portaria Ministerial n.º 1.395/99 (BRASIL, 1999). Nesse sentido, a Política Nacional de

Saúde do Idoso afirma

... como propósito basilar a promoção do envelhecimento saudável, a manutenção
e a melhoria, ao máximo, da capacidade funcional dos idosos, a prevenção de
doenças, a recuperação da saúde dos que adoecem e a reabilitação daqueles que
venham a ter a sua capacidade funcional restringida, de modo a garantir-lhes
permanência no meio em que vivem, exercendo de forma independente suas funções
na sociedade (BRASIL, 1999, p.21).



40

Um pouco mais recentemente, foi aprovado o Estatuto do Idoso, transformado na Lei

nº. 10.741/03 que, além de legalizar, consolida os direitos e necessidades da pessoa humana

na velhice, na perspectiva de que o mundo moderno, dentro da ordem, tem capacidade

econômica e tecnológica para atender às necessidades do envelhecimento, colocando como

prioridade o ser humano, em detrimento do mercado e da especulação financeira. (BRASIL,

2003).

A legislação brasileira especifica o que entende por idoso. Isso está explícito na Lei

n.º 10.741, de 1º de outubro de 2003 em seu artigo 1º: “É instituído o Estatuto do Idoso,

destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60

(sessenta) anos” (BRASIL, 2003).

O Estatuto do Idoso, elaborado com intensa participação das entidades de defesa dos

interesses das pessoas idosas, aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo

presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ampliou muito a resposta do Estado e da sociedade às

necessidades dessas pessoas.

O estatuto traz 118 artigos que regulamentam os direitos e estabelecem punições para

crimes contra idosos. Em seu Art. 3.º, do Título I, das Disposições Preliminares, confere que é

obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso,

com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à

cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à

convivência familiar e comunitária. No Art. 9.º, do Capítulo I, Título II, Dos Direitos

Fundamentais, diz que é obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à

saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento

saudável e em condições de dignidade.

O estatuto estabelece, também, mudanças nos benefícios da Lei Orgânica da

Assistência Social (LOAS), garantindo aos idosos com mais de 65 anos e sem condições

financeiras,o direito a receber o benefício de um salário mínimo (BRASIL, 1990).

No tocante às instituições destinadas ao atendimento de idosos, a Portaria MS

249/2002 (BRASIL, 2002) dispõe sobre a organização e o cadastramento dos Centros de

Referência em Assistência à Saúde do Idoso, enquanto que, o Decreto de nº. 5.109/2004

dispõe sobre a composição, a estruturação, as competências e o funcionamento do Conselho

Nacional dos Direitos do Idoso (BRASIL, 2004).

Ainda sobre a legislação aplicada às ILPI, foi aprovada em 2003, a Norma Técnica

Especial, que regulamenta o funcionamento de casas de repouso, clínicas geriátricas e outras

instituições destinadas ao atendimento de idosos, no município de Natal, através do Decreto
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nº 7.150/2003 (NATAL, 2003).

Atualmente, essa norma passou por reformulações, e em 13 de julho de 2007, foi

aprovado o novo Decreto de nº 8.204, que regulamenta o funcionamento de Instituições de

Longa  Permanência destinadas a idosos no Município de Natal, cujos objetivos são

estabelecer requisitos  referentes às condições e aos aspectos legais, físico-estruturais,

operacionais, higiênico-sanitários e ocupacionais, para o melhor funcionamento desses

estabelecimentos (NATAL, 2007a).

Contudo, essas leis, em sua maioria, têm caracterizado a pessoa idosa, com uma

imagem de bom velhinho, tranqüilo e tolerante. De fato, observa-se que os idosos continuam

despojados de uma autoridade real, em vez de pretensos privilégios especiais, os idosos

deveriam ter condições para viver dignamente.

Algumas outras formas de intervenção na assistência à velhice voltadas para cultura,

esporte e lazer, solidificadas no modelo francês, buscam integrar os idosos na família e na

sociedade, incentivam a luta pela preservação dos grupos de idosos e pela garantia de lazer,

para resgatar a concepção de uma velhice autônoma e ativa. Como exemplo, citam-se eventos

e programas desenvolvidos por entidades como o Serviço Social do Comércio (SESC) e

Legião Brasileira de Assistência (LBA), considerados pioneiros nesse tipo de atividades:

Escola Aberta para a Terceira Idade, centros de convivência de idosos, trabalhos com pré-

aposentados, Programa Pró Idoso, projetos das secretarias de Serviço Social e propostas da

Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia.

Como resultados positivos dessas experiências, os centros de vivências são uma

resposta, imediata e efetiva, no que diz respeito ao isolamento social. Por sua vez, a

Universidade Aberta para a Terceira Idade, que visa a educação permanente, tem contribuído

para a descoberta de novos interesses e novas habilidades e, os serviços de ajuda domiciliar e

os centros de tratamento-dia prestam serviços à população, diminuindo os indicadores de

internação hospitalar e incentivando novas possibilidades de atendimento para a pessoa idosa.

Todas estas experiências de práticas de grupos, somadas aos serviços geriátricos

comunitários, constituem, em parte, alternativas eficazes para o atendimento da população

idosa, visto que o acesso aos programas ainda se restringe a alguns segmentos da classe média

(PAVARINI, 1996).

2.3.1   Os diferentes mecanismos legislativos de proteção ao idoso

Não faz muito tempo que as pessoas começaram a se interrogar, a respeito da
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necessidade de uma proteção jurídica e social para os idosos, a fim de atender às necessidades

desse grupo de cidadãos, que hoje constitui uma grande parcela da população brasileira. No

Brasil, existem alguns organismos legislativos de proteção e valorização dos idosos. Cada um

deles, tem por objetivo comum criar meios para a promoção do envelhecimento saudável e a

melhoria de vida dessa população, assim como não permitir que os idosos , (até mesmo os

institucionalizados), sejam discriminados ou mal-interpretados no seu importante papel na

sociedade.

Com a utilização do conceito de “envelhecimento ativo”, no final da década de 90, a

OMS buscou incluir, além dos cuidados com a saúde, outros fatores que afetam o

envelhecimento, o que pode ser compreendido como o processo de otimização das

oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de

vida à medida que as pessoas ficam mais velhas (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE,

2000).

Esse processo envolve políticas públicas, que promovem modos de viver mais

saudáveis e seguros, em todas as etapas da vida, favorecendo a prática de atividades físicas no

cotidiano, e do lazer, a prevenção às situações de violência familiar e urbana, o acesso a

alimentos saudáveis e a redução do consumo de tabaco, entre outros. Tais medidas devem

contribuir para o alcance de um envelhecimento que signifique, também, um ganho

substancial em qualidade de vida e saúde.

Sua implementação envolve uma mudança de paradigma, que deixa de ter o enfoque

baseado em necessidades e que, normalmente, coloca as pessoas idosas como alvos passivos,

e passa a ter uma abordagem que reconhece o direito dos idosos à igualdade de oportunidades

e de tratamento em todos os aspectos da vida, à medida que envelhecem.

Essa abordagem apóia a responsabilidade dos mais velhos no exercício de sua

participação nos processos políticos e em outros aspectos da vida em comunidade.

Ao longo da história do SUS, houve muitos avanços e também desafios permanentes a

superar, sendo exigido, dos seus gestores, um movimento constante de mudanças, pela via das

reformas incrementais. Contudo, esse modelo parece ter se esgotado pela dificuldade de

imporem-se normas gerais a um país tão grande e desigual.

Na perspectiva de superar as dificuldades apontadas, o Ministério da Saúde, em

setembro de 2005, definiu a Agenda de Compromisso pela Saúde, assumindo o compromisso

público da construção do PACTO PELA SAÚDE, com base nos princípios constitucionais do

SUS e ênfase nas necessidades de saúde da população, o  que significa o exercício simultâneo

de definição de prioridades, articuladas e integradas em  três eixos: Pacto pela Vida, Pacto em
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Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS (BRASIL, 2006).

Destaca-se, aqui, o Pacto pela Vida, que constitui um conjunto de compromissos

sanitários,  dos gestores do SUS , em torno da definição de  prioridades para a construção de

políticas de saúde, identificadas com as realidades regionais,  expressas em objetivos e metas

no Termo de Compromisso de Gestão e detalhadas no documento Diretrizes Operacionais do

Pacto pela Saúde ,no ano de 2006. Prioridades estaduais ou regionais podem ser agregadas às

prioridades nacionais, conforme pactuação local. Os estados, região ou municípios devem

pactuar as ações necessárias para o alcance das metas e dos objetivos propostos.

Entre as prioridades do Pacto pela Vida, foram pactuadas seis ações, sendo que três

delas têm especial relevância com relação ao planejamento de saúde para a pessoa idosa. São

elas: a saúde do idoso, a promoção da saúde e o fortalecimento da Atenção Básica.

Em relação à promoção da saúde da população idosa, as ações locais deverão ser

norteadas pelas estratégias de implementação, contempladas na Política Nacional de

Promoção da Saúde – Portaria 687/GM, de 30 de março de 2006. Nesse aspecto, deverá ser

implantada a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, buscando a atenção integral às

pessoas nessa faixa etária da população (BRASIL, 2006).

A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI), Portaria GM nº 2.528, de 19

de outubro de 2006, define que a atenção à saúde, dessa população, terá como porta de

entrada a Atenção Básica / Saúde da Família, tendo como referência, a rede de serviços

especializada de média e alta complexidade (BRASIL, 2006).

Para efeitos desse Pacto, será considerada idosa, a pessoa com 60 anos ou mais. O

trabalho nesta área deverá seguir várias diretrizes, entre elas a promoção do envelhecimento

ativo e saudável; atenção integral à saúde da pessoa idosa; estímulo às ações intersetoriais,

visando à integralidade da atenção; implantação de serviços de atenção domiciliar;

acolhimento preferencial em unidades de saúde, respeitado o critério de risco; provimento de

recursos capazes de assegurar qualidade da atenção à saúde da pessoa idosa; fortalecimento da

participação social; formação e educação permanente dos profissionais de saúde do SUS na

área de saúde da pessoa idosa; divulgação e informação sobre a Política Nacional de Saúde da

Pessoa e apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas.

Foram estabelecidas, no pacto, algumas ações estratégicas: implantação da Caderneta

de Saúde da Pessoa Idosa como forma de instrumento de cidadania, com informações

relevantes sobre a saúde da pessoa idosa, possibilitando um melhor acompanhamento por

parte dos profissionais de saúde; elaboração do Manual de Atenção Básica e Saúde para a

Pessoa Idosa, para indução de ações de saúde; implantação do Programa de Educação
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Permanente à Distância, na área do envelhecimento e saúde do idoso, voltado para

profissionais que trabalham na rede de atenção básica em saúde, contemplando os conteúdos

específicos das repercussões do processo de envelhecimento populacional,  para a saúde

individual e para a gestão dos serviços de saúde.

Ainda sobre as ações estratégicas do pacto pela vida, encontra-se a reorganização do

processo de acolhimento à pessoa idosa nas unidades de saúde, como uma das estratégias de

enfrentamento das dificuldades atuais de acesso. Assim também, o desenvolvimento de ações

que visem qualificar a dispensação e o acesso da população idosa e a implementação da

avaliação geriátrica global, realizada por equipe multidisciplinar, a toda pessoa idosa

internada em hospital que tenha aderido ao Programa de Atenção Domiciliar. Esta é uma

modalidade de prestação de serviços voltada ao idoso, valorizando o efeito favorável do

ambiente familiar no processo de recuperação de pacientes e os benefícios adicionais para o

cidadão e o sistema de saúde.

No Estado do RN e no Município de Natal, algumas iniciativas foram tomadas a partir

do Pacto da Saúde, na descrição das atribuições dos Conselhos Estadual e Municipal do

Idoso, ligados, na forma como atuam na promoção, preservação, valorização e respeito ao

idoso por meio do cumprimento efetivo das legislações vigentes específicas para essa

categoria de cidadãos.

O Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa (CEDEPI) – RN aprovado de

acordo com o Decreto nº 14.384, de 6 de abril de 1999, atua na supervisão da Política

Nacional do Idoso para averiguar as denúncias encaminhadas, tomando as providências

específicas de acordo com cada capacidade legal e dando continuidade na divulgação dos

direitos dos idosos à sociedade de forma geral e ao Estado, cujos avanços e propostas do

Pacto pela saúde do idoso, têm como tema: o envelhecer com saúde é direito de cidadania

(RIO GRANDE DO NORTE, 1999).

O Conselho Municipal do Idoso - CMI, criado em 13 de setembro de 1999, através do

Art 5º CAPÍTULO III, da Lei Nº 05129/99, é um órgão permanente, paritário, deliberativo e

consultivo, com o objetivo específico de coordenar a implantação da Política Municipal do

Idoso em Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte. Atua no desenvolvimento de

políticas de assistência ao idoso, orientação à sociedade sobre seus direitos, recomendações

sobre o correto funcionamento de instituições geriátricas, programas de complementação de

capacitação e treinamento de equipes técnicas de saúde no atendimento ao idoso e fiscalização

da área pela Vigilância Sanitária (NATAL, 1999).

Atualmente, no Estado do RN, existem muitas perspectivas positivas de estratégias a
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serem postas em prática, em virtude do Pacto pela vida, com ênfase na Saúde do Idoso. Em 27

de setembro de 2007, foi realizada uma mesa redonda, promovida pelos Conselhos estadual e

Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, em parceria com a Promotoria de Defesa do Idoso,

cujo objetivo foi a apresentação e avaliação das Políticas Públicas de Assistência no RN, na

perspectiva da construção da Rede Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa – RENADI.

Durante esse evento, foram discutidas e propostas várias ações no sentido de viabilizar

incrementos intersetoriais, com integrantes das diversas entidades locais, dentre elas

representantes de ILPI, Vigilância Sanitária, Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência

Social, Secretarias Estadual e Municipal de Saúde, Delegacia do Idoso e Entidades locais

representantes dos idosos.

Através da Portaria n° 225/GS, de 24 de Julho de 2007, foi instituído o Grupo

Técnico Estadual de Atenção à Saúde da População Idosa, que durante esse evento apresentou

os avanços e propostas do pacto pela saúde do idoso, dentre elas: implantação da Caderneta

da Saúde da Pessoa Idosa; a capacitação para 120 profissionais (médicos, enfermeiros,

assistente social e psicólogos), além de curso para cuidadores. Além dessas ações, está sendo

estimulada a implantação do Manual da Atenção Básica à Saúde da População Idosa, pelas

equipes da Estratégia Saúde da Família, com o objetivo de dar maior resolutividade às

necessidades da população na Atenção Básica. Assim também qualificar a dispensação

farmacêutica e o acesso da população idosa à assistência farmacêutica, com ampliação do

horário de atendimento e apoiar os municípios na instituição da Atenção Domiciliar ao Idoso

(RIO GRANDE DO NORTE, 2007).

Por outro lado, o Plano de Ação da Saúde do Idoso, na Rede Municipal de Saúde de

Natal, através do Núcleo de Saúde do Idoso da SMS - Natal, tem como meta trabalhar dentro

do paradigma de manter a capacidade funcional do idoso, atuando na preservação da

qualidade de vida. Atua na Atenção Básica (Unidades Básicas de Saúde e Equipes da

Estratégia Saúde da Família) e Especializada (Centro Especializado em atenção à Saúde do

Idoso - CEASI) e Distritos Sanitários, através das Policlínicas e Centros de Reabilitação

(NATAL, 2007b).

O CEASI foi implantado desde o ano de 1996, porém só foi regulamentado em 31 de

julho de 2007, através do Decreto nº 8.222, de 31 de julho de 2007,  publicado no D.O.M. de

02 de agosto de 2007, como novo modelo de assistência à saúde do idoso, com critérios de

referência e contra-referência para a rede municipal de atenção à saúde do idoso, tendo como

alicerce uma equipe multiprofissional formada pelas seguintes especialidades: Geriatria,

Neurologia, Cardiologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Ginecologia, Psicologia,
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Terapia Ocupacional, Enfermagem, Nutrição, Assistência Social, Educação Física e Arte. O

CEASI tornou-se campo de estágio para diversos cursos, além de pesquisas para pós-

graduação (NATAL, 2007b).

Também, como iniciativa local, foi regulamentado em Portaria nº 140/2007, de 21 de

setembro de 2007, o Programa de Diagnóstico e Tratamento da Doença de Alzheimer,

implantado desde agosto de 2006, com 875 pacientes cadastrados até agosto de 2007. Este

programa conta com uma equipe multiprofissional composta por geriatra, psiquiatra,

psicólogo, enfermeiro, terapeuta ocupacional, assistente social e arte educador. Dentre as

atividades realizadas estão a capacitação de profissionais da rede para detecção de pacientes

com Doença de Alzheimer e a formação de grupos de cuidadores (NATAL, 2007c).

No âmbito da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTAS, foi

elaborado o Plano de Ação do Município de Natal, cujos programas, projetos e serviços são

destinados à pessoa idosa, através de ações que se completam entre si. Dentre estes, estão o

Benefício de Prestação Continuada (BPC - que consiste na garantia de 1 salário mínimo

mensal à pessoa idosa que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou de

ser provido por sua família), de acordo com a LOAS – Lei 8.742 de 07 de dezembro de 1993

(BRASIL, 1993);  o Programa de Atenção à Pessoa Idosa (API-CONVIVER - que assegura os

direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, inserção e

participação efetiva na sociedade); o PPrrooggrraammaa ddee AAtteennççããoo IInntteeggrraall àà FFaammíílliiaa ((PPAAIIFF,,

ddeessttiinnaaddoo ààss ffaammíílliiaass iinnssccrriittaass nnooss PPrrooggrraammaass SSoocciiaaiiss ddaa SSEEMMTTAASS,, qquuee ssee eennccoonnttrraamm eemm

ssiittuuaaççããoo ddee eexxttrreemmaa ppoobbrreezzaa));; oo PPrrooggrraammaa ddee AAtteennççããoo àà PPeessssooaa IIddoossaa ((AAPPII-- DDoommiicciilliiaarr:: trata-

se de um serviço de caráter domiciliar, acompanhado por Assistentes Sociais, que realizam

orientação e encaminhamentos das pessoas idosas e suas famílias à Rede de Proteção Social

do município); o Programa Canteiros Reconstruindo Vidas, (que objetiva uma ação integrada

e intersetorial, direcionada à pessoas/famílias em situação de fragilização e/ou ruptura dos

vínculos familiares). Completando estas ações, tem-se, o Programa SOS - Idoso que se

caracteriza como um serviço de Proteção Social Especial de média complexidade, voltado às

pessoas idosas em situação de violação de direitos e fragilidade dos vínculos familiares. Tem

como público alvo pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, em situação de abandono,

maus tratos, e toda e qualquer violação de direitos. As principais atividades desenvolvidas

são: recebimento de denúncias, visitas domiciliares, divulgação do Estatuto do Idoso, através

de palestras e outros eventos, como forma de prevenção à violência., além de amenização e

resolução de conflitos familiares e/ou de outras situações de risco, identificadas. Das 301

denúncias recebidas de janeiro a julho de 2007, através do SOS Idoso, 105 são por maus
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tratos, 41 por abandono, 30 por desvio de proventos, 21 por agressão psicológica, entre outras.

Entretanto, essas iniciativas locais caracterizam-se pelo desafio na construção de uma

rede de proteção social, como um sistema articulado e descentralizado, na perspectiva de dar

conta da urgência e da diversidade das demandas por proteção e defesa dos direitos da pessoa

idosa, no âmbito do município de Natal. Para sua efetivação, deverá ser assegurada a

intersetorialidade entre as políticas públicas (Assistência Social, Saúde, Educação, Trabalho e

Renda, dentre outras).

Portanto, a Rede de Defesa e Proteção da pessoa Idosa, deverá ser construída a partir

das parcerias e co-responsabilidades dos órgãos que compõem a gestão pública, e a sociedade,

inserindo as instituições que representam a proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa,

sendo necessária a articulação entre as Secretarias nas três instâncias governamentais:

municipal, estadual e federal, no desenvolvimento de ações em conjunto, de forma estratégica

e intersetorial.

Dessa forma, os Conselhos que atuam na defesa da pessoa idosa, são responsáveis

pelo acompanhamento e fiscalização das Políticas Públicas, representando esse segmento em

defesa de seus direitos constitucionais, bem como agindo como proponentes e norteadores

dessas políticas.

2.4 ASILOS: UM RETRATO DA INSTITUCIONALIZAÇÃO NO BRASIL

O aumento populacional de idosos tem solicitado uma avaliação sobre o significado

das instituições para idosos, nos dias atuais. O processo de envelhecimento sempre fez parte

de um contexto de exclusão social, seja pela exploração do corpo ou pelo simples “estigma”

de ser velho. Pelo que parece, nem a família nem a comunidade estão, suficientemente,

preparadas para enfrentar os problemas decorrentes do acelerado envelhecimento

populacional.

Cada sociedade lida com o processo de envelhecimento de forma particular,

dependendo muito dos seus valores culturais, históricos e sociais. No Brasil, em função de

grandes desigualdades sociais, a velhice se constituiu em sinônimo de marginalização, idéia

que se torna ainda mais fortalecida pela existência de possível deterioração física, psíquica ou

econômica do idoso (PAVARINI, 1996). Dessa forma, a institucionalização se torna uma

situação bastante delicada e polêmica.

Existe um relato de que a associação entre a pobreza, o baixo nível educacional e as

modificações nos valores familiares são possíveis indicadores de futuros abandonos e maus
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tratos aos idosos, o que vem piorar muito quando o idoso apresenta algum grau de

dependência, seja física ou psíquica, combinada com insuficiência de recursos econômicos

e/ou afetivos, o que torna a institucionalização, em alguns casos, uma solução alternativa e até

mesmo necessária (PAVARINI, 1996).

Portanto, é necessário, criar estratégias capazes de promover um envelhecimento com

qualidade, “uma vez que as instituições continuarão sendo importantes ambientes de moradia

no futuro próximo,” e os idosos, hoje institucionalizados, são cidadãos com direitos ao

atendimento de boa qualidade. Hoje, já existe um olhar direcionado para as questões do

envelhecimento, que permite uma avaliação, um planejamento e até mesmo uma fiscalização

de atividades desenvolvidas dentro de instituições gerontológicas (PAVARINI, 1996, p. 05).

Uma boa consideração sobre este assunto foi levantada por Born e Abreu (1996),

quando colocou ser necessário buscar desmistificar a natureza das instituições para idosos,

reconhecendo,  que o aumento da população idosa e a longevidade criaram uma nova

categoria de idosos que necessitam de cuidados especializados, em instituições. A autora

considera através de perspectivas futuras, que muitas das instituições necessitam superar o

estágio de assistencialismo em que ainda se encontram, desenvolvendo uma nova

compreensão do seu papel social face à nova realidade, a fim de adequarem seus programas

para a atualidade em busca de um atendimento de qualidade.

