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RESUMO 

 

A expressiva mudança no perfil demográfico do mundo, mostra um acelerado 

processo de envelhecimento mundial. Para obtenção de um envelhecimento ativo e 

saudável é necessário que se mantenha um bom funcionamento físico, psicológico e 

social, juntamente a isso, se deve investir em intervenções que reduzam a incidência 

de demandas de saúde e propiciem a qualidade de vida. Diante disso, objetivou-se 

desenvolver intervenções multidimensionais, a partir das demandas de saúde, 

visando melhorar a qualidade de vida de idosos cadastrados na Estratégia Saúde da 

Família. Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo e metodológico, envolvendo 

idosos cadastrados na Estratégia Saúde da Família de Natal e Santa Cruz, ambas 

no Rio Grande do Norte. A amostra foi de 120 idosos que obedeciam os critérios de 

inclusão. O estudo foi desenvolvido em três fases. A coleta de dados, a análise dos 

dados e o planejamento das intervenções multidimensionais e multidisciplinar. Para 

análise dos dados foram utilizados testes não paramétricos (Qui-quadrado, Mann 

Whitney e correlação de Spearman). A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes e solicitado aos participantes a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Observou-se que 88,3% 

dos idosos apresentavam demanda de saúde funcional, 70,0% nutricional e 40% 

sintomas depressivos. O escore total de QV deles foi considerada satisfatória (Md: 

68,9). No entanto as principais demandas de saúde que se correlacionaram com a 

QV foram os sintomas depressivos, seguido da funcional. A partir dessas demandas 

de saúde foi possível planejar as intervenções multidimensionais e multidisciplinar. 

Planejou-se sete estratégias (simulação de mercado, prática de exercícios, palestra 

nutricional, bingo dos alimentos, introdução a tecnologia, uso da tecnologia 

envolvendo nutrição e evolvendo atividades físicas) para  aplicação em grupo com 

duração média de uma hora e meia. Verificou-se a importância de intervenção com 

os idosos para mantê-los ativos, independentes, com contato social e saudáveis. 

Para isso é necessário maior envolvimento das Estratégias Saúde da Família, visto 

que é a porta de entrada para os serviços de saúde que tem como finalidade a 

promoção da saúde e prevenção de agravos. 

Descritores: Saúde do Idoso; Necessidades e Demandas de Serviços de Saúde; 

Estratégias; Qualidade de Vida. 
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ABSTRACT 

 

The significant change in the demographic profile of the world shows an accelerated 

process of global aging. To achieve an active and healthy aging it is necessary to 

maintain a good physical, psychological and social functioning, along with that, it is 

necessary to invest in interventions that reduce the incidence of health demands and 

improve the quality of life. In view of this, the objective was to develop 

multidimensional interventions, based on health demands, aiming at improving the 

quality of life of elderly enrolled in the Family Health Strategy. This is a quantitative, 

descriptive and methodological study involving elderly enrolled in the Family Health 

Strategy of Natal and Santa Cruz, both in Rio Grande do Norte. The sample 

consisted of 120 elderly individuals who met the inclusion criteria. The study was 

developed in three phases. Data collection, data analysis and planning of 

multidimensional and multidisciplinary interventions. Non-parametric tests (Chi-

square, Mann Whitney and Spearman's correlation) were used to analyze the data. 

The research was approved by the Research Ethics Center of the Onofre Lopes 

University Hospital and asked the participants to sign the Informed Consent Term. It 

was observed that 88.3% of the elderly presented functional health demand, 70.0% 

nutritional and 40% depressive symptoms. Their total QOL score was considered 

satisfactory (Md: 68.9). However, the main health demands that correlated with QoL 

were depressive symptoms, followed by functional health demand. From these health 

demands it was possible to plan multidimensional and multidisciplinary interventions. 

Seven strategies were planned (market simulation, exercise practice, nutritional 

lecture, food bingo, introduction to technology, use of technology involving nutrition 

and physical activities) for group application with an average duration of one and a 

half hours. It was verified the importance of intervention with the elderly to keep them 

active, independent, with social and healthy contact. In order to do this, it is 

necessary to increase the involvement