2.4.1 O asilo como uma instituição viável

Historicamente, a assistência social ao idoso brasileiro expressou-se,  inicialmente,

através da criação de asilos destinados aos abandonados, sem família, economicamente

carentes e física ou mentalmente comprometidos (PAVARINI, 1996). Associados à tradição

dos “Asilos de Mendicidade”, que tinham orientação religiosa, já que eram ligados à

Sociedade São Vicente de Paula, criada por Frederico Ozanam em 23 de abril de 1833 em

Paris, com o objetivo de prestar atendimento material e espiritual à pobreza, segundo os

princípios da caridade cristã.

Groisman (1999), destaca que a história da institucionalização dos idosos no Brasil

está ligada ao desenvolvimento das ações de assistência à pobreza urbana, ao longo do século

XIX, que se caracterizou como um período de intensas transformações sociais, políticas e

econômicas, e também, de intensas práticas de controle social, a partir do que, pode-se dizer

que os asilos foram criados para cuidar de pessoas consideradas incapazes, dependentes,

velhas, que não possuíam autonomia ou independência.
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Cerca de 20 anos mais tarde, essas associações estavam espalhadas pelo mundo

inteiro, inclusive no Brasil. As instituições para idosos foram embasadas, portanto, com

ênfase na caridade e no atendimento assistencialista, que durante algumas décadas foram e

continuam sendo, em vários lugares, as formas predominantes de se prestar assistência aos

idosos. A dificuldade encontrada como conseqüência disto tudo, é que os idosos

institucionalizados passaram a ser considerados “coitados”, “pessoas sofridas”, que merecem

toda a ajuda necessária, como se lhes prestarmos qualquer atendimento, fosse um ato de

caridade,  e não como um direito deles (PAVARINI, 1996).

Ainda de acordo com Pavarini (1996), a assistência à velhice, no passado, confundia-

se bastante com a assistência dispensada aos indigentes, favorecendo, em muito, a formação

de uma dependência cada vez mais irreversível. Esse é um dos problemas enfrentados dentro

da instituição e que irá refletir, imensamente, no comportamento do idoso de uma forma

negativa e constante. O idoso institucionalizado, cujo corpo já se apresenta cansado, limitado,

deve enquadrar-se nas rotinas disciplinadoras, muitas vezes promotoras de dependência,

obedecendo a um quadro de tarefas e horários, que perpetuam a imagem de incapacidade,

dependência e inutilidade que o idoso institucionalizado possui.

Born e Abreu (1996), nos alerta quando diz ser necessário desenvolver uma

programação planejada para os idosos, pois a ausência de esforço para marcar os vários

momentos do dia, tende a deixar a rotina diária do idoso, na instituição, extremamente

monótona, e quanto maior a perda da autonomia, maior a monotonia. Também se corre um

grande risco em tornar os dias meras repetições de cuidados pessoais, alimentação, eliminação

e repouso, com poucas variações e interrupções. Refere ainda que os idosos podem,

rapidamente, desenvolver uma passividade aprendida, serem reduzidos a corpos decadentes e

rostos inexpressivos, sem história, com conseqüências negativas, tanto para os idosos, como

para os próprios cuidadores (BORN; ABREU, 1996, p. 408).

Relacionado a esta problemática, deve-se também considerar as exigências das

instituições quanto ao número, ao ritmo e ao tipo das tarefas impostas aos funcionários como

rotina da casa, os quais, possivelmente, muitas vezes, não têm outra alternativa senão interagir

rapidamente com os idosos, manejando-os fisicamente, sem lhes dar tempo para as opções,

decisões, pedidos, recomendações, iniciativas verbais ou auto ajuda, como seria desejável

num quadro de interação com o idoso que tente buscar ou resgatar sua autonomia.

Percebe-se que, manter a ordem e a disciplina se torna um processo teoricamente fácil,

seguindo-se uma rotina padronizada. O difícil é combinar tudo isso com a liberdade e a

autonomia do idoso. Esse é um dos pontos críticos das atuais atividades desenvolvidas dentro
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das instituições, que apesar de possuírem objetivos baseados na autonomia, esbarram a todo o

momento, no contexto significativo e funcional dos asilos.

Uma outra observação, quanto aos problemas oriundos do sistema institucional, é que

“as instituições foram criadas para pessoas que, segundo se pensa, são incapazes e

inofensivas”; isso promove, em geral, uma situação em que os moradores possuam um

contato restrito com o mundo existente lá fora e que a equipe que ali trabalha esteja integrada

ao mundo externo, fazendo assim, uma ponte entre os dois extremos, possibilitando e

promovendo, portanto, uma grande distância social entre esse dois grupos: asilo e sociedade

(PAVARINI, 1996, p. 29).

Dessa forma, percebe-se, pelo próprio perfil, ser a instituição, um sistema fechado,

justificado pela heterogeneidade do perfil do idoso, existente dentro dos asilos (demenciados,

pacientes psiquiátricos...), o que os fazem realmente isolados, não de um convívio social, mas

sim de uma prática social de relacionamento e de utilidade. Evitar ou minimizar a tendência

da instituição de tornar-se isolada e fechada, exige esforços contínuos, tanto dos dirigentes

como da comunidade.

O asilo de velhos se define como uma instituição total nos termos estabelecidos por

Goffman, isto é, como “um local de residência e trabalho, onde um grande número de pessoas

com situações semelhantes, separados da sociedade mais ampla por considerável período de

tempo, levam uma vida fechada e formalmente administrada (GOFFMAN, 1974  p. 11).

Porém, Cortelletti, Casara e Herédia (2004) relatam que os asilos, desempenham as

funções de guarda, proteção e alimentação, abrigando idosos, que se encaixam no perfil

descrito anteriormente ou que tenham sido rejeitados por seus grupos diretos, ou ainda, que

não possuem mais nenhum parente com o qual possam residir. Tal rejeição pode ser atribuída

a situações, sejam elas familiares ou sociais, em que a presença do idoso se mostra incômoda,

difícil ou insustentável, tornando-se inevitável a sua institucionalização.

Zimerman (2000, p. 94), mesmo colocando-se totalmente a favor da permanência do

idoso junto à família, pondera sobre a institucionalização como única alternativa em

determinadas situações. Após o relato de dois casos envolvendo, respectivamente, uma

família de baixa renda e uma da classe média, questiona-se, se a institucionalização não seria

a melhor solução para o idoso que vive hostilizado, indesejado, amarrado a uma cama,

suportando hostilidades e repreensões o tempo inteiro. Nesse contexto, considera que “as

instituições de longa permanência para idosos são uma resposta à sociedade, e que precisam

desenvolver mecanismos para lidar com os problemas criados por elas mesmas”.

Outros estudos, envolvendo a caracterização de instituições asilares nas diversas
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regiões brasileiras, têm apontado problemas relacionados à família como o mais freqüente

motivo de internação (envolvendo a falta de cuidadores ou a impossibilidade de um de seus

membros de assumir essa função) ou ainda, ausência de família, ser sozinho no mundo, não

ter moradia. Se forem incluídas nesse grupo as doenças e a falta de trabalho, ter-se-ão

características pertinentes à situação de abandono, podendo esta, assim ser apontada como o

grande e principal motivo do asilamento (CORTELLETTI; CASARA; HERÉDIA, 2004).

Ao abordar as situações em que a institucionalização se apresenta como única

alternativa de assistência aos idosos, Zimerman (2000) também chama a atenção para o

processo de transferência do idoso para a instituição, que deve acontecer da maneira menos

traumática possível. Do contrário, pode trazer problemas tanto para a família (que pode

carregar consigo a culpa pela institucionalização) quanto para o idoso, como angústia, revolta

e insegurança, sentimentos que poderão se refletir em sua saúde física e mental.

O idoso, ao ingressar na instituição, enfrenta uma série de dificuldades: as normas e

rotinas da instituição, a perda da privacidade, o distanciamento dos entes queridos, o

isolamento da sociedade, dentre outros. E ainda precisa se adaptar à nova realidade: morar em

um ambiente ignoto e dividir o mesmo espaço com pessoas desconhecidas.

Buscando o significado do ser idoso institucionalizado, a transferência do próprio lar

para uma instituição de longa permanência (ILP) é sempre um grande desafio para os idosos,

pois se deparam com uma transformação muitas vezes radical do seu estilo de vida, sendo

desviados de todo seu projeto existencial.

Para Davim et al. (2004), o idoso, ao ser institucionalizado, sofre uma crise dolorosa:

medo, ansiedade pelo que o espera, perda da privacidade, entre outros. Outro problema é a

“ameaça à identidade”, pois o respeito à individualidade é muito raramente aplicado. Segundo

Born e Abreu (1996), muitos idosos encaram o processo de institucionalização como perda de

liberdade, abandono pelos filhos, aproximação da morte, além da ansiedade quanto à

condução do tratamento pelos funcionários. Contudo, não devemos esquecer que, muitas

vezes, essa ILP cumpre papel de abrigo para o idoso excluído da sociedade e da família,

abandonado e sem um lar fixo, podendo se tornar o único ponto de referência para uma vida e

um envelhecimento dignos.

O idoso é retirado bruscamente do seu meio familiar, onde passou uma longa vida e é

depositado em uma instituição, onde vai conviver com pessoas de sua faixa etária ou mais

velha, totalmente estranhas ao seu convívio social. Essas pessoas desconhecem sua história de

vida, seus anseios e suas carências. E ainda são induzidos, pela equipe multidisciplinar a

esforçarem-se para serem aceitos, principalmente, pelos companheiros de quarto, o que
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significa, muitas vezes, ir de encontro à sua própria identidade.

Durante o período de adaptação, os idosos são pressionados pelos familiares a

permanecerem na residência, e mesmo com a intervenção do serviço social, não lhes resta

alternativa que a de continuar no asilo. Esse processo de adaptação gera estresse, que será

atenuado com a formação de vínculos afetivos entre os residentes e/ou membros da equipe

multidisciplinar. Porém, por não se caracterizarem como instituições de assistência à saúde, o

trabalho de fiscalização sanitária dessas instituições quase sempre foi feito com menos rigor,

principalmente no que diz respeito à formação de recursos humanos, e mesmo recebendo aval

para funcionamento, muitas instituições trabalham sob condições nem sempre ideais

(YAMAMOTO; DIOGO, 2002).

Cabe, pois, refletir sobre a importância do bem estar destes idosos institucionalizados,

para que as estratégias de intervenção em sua saúde e qualidade de vida possam ser eficazes,

trazendo os benefícios esperados, tanto pelos profissionais de saúde, quanto por eles.

Baseados nesse compromisso é que a busca pela qualidade na prestação de serviços à saúde é

uma necessidade técnica e social, e a avaliação da QV deve ser utilizada como indicador no

acompanhamento da assistência prestada (CARVALHO et al., 2004).

BORN (2001) esclarece que na sociedade brasileira há uma rejeição a instituições que

prestam assistência ao idoso em regime de internato, embora não se ignore a sua importância

na rede de serviços geronto-geriátricos, que cuidam de certa categoria de idosos, quando esta

é a alternativa mais adequada. Ressalta, ainda, que as ILPI necessitam passar por um grande

processo de reestruturação, para que possam cumprir, satisfatoriamente, suas

responsabilidades, isto é, proporcionar um lar, um lugar de vida, de aconchego, de identidade

e, ao mesmo tempo, um lugar de cuidados.

Vieira (1997), ao realizar um estudo sobre a identidade do idoso institucionalizado na

cidade de Belo Horizonte, verificou que a instituição de longa permanência será para os

velhos um local propício para que seja perpetuada a condição de inútil, carente e dependente.

O asilo desperta, assim como outras entidades assistenciais, uma preocupação com relação ao

destino dos velhos.

Para Papaléo Netto (1996), a institucionalização é uma das situações estressantes e

desencadeadoras de depressão, que levam o ancião a passar por transformações de todos os

tipos. Esse isolamento social o leva à perda de identidade, de liberdade, de auto-estima, ao

estado de solidão e muitas vezes de recusa da própria vida, o que justifica a alta prevalência

de doenças mentais nos asilos. Segundo esses autores, o asilamento ou institucionalização

pode trazer inúmeras conseqüências, pois toda mudança, por mais simples que seja, implica
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em fatores positivos ou negativos, tendo como principal mudança a adaptação à vida asilar,

pois por mais conformado que esteja o idoso com a idéia de morar no asilo, ele tem seus

passatempos, seus costumes, seus afazeres, o papel do avô/avó, pai ou mãe.

No asilo, ele é apenas mais um interno com deveres, direitos e fins. Nessas

instituições, observa-se em grande parte a ociosidade. Os idosos costumam passar o tempo

todo na mais completa inatividade, limitando-se à deambulação de um lado para outro sem

objetivo e produtividade. Assim sendo, acredita-se que toda essa problemática vivenciada

pelo idoso, sobretudo quando institucionalizado, possa comprometer, de diferentes maneiras,

a sua qualidade de vida, tema este que tem ocupado lugar de destaque na discussão sobre

envelhecimento (PAPALÉO NETTO, 1996).

O asilo não deveria ser considerado apenas uma instituição que acolhe idosos

rejeitados ou abandonados pela família, mas sim, ser lembrado, compreendido e respeitado

como uma escolha dentro de um contexto de vida de cada indivíduo. Kastembaum (1981)

comenta a institucionalização como um processo difícil em qualquer idade, pois há todo um

processo de adaptação por parte do indivíduo à instituição e não desta a ele.

De acordo com Pimentel (2001), para que isso possa vir a se modificar, seria

necessário que essas instituições passassem por um grande processo de reestruturação, para

que pudessem cumprir, de maneira satisfatória, suas responsabilidades implícitas perante

esses idosos, de forma a proporcionar um lar, um lugar de vida, de aconchego, de identidade

e, ao mesmo tempo, de cuidados. Há uma desvalorização das necessidades do idoso, por se

acreditar que elas se limitam a certas prioridades fisiológicas (alimentação, vestuário,

moradia, cuidados de saúde e higiene), remetendo ao esquecimento as de nível social, afetivo

e sexual. O idoso tem dificuldade em assumir aspectos da sua vivência, enquanto pessoa

plena, isolando-se, afetiva e socialmente, negando ou desvalorizando as suas capacidades.

Na realidade, eles não se sentem parte integrante do espaço onde vivem, não se sentem

“pertencer”, contrariando o sentimento de comunidade, ficando claro que o asilo não

apresenta condições de vida comunitária para os seus residentes, que vivem num mundo à

parte, onde perdem sua individualidade, entram aos poucos num processo de isolamento e

deixam de “existir”. Negam-se as possibilidades de elaboração de projetos, por viverem num

mundo sem significado pessoal.

Dessa forma, para que ocorram mudanças nas Instituições de Longa permanência para

idosos, é imprescindível a mudança de mentalidade de seus administradores e servidores. A

necessária mudança na concepção de velhice irá refletir-se no planejamento do espaço físico,

com uma melhor adequação a pratica de atividades variadas, buscando a melhoria da
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qualidade de vida dos idosos que ali estão inseridos.

Na medida do possível, seria interessante que a instituição oferecesse oportunidades,

aos grupos locais, para visitarem suas dependências, eventualmente organizarem atividades

conjuntas, tanto de jovens como de idosos, com os residentes. Abrir seus serviços para

usuários da comunidade, organizar cursos e palestras sobre técnicas de cuidado do idoso para

familiares de idosos e voluntários são alguns exemplos de programas que podem ser

desenvolvidos.

2.4.2  De asilos a Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPI.

Mesmo sob diferentes denominações, as entidades de acolhimento aos idosos possuem

em comum a função de proporcionar o atendimento por meio de hospedagem permanente ou

por longos períodos, assistência direta ou indireta à saúde e algumas atividades de ocupação e

lazer (CORTELLETTI; CASARA; HERÉDIA, 2004).

Pavarini (1996) apresenta as diferentes denominações atribuídas a essas entidades,

como forma de reflexo de algumas de suas características particulares. As mais conhecidas,

“asilo” e “abrigo”, caracterizam estabelecimentos de caridade, diferenciando-se pela

orientação religiosa mais acentuada dos abrigos, enquanto os asilos não são, a rigor, dirigidos

por religiosos. Asilos de pequeno porte ou casas de retiro particular recebem a denominação

de “lar”. As “Associações Vicentinas” ou “Damas de Caridade”, presentes em todo o país,

seguem as normas de espiritualidade de São Vicente de Paula. Os estabelecimentos privados,

com fins lucrativos, são comumente denominados “clínica de repouso”, “clínica geriátrica” ou

“instituto geriátrico”.

No entanto, independentemente da denominação recebida e no intuito de assegurar os

direitos do idoso em todos os seus aspectos, o Estatuto do Idoso, em seu capitulo IX,

parágrafo 3º, diz que: Toda instituição que abriga idoso é obrigada a manter padrões de

habitação compatíveis com as necessidades deles, bem como provê-los com alimentação

regular e higiene, indispensáveis às normas sanitárias e com estas condizentes, sob as penas

da lei (BRASIL, 2003).

No Brasil, segundo o Decreto nº. 1.948, de 03 de julho de 1996, artigo 3º, o asilo é

considerado uma das formas de atendimento aos idosos, sendo definido como o "atendimento,

em regime de internato, ao idoso sem vínculo familiar ou sem condições de prover a própria

subsistência, de modo a satisfazer as suas necessidades de moradia, alimentação, saúde e

convivência social” (BRASIL, 1996, p. 3).



55

Essa modalidade de assistência é explicitada pelo parágrafo único do artigo, devendo

ocorrer “nos casos de inexistência do grupo familiar, abandono, carência de recursos próprios

ou da própria família”, sendo “assegurada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e

pelos Municípios, na forma de lei”, conforme o parágrafo único do artigo 17 (BRASIL, 1996,

p. 3).

De acordo com a Portaria 1.395, de 09 de dezembro de 1999, o idoso é considerado

saudável quando mantém sua autodeterminação e não necessita de qualquer ajuda ou

supervisão para realizar as atividades da vida cotidiana, com capacidade funcional para

manter as habilidades físicas e mental necessárias para uma vida independente e autônoma,

estando apto a se organizar e decidir sobre seus interesses (BRASIL, 1999). Dessa forma,

subentende-se que a institucionalização não deveria ocorrer no caso de idosos saudáveis, pelo

menos não com a freqüência com que algumas realidades apresentam, o que pode ser

considerado reflexo de políticas públicas, ainda insuficientes.

A partir do dia 23 de setembro de 2003 a situação dos asilos no Brasil passou a ser

regulamentada pelo Parecer 1301/03 do Estatuto do Idoso, que traça diretrizes e normas

regulamentadoras, as quais deverão ser observadas quando se estabelecer a relação, do idoso e

da instituição. No Capítulo II, Título IV e Art. 35, desse estatuto, todas as entidades de longa

permanência, ou casas-lar, são obrigadas a firmar contrato de prestação de serviços com a

pessoa idosa abrigada. Por sua vez, o § 1º, determina que à entidade filantrópica, ou casa-lar,

é facultada a cobrança de participação do idoso no custeio da entidade. No Art. 37, do mesmo

capítulo, determina que o idoso tenha direito à  moradia digna, no seio da família natural ou

substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em

instituição pública ou privada. É garantido, ainda, ao idoso pelo Art. 50, em seu inciso VIII,

que reza sobre as obrigações das entidades de atendimento, que as mesmas  proporcionem

cuidados à saúde, conforme a necessidade do idoso (BRASIL, 2003).

Para isso, a atual Política Nacional do Idoso define as modalidades de serviços ao

idoso no Brasil, assim como estabelece normas para seu funcionamento, pela Portaria 73, de

10 de maio de 2001, e mais recentemente conta com a RDC nº 283, de 26 de setembro de

2005, que aprova o Regulamento Técnico e define as normas de funcionamento para as

Instituições de Longa Permanência para Idosos (BRASIL, 2005).

Para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a denominação

Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) compreende instituições

governamentais ou não governamentais, de caráter residencial, destinadas a domicílio coletivo

de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, em condição
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de liberdade e dignidade e cidadania (BRASIL, 2005).

De acordo com o Decreto nº 8.204/2007, que regulamenta o funcionamento de

Instituições de Longa  Permanência destinadas a idosos no Município de Natal, foram

estabelecidas para fins de normatização, uma classificação das ILPI quanto ao porte e ao grau

de dependência dos idosos. Dessa forma, de acordo com o número de idosos, ficou

estabelecida a seguinte disposição: Pequeno Porte (01 a 20 idosos), Médio Porte (21 a 60

idosos), Grande Porte (acima de 61 idosos).

Quanto ao grau de dependência, essas instituições poderão albergar: idosos sem

dependência física e mental e idosos com dependência física e mental. A partir desses

aspectos, as instituições foram classificadas em: Tipo I - Estabelecimentos de pequeno porte

sem a presença de idosos portadores de dependência física e mental; Tipo II -

Estabelecimentos de pequeno porte com a presença de idosos portadores de dependência

física e/ou mental; Tipo III - Estabelecimentos de médio porte sem a presença de idosos

portadores de dependência física e/ou mental; Tipo IV - Estabelecimento de médio porte com

a presença de idosos portadores de dependência física e/ou mental; Tipo V - Estabelecimentos

de grande porte sem a presença de idosos portadores de dependência física e/ou mental; Tipo

VI - Estabelecimentos de grande porte com a presença de idosos portadores de dependência

física e/ou mental (NATAL, 2007a).

Com base nessa classificação, as ILPI deverão manter, no mínimo, em seu quadro de

pessoal, profissionais com vínculo formal de trabalho, considerando porte e grau de

dependência, para atender às necessidades vitais da pessoa idosa institucionalizada, conforme

estabelecido nessa legislação.

Neste contexto, há necessidade de profissionais de saúde que atuem junto às

instituições que cuidam dos idosos, estimulando a comunicação, não só com enfoque na

transmissão de experiência de vida, necessidades do cotidiano, mas também como processo

terapêutico, estando preparados para o cuidado desta clientela, interagindo com a mesma,

conhecendo seus valores, suas crenças, possibilitando sua expressão, propiciando segurança e

conhecimentos para a sua tomada de decisão e para o fortalecimento do seu autocuidado,

melhorando assim sua qualidade de vida.

2.5 A QUALIDADE DE VIDA E O IDOSO

Diante da realidade inquestionável das transformações demográficas iniciadas no

último século e que nos fazem observar uma população cada vez mais envelhecida, a forma
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como vivem, a qualidade dos últimos anos de suas vidas e suas limitações, evidencia-se a

importância de garantir aos idosos, não só uma sobrevida maior, mas também uma boa

qualidade de vida, através de estudos populacionais direcionados a esta faixa etária (FLECK;

CHACHAMOVICH; TRENTINI, 2003).

A Qualidade de Vida – QV tem sido constantemente uma preocupação do ser humano.

Desde o início de sua existência e, atualmente, constitui um compromisso pessoal a busca

contínua de uma vida saudável, desenvolvida à luz de um bem-estar indissociável das

condições do modo de viver, como: saúde, moradia, educação, lazer, transporte, liberdade,

trabalho, auto-estima, entre outras.

Historicamente, após a Segunda Guerra Mundial, qualidade de vida se tornou um

constructo importante, significando melhoria do padrão de vida. Paulatinamente, o conceito

foi ampliado, englobando o desenvolvimento sócio-econômico e humano e a percepção das

pessoas a respeito de suas vidas. Não há consenso sobre seu significado, existindo várias

correntes de pensamento, complementares entre si. Além disso, no decorrer do tempo, a forma

de avaliação se alterou, passando de uma avaliação baseada em parâmetros objetivos, ou

idealizados pelo pesquisador, para outra, que valoriza a percepção subjetiva das pessoas.

A partir de 1975, avaliações de qualidade de vida vem sendo gradualmente

incorporadas às práticas do Setor Saúde. O número de instrumentos é enorme, poucos,

especificamente construídos para idosos. No Brasil, os estudos ainda são poucos e os que vêm

sendo realizados, geralmente, refletem o perfil da população de grandes centros, envolvendo

populações com costumes urbanos e características diferentes da população dos pequenos

municípios (RAMOS et al., 1993); (LIMA-COSTA; JOA; UCHÔA, 2004). Esses estudos

expandiram-se em 1992 e, ultimamente, observam-se trabalhos mais consistentes, como

tradução, adaptação transcultural e validação de questionários estrangeiros.

O interesse em conceitos sobre “qualidade de vida” e “padrão de vida” foi

inicialmente partilhado por cientistas sociais, filósofos e políticos. Fleck et al. (1999),

Bittencourt et al. (2004) ressaltam que o conceito de QV é um movimento dentro das ciências

humanas e biológicas, no sentido de valorizar parâmetros mais amplos como a diminuição da

morbimortalidade, análise de intervenções terapêuticas e grau de satisfação do indivíduo nas

várias esferas de sua vida.

Originalmente, o conceito de QV foi relacionado, no campo da saúde, às condições de

sobrevivência dos recém-nascidos, tendo sido estendido, rapidamente, para o atendimento de

pacientes adultos e idosos altamente fragilizados ou terminais.  Na seqüência, passou a ser

discutido e estudado em diversas outras áreas, como na psicologia e nas ligadas ao estudo das
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organizações e de seu ambiente (NERI, 1997).

Em 1986, durante a Conferência Internacional de Promoção em Saúde realizada em

Otawa, pontos fundamentais foram propostos e se constituíram como “pré-requisitos” para a

garantia de um bom nível de vida e saúde consideradas, como necessidades primárias para

alcançar o bem-estar. Entre estes, se encontram a paz, a educação, a alimentação, renda,

justiça social, equidade e ecossistema estável.2 (WHO, 1986)

Com esta visão, Minayo; Hartz e Buss (2000) afirmam que as boas condições de

saúde, os progressos políticos e econômicos, sociais e ambientais influenciam a QV de forma

favorável. Em consonância, Seidl e Zannon (2004) reforçam que o constructo QV vem se

tornando cada vez mais popular e, freqüentemente, associado ao conceito de indicador social.

Na década de 70,  Seidl e  Zannon (2004, p. 581) trataram da dificuldade de se emitir

uma definição,  única e clara sobre o que seria QV, considerada ainda válida: Qualidade de

vida é uma vaga e etérea entidade, algo sobre a qual muita gente fala, mas que ninguém sabe

claramente o que é.

Segundo Victor, Bond e Bowling (2000) a qualidade de vida inclui um alargado

espectro de áreas da vida. Segundo os autores, os modelos de qualidade de vida vão desde a

"satisfação com a vida" ou "bem-estar social" aos modelos teóricos baseados em conceitos de

independência, controle, competências sociais e cognitivas.

A investigação sobre as condições que permitem uma boa qualidade de vida na

velhice, bem como as variações que a idade comporta, reveste-se de grande importância

científica e social. Tentar responder à aparente contradição que existe entre velhice e bem-

estar, ou mesmo à associação entre velhice e doença, poderá contribuir para a compreensão do

envelhecimento e dos limites e alcances do desenvolvimento humano. Além disso,

possibilitará a criação de alternativas de intervenção visando o bem-estar de pessoas idosas.

Daí a importância de conhecermos a QV na perspectiva da pessoa idosa.

Nos últimos 30 anos, a avaliação da qualidade de vida (QV), sob a perspectiva do

próprio indivíduo, surgiu como ferramenta, reconhecidamente, importante no contexto da

investigação clínica e da formulação de políticas de saúde e despertou a atenção de vários

pesquisadores (TESTA; SIMONSON, 1996).

Para Paschoal (2000), avaliar a própria vida, para concluir a respeito de sua qualidade,

para saber se é boa ou ruim, é um processo intrapsíquico complexo, abrangendo julgamentos,

2 CARTA DE OTTAWA PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD. Conferencia Internacional sobre Promoción de
la Salud. Ottawa: 1986.
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emoções e projeções para o futuro. Fatores ambientais e pessoais, negativos e positivos, saúde

e doença, o físico, o mental e o social, tudo é processado pelo indivíduo, determinando o

“como” e o “quanto” ele valoriza sua vida.

Com essa visão, ainda afirma que, o indivíduo faz um balanço de sua vida, usando

valores, princípios e critérios por ele incorporados ao longo de sua existência, e procura

determinar o grau de satisfação alcançado, que depende não apenas de sensação de prazer e

ausência de sofrimento, mas, também, de esperança, visão de futuro, propósito, significado,

persistência e auto-eficácia. A própria condição atual de uma pessoa afeta os julgamentos em

relação a estados futuros, influenciando o desejo de continuar vivendo, ou não (PASCHOAL,

2000).

Dessa forma, na avaliação da própria vida, o indivíduo, não apenas avalia o que

vivenciou até então, sua vida pregressa, suas conquistas, seus fracassos, sua

satisfação/insatisfação com o que realizou, se preencheu, ou não, o seu plano de vida, suas

expectativas, mas olha para frente e avalia suas possibilidades futuras, de acordo com o que

conseguiu até então, ou quais oportunidades que ainda terá, de construir/vivenciar um futuro

melhor, ou se as perspectivas são sombrias; até mesmo, se terá forças de superar o mau

momento, caso esteja passando por algum momento ruim em sua vida.

Assim, o processo de avaliação de vida é pessoal, único e diferente, variando de

indivíduo para indivíduo. Os referenciais adotados são dissemelhantes, mas, quaisquer que

sejam eles, o indivíduo faz uma síntese, que os instrumentos nem sempre conseguem captar.

Dessa forma, avaliar as condições de vida do idoso poderá permitir a implementação de

alternativas válidas de intervenção, tanto em programas geronto-geriátricos, quanto em

políticas sociais gerais, no intuito de promover o bem-estar das pessoas maduras,

particularmente, no contexto institucional, onde os atuais idosos são aqueles que conseguiram

sobreviver às condições adversas (VERAS, 1994).

Sendo a Qualidade de Vida do idoso institucionalizado o  objeto desse estudo, far-se-á

uma abordagem acerca deste tema de grande importância para a humanidade que envelhece,

independentemente da faixa etária em que se encontrem. Inicialmente, apresentaremos o

conceito de Qualidade de Vida e, a seguir, algumas definições e resultados de estudos

científicos, que utilizam diferentes índices que medem esse constructo.

Se, por um lado, na definição e conceituação de “qualidade de vida”, há ausência de

consenso, por outro, a literatura pertinente é farta em considerar que é multidimensional,

subjetiva, dependente de auto-avaliação, e é extremamente variável e sensível ao tempo, e

muito útil ao propósito de orientar as políticas para um envelhecimento bem sucedido
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(FLECK; LOUZADA; XAVIER et al., 2000); (MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000).

Tendo em vista a variabilidade do conceito de qualidade de vida e sua subjetividade,

parece imprescindível conhecer o que, para a maioria dos idosos, está relacionado ao bem

estar, à felicidade, à realização pessoal, enfim, à qualidade de vida nessa faixa etária. Na

realidade, o conceito de QV varia de acordo com a visão de cada indivíduo. Para alguns, ela é

considerada como unidimensional, enquanto, para outros, é conceituada como

multidimensional (ZHAN, 1992).

Sendo um conceito de múltiplas faces, optou-se por adotar nesse estudo o conceito de

qualidade de vida da Organização Mundial da Saúde - OMS, que permite considerar a

multidimensionalidade e a subjetividade pertinente à pessoa idosa. Segundo esta entidade,   a

preocupação com o conceito de qualidade de vida refere-se a um movimento, dentro das

ciências humanas e biológicas,  no sentido de valorizar parâmetros mais amplos, como o

controle dos sintomas, diminuição da mortalidade ou mesmo aumento da expectativa de vida

(WHO, 1994).

Nessa perspectiva, o grupo de estudiosos em qualidade de vida da OMS, propõe um

conceito para qualidade de vida subjetivo, multidimensional e que inclui elementos positivos

e negativos: qualidade de vida é a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no

contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos,

expectativas, padrões e preocupações (WHOQOL GROUP, 1994 apud PEREIRA et al.,

1994, p. 2).

Se a tentativa de avaliar “qualidade de vida”, por si só, é uma tarefa difícil, quando se

trata de avaliá-la em idosos, a dificuldade é maior, pois há escassez de instrumentos

específicos para essa faixa etária. Por outro lado, provavelmente há entre os idosos,

desconforto em responder acerca de sua qualidade de vida, pois isso pode induzir à

comparação de sua condição atual com a de sua própria juventude. De modo que, sem um

questionário específico, pode-se obter resultados enviesados, em uma avaliação. Diferentes

conceitos têm sido estabelecidos, dos mais gerais aos mais específicos. Segundo González

(2007), a QV se define como a percepção do indivíduo sobre sua posição na vida, dentro do

contexto cultural, do sistema de valores em que vive e com respeito às suas metas,

expectativas, normas e preocupações.

Para Santos et al. (2002), avaliar a QV do idoso implica na adoção de múltiplos

critérios de natureza biológica, psicológica e sócio-cultural, pois vários elementos são

apontados como determinantes ou indicadores de bem-estar na velhice: longevidade, saúde

biológica, saúde mental, satisfação, controle cognitivo, produtividade, renda, continuidade de
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papéis familiares, entre outros.

Segundo Duarte e Pavarini (1997), a qualidade de vida na velhice tem sido associada

às questões de independência e autonomia. As dependências, observadas nos idosos, resultam

tanto de alterações biológicas (deficiências ou incapacidades) como de mudanças nas

exigências sociais.

Em nossa sociedade, a velhice tende a ser vista como época de perdas, incapacidades e

decrepitude. Aliados a essa imagem social têm-se os dados objetivos de aposentadoria

insuficiente, oportunidades negadas, desqualificação tecnológica e exclusão social. Todos

esses fatores dificultam ou impossibilitam uma vida digna na velhice (PASCHOAL, 2000).

Mais que em qualquer outro grupo etário, são enormes as diferenças físicas, mentais,

psicológicas e sócio-econômicas individuais, existentes entre os idosos, tornando conclusões

em relação à qualidade de vida e ao cuidado necessário altamente individualizadas, Mesmo

em condições físicas e psicossociais adversas, encontram-se idosos satisfeitos com suas vidas

(PASCHOAL, 2000).

Os estudos, na América Latina e no Brasil, em particular, quanto à qualidade de vida

em pessoas idosas, são recentes quando comparados com a literatura internacional.

Entretanto, cerca de 40,18% das pesquisas brasileiras sobre qualidade de vida referem-se a

idosos.  Paschoal (2005) diz que, talvez, a intensificação desses estudos deva-se ao processo

de envelhecimento mais tardio nos países menos desenvolvidos, que passaram a sofrer a

transição demográfica a partir de 1990, com o envelhecimento extremamente rápido de suas

populações.

Cabe enfatizar que, no Brasil, muitos idosos enfrentam pelo menos dois fatores

objetivos que afetam sua qualidade de vida. Em primeiro lugar, muitos compartilham sua

renda, basicamente aposentadorias, com demais membros da família. Em segundo lugar,

outros tantos, após a saída do mercado de trabalho, vêem-se obrigados a retornar ao mesmo

para  complementação de sua renda (CAMPINO; CYRILLO, 2003).

Assim, a precária condição social faz com que a renda do idoso, em larga escala,

termine por ser dirigida à subsistência da família, quando poderia ser usada para a garantia de

uma alimentação de melhor qualidade (OTERO; ROZENFELD; GADELHA et al., 2002).

Generalizando-se, é uma situação perversa, uma vez que, pelo lado material, ao se retirar da

vida ativa, em vez de fazer uso dos rendimentos da aposentadoria para cuidar de si próprio,

em domicílio separado, a presença do idoso no arranjo familiar torna-se um fator de redução

do grau de pobreza (CAMPOS; MONTEIRO; ORNELAS, 2000), graças à sua aposentadoria ,

ou mesmo a rendimentos gerados por trabalho informal.
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Há inúmeras diferenças individuais entre os idosos que residem em ILPI, o que torna a

aferição da sua QV altamente individualizada e subjetiva, talvez pela situação da realidade de

asilamento em que estão inseridos. Portanto, características do envelhecimento e o contexto

sócio-cultural tornam mais difíceis a aferição da qualidade de vida dessa faixa etária,

principalmente na realidade institucional, onde o idoso, em diversas situações, experimenta

sentimentos negativos de abandono, tristeza e solidão.

De acordo com Fallowfield (1990), há muitos eventos vitais relacionados à idade, que

provocam problemas psicossociais. Dentre eles, três afetam, profundamente, a qualidade de

vida: deterioração física e mental, aposentadoria e luto”. Para Bowling (1995b), aferir a

qualidade de vida “é muito complexo e os domínios, que requerem medida entre os idosos,

incluem os problemas de saúde, que podem levar à incapacidade e invalidez, saúde mental,

habilidade funcional, estado geral de saúde, satisfação de vida, estado de espírito, controle

(autonomia) e suporte social”. Isso revela a enorme variedade de dimensões a serem aferidas

numa avaliação de qualidade de vida de idosos.

Com essa visão, compreende-se que a institucionalização de um idoso se constitui

num grande problema de saúde pública tanto para o idoso, como para seus familiares e o

Estado. Nesse sentido, torna-se imprescindível a realização de estudos que focalizem a

qualidade de vida do idoso que vive no contexto da institucionalização.

Estudos acerca da institucionalização de idosos no Brasil são pouco sistematizados.

Mesmo publicações de referência na área deixam de avaliar este tema com profundidade. Para

Chaimowicz (1997), embora grande proporção de idosos institucionalizados sejam

dependentes por problemas físicos ou mentais, de um modo geral a miséria e o abandono são

os principais motivos da internação em asilos (alguns inclusive denominados "Asilos da

Mendicidade"), cuja maioria, pelo menos nas regiões metropolitanas de Belo Horizonte e São

Paulo, são mantidos por instituições de caridade como a Sociedade São Vicente de Paulo.

Baseados na necessidade de analisar a QV de idosos institucionalizados, alguns

estudos realizados preconizam que a análise deverá se realizada, através do conceito que as

pessoas percebem da sua própria QV (GÓMEZ, 2004); (SILVA, 2005). Para os idosos que

residem em ILPI, essa percepção poderá ser negativamente influenciada pelos sentimentos

que permeiam suas histórias de vida, desde suas experiências anteriores, geralmente junto ao

seio familiar, até a realidade em que vivem, muitas vezes sob sentimentos que vão desde o

abandono e medo, até a resignação.

A carência gerada pela falta da própria casa, família, e amigos, e, muitas vezes, o

enfrentamento do mito do asilamento, por sentirem-se indesejados pela família, lhes causa
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insegurança em relação ao futuro. O respeito ao idoso, à sua experiência de vida e suas

realizações, muitas vezes, são ignoradas pela família e sociedade, fazendo com que ele se

sinta cada vez mais rejeitado, aceitando decisões que são contrárias a sua vontade

(MOREIRA, 2000).

O aumento da população idosa e suas projeções, desperta a atenção de pesquisadores,

observando-se, no Brasil, um crescente interesse pelas questões ligadas à qualidade de vida na

terceira idade. Dentro desse contexto, Paschoal faz algumas afirmações e, ao mesmo tempo,

indaga:

A expectativa de vida está aumentando em todo o mundo. Com isto, um número
cada vez maior de indivíduos passa a sobreviver até 70, 80, 90 anos. Qual a
qualidade dessa sobrevivência? Como aumentar o vigor físico, intelectual,
emocional e social dessa população até os momentos que precedem a morte? A
maioria dos indivíduos deseja viver cada vez mais, porém a experiência do
envelhecimento (a própria e a dos outros) está trazendo angústias e decepções, pelo
menos em nosso país. Como favorecer uma sobrevida cada vez maior, com uma
qualidade de vida cada vez melhor? (PASCHOAL, 1996 apud PASCHOAL, 2000,
p. 17).

As questões apresentadas acima chamam atenção para o fato de que não se deve

aceitar apenas a longevidade do ser humano como a principal conquista da humanidade

contemporânea, mas que esse ser humano tenha garantia de uma vida com qualidade,

felicidade e ativa participação em seu meio (SILVESTRE; NETO, 2003).

Nesse sentido, são conhecidos alguns instrumentos que medem a QV. De acordo com

Velarde-Jurado e Ávila-Figueroa (2002), a QV pode ser medida tanto por instrumentos

genéricos quanto por específicos, uma vez que fornecem informações diferentes, e que podem

ser empregados concomitantemente. Os genéricos podem ser utilizados por pessoas doentes e

sadias.

Entretanto, na visão de Orley e Kuyken (1994), os instrumentos utilizados para

análise da qualidade de vida, de um modo geral, não se adaptam aos idosos, seja porque

tenham uma abordagem unidimensional, ou porque os idosos, que se autodenominaram com

boa qualidade de vida , não a teriam, segundo a interpretação dos instrumentos mencionados.

No Brasil, vem crescendo o interesse pelo tema, depois da publicação de alguns

trabalhos, considerados relevantes no meio científico, tendo em vista a sua contribuição para o

avanço das pesquisas sobre QV no país e por sua consonância com as tendências históricas ,

observadas no contexto internacional do envelhecimento da população.

Os estudos sobre a QV em idosos têm demonstrado a utilização de alguns
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instrumentos conhecidos na literatura científica. Um trabalho pioneiro de Ciconneli et al.

(1997), disponibilizou um instrumento genérico de avaliação da QV, versäo em português, do

Medical Outcomes Study 36-item short-form health survey (SF-36), um questionário genérico

de avaliação de QV, relacionado à saúde. Utilizando os procedimentos canônicos de tradução

reversa e adaptação transcultural, para uma amostra de cinqüenta pacientes com artrite

reumatóide, permitiu evidenciar a utilidade de medidas gerais para a investigação de impacto

da doença crônica sobre a vida das pessoas acometidas.

Outras pesquisas fizeram uso do SF-36. Savonitti (2000), ao estudar a Qualidade de

vida de 60 idosos de uma instituicäo asilar do município de Säo Paulo, utilizou o SF-36. Os

coeficientes de confiabilidade (Alpha de Cronbach) variaram de 0.6 a 0.9 em sete domínios

do instrumento, sendo 0.4 no indicador de Aspectos Sociais. A análise de agrupamento

evidenciou a presença de dois grupos distintos quanto ao desempenho nos indicadores do SF-

36: grupo 1 com melhor QV e grupo 2 com pior QV.

Silva (2005), em estudo qualitativo com 50 idosos residentes, em três cidades do sul

de Minas Gerais, objetivou identificar as representações de idosos sobre os significados de

"ser uma pessoa idosa" e as suas representações sobre a expressäo "qualidade de vida"

utilizando diretrizes metodológicas do Discurso do Sujeito Coletivo para seleção das idéias

centrais e das expressöes-chaves correspondentes, a partir das quais, foram extraídos os

discursos dos idosos. As representações dos idosos sobre o conceito de qualidade de vida se

estruturaram nas seguintes dimensöes: saúde física; independência física; autonomia;

psicológica; social; econômica; família; religiosidade e transcendência; meio ambiente e

cidadania. Os resultados confirmaram o caráter multidimensional e multideterminado dos

fenômenos estudados, referenciados a diversos aspectos objetivos e subjetivos da vida

humana.

Um estudo realizado por Santos et al., (2002), com uma amostra de 128 idosos em

diferentes comunidades da cidade de João Pessoa – Estado da Paraíba, objetivou avaliar a

satisfação de idosos em relação à sua qualidade de vida, utilizando-se a técnica de entrevista

na Escala de Vida de Flanagan, sendo verificado que a satisfação desses idosos mostrou-se

regular. As dimensões da qualidade de vida apontadas nessa escala foram: desenvolvimento

pessoal e realização; relações com familiares; participação social; bem-estar físico e material;

amizade e aprendizagem. O referido estudo concluiu que o instrumento apresentou limitações

em virtude do caráter subjetivo do conceito de qualidade.

Sousa, Galante e Figueiredo (2003) realizaram um estudo exploratório na população

portuguesa, com uma amostra de 1.354 idosos com 75 anos ou mais, objetivando caracterizar
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a qualidade de vida e bem-estar dos idosos, do ponto de vista dos próprios, utilizando como

instrumento o EASY care (Sistema de Avaliação dos Idosos).

Os resultados estatísticos realizados revelaram que o EASY care possui boas qualidades

psicométricas (alfa de Cronbach = 0,92) que permitiram encontrar quatro factores: atividades

de vida diária, bem-estar, mobilidade e comunicação, revelando que a qualidade de vida, para

a maioria dos idosos, pode ser considerada bastante positiva, sendo que uma minoria

apresentou problemas de diminuição cognitiva grave ou algum grau de dependência.

Cupertino et al. (2007), em pesquisa que examina a definição de envelhecimento

saudável, na perspectiva de indivíduos idosos, em uma amostra de 501 indivíduos com idade

entre 60 a 93 anos, utilizou a análise de conteúdo das respostas abertas sobre envelhecimento

saudável. Identificou 29 categorias, sendo as mais citadas: saúde física; saúde social e saúde

emocional e as menos citadas: envelhecimento como patológico e atividades específicas para

idosos. Conclui-se que este estudo confirmou os pressupostos de heterogeneidade e

multidimensionalidade do processo de envelhecimento, ao observar-se a variabilidade nas

definições dos idosos.

A partir do início dos anos 90, a Organização Mundial da Saúde constatou que as

medidas de qualidade de vida revestem-se de particular importância na avaliação de saúde,

tanto dentro de uma perspectiva individual, como social (ORLEY; KUYKEN, 1994). No que

concerne à avaliação da QV, a definição do conceito de QV que orientou esse estudo balizou-

se na explicitação das razões que determinaram a escolha do instrumento de pesquisa.

O Word Health Organization Quality of Life Group (Grupo WHOQOL) desenvolveu

uma escala, dentro de uma perspectiva transcultural, para medir qualidade de vida em adultos,

denominada de WHOQOL-100, baseada em 6 domínios: domínio físico, domínio psicológico,

nível de independência, relações sociais, meio-ambiente e espiritualidade / religião / crenças

pessoais. Considerou como características fundamentais o caráter subjetivo da qualidade de

vida (englobando aspectos positivos e negativos), e sua natureza multidimensional.

Posteriormente, a necessidade de instrumentos de rápida aplicação determinou que o

Grupo de Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde desenvolvesse a versão

abreviada do WHOQOL-100, o WHOQOL-bref, que mostrou-se útil para as situações em que

a versão longa é de difícil aplicabilidade. Este instrumento consta de 26 questões divididas em

quatro domínios: físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente.

Mais tarde, objetivando conhecer como os idosos percebem o seu próprio

envelhecimento, desenvolveu o projeto WHOQOL-OLD (Word Health Organization Quality

of Life), que tem como objetivo principal elaborar um instrumento para avaliação de
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qualidade de vida em adultos idosos, baseado, no instrumento já desenvolvido para adultos, o

WHOQOL-100, e suas vertentes (WHOQOL-Bref - abreviado) e, por meio dele, desenvolver

um projeto transcultural para comparar o envelhecimento doente com o envelhecimento

saudável. Segundo os estudiosos, os idosos constituem um grupo particular e, como tal,

apresentam especificidades de importante relevância para a qualidade de vida. O

questionário é composto por 24 itens divididos em seis facetas: funcionamento dos sentidos,

autonomia, atividades passadas, presentes e futuras, participação social, morte e morrer, e

intimidade (FLECK; CHACHAMOVICH; TRENTINI, 2003, p. 793).

Não é possível assumir que instrumentos adequados para avaliar o domínio da saúde

física, por exemplo, em populações de adultos jovens, sejam os mesmos ou apropriados para

populações de adultos idosos. Há prováveis especificidades conforme a faixa etária. Além

disso, a magnitude do processo de envelhecimento, aliada à escassez de instrumentos para

avaliar tal questão, fortalece o interesse na pesquisa.

Fleck, Chachamovich, Trentini (2006) realizaram a aplicação do instrumento

WHOQOL-OLD em amostra de 424 idosos na cidade de Porto Alegre, RS, em 2005. O

instrumento mostrou características satisfatórias de consistência interna (Coeficientes de

Cronbach de 0,71 a 0,88), validade discriminante (p<0,01), validade concorrente

(Coeficientes de correlação entre -0,61 e -0,50) e fidedignidade teste-reteste (Coeficientes de

correlação entre 0,58 a 0,82). A validade de critério apresentou achados que necessitam

complementação de futuras investigações, o que representa uma alternativa útil e bom

desempenho psicométrico na investigação de qualidade de vida em idosos.

Algumas pesquisas que fizeram uso do WHOQOL-100 e WHOQOL-bref, para

identificar a QV de idosos institucionalizados se destacam, dentre elas, Carneiro (2006), que

realizou um estudo para investigar a qualidade de vida de 30 idosos da Universidade da

Terceira Idade (UNATI) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UERJ), 30 idosos de

contextos familiares e 15 idosos que vivem em asilos, utilizando como instrumento, o

WHOQOL-Bref (abreviado). Observou-se que os idosos que vivem em asilos, quando

comparados aos idosos freqüentadores da UNATI/UERJ ou aos idosos do contexto familiar,

apresentaram pior qualidade de vida.

Uma outra pesquisa, utilizando o mesmo instrumento, foi realizada por Silva e

Resende (2006) para conhecer e comparar a QV de idosos institucionalizados e participantes

de centros de convivência de Uberlândia (MG). Os resultados demonstraram que os idosos

institucionalizados, quando comparados a participantes de centros de convivência, apresentam

pior percepção de Qualidade de Vida Relacionada à Saúde em relação a aspectos físicos,
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psicológicos e do meio em que vivem.

Em estudo observacional de corte transversal, utilizando o WHOQOL-Bref,  Pereira et

al. (2006) investigou 211 idosos, com idade igual ou superior a 60 anos, para saber sobre a

contribuição de cada domínio da qualidade de vida (físico, social, psicológico e ambiental) na

qualidade de vida global de idosos residentes no município de Teixeira, região Sudeste do

Brasil. Observou que nenhuma das variáveis sociodemográficas interferiu, significativamente,

no domínio global da qualidade de vida, e, entre os quatro domínios, o que mais explicou a

qualidade de vida global foi o físico, seguido do ambiental e do psicológico. O domínio social

não mostrou contribuição significativa na qualidade de vida global.
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3        MATERIAL E METODO

3.1 TIPO DE ESTUDO

Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, de natureza quantitativa (TRIVIÑOS,

1992) que caracteriza com exatidão os fatos e fenômenos de determinada realidade.

O estudo descritivo é aquele em que se observa, registra, analisa e correlaciona fatos

do mundo físico que ocorrem no universo percebido pelo homem, descrevendo sua estrutura e

funcionamento, sem a interferência do pesquisador. Já o exploratório, busca descobrir, com

precisão, a freqüência com que o fenômeno ocorre, sua relação e conexão com outros estudos,

estabelecendo critérios, métodos e técnicas para a definição da pesquisa. Busca também

maiores informações sobre determinado assunto e realiza descrições precisas da situação e das

relações existentes entre os elementos da mesma natureza (CERVO; BERVIAN, 1996;

CRUZ; RIBEIRO, 2004).

A natureza quantitativa do estudo foi utilizada face ao objeto, que necessita de um

grande número de informações acerca da qualidade de vida dos idosos institucionalizados. De

acordo com Pollit, Beck e Hungler (2004), um estudo de natureza quantitativa, permite a

coleta sistemática de informação numérica, mediante condições de muito controle, analisando

essas informações através da estatística.

3.2 LOCAL DO ESTUDO

A pesquisa foi realizada em seis ILPI distribuídas nas áreas de abrangência dos quatro

distritos sanitários do Município de Natal – RN (Tabela 1).

Entre os idosos que se encontram residindo em ILPI, 266 estão em estabelecimentos

filantrópicos. Atualmente, são cadastradas pela Vigilância Sanitária, dez instituições para

idosos, sendo que destas, 4 são privadas e 6 são de caráter filantrópico assistencial.

Optamos por realizar esse estudo em instituições que não possuem fins lucrativos

devido a apresentarem semelhanças entre si e, por compreender, que as ações nelas realizadas

são de caráter assistencial, devendo também seguir a legislação vigente no que se refere às

Portarias, Decretos e contratação de mão-de-obra qualificada na atenção à saúde da população

idosa que ali se encontra residindo.

O Município de Natal é composto por 36 bairros, que estão dispostos em 4 Regiões

Administrativas: Norte, Leste, Oeste, Sul. As ILPI pesquisadas estão localizadas nos bairros
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de Cidade Praia (Distrito Sanitário Norte), Mãe Luiza e Lagoa Seca (Distrito Sanitário Leste),

Pirangi (Distrito Sanitário Sul) e Nova Cidade, Dix Sept Rosado (Distrito Sanitário Oeste),

num total de seis estabelecimentos.

Quanto aos mantenedores dos estabelecimentos, 100% são entidades filantrópicas

vinculados a entidades religiosas (50% católica, 33,3% evangélica e 16,6%  espírita), que

recebem recursos financeiros por meio de doações das Secretarias de Saúde do Estado e do

Município de Natal/RN, como também das aposentadorias dos idosos residentes, de acordo

com o previsto no Capítulo VIII, Art.35, §1.ºe  §2.º do Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003).

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA

A população do estudo foi constituída de 266 idosos residentes nas seis ILP de caráter

filantrópico do município de Natal, sendo aplicada uma amostra inicial escolhida de forma

aleatória simples, através de um sorteio com o uso da tabela de números aleatórios. Num

segundo momento, passa a ser por conveniência, após a aplicação dos critérios de inclusão e

exclusão.

Foi selecionada uma amostra de 30% da totalidade de idosos de cada instituição,

perfazendo um total de 80 idosos, dos sexos masculino e feminino, com idade igual ou

superior a 60 anos, considerando que, alguns estabelecimentos dispõem de um número

pequeno de residentes em relação a outros que apresentam um grande número, possibilitando

iguais chances para todas as instituições.

Foram estabelecidos critérios de inclusão e exclusão para a aplicação do instrumento a

ser utilizado, definido conforme descrição a seguir:

Critérios de Inclusão:

 Idosos com 60 anos ou mais que não apresentem limitações mentais;

 Idosos classificados pela instituição como independentes ou parcialmente

dependentes;

 Idosos com capacidade motora favorável e aptos a responder às perguntas formuladas.

 Idosos institucionalizados dos sexos masculino e feminino que aceitem participar do

estudo;

Critérios de Exclusão:

 Idosos com 60 anos ou mais que apresentem distúrbio mental ou alguma patologia que

possa impedi-lo de responder às questões do formulário;

 Idosos com dificuldades de audição e fala.
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 Idosos institucionalizados dos sexos feminino e masculino que não aceitarem, por

livre arbítrio, participar do estudo.

Foram excluídos do estudo os idosos com demência moderada ou grave, ou com afasia

de expressão e compreensão, ou com qualquer outra patologia que impedisse a interação e a

comunicação e, conseqüentemente, incapacitados de expressarem opiniões, dificultando o

entendimento e a credibilidade das informações.

Após aplicarmos os critérios de exclusão descritos, verificamos que 37 idosos (46,2%)

encontravam-se com impedimentos relacionados a distúrbios cognitivos e dificuldades de

audição e fala, devido à existência de complicações por patologias, anteriormente

diagnosticadas, assim como pelo  grande número de idosos que fazem uso de medicamentos

(antidepressivos), dificultando, portanto a coleta de dados, acarretando numa redução da

nossa amostra, para 43 idosos (53,7%).

Dessa forma, a amostra final foi composta por idosos na faixa etária igual ou superior

a 60 anos, dos sexos feminino e masculino, perfazendo um total de 43 idosos, correspondente

a 16% dos idosos residentes nas instituições selecionadas.

3.4 VARIÁVEIS DO ESTUDO

De acordo com Polit, Beck e Hungler (2004), Variável é toda qualidade de uma

pessoa, grupo ou situação que varia ou assume um valor diferente.

Variáveis de Caracterização

As variáveis de caracterização constam de sexo, estado civil, grau de instrução, prole,

idade, religião, rendimentos, moradia anterior à instituição, tempo de instituição, uso de

medicação, possui plano de saúde, freqüência do atendimento em saúde, opinião sobre o

atendimento e o sentimento em morar na instituição (Quadro1).
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Quadro 1 – Distribuição das variáveis de caracterização dos idosos em ILPI.

3.4.1 Variável Dependente

De acordo com Marconi e Lakatos (2003), é aquela que o pesquisador tem interesse

em explicar, compreender ou prever.

Neste estudo, tivemos como variável dependente, a qualidade de vida (QV) de idosos

residentes em Instituições de Longa Permanência, estabelecendo relação entre os domínios

estabelecidos pelo instrumento de qualidade de vida medida pelo WHOQOL-OLD. De acordo

com a definição teórica QV foi definida como sendo a percepção do indivíduo de sua posição

na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais ele vive e em relação aos seus

objetivos, expectativas, padrões e preocupações (WHOQOL GROUP, 1995, p.1403).

VARIÁVEIS DE CARACTERIZAÇÃO CATEGORIAS

Sexo Masculino / Feminino

Estado Civil Solteiro / Casado / Viúvo/ Separado

Grau de Instrução Não Alfabetizado/ Alfabetizado/ Fundamental

Incompleto/ Fundamental Completo/ Ensino Médio

completo e Incompleto/ Superior completo e

incompleto

Prole Número de Filhos

Idade Faixa Etária em anos

Religião Católica/ Evangélica/ Espírita/ Nenhuma

Rendimentos Sim/ Não

Profissão Atividades Domésticas, prestação de Serviços

Moradia anterior à Institucionalização Filhos/ Parentes/ Cônjuge/ Sozinho/ Outros

Tempo de institucionalização Em anos

Uso de medicação Sim / Não

Possui Plano de Saúde Sim / Não

Freqüência do atendimento em saúde na instituição Semanal/ Quinzenal/ Mensal/ Anual/ Quando

necessário/ Raramente/ Nunca

Opinião sobre o atendimento recebido Bom/ Razoável/ Ruim/ Precisa melhorar/ Precário/

Outros

Sentimento em morar na instituição Não tem opção/ Bem/ Alegre/ É obrigado/ Indiferente
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3.4.2 Variável Independente

É aquela que influencia, determina ou afeta outra variável (MARCONI; LAKATOS,

2003, p. 138).

Em nosso estudo, temos com variáveis independentes os aspectos sócios-demográficos

e as facetas do WHOQOL-OLD.

3.5 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

Reconhecida a importância de se avaliar QV em idosos, é necessário verificar como

avaliá-la, o que passa pela obtenção dos questionários de avaliação.

Neste estudo, foram utilizados dois instrumentos: um formulário (Apêndice A)

elaborado para atender aos objetivos propostos, constituindo-se de questões objetivas sobre a

identificação dos idosos, seus aspectos sóciodemográficos, informações de saúde e

institucionalização, dirigidas aos idosos residentes, e um questionário com perguntas fechadas

sobre QV elaborado pela OMS para avaliação da qualidade de vida (WHOQOL – OLD,

versão em português) – ANEXO 1 – disponibilizado por meio eletrônico pelo grupo de

WHOQOL do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

para uso cientifico (FLECK et.al., 2000).

Este questionário consiste-se na versão abreviada do instrumento de QV da OMS,

WHOQOL 100 e WHOQOL-Bref, traduzido para a Língua Portuguesa, no Brasil, e para mais

20 idiomas.

Apesar de ter conhecimento, acerca de outros questionários específicos para estudar a

QV, como Perfil de Saúde de Nottingham (PSN), e o SF-36 , que são instrumentos genéricos

de avaliação da qualidade de vida, dentre outros, optamos por utilizar WHOQOL-OLD, pela

sua especificidade às pessoas idosas, ser validado e adaptado culturalmente à população

brasileira, de acordo com a metodologia internacionalmente aceita pelo grupo de estudos

multicêntrico da Organização Mundial de Saúde (OMS), no Brasil (FLECK et al., 2000).

Segundo Orley e Kuyken (1994), os instrumentos utilizados para análise da qualidade

de vida, de um modo geral, não se adaptam aos idosos, seja porque têm uma abordagem

unidimensional, ou porque os idosos que se autodenominaram com boa qualidade de vida não

a teriam, segundo a interpretação dos instrumentos mencionados

A necessidade de instrumentos curtos que demandem pouco tempo para seu

preenchimento, mas com características psicométricas satisfatórias, fez com que o Grupo de
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Qualidade de Vida da OMS desenvolvesse uma versão abreviada do WHOQOL-100, o

WHOQOL-bref e mais recentemente,.em 2003, o projeto WHOQOL-OLD por reconhecer

que os idosos constituem um grupo particular e, como tal, apresentam especificidades de

importante relevância para a qualidade de vida.

O módulo WHOQOL-OLD consiste-se em 24 itens da escala de Likert atribuídos a

seis facetas: “Funcionamento do Sensório” (FS), “Autonomia” (AUT), “Atividades Passadas,

Presentes e Futuras” (PPF), “Participação Social” (PSO), “Morte e Morrer” (MEM) e

“Intimidade” (INT). Cada uma das facetas possui 4 itens; portanto, para todas as facetas o

escore dos valores possíveis pode oscilar de 4 a 20, desde que todos os itens de uma faceta

tenham sido preenchidos (Quadro 1). Os escores destas seis facetas ou os valores dos 24 itens

do módulo WHOQOL OLD podem ser combinados para produzir um escore geral (“global”)

para a qualidade de vida em adultos idosos, denotado como o “escore total” do módulo

WHOQOL-OLD (FLECK; CHACHAMOVICH; TRENTINI, 2003).

Quadro 2 – Distribuição das Facetas do WHOQOL-OLD de acordo com os itens  e a
amplitude.

Facetas Sigla itens Itens das
facetas

Amplitude
possível do
escore bruto
(Min, Max)

Habilidades sensoriais F S 4 1+2+10+20 16 (4, 20)

Autonomia AUT 4 3+4+5+11 16 (4, 20)

Atividades Passadas

Presentes e Futuras

P PF 4 12+13+15+19 16 (4, 20)

Participação Social PSO 4 14+16+17+18 16 (4, 20)

Morte e Morrer MEM 4 6+7+8+9 16 (4, 20)

Intimidade I NT 4 21+22+23+24 16 (4, 20)

Fonte: Manual do WHOQOL-OLD (FLECK et al., 2003)

O Quadro 3 descreve as áreas principais de conteúdo de cada faceta do módulo

WHOQOL-OLD (FLECK; CHACHAMOVICH; TRENTINI, 2003).
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Quadro 3 - Conceitos e conteúdos das facetas inclusas no módulo WHOQOL-OLD

FACETA Sigla CONCEITO/CONTEÚDO

Habilidades sensoriais F S Funcionamentos sensoriais, impactos da perda de habilidades sensoriais na

qualidade de vida

Autonomia A UT Independência na velhice, capacidade ou liberdade de viver de forma

autônoma e tomar decisões

Atividades Passadas

Presentes e Futuras

PPF Satisfação sobre conquistas na vida e coisas a que se anseia

Participação Social PSO Participação nas atividades quotidianas, especialmente na comunidade

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

Intimidade INT Capacidade de ter relacionamentos pessoais e íntimos

Fonte: Manual do WHOQOL-OLD (FLECK et al., 2003)

Conforme a descrição do Quadro 3, a faceta “Funcionamento do Sensório” avalia o

funcionamento sensorial e o impacto da perda das habilidades sensoriais na qualidade vida. A

faceta “Autonomia” refere-se à independência na velhice e, portanto, descreve até que ponto

o idoso é capaz de viver de forma autônoma e tomar suas próprias decisões. A faceta

“Atividades Passadas, Presentes e Futuras” descreve a satisfação sobre conquistas na vida e

coisas a que se anseia. A faceta “Participação Social” delineia a participação em atividades

do quotidiano, especialmente na comunidade. A faceta “Morte e Morrer” relacionam-se a

preocupações, inquietações e temores sobre a morte e morrer, ao passo que, a faceta

“Intimidade” avalia a capacidade de manter relações pessoais e íntimas.

O módulo WHOQOL-OLD pode ser usado numa ampla variedade de estudos

incluindo investigações transculturais, epidemiologia populacional, monitoramento de saúde,

desenvolvimento de serviços e estudos de intervenção clínica,  em que questões sobre a

qualidade de vida, sejam cruciais (FLECK; CHACHAMOVICH; TRENTINI, 2006).

O módulo WHOQOL-OLD permite a avaliação do impacto da prestação do serviço e

de diferentes estruturas de atendimento social e de saúde, sobre a qualidade de vida,

especialmente na identificação das possíveis conseqüências das políticas sobre qualidade de

vida para adultos idosos e uma compreensão mais clara das áreas de investimento, para se

obter melhores ganhos na qualidade de vida (FLECK; CHACHAMOVICH; TRENTINI,

2006).

A estimativa do impacto de intervenções, físicas e psicológicas, sobre uma gama de
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problemas físicos e psiquiátricos, relacionados à velhice, poderá ser acessada. Estudos

transversais entre diferentes serviços ou tratamentos e estudos longitudinais de intervenções

podem ser avaliados com o WHOQOL-OLD. Além disso, a abordagem transcultural ímpar

do desenvolvimento do instrumento significa que se podem fazer comparações entre

diferentes culturas (POWER; BULLINGER; HARPER, 1999).

Os exigentes padrões de desenvolvimento de instrumento utilizados para o

WHOQOL-OLD significam que tais comparações correm menos risco de viés cultural; a

metodologia WHOQOL (FLECK; CHACHAMOVICH; TRENTINI, 2006).

Oferece uma abordagem adequada de desenvolvimento de instrumento, que

proporciona uma validade transcultural para a avaliação da qualidade de idosos.

Para aplicação dos instrumentos, foi utilizada a técnica da entrevista, que segundo

Triviños (1995), é aquela que, ao mesmo tempo em que valoriza a presença do investigador,

oferece todas as perspectivas possíveis para que o informante alcance a liberdade e

espontaneidade necessárias, enriquecendo, desta forma, a investigação.

Optou-se, ainda, por formulários,  por conter um roteiro de perguntas enunciadas pelo

entrevistador e preenchidas por ele com as respostas do pesquisado, em virtude dos idosos,

muitas vezes, terem dificuldades em responder questionários, por escrito, sem a presença do

pesquisador.

Para avaliar-se a viabilidade da aplicação dos instrumentos antes da coleta de dados,

foi realizado um pré-teste com 4 idosos,  em uma das instituições, no qual  observou-se não

ter havido dificuldades na compreensão das questões, porém verificou-se que o tempo de

aplicação foi extenso, devido à existência de algumas dificuldades de órdem sensorial das

pessoas idosas institucionalizadas. Entretanto, esse fato nos permitiu a familiarização com o

instrumento e das formas de como melhor utilizá-lo, no momento da sua aplicação.

De acordo com Gil (1994), o pré-teste é um procedimento metodológico importante

para assegurar a confiança e a validade dos dados obtidos nas etapas anteriores de

planejamento da pesquisa, desta forma assegurando o aperfeiçoamento do questionário, além

de evidenciar possíveis falhas para a redação e aplicação do instrumento. Utiliza- se para este

fim, população com características semelhantes às da população-alvo do estudo.
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3.5 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS

Após sua conclusão, o projeto de pesquisa que segue as Diretrizes e Normas

regulamentadoras de Pesquisas, envolvendo seres humanos segundo a resolução n˚ 196/96

(BRASIL, 2000a) foi encaminhado às instituições pesquisadas, para se obter o termo de

autorização (Apêndices C, D, E, F, G e H).

Em seguida, foi enviado ao Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio Grande

do Norte – UFRN, para análise. Após sua aprovação, de acordo com o processo n˚108/07

(ANEXO 2), partiu-se para uma aproximação inicial com os idosos, na qual falou-se dos

objetivos do estudo a ser realizado, convidando-os a participar.

Após sua aceitação, escolheu-se em conjunto com o idoso, um local adequado para a

realização da entrevista, preferencialmente tranqüilo e confortável.

A seguir, foi apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice

B), onde foi informando que sua participação era voluntária e que poderia sair da pesquisa a

qualquer momento, além de assegurar o sigilo da sua identidade e informações, quando,

então, foi colhida sua assinatura. Os que concordaram em participar foram instruídos quanto

aos itens a serem  respondidos. Assim, foram atendidos os princípios que regem a Resolução

n˚ 196/96, a qual estabelece que toda a pesquisa em que o ser humano for submetido a estudo,

deverá prevalecer o critério de respeito à sua dignidade e a proteção de seus direitos e bem-

estar (BRASIL, 2000a ).

Logo após, foi aplicado o questionário sócio-demográfico e em seguida o WHOQOL-

OLD (Anexo 1).

Todas as entrevistas foram realizadas nas próprias instituições, observando-se os

aspectos éticos e legais no que se refere ao anonimato dos entrevistados.

O período da coleta se deu entre os meses de julho a agosto de 2007, sendo necessário

seu prolongamento, em virtude de uma das instituições passar de caráter filantrópico para

particular, além de sofrer o processo de interdição pela Vigilância Sanitária, dificultando o

contato com os idosos devido ao remanejamento destes para suas famílias e para outros

estabelecimentos.

E importante ressaltar que o instrumento WHOQOL-OLD pode ser auto-aplicado,

assistido pelo entrevistador assim como aplicado pelo entrevistador. Nesse estudo, contamos

com a ajuda de uma aluna voluntária do 6º período da Graduação em Enfermagem da UFRN,

para a coleta de dados, após um treinamento com leituras sobre a temática e os instrumentos

utilizados,  a fim de evitar erros ou vieses na pesquisa.
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Após o preenchimento do instrumento, o pesquisador conferiu se todos os itens foram

respondidos e, em seguida, os instrumentos foram guardados em envelopes individuais e

lacrados objetivando assegurar o anonimato das pessoas idosas, abertos apenas no momento

do procedimento de análise dos dados.

3.7 PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO E ANÁLISE  DOS DADOS

Os dados, depois de coletados foram categorizados, tabulados e processados

eletronicamente, através do programa Microsoft-Excel XP e do programa Statistical Package

for the Social Sciences – SPSS (13.0).

Foi elaborado um banco de dados para o tratamento estatístico descritivo, com base

nos objetivos propostos e no referencial utilizado acerca da qualidade de vida.

As questões que dizem respeito à caracterização dos idosos nos aspectos

sóciodemográficos, informações de saúde e institucionalização, foram submetidas a técnicas

de estatística descritiva, tais como freqüência, percentual, média e desvio padrão, sendo

apresentados sob a forma de quadros, gráficos e tabelas simples.

3.8 PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Para análise da escala de QV, foram calculados o Escore Bruto das Facetas (EBF), o

Escore Médio Padronizado da Faceta (EPF), onde os valores variam de 1 a 5 e o Escore

Transformado da faceta (ETF), onde os valores variam de 0 a 100, conforme orientação do

Manual do WHOQOL-OLD (FLECK; CHACHAMOVICH; TRENTINI, 2003).

A seqüência para a execução dessa pontuação consta das seguintes etapas:

 Verificamos se cada uma das 24 questões obteve respostas entre 1 e 5;

 Administramos a pontuação do questionário, baseada na lista de escores para o

WHOQOL-OLD, onde os itens foram categorizados nas escalas apropriadas;

 Os itens expressos positivamente seguiram a classificação na qual os valores mais

elevados representam uma melhor qualidade de vida;

 Para itens expressos negativamente, o escore foi recodificado de modo que os valores

numéricos atribuídos fossem invertidos: 1=5, 2=4; 3=3; 4=2; 5=1. Ao fazer a

recodificação, os escores altos em itens expressos positivamente refletiram uma

qualidade de vida mais elevada;
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 Realizamos a recodificação (inversão) dos itens de cada faceta com escore reverso das

questões 1,2,6,7,8,9 e 10, por serem negativamente orientadas (1=5), (2=4), (3=3),

(4=2), (5=1);

 A soma dos itens pertencentes a uma faceta produz o escore bruto da faceta (EBF).

Sua amplitude situa-se entre o mais baixo valor possível (número de itens vezes 1) e o

mais alto valor possível (número de itens vezes 5) da respectiva faceta. Para o

WHOQOL-OLD, cada uma das seis facetas inclui 4 itens, assim os valores dos escores

brutos mais baixos o possível e mais alto o possível são iguais em todas as facetas

(amplitude de 4 a 20);

 Realizamos o cálculo dos escores das Facetas numa escala de 4 a 20 pontos, da

seguinte forma: 1=4; 2=8; 3=12; 4=16; 5=20. Cada uma das seis facetas do

WHOQOL-OLD inclui 4 itens, assim, os valores dos escores brutos mais baixos o

possível e mais altos o possível são iguais em todas as facetas (amplitude de 4 a 20).

 A comparação dos escores entre as facetas é possibilitada ao se comparar diretamente

os escores brutos das facetas;

 Caso o escore bruto seja dividido pelo número de itens da faceta, o escore (médio)

padronizado da faceta (EPF) pode ter qualquer valor decimal entre 1 e 5. O valor 1

representa uma avaliação da qualidade de vida a mais baixa possível e o valor 5 uma

avaliação da qualidade de vida a mais alta possível,  para o indivíduo;

 A transformação de um escore bruto para um escore transformado da escala (ETE)

entre o 0 e 100 possibilita expressar o escore da escala em percentagem entre o valor

mais baixo possível (0) e o mais alto possível (100) de classificação de QV, conforme

a seguinte escala de categorização das facetas:

Quadro 4 - Relação da escala entre 0 –100 para classificação da QV

 Para se obter o escore transformado da faceta (ETF) (0-100), aplicou-se a seguinte

regra de transformação: ETF=6,25 x (EBF – 4);

 Nas 43 entrevistas deste estudo, todas as questões foram respondidas na escala de

qualidade de vida medida pelo WHOQOL-OLD.

0 –20 21 –40 41 –60 61 –80 81 -100
Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente
Nada Muito pouco Médio Muito Completamente
Muito

insatisfeito
Insatisfeito Nem insatisfeito

nem satisfeito
Satisfeito Muito satisfeito
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 A produção do escore total do WHOQOL-OLD envolveu a adição dos escores das

facetas de uma pessoa usando todos os itens (ao invés da faceta somente) do

questionário.

 A seguir, os dados foram inseridos no computador e calculados os escores das facetas

e os escores totais.

 Uma vez transformadas as respostas das questões de cada correspondente, foram

realizados os cálculos dos escores dos idosos pesquisados.

3.8.1 Avaliação de Confiabilidade do Instrumento

Para fins de se medir a consistência interna do instrumento, foi utilizado o Coeficiente

Alfa de Cronbach. Através da determinação do Coeficiente Alfa de Cronbach foram

analisadas correlações entre os itens e facetas, e, para isso, os itens pertencentes à mesma

faceta foram agrupados, e as suas correlações, calculadas.

Quadro 5 - Valores do Coeficiente de Alfa de Cronbach por itens das facetas do
WHOQOL- OLD, ILPI-NATAL /RN, 2007.

FACETAS DO WHOQOL-OLD
(Coeficiente Alfa de Cronbach)

ITENS

Funcionamento do Sensório (FS)
(α = 0,30)

1, 2, 10, 20

Autonomia
(α = 0,43)

3, 4, 5, 11

Atividades Passadas, Presentes e
futuras

(α = 0,80)

12, 13, 15, 19

Participação Social
(α = 0,83)

14, 16, 17, 18

Morte e Morrer
(α = 0,84)

6, 7, 8, 9

Intimidade
(α = 0,48)

21, 22, 23, 24

Alfa Total da Escala = 0,60
Fonte: Manual do WHOQOL-OLD (FLECK et al., 2003)

No processo de desenvolvimento e validação da versão em português, o instrumento

mostrou características satisfatórias de consistência interna, verificada pelo Coeficiente Alpha

de Cronbach de 0,71 a 0,88, validade discriminante (p < 0,01), validade concorrente

(Coeficientes de correlação entre - 0,61 e – 0,50) e fidedignidade teste-reteste (Coeficiente de
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correlação entre 0,58 a 0,82). A validade de critério apresentou achados que necessitam

complementação de futuras investigações (FLECK; CHACHAMOVICH; TRENTINI, 2006).

De acordo com o Quadro 3, os coeficientes de confiabilidade (Alpha de Cronbach)

variaram de 0,30 (FS) a 0,84 (MEM) nas seis facetas do instrumento.

Os valores para o Coeficiente Alfa de Cronbach variam de 0 a 1, sendo que quanto

mais próximo de 1 é o coeficiente, maior a confiabilidade do instrumento, tendo, portanto,

uma boa consistência interna. Um coeficiente Alfa de Cronbach adequado para um

instrumento bem desenvolvido, deve ser maior que 0,80, como é o caso do WHOQOL-OLD

utilizado nesse estudo (LINO, 1999).

Em nosso estudo, o Coeficiente Alfa de Cronbach total da escala foi igual a 0,60 nos

24 itens que englobam o instrumento, deixando a desejar na questão da consistência interna

do instrumento em nossa realidade, provavelmente devido às diferenças existentes entre as

regiões sul e nordeste, que se caracterizam por uma ampla diversidade sócio-cultural. Foram

identificadas também correlações negativas, sugestivas de inconsistência interna, porém,

mantidos em todos os itens.

Segundo Browne et al. (1994) cada população de idosos terá uma valorização

particular de determinados domínios; entretanto, o idoso possui questões que são

generalizáveis e que diferem da população adulta. Bowling (1995), tendo interesse em

perguntar aos idosos o que eles julgavam importante na determinação de qualidade de vida,

entrevistou uma população de diversas idades, da comunidade, com ou sem enfermidades.

Encontrou que idosos diferem das outras faixas etárias apenas por atribuírem menor

importância às atividades laborais e maior peso à saúde, que os jovens.
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4  APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A apresentação dos resultados desse estudo, inicia-se pelas questões relacionadas com

a caracterização dos idosos participantes, seus aspectos sóciodemográficos, sobre a saúde e a

institucionalização. Ressalta-se que 46,2% dos idosos sorteados não apresentaram condições

para participarem da entrevista e portanto, foram excluídos da amostra.

Em seguida, segue-se a apresentação dos resultados obtidos sobre a percepção dos

idosos acerca de sua qualidade de vida (QV), medida através do WHOQOL-OLD,

relacionadas as seis facetas: Funcionamento do Sensório (FS), Autonomia (AUT),  Atividades

Passadas, Presentes e Futuras (PPF), Participação Social (PSO), Morte e Morrer (MEM) e

Intimidade (INT).

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS QUANTO AOS

ASPECTOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS.

Os participantes deste estudo incluem 43 idosos, residentes em seis ILPI filantrópicas,

vinculados a entidades religiosas (50% católica, 33,3% evangélica e 16,6%  espírita) e

mantidas por recursos financeiros doados pelas Secretarias Estadual e Municipal de Saúde e

Assistência Social, alem de valores estabelecidos da aposentadoria dos idosos residentes, de

acordo com o Capítulo VIII, da Assistência Social, Art.35, § 1.º e   § 2.º do Estatuto do Idoso

(BRASIL, 2003).

Para melhor compreensão, serão apresentadas, a seguir, algumas variáveis

sóciodemográficas em tabelas e gráficos.

Tabela 1– Distribuição das ILPI, segundo o numero de idosos e a localização no
município de Natal, RN, 2007.

Instituição
Total de Idosos

pesquisados
Localização
por Distrito
SanitárioN %

A 5 11,6 Sul
B 3 7,0 Norte
C 5 11,6 Leste
D 2 4,7 Oeste
E 3 7,04 Oeste
F 25 58,1 Leste
Total 43 100,0 -
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De acordo com a Tabela 1, vê-se um total de seis ILPI, filantrópicas no município de

Natal, e que correspondem aos locais desse estudo, distribuídas através dos Distritos

Sanitários Norte, Sul, Leste e oeste.

Segundo o numero de idosos residentes por instituição, 58,1% estão na instituição F e

as demais distribuídas pelas outras instituições. Esta é a mais antiga das instituições, do

gênero, no Município de Natal, fundada há 60 anos, em 19 de abril de 1944 pelas Filhas da

Caridade, objetivando atender à mendicância, em conseqüência de um longo período de seca.

Encontra-se localizada próxima ao centro da cidade e tem por finalidade atender aos idosos

com carência sócio-econômica e familiar, para que não se sintam mais discriminados. Por se

tratar de um serviço gratuito e sem fins lucrativos, conta, para viabilizar suas ações, com a

ajuda de pessoas e instituições, com vistas a atender um público que gira em torno de 143

pessoas necessitadas, com idade mínima de 60 anos.
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Tabela 2- Distribuição dos idosos institucionalizados, segundo as variáveis sócio-
demográficas (sexo, estado civil, faixa etária, religião, rendimentos,
profissão, procedência, escolaridade e número de filhos).

VARIÁVEIS SÓCIO-DEMOGRÁFICAS N %

Sexo
Feminino 28 65,1
Masculino 15 34,9
Estado civil
Solteiro 19 44,2
Casado 0 0,0
Viúvo 18 41,8
Separado 6 14,0

Faixa etária
61 - 70 anos 10 23,3
71 - 80 anos 18 41,8
81 - 90 anos 15 34,9
Religião
Católica 35 81,4
Evangélica 7 16,3
Não refere 1 2,3
Possui rendimentos
Sim 42 97,67
Não 1 2,33
Profissão
Atividades domésticas 27 62,8
Prestadores de serviços 15 34,9
Técnico superior* 1 2,3
Procedência
Zona rural 29 67,4
Zona urbana 14 32,6

Nível de escolaridade
Não alfabetizado 18 41,9
Alfabetizado 11 25,6
Fundamental incompleto 13 30,2
Superior completo 01 2,3
Número de filhos
Nenhum 14 32,6
1 - 2 12 27,9
3 - 4 7 16,3
5 - 6 5 11,6
7 - 8 3 7,0
9 - 10 2 4,6

TOTAL 43 100

Quanto à variável sexo, constata-se que 65,1% dos idosos pesquisados são do sexo

feminino e 34, 9% do sexo masculino, como pode ser observado na Tabela 2.



84

Em estudos com idosos em ILPI, Costa et al., (2004), verificaram a predominância

feminina, (70%), numa relação de 2,29 mulheres para um homem, sendo essa tendência mais

acentuada na faixa etária de 80 anos e mais, onde a proporção sobe para 2,40 mulheres para

um homem. Chaimowicz e Greco (1999), ao estudarem sobre a dinâmica da

institucionalização de idosos no município de Belo Horizonte, descobriram que a presença de

idosas, nesses estabelecimentos, era significativamente maior que a de idosos, alcançando o

dobro entre a faixa etária de 65 e 69 anos, e mais que o triplo na faixa etária dos 70 anos ou

mais.

É importante ressaltar, que, no Brasil, o número absoluto de mulheres idosas tem sido

superior quando confrontado com o de homens de 60 anos ou mais. Essa situação decorre da

existência de mortalidade diferencial por sexo, que prevalece há muito tempo na população

brasileira (BERQUÓ, 1996). Desde os anos 50, as mulheres possuem maior esperança de

vida. Em 1980, enquanto a expectativa de vida para os homens era de 59 anos, para as

mulheres era de 65 anos.

Segundo Berquó (1999), a evolução demográfica brasileira evidencia o

envelhecimento através das significativas proporções de crescimento do número de indivíduos

de 60 anos ou mais. A quantidade de idosas tem sido muito superior quando confrontado com

o número de homens, diferença esta que continua a se intensificar, em função da permanência

de crescimento do ritmo da população idosa feminina.

Nacionalmente, a tendência de envelhecimento populacional vem ocorrendo,

indiscriminadamente, para homens e mulheres, mas a população feminina de 0 a 4 anos era,

em 2006, 9,3% inferior à masculina, na mesma faixa etária; enquanto que na faixa de 60 anos

e mais, o número de mulheres superava o de homens em 27,0%. Ou seja, nascem mais

homens, mas as mulheres vivem mais (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E

ESTATÍSTICA, 2006).

Tais resultados confirmam a tendência nos estudos relacionados com os idosos

(DEBERT, 1996; COSTA; SPINOLA; TOLOSA, 2004; YAMAMOTO; DIOGO, 2002), ao

verificarem que nos grupos de idosos, a participação masculina raramente ultrapassava

20%, de forma que a velhice, no Brasil, é uma experiência essencialmente feminina

(BERQUÓ, 1996).

A partir da análise dos dados da pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar

(PNAD,1997, os diferenciais de gênero observados se mostram importantes entre os idosos,

com uma expressiva predominância das mulheres sobre os homens, com 55% e 45%,

respectivamente. Vários estudos vêm apontando estes diferenciais como uma das
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especificidades mais marcantes deste grupo populacional (VERAS, 2001).

Em relação ao estado civil, identifica-se que os solteiros e viúvos predominam em

44,2% e 41,8%, respectivamente, confirmando os estudos de Guedes e Silveira (2004) na

população geriátrica, institucionalizada, na cidade de Passo Fundo (RS), onde o estado civil

predominante de solteiros foi de 60,5% dos idosos, 24,7% de viúvos e apenas 4,7% casados.

Resultados semelhantes foram encontrados no estudo de Lucena et al., (2002): 71,8%

solteiros, 15,4% separados, 7,7% viúvos e apenas 5,1% casados. Na pesquisa de Savonitti

(2000), 48,4% da população era composta por solteiros. Costa et al., (2004) encontrou, em

estudo realizado em ILPI, uma predominância de viúvos, sendo 35,71% de homens e 81,25%

de mulheres.

Corteletti, Casara e Herédia (2004), ao estudarem os idosos institucionalizados de

Caxias do Sul – RS, encontraram índices significativos de solteiros institucionalizados

(38,3%), que, somados ao percentual de viúvos (42,9%), demonstraram que a ausência de

companheiro pode ser um fator determinante na internação.

Quanto à faixa etária dos idosos institucionalizados, de acordo com o Gráfico 1, o

intervalo compreendido entre 71 a 80 anos apresentou uma maior freqüência: 18 (41,8%),

seguidos igualmente pelos intervalos 81-90 e 61-70 anos com freqüências de 15 (34,9%) e 10

(23,4%), respectivamente. Pode-se inferir que a média de idade dos idosos é de 76,6 anos

(Desvio padrão = 7,25), sendo que para o sexo feminino foi de 78,4 anos (DP = 7,18) e para o

sexo masculino, de 73,3 anos (DP = 6,34).

Dados estes corroborados pelo IBGE (2006), quando afirma que o aumento da

expectativa de vida do brasileiro encontra-se em torno de 72,1 anos, salvo em algumas regiões

com as suas especificidades.
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Gráfico 1- Distribuição dos idosos institucionalizados, segundo sexo e faixa etária,
município de Natal, RN, 2007.
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Marin, Barbosa e Takitane (2002), relatam que a faixa etária representa ponto

importante na população idosa, pelo maior risco em adoecer e apresentar maior grau de

dependência, quanto mais avançada a idade, maior a dependência (MARIN; BARBOSA;

TAKITANE, 2002).

Guedes e Silveira (2004) ao estudarem uma população de idosos, institucionalizados,

observaram que a média de idade foi de 74,1 anos. Em estudo realizado por Savonitti (2000)

com idosos em uma instituição asilar no município de São Paulo, a idade média foi de 73,1

anos. Estudo semelhante com idosos realizado por Costa et. al., (2004), verificou-se que a

idade média dos idosos residentes em ILP era de 84,6 anos e a máxima de 104 anos. A faixa

etária mais numerosa é a compreendida entre 75 e 94 anos, perfazendo 89,1% do total.

De acordo com a Tabela 2, em relação à religião, 81,4% dos idosos são católicos,

seguidos de 16,3% de evangélicos. O aspecto religioso tem grande influência nessa fase da

vida, de forma que 99% da amostra pesquisada (42) demonstram afinidade com alguma

prática religiosa.

Santos et al. (2002) ao estudarem qualidade de vida em idosos, observaram que as

razões para este fato é que a prática da religião permite ao idoso estabelecer um elo entre as

limitações e o aproveitamento de suas potencialidades ou, quando isso não ocorre, ajuda-o a

vencer, com mais facilidade, essa última etapa da vida.

Najman e Levine (1981), comentam que a crença religiosa está associada com

sentimentos de maior satisfação geral, bem-estar e estabilidade. Segundo os autores, há
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algumas evidências de que a estabilidade e a resignação podem produzir felicidade e um

melhor nível de qualidade de vida. Para Hogstel e Kashka (1989), uma forte crença em Deus e

uma “vida cristã” são determinantes da longevidade.

A religiosidade parece aumentar com o envelhecimento. A maturidade, a experiência,

os problemas da vida e a maior disponibilidade de tempo conduzem para uma maior

aproximação com a espiritualidade.  Este fenômeno deve ser levado em consideração pelos

profissionais de saúde no atendimento à população idosa (VALENTE, 2001).

A Tabela 2  revela que, 97,6% dos idosos referem possuir algum rendimento, que são

provenientes da aposentadoria ou pensão, enquanto 2,3% não possuem ainda esse direito. A

baixa renda, com que a maioria dos idosos sobrevive hoje, é proveniente da aposentadoria

paga pela previdência pública, sendo mais de 17 milhões de aposentados, incluindo os

trabalhadores rurais, que nunca contribuíram e recebem uma pensão mínima (INSTITUTO

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2000).

A aposentadoria tem sido intensamente debatida nesses últimos anos, principalmente,

devido ao crescimento expressivo da população acima de 60 anos. O homem no mercado de

trabalho é valorizado porque produz para a sociedade. Este contribui por um período de 30 a

35 anos para a seguridade social, porém, no momento em que necessita garantir recursos para

obter uma melhor qualidade de vida, na realidade, e isto é    do conhecimento de todos,   os

benefícios não são suficientes para atender às necessidades do aposentado quanto aos aspectos

relacionados à saúde, alimentação, moradia, vestuário, transporte, higiene, lazer e educação.

De acordo com Chaimowicz (1997), aposentadorias e pensões constituem a principal

fonte de rendimento da população idosa. Em conseqüência dos baixos valores desses

benefícios, um terço dos brasileiros, com 60 anos ou mais, mantém-se em atividades

produtivas após as aposentadorias.

Em relação ao trabalho desempenhado ao longo da vida, a maioria dos idosos referiu

como ocupação, as atividades domésticas (62,8%). Nestas, estão incluídas as atividades de

empregada doméstica, do lar, agricultura, costureira, lavadeira, cozinheira e caseira. Seguidos

por 34,9% dos idosos ,que tiveram como ocupação, a prestação de serviços (34,9%), na qual

se incluem as atividades relacionadas ao comércio, padeiro, encanador, escriturário,

metalúrgico, pedreiro e serralheiro. Dos idosos pesquisados, apenas uma possuía curso

superior, em serviço social.

De acordo com Chaimowicz (1997), em comparação com estudos realizados em Belo

Horizonte, uma das características marcantes na população que envelhece no Brasil é a

situação de pobreza. A maioria dos idosos, integrados à população economicamente ativa,
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possui um rendimento proveniente do trabalho que é inferior ou igual a dois salários mínimos

e exercem atividades pouco compatíveis com a idade, tais como serviços de pedreiros e

serventes, empregada doméstica, lavadeira e passadeira.

Para Menezes (2001), a atual sociedade vê o idoso como sem capacidade para o

trabalho, papel este, resultante das atitudes, valores, e crenças, de uma sociedade de consumo,

cujos aspectos podem ser traduzidos como prejuízos para os idosos, haja vista a dificuldade

existente, a escassez de oferta de trabalho, para pessoas com idade aproximada de sessenta

anos. Trata-se de uma situação, que tem contribuído para que a condição social do idoso, ao

final do seu ciclo de vida, seja extremamente delicada.

Quanto à procedência, de acordo com a Tabela 2 revela que 67,4% dos idosos

pesquisados são oriundos da zona rural, enquanto que 32,6% são provenientes da zona

urbana. Segundo Veras (1994), a maioria dos países latino-americanos vivencia uma migração

generalizada para as grandes cidades. As pessoas saem do campo em busca de vida melhor.

De acordo com os dados do PNAD (1992 a 2006), houve um significativo crescimento no

saldo migratório no Estado do Rio Grande do Norte, considerando-se que na década de 90,

representava 7.164; no período entre os anos de 2001 a 2005 esse número triplicou para

24.886.

Segundo estudos de Berquó (1999), uma explicação possível para este fato é que o

processo migratório do campo para a cidade vai conformando, ao longo do tempo, distintos

arranjos familiares e domésticos, os quais com o passar da idade, adquirem características

específicas, que podem colocar o idoso, do ponto de vista emocional e material, em situação

de insegurança ou de vulnerabilidade e, portanto, em risco de afeições psicológicas que se

refletem na sua qualidade de vida.

Em se tratando do grau de escolaridade, a Tabela 2 mostra que 41,9% dos idosos

pesquisados não são alfabetizados, enquanto que 30,2% possuem o ensino fundamental

incompleto, seguidos de 25,6% de idosos alfabetizados. Apenas uma idosa dos entrevistados

(2,3%) referiu ter curso superior.

Esses dados estão em consonância com o IBGE ao afirmar ser o nível de escolaridade

no Brasil, ainda muito aquém do desejado, principalmente na Região Nordeste, cuja maioria

da população está classificada como ‘não alfabetizada’. Afirma, também, que este problema

persiste, apesar do investimento do poder público em políticas educacionais que registram a

defasagem da média de anos de estudo, por idades, e do número de estudantes brasileiros, de

famílias pobres, que chegam ao ensino superior (BRASIL, 2002; BRASIL, 2003). Tanto no

Nordeste, como no Brasil como um todo, cerca de 90% dos analfabetos está na faixa etária de
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25 anos ou mais, sendo que a maior concentração, em números absolutos e relativos, recai

sobre os idosos (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2006).

O nível de escolaridade baixo, é considerado como um fator que contribui para as

precárias condições de vida e de trabalho, durante grande parte da vida das pessoas. Esses

dados lembram ainda a falta de acesso às escolas até a metade do século XX, especialmente

para mulheres de famílias de baixa renda.

Em relação ao número de filhos dos idosos desse estudo, a Tabela 2 demonstra que

32,6% dos idosos não tiveram filhos, enquanto que 67,4% dos idosos pesquisados têm ou

tiveram filhos. Quanto ao número de filhos, houve uma maior freqüência de idosos com 1 a 2

filhos (27,2%), seguidos de idosos com 3 a 4 (16,3%) e 5 a 6 filhos (11,63%). Esses

resultados indicam as mudanças, pelas quais a família brasileira tem passado, à partir de

meados do século XX, conseqüência do processo de industrialização. No que se refere ao

número de filhos, há uma tendência a um número reduzido de filhos,  sendo significativo o nº

de famílias que optaram por um ou dois filhos, apenas, o que pode se refletir como uma

dificuldade - viver uma velhice sem o apoio de um filho.

Confrontando esses dados com as estatísticas brasileiras, detectamos que os resultados

encontrados ocorrem devido à redução das taxas de fecundidade em nosso país que registrou

no último censo demográfico, realizado no ano 2000, uma média de 2,3 filhos por mulher,

onde há 40 anos,  essa taxa era de 6,2 filhos (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA

E ESTATÍSTICA, 2000).

De acordo com Ayendez, (1994), a família segue sendo a principal fonte de

sustentação para os adultos em idade avançada, não só a principal mas também, a preferida

pelos idosos que sempre dela se socorrem, num primeiro momento.

A redução do suporte familiar aos idosos é também decorrente da mobilidade das

famílias, no que diz respeito ao seu tamanho e ao número crescente de separações.
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Gráfico 2 – Distribuição dos idosos institucionalizados quanto ao tempo de trabalho,
município de Natal, RN, 2007.
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No gráfico 2, observa-se o tempo de trabalho dos idosos ao longo da vida. Os

resultados indicam que 30,2% dos idosos referiram ter trabalhado por mais de 30 anos,

seguido igualmente de 18,6% que mencionaram ter trabalhado por 16- 30 anos e 26-30 anos.

Esses resultados demonstram, que os idosos trabalham muito ao longo da vida, porém,

não ganham bem. Muitos vivem do salário mínimo, de uma aposentadoria, insuficiente para

atender suas necessidades de vida e saúde. Por outro lado, verifica-se, que as pessoas com

tempo de serviço concluído aos cinqüenta ou sessenta anos, que gozam de saúde e com vigor

físico mantido, nem todos, gostariam de parar de trabalhar e, o fato de retirar-se do mercado

de trabalho, não necessariamente trás conseqüências positivas, tendo em vista que o valor das

aposentadorias e pensões, em geral, é menor do que o valor proveniente de remuneração

relativa a trabalho (MENEZES, 2001).

O fato de hoje os idosos se manterem com uma renda ou benefício de valor baixo,

talvez se deva ao tempo desenvolvido com atividades de baixo prestígio social como as

atividades domésticas, agricultura e atividades de pedreiro.
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Tabela 3 - Distribuição dos idosos segundo residência anterior, tempo de instituição,
sentimentos sobre moradia , incômodos e atendimento de saúde na ILPI.

VARIÁVEIS N %

Com quem morava antes da institucionalização
Filhos 16 37,2
Parentes 12 27,9
Sozinho 7 16,3
Cônjuge 4 9,3
Outros 4 9,3
Tempo de residência na ILPI em anos
 1 ano - -
1 – 5 anos 30 69,8
6 - 10 anos 9 20,9
11 - 15 anos 3 7,0
> 15 anos 1 2,3
Como se sente em morar na ILPI
Não tem opção 16 37,2
Bem 21 48,9
É obrigado 5 11,6
Indiferente 1 2,3
Algo na instituição o (a) incomoda
Sim 24 55,8
Não 19 44,2
Opinião quanto ao atendimento de saúde da instituição
Satisfeito 20 46,5
Razoável 5 11,7
Insatisfeito (ruim/precário/ não gosta/precisa melhorar) 17 39,5
Indiferente 1 2,3

TOTAL 43 100

A Tabela 3 mostra que 37,2% dos idosos, antes de irem para a instituição, residiam

com os filhos, seguidos por 27,9%, que residiam com parentes. Outros 16,3% que viviam

sozinhos e apenas 9,3% dos pesquisados conviviam com o cônjuge, o que parece não lhes ter

conferido as possibilidades de apoio emocional necessário à qualidade de vida nesta fase de

sua existência. Esses resultados, contudo, revelam que mais da metade dos idosos desse

estudo (65,1%), possuíam convívio com familiares, seja com filhos ou parentes, antes de

fazerem opção pela moradia em ILPI.

Camarano (2004, p.137) enfatiza que a família é a mais direta fonte de apoio informal

aos idosos, o que se verifica em situações de co-residência, ou não. Os membros de uma

família “se ajudam na busca do alcance do bem-estar coletivo, constituindo-se um espaço de
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conflito cooperativo, onde se cruzam as diferenças por gênero e intergeracionais”. Ela

representa um importante papel social e emocional indispensável `a qualidade de vida nesta

faixa etária. No entanto, a situação familiar das pessoas, nesta fase da vida, reflete o efeito

acumulado de eventos sócio-econômicos, demográficos e de saúde ocorridos em etapas

anteriores do ciclo vital.

Segundo a Tabela 3, 69,8% dos idosos pesquisados residem na instituição num

período entre 1 a 5 anos; outros 20,9% já residem num período de 6 a 10 anos, 7% entre 11 a

15 anos e apenas 1 idoso (2,3%), reside na instituição por um período acima de 15 anos. De

acordo com esses resultados, verifica-se que os idosos pesquisados têm um período pequeno

de residência nas instituições, que talvez indique uma pouca adaptabilidade dos mesmos na

instituição. Esses dados estão em consonância com Savonitti (2000), onde o tempo de

residência na instituiçäo foi de 1 a 5 anos para 40% dos idosos.

Nesse estudo, entende-se que, mesmo a instituição atendendo às necessidades do idoso, o

asilo não se apresenta como sendo o ambiente mais adequado para que eles aí permaneçam

por longo tempo.

A Tabela 3 mostra que 48,9% dos idosos pesquisados referiram sentir-se bem em

residir em ILPI, enquanto que 37,2% dos idosos referiram “não ter outra opção”, associado a

outros 11,6% responderam ser “obrigados” a residirem ali. Para 2,3% dos entrevistados, o

sentimento despertado é de indiferença.

Conforme Cordeiro; Pohlit (2003), em alguns casos, viver num asilo representa a

única alternativa positiva, de sobrevivência, frente à realidade vivida como: abandono

familiar, limitações físicas, mentais e exclusão social. Assim a condição do idoso

institucionalizado, dentro desta conjuntura em que se vive, é um dos segmentos

marginalizados pela sociedade em geral, sobretudo no seu direito básico de ter uma velhice

digna. Através de uma boa qualidade de vida e engajando-se de outras maneiras em nossa

sociedade, o idoso passará a ser visto e sentir- se como, de fato, um ser social. (CORDEIRO;

POHLIT, 2003).

Sobre algum incomodo vivenciado na instituição, os resultados apresentados na

Tabela 3  indicam que 55,8% dos idosos entrevistados responderam sentir-se incomodados

por algo. Entre as queixas citadas, estão a alimentação referenciada com maior freqüência e

determinação de horários pré-fixados.

De acordo com a Tabela 3, quanto à opinião sobre o atendimento de saúde recebido na

ILPI, 46,5% dos idosos referem estar satisfeitos, enquanto que para 39,5% o atendimento é

ruim, precário e precisa melhorar. Outros, 11,7% dos idosos referem que o atendimento
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recebido é razoável, demonstrando a necessidade de estudos qualitativos para  avaliar essa

questão, os sentimentos dessa população.

Tabela 4 – Distribuição dos idosos institucionalizados quanto a freqüência do

atendimento de saúde recebido na ILPI, município de Natal, RN, 2007.

Freqüência no atendimento à saúde N %
Semanal 4 9,3
Quinzenal 3 7,0
Mensal 4 9,3
Quando necessário 19 44,2
Raramente 12 27,9
Nunca 1 2,3
Total 43 100

Quanto a freqüência do atendimento de saúde recebido pelos idosos em ILPI, a Tabela

4 mostra que, para 44,2% dos entrevistados, o atendimento de saúde ocorre quando

necessário, enquanto que, 27,9% relataram que “raramente” recebem atendimento na

instituição. Estes resultados demonstram que não há uma organização sistemática do

atendimento de saúde ao idoso em ILPI, de forma que permita uma avaliação global e

permanente do seu estado de saúde. Quando o idoso institucionalizado adoece e não consegue

resolver o problema com os profissionais da própria instituição, ou busca o hospital público,

ou uma Unidade de Saúde pública.

Tabela 5 - Distribuição dos idosos institucionalizados quanto a possuir algum Plano de
Saúde, município de Natal, RN, 2007.

Possui plano de saúde N %
Não 32 74,4
Sim 2 4,7
Não respondeu 9 20,9
Total 43 100

Fonte: Própria autora

A Tabela 5  mostra que 74,4% dos idosos não possuem planos de saúde, enquanto que

4,7% dispõem de plano privado de saúde. A maioria dos idosos se utilizam do  atendimento

dado pelo SUS, ou por profissionais voluntários que atendem nessas instituições. Trata-se de

uma realidade,  na qual deve-se reconhecer que nessa fase da vida, o idoso merece uma

atenção especial à saúde, devendo-se portanto, estruturar as ILPI para essa necessidade. O
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Estado deve, portanto efetivar políticas públicas de prevenção, promoção e até da

recuperação da saúde.

A atenção à saúde do idoso no Brasil ainda está muito tímida, despreparada e não há

garantias de que o Estatuto do Idoso vá promover uma espontânea melhora do quadro atual,

pois muito deste despreparo é reflexo da quase ausência de profissionais de saúde capacitados

para atender às necessidades especiais do paciente idoso.

De acordo com a Tabela 5, a maioria dos idosos (74,4%) faz uso de algum tipo de

medicação. As pessoas idosas nem sempre precisam de medicamentos. Contudo, o estilo de

vida e os agravantes do tempo produzem doenças que precisam de tratamento e necessitam de

observações.

Talvez pela situação frágil da velhice ou pela condição insegura, psicologicamente,

certos idosos, às vezes, desenvolvem doenças que são derivadas da depressão e, às vezes, não

desenvolvem as doenças e ainda assim consideram a necessidade dos medicamentos, os

chamados hipocondríacos (ZIVIANI, 2003).

Tabela 6- Distribuição dos tipos de medicamentos utilizados em idosos
institucionalizados, município de Natal, RN, 2007.

Tipo de Medicamentos usados N %(*)

Anti-hipertensivos 22 51,3

Antipsicóticos 7 16,3

Anti-diabetogênicos 3 7,0

Artrite reumática, Osteoporose e Artrose 4 9,3

Diversos* 7 16,1

Total 43 100

 Gastrite, Parkinson, Coceira, Tireóide, Vitaminas, Próstata
Fonte: Própria autora

Conforme resultados da Tabela 6 acerca do tipo de medicamentos utilizados pelos

idosos, 51,3% informaram fazer uso de anti-hipertensivos, 16,3% de antipsicóticos, seguidos

de 9,3% para Artrite, artrose e osteoporose e 7% para diabetes.

Parece ser algo comum nas ILPI, as pessoas idosas fazerem uso de mais de um tipo de

medicação, inclusive, um elevado número de prescrições de ansiolíticos, e isso torna–se

preocupante, considerando não haver um número de profissionais de saúde suficiente nesses

estabelecimentos para supervisionar e acompanhar essa terapêutica. Acompanhando as

morbidades crônicas, as medicações mais utilizadas são anti-hipertensivos, diuréticos e
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hipoglicemiantes orais.

Vários estudos demonstram que os pacientes idosos consomem por volta do dobro de

medicamentos que consomem os jovens e, que é comum fazerem uso de cinco a seis tipos

diferentes de medicamentos.  É importante considerar o cuidado que deve ser mantido pelos

profissionais ao prescreverem medicação para a pessoa idosa pois, em geral, tem sido comum

aos profissionais médicos repetir a medicação, sem questionar as conseqüências do seu uso ou

sem examinar o idoso (MONTES, 1994).

Os índices encontrados são pertinentes, quando comparados a outros estudos

realizados anteriormente (TEIXEIRA; LEFÈVRE, 2001); (NÓBREGA; KARNIKAWSKI,

2005).

Segundo Christo (1994), cerca de 50% das pessoas idosas apresentam Hipertensão

Arterial (HA). O risco da doença nos idosos é três vezes maior do que nos jovens, ocorrendo o

aumento da morbi-mortalidade na HA não tratada. Por isso, observando-se esses fatores,

conclui-se que a prevenção educativa e o tratamento sempre se justificam.

4.2      AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS EM INSTITUIÇÕES

FILANTRÓPICAS DE LONGA PERMANÊNCIA – NO MUNICÍPIO DE NATAL/

RN – MEDIDA PELO WHOQOL-OLD.

Os resultados referentes à avaliação da QV, foram obtidos a partir da aplicação do

instrumento WHOQOL-OLD, aos 43 idosos pesquisados que residem em ILP no município

de Natal/RN.

As respostas dos idosos foram agrupadas às questões do WHOQOL-OLD,

correspondentes aos aspectos de qualidade de vida, que o instrumento se propõe a avaliar:

habilidades sensoriais (FS), autonomia (AUT), atividades passadas, presentes e futuras

(APPF), participação social (OS), morte e morrer (MEM) e intimidade (INT).

O escore médio dos itens correspondentes a cada faceta foi calculado de acordo com

as recomendações do Grupo de Avaliação de Qualidade de Vida (FLECK;

CHACHAMOVICH; TRENTINI, 2003).

O escore médio dos idosos participantes, em cada uma das seis facetas, indica a

percepção dos mesmos quanto à sua satisfação em cada um desses aspectos em sua vida,

relacionando-os com a sua qualidade de vida.

De acordo com a escala utilizada de 0 a 100, quanto mais próximo o escore médio dos

idosos estiver de 100, mais satisfeito, ou mais positiva é a sua percepção acerca daquela
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faceta, de acordo com os seus respectivos itens.

4.2.1 Apresentação dos resultados referentes às facetas Sensorial, Autonomia,

Atividades passadas, presentes e futuras, Participação social, Morte e morrer e

Intimidade.

Gráfico 3 – Demonstração da média dos escores das facetas do WHOQOL-OLD
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Observa-se que a maior média de escore (68,1) ocorreu na faceta de funcionamento do

sensório dos idosos, enquanto que na faceta autonomia foi observada a menor média de

escore (40,7), conforme o Gráfico 3.

Gráfico 4 – Distribuição dos escores com as facetas do WHOQOL-OLD e a faixa etária
dos idosos institucionalizados
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De acordo com o gráfico 4, pode-se visualizar que os maiores escores encontram-se

nos idosos nas faixas etárias acima de 70 anos entre todas as facetas, com destaque nas facetas

sensorial (FS) e morte e morrer (MEM).

Serão descritos, a seguir, de acordo com os dados da Tabela 7, os aspectos

relacionados a QV percebida pelos idosos institucionalizados, onde se apresenta as análises

dos escores médios obtidos nas seis facetas do instrumento, utilizando-se de uma escala de 0 a

100, de acordo com os itens de cada faceta, considerando que nas facetas FS e MEM, estes

itens foram recodificados, ocorrendo a inversão na avaliação dos idosos quanto a sua

percepção da QV no contexto institucional.

Tabela 7 - Distribuição dos escores com as facetas do WHOQOL- OLD

Faceta

Escalas

FS AUT APPF PSO MEM INT
TOTALM * DP** M * DP** M * DP** M * DP** M * DP** M * DP**

Média do
EBF (4–20)

14,9 3,2 10,5 2,1 11,1 2,7 11,7 2,5 14,4 3,4 12,0 3,0 74,8

Média do
EPF (1 - 5)

3,7 0,8 2,6 0,5 2,7 0,6 2,9 0,6 3,6 0,8 3,0 0,7 3,1

ETF
(0-100)

68,1 20,0 40,7 13,0 44,6 16,9 48,2 15,8 65,5 21,7 50,6 18,8 52,9

M* = média;  DP** = desvio padrão

Nesse estudo, o escore médio total das facetas foi de 52,9, correspondendo a uma

avaliação de QV nem satisfatória nem insatisfatória. Os resultados das médias dos escores

(ETF) das facetas demonstram como os idosos, nesse estudo, percebem sua QV.

Para avaliar a QV percebida pelos idosos pesquisados, foi utilizada a escala de 0 a 100,

entre o valor mais baixo (0) e o mais alto possível (100), considerando quanto mais próximo o

escore médio dos idosos estiver de 100, mais satisfeito, ou mais positiva é a sua percepção

acerca daquela faceta, de acordo com os itens de cada faceta, conforme descrito

anteriormente, no Quadro 4.

1a FACETA: HABILIDADES SENSORIAIS

Avalia o funcionamento sensorial (FS) e o impacto da perda das habilidades sensoriais

na qualidade de vida. Para detectar a percepção acerca do seu FS, o questionário solicita ao

respondente que avalie o quanto o funcionamento dos seus sentidos (audição, visão, paladar,

olfato e tato) pode afetar na sua vida diária, de participar em atividades e interagir com as

pessoas, de acordo com os seguintes itens:
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Quadro 6 - Relação dos itens da faceta sensorial, segundo o WHOQOL-OLD.

ITENS DA FACETA SENSORIAL CATEGORIAS
1- Até que ponto as perdas nos seus sentidos (por exemplo audição,
visão, paladar, olfato, tato), afetam sua vida diária?

1- nada
2- muito pouco
3- mais ou menos
4- bastante
5- extremamente

2- Até que ponto a perda de, por exemplo, audição, visão, paladar,
tato, olfato afeta a sua capacidade de participar em atividades?

1- nada
2- muito pouco
3- mais ou menos
4- bastante
5- extremamente

10- Até que ponto o funcionamento dos seus sentidos (por exemplo
tato, olfato, paladar, visão, audição) afeta sua capacidade de interagir
com as pessoas.

1- nada
2- muito pouco
3- médio
4- muito
5- completamente

20- Como você avaliaria o funcionamento dos seus sentidos (por
exemplo, audição, visão, tato, olfato, paladar)?

1- muito insatisfeito
2- insatisfeito
3- nem insatisfeito nem

satisfeito
4- satisfeito
5- muito satisfeito

Fonte: Manual do WHOQOL-OLD.

Os idosos pesquisados foram solicitados a indicar sua resposta, em uma escala que

varia de nada a extremamente, nada a completamente e de muito insatisfeito a muito

satisfeito, tomando como referência as últimas semanas, a partir das respostas obtidas dos

idosos pesquisados para as questões 1, 2, 10 e 20, sendo que nas três primeiras, a escala de

valores é invertida, de acordo com o manual do WHOQOL-OLD (ANEXO A).

Obtivemos, nessa faceta, um escore médio de 68,1 (desvio padrão=20,0).

Interpretamos esses resultados como uma indicação de que os idosos desse estudo, em geral,

estão satisfeitos quanto ao funcionamento dos seus sentidos, para participar em atividades

diárias e interação com as pessoas que residem nas instituições. Entende-se que este

sentimento dos idosos pode estar relacionado com as principais queixas sobre a saúde referida

pelos idosos, no que se refere à diminuição das capacidades auditiva e visual, processo natural

nessa fase da vida para a maioria dos idosos e, que se não tratados, acarreta catarata e

glaucoma.

Os problemas relacionados à baixa acuidade visual podem impedir ou dificultar a

independência do idoso em sua vida cotidiana. Essas alterações podem ser: presbiopia,

catarata, glaucoma, retinopatia diabética, dentre outras. As alterações auditivas comuns no

envelhecimento são a presbiacusia (diminuição da audição)  e o tinnitus (audição de ruídos
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desagradáveis e incômodos zumbidos), levando o idoso a apresentar problemas psicossociais

e risco de acidentes (BURNSIDE,  1979).

A perda visual que a catarata acarreta, pode impedir a realização de atividades

cotidianas, influindo assim na qualidade de vida dos indivíduos afetados (FERRAZ et al,

2002). De acordo com o estudo de Kozlowski e Marques (2004), dentre as alterações

sensoriais que acompanham o processo de envelhecimento, a deficiência auditiva ou

diminuição da função auditiva, conhecida como presbiacusia, é uma das mais incapacitantes.

Esta privação sensorial faz com que o idoso diminua, gradativamente, o seu contato

social, promovendo alterações emocionais, muitas vezes devastadoras. Presbiacusia significa

etimologicamente, “audição do idoso”, pois é desencadeada com o avançar da idade, bem

como o envelhecimento do organismo como um todo (HUNGRIA, 2000).

Bess, Hedley-Williams e Lichtenstein (2001) apontam a perda neurossensorial

encontrada nos idosos como uma conseqüência freqüente do processo de envelhecimento,

sendo que a deficiência auditiva nesta população é uma das três condições crônicas mais

prevalentes, ficando atrás somente da artrite e da hipertensão. Relataram também que o

sistema auditivo em envelhecimento, geralmente apresenta uma perda na sensibilidade do

limiar e uma diminuição na habilidade de compreender a fala em intensidade confortável.

A diminuição das capacidades sensório-perceptivas, que ocorre no processo de

envelhecimento, pode afetar a comunicação das pessoas idosas. Tais alterações são

manifestadas pela diminuição da capacidade de receber e tratar a informação proveniente do

meio ambiente que, se não forem adequadamente administradas, poderão levar ao isolamento

do indivíduo. Os idosos muitas vezes tardam em perceber, aceitar e tratar suas dificuldades e,

em conseqüência disso, acabam se afastando do convívio familiar e social para evitar

situações constrangedoras.

2a FACETA: AUTONOMIA

Refere-se à independência na velhice e, portanto, descreve até que ponto se é capaz de

viver, de forma autônoma, e tomar suas próprias decisões.

Os idosos pesquisados foram solicitados a indicar sua resposta em uma escala que

varia de nada a extremamente e nada a completamente, tomando como referência as

últimas semanas, a partir das respostas obtidas dos idosos pesquisados para as questões 3, 4, 5

e 11 de acordo com o manual do WHOQOL-OLD (ANEXO A), de acordo com os seguintes

itens:
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Quadro 7 - Relação dos itens da faceta autonomia, segundo o WHOQOL-OLD.

ITENS DA FACETA AUTONOMIA CATEGORIAS
3- Até que ponto você tem liberdade para tomar suas próprias
decisões?

1- nada
2- muito pouco
3- mais ou menos
4- bastante
5- extremamente

4- Até que ponto você sente que controla seu futuro? 1- nada
2- muito pouco
3- mais ou menos
4- bastante
5- extremamente

5- O quanto você sente que as pessoas ao seu redor respeitam sua
liberdade?

1- nada
2- muito pouco
3- médio
4- muito
5- extremamente

11- Até que ponto você consegue fazer as coisas que gostaria de
fazer?

1- Nada
2- Muito pouco
3- Médio
4- Muito
5- Completamente

Fonte: Manual do WHOQOL-OLD.

Nessa faceta, solicita-se ao respondente que avalie quanto a sua liberdade em tomar

decisões e fazer o que gostaria de fazer. Encontramos, nessa faceta, um escore médio de 40,7

(desvio padrão= 13,0), onde ressaltamos, que esta faceta obteve um escore médio mais baixo

do que as demais.

Os resultados foram analisados com base nos valores da escala de 0 a 100, onde o

escore médio identificado situa-se em nível abaixo de 50, que representa o ponto negativo,

isto é, de insatisfação. Esses resultados não são muito surpreendentes, uma vez que os idosos,

que se encontram em ILPI, são geralmente pessoas passivas, sem atividades ocupacionais,

tornando os residentes, pessoas sem iniciativas próprias em realizar algo que preencha seu

tempo.

Compreendemos este resultado como uma indicação de que os idosos, deste estudo,

expressam estarem insatisfeitos com a sua autonomia nas instituições em que residem, fato

esse que tanto pode ser pela liberdade reduzida, que lhe é permitida ou pelo pouco respeito

dado à essa liberdade, por parte dos funcionários da instituição. Os idosos, muitas vezes

percebem que, as pessoas da instituição em que residem, não respeitam sua  liberdade, não

lhes permitindo tomar decisões acerca do que gostariam de fazer em sua vida ou ainda,

planejar seu futuro.
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Significa afirmar, que os idosos residentes em ILP não têm sua autonomia preservada ,

nem liberdade para tomar decisões,  quando necessárias, ou controle do seu futuro, e em

algumas situações permanecer na instituição, fazendo aquilo que lhe dar prazer. De maneira

que as instituições parecem não caminhar conforme a orientação do Estatuto do Idoso em seu

Capítulo II, Art. 10, §1ºe 2º (BRASIL, 2003).

Diante desse quadro, Ramos (2003) diz que, o que está em jogo na velhice é a

autonomia, ou seja, a capacidade de determinar e executar seus próprios desígnios. Qualquer

pessoa que chegue aos oitenta anos capaz de gerir sua própria vida e determinar quando, onde

e como se darão suas atividades de lazer, convívio social e trabalho (produção em algum

nível) certamente é considerada uma pessoa saudável.

Segundo Kalache, Veras e Ramos (1987), a manutenção de autonomia na velhice, está

intimamente ligada à qualidade de vida. Complementando, Oliveira et al., (2006) afirma que

uma forma de se procurar quantificar a qualidade de vida de um indivíduo é através do grau

de autonomia com que o mesmo desempenha as funções do dia-a-dia, que o fazem

independente dentro de seu contexto sócio-econômico e cultural.

A autonomia do idoso institucionalizado foi o foco da pesquisa de Garbin e Montewka

(2000). Foram entrevistados 306 idosos de uma instituição geriátrica do Estado de São Paulo.

Os resultados evidenciaram que quando a instituição asilar oferece condições que favorecem a

realização de atividades facilitadoras da autonomia e independência dos idosos, há motivação

e poucos sentimentos negativos relacionados à velhice.

3a FACETA: ATIVIDADES PASSADAS, PRESENTES E FUTURAS (PPF)

Descreve a satisfação sobre as conquistas na vida e coisas a que se anseia. Nessa

faceta, os respondentes relataram sua satisfação com relação às oportunidades de obter

realizações na vida, de ter o reconhecimento merecido na vida e das perspectivas para o

futuro.

Os idosos pesquisados foram solicitados a indicar sua resposta em uma escala que

varia de nada a completamente e muito insatisfeito a muito satisfeito, tomando como

referência as últimas semanas, a partir das respostas obtidas dos idosos pesquisados para as

questões 12, 13, 15 e 19 de acordo com o manual do WHOQOL-OLD (ANEXO A) , de

acordo com os seguintes itens:
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Quadro 8 - Relação dos itens da faceta relacionadas às atividades passadas, presentes
e futuras, segundo o WHOQOL-OLD.

ITENS DA FACETA ATIVIDADES PASSADAS,
PRESENTES E FUTURAS

CATEGORIAS

12- Até que ponto você está satisfeito com as oportunidades para
continuara alcançando outras realizações na sua vida?

1- nada
2- muito pouco
3- médio
4- muito
5- completamente

13- O quanto você se sente que recebeu o reconhecimento que
merece na sua vida?

1- nada
2- muito pouco
3- médio
4- muito
5- completamente

15- Quão satisfeito você está com aquilo que conseguiu na sua
vida?

1- muito insatisfeito
2- insatisfeito
3- nem insatisfeito nem satisfeito
4- satisfeito
5- muito satisfeito

19- Quão feliz você está com as coisas que você pode esperar daqui
pra frente?

1- muito insatisfeito
2- insatisfeito
3- nem insatisfeito nem satisfeito
4- satisfeito
5- muito satisfeito

Fonte: Manual do WHOQOL-OLD.

Da mesma forma, os escores encontrados para as respostas, nos referidos aspectos,

foram submetidos ao cálculo de escore médio. Encontramos nessa faceta um escore médio de

44,62 (desvio padrão = 16,09), significando afirmar que os idosos pesquisados demonstram

nem insatisfação, nem satisfação quanto aos aspectos relacionados às atividades anteriormente

realizadas, aquelas que ainda estão sendo realizadas e as que ainda poderão ser feitas.

Estudos evidenciam a íntima relação entre o grau de satisfação e o nível de realizações

de uma pessoa, ou seja, o quanto o indivíduo conseguiu realizar, daquilo que aspirava. Além

disso, ressaltam que, quanto menor a distância entre aspirações e realizações das pessoas,

maior é a percepção de boa qualidade de vida (NAJMAN; LEVINE, 1981).

A avaliação que o idoso faz de sua situação atual é outro medidor importante de sua

satisfação na vida. O senso de bem-estar pode variar em função do número de eventos

importantes e de pressões percebidas: do ponto de vista individual sobre a redução de

oportunidades e contatos sociais; da forma como o idoso lida com a morte; da extensão de sua

perspectiva de tempo futuro; de como valoriza seu passado, e de como faz uso de suas

possibilidades atuais (NERI, 1993, p. 13).
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4a FACETA: PARTICIPAÇÃO SOCIAL

Delineia a participação do idoso em atividades do cotidiano, especialmente na

comunidade.

Para se verificar a percepção dos idosos acerca da faceta sobre participação social lhes

foi solicitado que relatasse sua satisfação quanto a fazer ou sentir aptidão no desempenho de

algumas tarefas nas últimas semanas e satisfação sobre vários aspectos da vida, como na

participação de atividades na comunidade.

Os idosos pesquisados foram solicitados a indicar sua resposta em uma escala que

varia de nada a completamente e muito insatisfeito a muito satisfeito, tomando como

referência as últimas semanas, a partir das respostas obtidas dos idosos pesquisados para as

questões 14, 16, 17 e 18 de acordo com o manual do WHOQOL-OLD (ANEXO A) , de

acordo com os seguintes itens:

Quadro 9 -Relação dos itens da faceta participação social, segundo o WHOQOL-OLD

ITENS DA FACETA PARTICIPAÇÃO SOCIAL CATEGORIAS
12- Até que ponto você está satisfeito com as oportunidades para
continuara alcançando outras realizações na sua vida?

1- nada
2- muito pouco
3- médio
4- muito
5- completamente

13- O quanto você se sente que recebeu o reconhecimento que merece
na sua vida?

1- nada
2- muito pouco
3- médio
4- muito
5- completamente

15- Quão satisfeito você está com aquilo que conseguiu na sua vida? 1- muito insatisfeito
2- insatisfeito
3- nem insatisfeito
4- nem satisfeito
5- satisfeito

19- Quão feliz você está com as coisas que você pode esperar daqui
pra frente?

1- muito insatisfeito
2- insatisfeito
3- nem insatisfeito
4- nem satisfeito
5- satisfeito

Fonte: Manual do WHOQOL-OLD.

Encontramos, nessa faceta, um escore médio de 48,2 (desvio padrão= 15,8), onde se

verifica um grau de neutralidade dos idosos quanto à participação social na comunidade em

que residem, referindo-se estar nem satisfeitos nem insatisfeitos nesse aspecto.
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No processo de institucionalização, o idoso asilado vê-se excluído de seu contexto

familiar perdendo, em muitos casos, o contato com seus parentes. Na nova realidade que se

apresenta, o mesmo passa a enfrentar e a buscar novas formas de adaptação a todas as

mudanças, pois, em geral já não conta com o apoio de sua família e de seus amigos.

Durante essa fase de adaptação, o comportamento adotado pelo idoso ,recém asilado,

pode ser o de se isolar e priorizar apenas a atenção dos profissionais e dos outros funcionários

da instituição (BORN; ABREU, 1996).

A manutenção das relações sociais figura como um dos fatores que influenciam,

fortemente, a qualidade de vida dos idosos. Ramos (2002), conclui através de seus estudos,

que as relações sociais refletem-se na saúde dos idosos. O suporte social dado pela família e a

possibilidade de manter as relações sociais entre as gerações familiares e amigos, favorece a

auto-estima e reduz problemas de saúde, principalmente da saúde mental.

Segundo Najman e Levine (1981), um convívio social positivo, próximo e estável é o

principal determinante de um alto nível de qualidade de vida, numa análise pessoal subjetiva.

A possibilidade de participar, ajudando de alguma forma, sendo ouvido e respeitado

nas decisões são fatores de grande importância na manutenção da saúde e na qualidade de

vida dos idosos, mesmo quando fisicamente debilitados (RAMOS, 2002).

Ainda segundo o autor, os efeitos positivos do suporte social estão associados com a

utilidade de diferentes tipos de suporte fornecidos pela família (emocional ou funcional).

Especificamente sob a presença de suportes sociais é esperado que pessoas idosas sintam-se

amadas, sintam-se seguras para lidar com problemas de saúde e tenham alta auto-estima.

Kalache (1996), menciona sobre a importância da interação na terceira idade, pois gera

satisfação e manutenção do convívio e ambiente social. Para Barreto e Carmo (1994) uma

velhice satisfatória não é um atributo do indivíduo biológico, psicológico ou social, mas

resulta da qualidade da interação entre pessoas em mudança, vivendo numa sociedade em

mudança. Envelhecer com qualidade, não depende exclusivamente do indivíduo em

envelhecimento, depende, da interação do seu contexto social, das condições e valores de

vida. Envelhecer, satisfatoriamente, depende do equilíbrio entre as limitações e as

potencialidades do indivíduo o qual lhe possibilitará lidar, com as perdas inevitáveis do

envelhecimento.

Percebe-se um conformismo, semelhante a uma relação de dependência, do idoso

residente para com a instituição. Isso ajuda a compreender a resistência de alguns em

participar da vida institucional. Mesmo havendo espaço para que se desenvolvam seus

interesses, existem casos em que utilizam estratégias de fuga. O grau de participação nas
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atividades propostas é variável, já que é comum a atitude, de alguns idosos, de adotar uma

posição de total passividade, traduzindo-se por sentimentos de impotência, incapacidade,

inutilidade e, por vezes, desejo de morrer. Dificilmente, têm uma iniciativa voluntária, pois

não se sentem responsáveis pelo bom funcionamento da instituição (PIMENTEL, 2001).

5a FACETA: MORTE E MORRER

Esta faceta relaciona-se as preocupações, inquietações e temores sobre a morte e sobre

morrer.

Para detectar a percepção dos idosos acerca dessa faceta, o questionário solicita ao

respondente que avalie o quanto se preocupa com a maneira pela qual irá morrer, medo da

morte e temor em sofrer antes de morrer. Os idosos pesquisados foram solicitados a indicar

sua resposta em uma escala que varia de nada a extremamente, tomando como referência as

últimas semanas, a partir das respostas obtidas dos idosos pesquisados para as questões 6, 7, 8

e 9, sendo que em todas, a escala de valores é invertida, de acordo com o manual do

WHOQOL-OLD (ANEXO A), de acordo com os seguintes itens:

Quadro 10- Relação dos itens da faceta morte e morrer, segundo o WHOQOL-OLD.

ITENS DA FACETA MORTE E MORRER CATEGORIAS
6- Quão preocupado o senhor estar com a maneira pela qual  irá
morrer?

6- nada
7- muito pouco
8- mais ou menos
9- bastante
10- extremamente

7- O Quanto você tem medo de medo de não poder controlar sua
morte?

6- nada
7- muito pouco
8- mais ou menos
9- bastante
10- extremamente

8- O quanto você tem medo de morrer? 1- nada
2- muito pouco
3- mais ou menos
4- bastante
5- extremamente

9- O quanto você teme em sofrer antes de morrer? 1- nada
2- muito pouco
3- mais ou menos
4- bastante
5- extremamente

Fonte: Manual do WHOQOL-OLD.
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Os resultados obtidos, nessa faceta foi um escore médio de 65,5 (desvio padrão=

21,7), que interpretou-se como uma indicação de que os idosos desse estudo, estão satisfeitos

quanto aos sentimentos relacionados às inquietações e temores com a morte e morrer. Pode

ser que este sentimento dos idosos possa estar relacionado ao fato de que, por se sentirem no

final da vida, a morte signifique algo  já esperado por eles.

Consideram-se muitas variáveis relacionadas ao medo da morte e de morrer: idade,

sexo, cultura, posição social, experiência educacional e profissional, presença de doença

crônica grave, estado de saúde mental da pessoa e também a situação de asilado, esta última

influenciando o medo de morte/morrer, pois o idoso pode sentir-se só, isolado, desprezado e

desamparado.

A morte pode significar o fim de tudo, incluindo valores e conceitos, e os medos

relacionam-se, na maioria das vezes, com o desconhecido. Nota-se que, quanto mais valores

espirituais possuem, menos evidenciam medo acerca da morte (ROSS, 2002). Em outras

palavras, o medo da morte deve estar presente por trás de todo o funcionamento normal, com

a finalidade de manter o organismo mobilizado para a autopreservação.

Entretanto, o medo da morte não pode estar presente no individuo, caso contrário isso

implicaria no impedimento do funcionamento do organismo (BECKER, 1995). Nesse âmbito,

vemos indivíduos passarem pelo processo da própria morte ou de um ente querido, buscando

formas de superar seus medos e frustrações. Esse processo de morte seja de si próprio ou de

outrem, perpassa por estágios emocionais bem definidos: negação, raiva, barganha, depressão

e aceitação. Entretanto, esse processo é particular ao indivíduo e nem todos passam por todos

os estágios ou demonstram características comportamentais associadas a eles.

Entende-se que os estágios possuem características que permitem diferenciação clara,

a citar: negação, primeiro estágio no curso da aceitação da morte, consiste na negação da

realidade; raiva versa-se na hostilidade direcionada a si mesmo, família e equipe de saúde;

barganha, que se fundamenta na negociação de sentimentos, coisas e ações no intuito de obter

mais dias de vida; depressão, sentimento marcante decorrente da perda e desespero; e

aceitação, último estágio, que evidencia a resignação (WORDEN, 1998).

6a FACETA: INTIMIDADE

Esta faceta, avalia a capacidade de manter relações pessoais e íntimas. Para se

verificar a percepção dos idosos acerca da faceta intimidade foi solicitado que os respondentes

relatassem sobre os sentimentos em sua vida, de companheirismo, amor e oportunidades de
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amar e ser amado.

Os idosos pesquisados foram solicitados a indicar sua resposta em uma escala que

varia de nada a extremamente, a partir das respostas obtidas para as questões 21, 22, 23 e 24,

de acordo com o manual do WHOQOL-OLD (ANEXO A), de acordo com os seguintes itens:

Quadro 11- Relação dos itens da faceta intimidade, segundo o WHOQOL-OLD.

ITENS DA FACETA INTIMIDADE CATEGORIAS
21- Até que ponto você tem um sentimento de companheirismo em
sua vida?

11- nada
12- muito pouco
13- mais ou menos
14- bastante
15- extremamente

22- Até que ponto você sente amor em sua vida? 11- nada
12- muito pouco
13- mais ou menos
14- bastante
15- extremamente

23- Até que ponto você tem oportunidades para amar? 6- nada
7- muito pouco
8- mais ou menos
9- bastante
10- extremamente

24- Até que ponto você tem oportunidades para ser amado? 6- nada
7- muito pouco
8- mais ou menos
9- bastante
10- extremamente

Fonte: Manual do WHOQOL-OLD.

Os resultados alcançados, nessa faceta foi um escore médio de 50,5 (desvio padrão=

18,8), onde se pode afirmar a neutralidade dos idosos quanto às questões pessoais

relacionadas às relações pessoais e íntimas, avaliando-se como nem satisfeitos, nem

insatisfeitos quanto a esses aspectos.

O relacionamento entre os idosos asilados, o carinho e o respeito que constroem uns

com os outros, muitas vezes os levam a considerar alguns companheiros idosos da instituição

como entes queridos e até mais que a sua própria família (SILVA, 2001).

Quando se estabelecem vínculos afetivos entre eles, os mesmos sentem-se mais

fortalecidos para enfrentar a tristeza ou a doença. A dor, a ansiedade e a preocupação são

compartilhadas entre eles. Na eminência ou no agravamento de uma enfermidade, de um dos

companheiros, percebe-se uma infinidade de sentimentos frente à possibilidade de perda

destes amigos.

A relação de amizade entre alguns idosos se estabelece de forma espontânea, e por
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vezes de forma estimulada. Todavia, segundo os próprios idosos, é muito difícil de ocorrer,

porque a maioria deles não está disposta a se deixar envolver, mas afirmam: quando acontece

é mesmo para valer.

O relacionamento entre os moradores de um asilo é um fenômeno complexo, porque

depende da disposição e expectativas deles, bem como, das condições externas que

favorecerão, ou não, a formação de vínculos afetivos. Alguns autores afirmam que o

relacionamento entre os residentes é identificado como algo incerto e circundado de

problemas, onde se observa a insensibilidade e o desinteresse deles em construírem novas

amizades. Os estudiosos das questões relacionadas ao âmbito asilar concordam que os amigos

existentes nessas instituições são importantes e tidos como fatores de elevação da qualidade

de vida asilar (BORN; ABREU, 1996); (SILVA, 2001).

Dentre os estudos voltados para a análise da influência do fator "institucionalização"

sobre o funcionamento psíquico de idosos, merece destaque o de Adrados (1987). Esta

pesquisadora avaliou 200 idosos brasileiros (100 institucionalizados x 100 residentes em seus

lares) e concluiu que a institucionalização interfere, negativamente, nas vivências afetivas

destes indivíduos. Seus dados apontaram que o idoso que se interna em uma casa geriátrica,

onde permanece mentalmente inativo, tem seu potencial intelectual diminuído e sua

criatividade afetada.

Nesta direção de forte risco à saúde e à qualidade de vida dos idosos, Chelala (1992,

p.22) apontou a variável isolamento social como relevante para a compreensão dos

dinamismos da vida do ancião. Em suas palavras:

Esse isolamento social priva os anciãos de importantes apoios emocionais,físicos e
financeiros [...]. A este respeito é preciso assinalar que,mais do que o número de
contatos sociais, é importante a qualidade dos mesmos, e lembrar a importância que
tem,para os idosos, a companhia, o apoio, o afeto dos parentes e dos amigos.”

Apesar desses estudos evidenciarem a vulnerabilidade da vida afetiva às condições

ambientais (moradia, nível sócio-econômico, estado físico geral etc), o reduzido número de

pesquisas dirigidas à análise das implicações destas variáveis, durante o envelhecimento,

aponta para a necessidade de novos projetos nessa linha de investigação.

A satisfação das relações interpessoais que interferem nas relações sociais têm

contribuído para os idosos continuarem a viver institucionalizados. Não apenas por opção,

mas inclusive por satisfação. É notório que uma boa relação afetiva que se possa criar com o



109

idoso é de fundamental importância, pois proporciona um apoio emocional, reduz a ansiedade

e aumenta a sua auto-estima e segurança.
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5  CONCLUSÕES

A realização deste estudo proporcionou uma avaliação sobre a qualidade de vida (QV)

de idosos residentes em instituições de longa permanência (ILPI), com vistas à sua percepção,

a partir da identificação dos aspectos sócio-demográficos que os envolvem, das atividades

inerentes à saúde e à sua institucionalização, além dos aspectos relacionados com a QV,

medidas pelas facetas do WHOQUOL-OLD, consideradas relevantes para os idosos.

Relacionada com uma nova estrutura, a velhice atual apresenta algumas mudanças

presentes em nossa sociedade e identificadas neste trabalho.

Os participantes, idosos incluindo 28 mulheres e 15 homens reafirmam a presença

maior do sexo feminino em relação ao sexo masculino na velhice brasileira, já analisada por

vários autores como, Berquó (1999), Debert (1999), Kalache, Veras e Ramos (1987) e vários

outros, que atribuem o fenômeno ao cuidado maior que a mulher tem com a saúde, bem com a

proteção hormonal dada pelo estrógeno, em conjunto com os riscos aos quais estão

submetidos os homens, ao longo da vida, e que os levam a morrerem primeiro do que as

mulheres.

Quanto ao estado civil, 44,2% de idosos são solteiros e 41,8% são viúvos, resultado

que indica ser este um dos fatores pela escolha da moradia nas instituições de longa

permanência  por este grupo de idosos, somado a circunstâncias outras, tais como: não terem

parente próximo ou disponível, com o qual possam morar, ou mesmo pelo fato dos filhos

morarem distantes, em outra cidade. A solidão nesses casos, tem sido uma dificuldade

existente entre os participantes desse estudo, que estimula a opção de residir em uma ILPI.

Observa-se que é considerável o aumento de solteiros na velhice, especialmente no sexo

feminino, embora também esteja presente no sexo masculino.

A respeito do número de filhos tidos, 27,9% dos idosos possuem entre 1 e 2 filhos,

outro fator que pode contribuir para o aumento da solidão na velhice, considerando que esses

filhos podem estar casados, trabalhando e não terem disponibilidade para cuidar dos seus pais.

Trata-se de uma situação, pode-se dizer, conseqüência das transformações ocorridas no

interior das famílias, denominada de família nuclear, que predomina na sociedade atual.

Outro resultado importante de se destacar, está relacionado com a faixa etária entre 71

e 80 anos, presente em 41,8% dos idosos residentes nas ILPI desse estudo. Se por um lado,

trata-se de algo positivo, por outro, o aumento cada vez maior da expectativa de vida,

atualmente em 72,1 anos de acordo com dados do IBGE (2006), por outro, não há garantias de

que essa população esteja vivendo com qualidade de vida. Em geral, observa-se ser uma fase
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da vida suscetível ao aumento das fragilidades nos idosos, muitos dos quais, portadores de

uma ou mais doenças crônicas, que, certamente, demandam maior atendimento em saúde,

razão pela qual demanda alguns questionamentos sobre a saúde de idosos institucionalizados.

Sobre a sua procedência, 67,4% dos idosos são oriundos de zona rural o que pode

indicar, ser este resultado conseqüência do processo de emigração, fortemente presente, nas

décadas de 60 a 80 e que marcaram a sociedade brasileira na época. Trata-se de um processo

que foi amplamente analisado, por estudiosos, e apontado como conseqüência do processo

acelerado de urbanização das grandes cidades, estimulando o homem do campo a emigrar

para a cidade, em busca de melhoria de vida.  Realidade igual a da maioria dos idosos

participantes da presente investigação.

Quanto à escolaridade, 41,9% dos participantes desse estudo, não são alfabetizados,

resultado preocupante haja vista, ser uma variável que trás várias implicações para a velhice e

a qualidade de vida, lembrando tratar-se de um dos indicadores mais importantes utilizado

pela ONU na avaliação do índice de desenvolvimento humano dos países.

Certamente que as pessoas idosas, não alfabetizadas, apresentam dificuldades que

interferem em sua autonomia e independência e, conseqüentemente, na sua qualidade de vida.

Por esta razão, ainda há muitos idosos que voltam aos bancos escolares, e outros que,

apresentando boas condições de saúde, necessitam serem estimulados a fazerem o mesmo.

A religião tem sido analisada pelos estudiosos como apoio importante e necessário na

fase de envelhecimento das pessoas. Entre os idosos entrevistados, 81,4% são católicos,

16,3% evangélicos e apenas um deles referiu não ter religião, identificando-se assim ser a

religião uma prática diária na vida dos idosos desse estudo.

Os resultados referentes à renda indicam que 97,67% dos idosos investigados possuem

renda proveniente, em grande parte, da aposentadoria, que representa um valor igual ao

salário mínimo estabelecido no país: R$ 380,00. Tomando por base  o valor de 70%  desse

provento, que se destina a ILPI com o objetivo de atender ao idoso em suas necessidades de

moradia e alimentação, entende-se, que permanece um déficit para a vestimenta, calçado e

medicamentos, quando necessário. Mesmo compreendendo o esforço de algumas ILPI, para

atender essas necessidades, conclui-se ser a quantia insuficiente para esse total.

Por esta razão, muitos idosos desejam continuar  trabalhando nesse período, devido à

necessidade de complemento da renda que atenda às suas despesas mensais, muito embora, a

possibilidade de ter outro trabalho remunerado seja quase nenhuma, pois no Brasil,

praticamente inexistem oportunidades de emprego para o idoso (KALACHE; VERAS;

RAMOS, 1987).  Segundo a síntese dos indicadores sociais do IBGE (2006), elaborada a
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partir da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), a principal categoria entre

os idosos é o trabalho por conta própria (40%), especialmente no Norte e Nordeste, onde

esse percentual ultrapassou 45%.

Ainda com relação às variáveis de caracterização dos idosos deste estudo, os

resultados relacionados com a profissão ou ocupação, identificou que a maioria deles, num

total de 62,8%, tiveram como principal atividade, ao longo da vida, as atividades domésticas

aqui representadas por: Do lar, emprego doméstico, agricultura familiar, cozinheira,

passadeira e lavadeira, e apenas um deles referiu título de nível superior.

Nessa perspectiva de trabalho desenvolvimento por esses idosos, ainda foi possível

identificar que, 30,2%  trabalharam por mais de 30 anos, o que demonstra, o quanto o tempo

de serviço dedicado ao trabalho, não apresenta relação com o valor que lhes é estabelecido

numa aposentadoria. Ou seja, percebe-se que no Brasil, para a grande maioria  dos idosos, a

aposentadoria significa uma condição socioeconômica inadequada, pois, a maioria desses

idosos não consegue concretizar os seus potenciais por falta de recursos econômicos para

fazê-lo  (VERAS; RAMOS; KALACHE, 1987).

Esse resultado confere com os baixos índices de escolaridade obtidos, como também

com a procedência da zona rural, da maioria dos idosos, pois se trata de uma região

geográfica que sempre apresentou um número insuficiente, e até inexistente,  de escolas, num

período respectivo das décadas de 20, 30 e 40, que correspondem  às décadas da infância dos

idosos desse estudo.

Ainda quanto à caracterização dos idosos desse estudo, alguns resultados sobre a sua

institucionalização e sua saúde foram obtidos.

A princípio, sobre a opinião dos idosos sobre sua residência em ILPI, 48,9% sentem-se

bem, ao passo que 37,2% encontram-se numa ILPI por não terem outra opção. Esta indagação

foi realizada por considerar-se de grande importância o bem-estar apresentado pelo idoso, que

reside em uma ILPI, como um aspecto essencial para a qualidade de vida. Mesmo entendendo

se tratar de um contexto adverso para esta fase da vida, também se entende ser possível uma

moradia de qualidade para a pessoa idosa. Nesta perspectiva, Born e Abreu (1996), informa

que, depende da capacidade financeira da instituição, da disponibilidade de profissionais e da

visão dos seus dirigentes.

Sobre os resultados levantados a respeito do tempo de institucionalização dos idosos

participantes, identificou-se que 69, 8% residem na instituição entre 1 a 5 anos,  indicando ser

este o tempo que a maioria dos idosos permanece na Instituição, seguido de perto por 20,9%

correspondente a um período entre 6 e 10 anos, resultados, que quando analisados,
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compreende-se como um tempo de moradia um tanto extenso, considerando-se o tempo

restante de vida dos idosos residentes.

Por outro lado, a maioria deles, 55,8% informaram sentirem algum incômodo na

instituição, principalmente com relação à alimentação, que segundo eles, não é muito

saborosa, além de, muitas vezes, ser oferecida num horário não desejado e os mesmos terem

que aceitá-la. Nota-se que as rotinas estabelecidas por uma ILPI, como: os horários de comer,

dormir, lazer e outros, torna o dia a dia, repetitivo, enfadonho e de pouca liberdade, tornando-

o impessoal e pouco agradável.

Ao analisar a procedência dos idosos antes de vir morar na instituição, percebeu-se

que 37,2%, moravam com os filhos e, decidiram vir para a ILPI, devido a situações diversas

como: o fato dos filhos não poderem cuidar pessoalmente deles, por trabalharem fora,

conflitos familiares, falta de cuidador,  tamanho do espaço, o que os  fazia sentirem-se como

intrusos. Para Debert e Néri (1996), o fato de haver uma tendência para os idosos morarem

sozinhos, não deve ser, necessariamente, percebida como reflexo de um abandono por parte

de seus familiares,  pois nem sempre os idosos que  moram com os filhos têm uma garantia da

presença e do respeito ou da ausência de maus tratos.

De acordo com o atendimento em saúde recebido na instituição, 46.5%  dos idosos

declararam-se satisfeitos, entretanto, outros 39,5% se disseram insatisfeitos, tendo verbalizado

não gostar do atendimento, considerando-o  ruim, precário e que precisa ser melhorado. Esse

resultado, trás algumas implicações por dividir as opiniões e, por entender-se que a saúde é

um dos aspectos mais importantes a se considerar, quando se pensa na qualidade de vida,

principalmente da pessoa idosa.

Assim, percebe-se haver a necessidade de outros estudos que contemplem a assistência

à saúde de idosos institucionalizados, como forma de contemplá-lo, neste contexto, num

atendimento mais integral.

Outro resultado inerente à questão saúde foi o uso de alguma medicação e a sua

finalidade. Neste item, encontrou-se que 51,3% dos idosos desse estudo afirmaram fazer uso

de anti - hipertensivos, dado esse que corrobora a literatura, quando indica que os maiores

índices de morbidade  são as doenças vasculares e cardiológicas, tendo ao seu lado a

hipertensão, considerada como um dos principais fatores de risco dessas doenças. Esse

resultado, reforça que as ILPI, necessitam, com urgência, de um atendimento em saúde mais

ampliado, e em todos os níveis de assistência, dada as atuais demandas desse grupo

populacional.
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Quanto aos aspectos da QV, referentes às facetas do WHOQOL-OLD, observou-se um

escore médio total de 52,9% (escala de 0 a 100), com tendência a neutralidade. Com base

nessas informações, os idosos desse estudo avaliam sua QV como nem satisfatória, nem

insatisfatória, resultado que pode estar relacionado à indiferença, resignação ao destino,

caracterizada pela finitude da vida, considerado um sentimento muito comum entre os idosos,

ou até a uma acomodação, muitas vezes acompanhada por um desânimo presente em muitos

idosos.

Foi verificado que, dentre as facetas, o FS, obteve a maior média dos escores (68,1%)

para os idosos desse estudo. Considerando-se que, devido à idade bastante elevada (média de

76 anos), os idosos, geralmente, apresentam um grau de perda dos sentidos, por esse escore

médio de 68,1% identificou-se que esta perda pouco afeta sua vida diária ou a sua

participação nas atividades do dia-a-dia e na interação com outras pessoas. Ou seja, mesmo já

apresentado perda sensorial gradativa, os idosos referiram-se como “satisfeitos” na situação

em que se encontram, talvez por entenderem que não apresentam ainda, uma deficiência

significativa quanto ao funcionamento sensorial.

Por outro lado, a faceta autonomia representou o menor escore (40,7%), referindo-se à

independência e à capacidade de tomar decisões, sendo percebida pelos idosos pesquisados,

como insatisfação.

A análise da confiabilidade do WHOQOL-OLD pelo Alpha de Cronbach teve como

valor total 0,57 nos 24 itens que englobam o instrumento, atestando uma confiabilidade

interna regular do instrumento em nossa realidade, provavelmente devido às diferenças

existentes entre as regiões sul e nordeste, por se caracterizar com ampla diversidade sócio-

cultural. De acordo com Browne et al (1994) cada população de idosos terá uma valorização

particular de determinados domínios. Dessa forma, entende-se que os resultados do presente

estudo, não permitem conclusões generalizáveis para a população idosa como um todo.

A utilização do WHOQOL-OLD, nesse estudo, especificamente com os idosos

residentes em ILP, representam uma avaliação observada da sua QV, a partir da percepção

dos idosos pesquisados. Considerando-se  não haver ainda, publicações de outros estudos com

o uso desse mesmo instrumento, exceto em grupos focais no Estado do Rio Grande do Sul,

pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, não foi possível atestar uma QV valorativa,

até que dados de amostras nacionais, representativas, estejam disponíveis para o respectivo

instrumento.  Acredita-se que, devido às diferenças sócio-culturais e regionais, as

peculiaridades de algumas situações merecem comparações com outros estudos, havendo a
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necessidade de adaptá-lo às diferentes realidades e ao meio onde estão inseridos os idosos,

principalmente no que se refere ao ambiente institucional.

Acredita-se que o uso desse instrumento deverá aumentar nos próximos anos, dadas às

suas características transculturais, permitindo a comparação de seus resultados entre

diferentes populações de idosos.

Com base nos resultados desse estudo, podemos concluir que a QV percebida pelos

idosos das ILPI filantrópicas do Município de Natal é de neutralidade, ou seja, os residentes

consideram-se nem insatisfeitos, nem satisfeitos com a qualidade de vida que possuem,

residindo nesses locais.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E PROPOSIÇÕES

A realidade da institucionalização de idosos no Brasil hoje, ou seja, das Instituições de

Longa Permanência, passa por algumas mudanças estruturais, conseqüência principalmente,

da demanda cada vez maior de pessoas por esse tipo de atendimento. O surgimento recente do

Estatuto do Idoso, instiga o governo em suas três esferas, municipal, estadual e federal, a

tomar parte desse cenário através de portarias, cujos objetivos e propostas atendam às

necessidades  de  mudanças.

Na perspectiva de melhor compreensão do problema da institucionalização dos

idosos e da sua importância para a qualidade de vida, percebe-se que essa modalidade de

assistência pode afetar-lhes de forma negativa, trazendo-lhes prejuízos nesse período de vida.

É difícil afirmar que as necessidades do idoso passem pelo seu atendimento em uma ILPI, daí

ter-se de repensar cada vez mais este tipo de institucionalização.

Dentre os principais resultados apresentados neste trabalho, a partir da percepção dos

idosos, chamaram-nos atenção os dados relacionados à função sensorial, principalmente a sua

diminuição, presente nas pessoas ao longo do processo de envelhecimento e sobre a qual, os

idosos se colocaram como sendo, uma situação não incomodativa para eles, quando se sabe

serem estas perdas bastante significativas, por interferirem, diretamente, com as funções da

vida diária, ou seja:  andar e locomover-se sozinho e adequadamente, ouvir e  comunicar-se

com as pessoas, enxergar e realizar as suas atividades. Nesse sentido, entende-se haver

necessidade de uma investigação mais centralizada nesse aspecto, pela sua grande

importância na manutenção da qualidade de vida.

Os resultados sobre a autonomia também chamam atenção, porque os idosos se

declaram insatisfeitos quanto a esse aspecto na instituição, ainda no ano de 2007, quando,   de

acordo com os estudiosos do envelhecimento, na Segunda Assembléia Mundial do

Envelhecimento Humano, realizada em Madri, (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS,

2002), toda a sociedade mundial deveria fazer a  implantação de diretriz, para ser

encaminhada e incorporada às políticas governamentais, sobre a manutenção da autonomia e

da capacidade funcional dos idosos,  a qual deve ser o foco principal de cada política e,

exigirá para isso o esforço e a compreensão de todos os profissionais que lidam nessa esfera

de atuação.

O idoso residente em ILPI, geralmente, é uma pessoa desmotivada para a vida, sem

expectativas e, muitas vezes  à espera do retorno ao ambiente familiar.
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Desempenhando funções de guarda, proteção, alimentação e atendimento

permanentes, as ILPI realizam funções institucionais comumente descritas na literatura

pertinente. Entretanto, nesse meio, o idoso não é considerado como sujeito histórico, é

ignorado nas suas diferenças, nos desejos e nas expectativas, o que o impede de ser agente de

promoção de sua autonomia, integração e participação social, direitos que lhes são

assegurados por lei.

Em se tratando do atendimento institucional para com os idosos, identificou-se haver

um distanciamento entre os recursos técnicos e humanos disponíveis e a sua distribuição,

para  que esse atendimento pudesse atender às exigências da atual demanda.

Neste estudo, o fato social do asilamento configurou-se pelo abandono e falta de

cuidadores, constituindo-se nos principais motivos de queixas. As condições muitas vezes

precárias encontradas na maioria das ILPI, no que se refere, tanto à infra-estrutura como aos

serviços prestados e aos recursos humanos existentes, enfatizam essa situação.

O idoso residente em ILPI ainda se vê na situação de convívio com pessoas portadoras

de doenças incapacitantes e distúrbios mentais, o que torna o ambiente uma concentração de

situações indesejáveis. Com raras exceções, a desmotivação existente no idoso o leva à

inatividade, não se preocupando com outra coisa a não ser com a mobilidade necessária ao

atendimento de suas necessidades básicas. Diminui o processo de comunicação, e torna-se ,

cada vez mais, introspectivo e apático.

A precariedade da situação econômica, evidenciada pela falta de dinheiro ou pelos

escassos recursos existentes para sua manutenção, leva os idosos a não terem aspirações  por

mais conforto, pela satisfação de  necessidades, por usufruir da modernidade ou melhorar sua

aparência.

Sobre a questão saúde, observa-se que o idoso residente em ILPI necessita de maior

atenção e de cuidados especiais devido ao número maior de doenças nessa fase da vida, e à

perda da autonomia. A participação de profissionais de saúde numa perspectiva multi-

profissional para atender o idoso, bem como, o reconhecimento da importância da sua atuação

como co-responsável nas questões que lhes são próprias, são possibilidades que contribuirão

para a melhoria da qualidade de vida dessa pessoa.

O atendimento em saúde ao idoso, residente em ILPI, deixa a desejar e tem sido difícil

manter uma equipe de profissionais nesses serviços por falta de incentivos e uma política

governamental que possa mantê-los, o maior período de tempo nessas instituições.

Falta ainda uma aproximação mais intensa dos serviços de atenção básica com estas

instituições, como também desses idosos para com ela, o que poderia ser uma alternativa
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viável, haja vista que poucos são os idosos, institucionalizados, que pagam seu próprio plano

de saúde.  Tais circunstâncias contribuem para que o acompanhamento de saúde em ILPI seja

deficitário e esses cuidados se dêem, cada vez mais, num nível de atendimento de alta

complexidade e sem a garantia de sua eficácia.

Entende-se ser de extrema urgência a melhoria do atendimento em saúde desses

serviços, pois a qualificação do atendimento trará benefícios à pessoa idosa melhorando a sua

condição de vida.

As evidências expostas se configuram como causas e redundam como conseqüências

da situação vivencial do idoso institucionalizado. A configuração da realidade encontrada

durante o estudo nos possibilita propor algumas alternativas que poderão contribuir para a

transformação qualitativa da realidade atual dessas instituições e de seus residentes. Sugere-

se:

 Atentar para as políticas sociais e de saúde existentes, conhecer e acompanhar

programas e as propostas governamentais de ação relacionadas, com vistas ao cumprimento

da lei. Destaca-se a questão da educação para a velhice, a priorização da permanência do

idoso em sua família, e a formação de recursos humanos especializados nas questões das

especificidades do envelhecimento;

 Desenvolver e intensificar nas ILPI, as atividades que visam o conhecimento da

legislação pertinente, promovam esclarecimentos, exigências e prerrogativas e, ainda,

organização administrativa e qualificação dos serviços oferecidos. A concretização dessa

proposição é possibilitada através da inter-setorialidade entre secretarias, e também de

instituições de ensino superior;

 Propiciar aos idosos o desenvolvimento de atividades físicas, intelectuais, religiosas,

sociais que lhes traga motivação, tirando-o de sua inatividade, estimulando-o ao convívio

social e à busca de sentido para o seu dia-a-dia. Para que isso tenha significado, requer que

sejam consideradas possibilidades, habilidades e vontades do idoso e que sejam respeitadas,

as suas limitações.

 A criação de núcleos de estudo e pesquisa sobre envelhecimento, de modo a produzir

conhecimentos e propor formas de intervir na realidade existente, auxiliando na compreensão

do processo de envelhecer, para a conquista de uma melhor velhice com qualidade de vida,

abrindo espaços para a participação dos idosos que assim o desejarem. A viabilização dessas

idéias é possível, a partir de projetos específicos de instituições organizadas (ONGs,

Associações e outras), utilizando-se de recursos humanos próprios, estagiários curriculares,

bolsistas, trabalho voluntário;
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 Verificar a rede de recursos, existentes na comunidade, voltados à população idosa

que reside em ILPI, socializando-a em grupos de demais interessados, com vistas a torná-la

conhecida e facilitar sua utilização e interação, favorecendo as pessoas que dela necessitam.

O envelhecimento de uma população é uma aspiração natural de qualquer sociedade.

Mas, por si só, não é bastante. É também importante almejar uma melhoria da qualidade de

vida daqueles que já envelheceram ou que estão no processo de envelhecer, independente de

sua situação social, cultural e biológica.

Finalmente, que esse estudo, através de suas reflexões, possa contribuir para a

melhoria da qualidade de vida dos idosos institucionalizados, objetivo com o qual venho

trabalhando, através da minha prática profissional, como Enfermeira Sanitarista e Especialista

em Vigilância Sanitária, através da Secretaria Municipal de Saúde de Natal. E ainda, cumprir

minha meta de estudos, realizando o Curso de doutorado em Ciências da Saúde dando

continuidade à pesquisa na área de gerontologia.
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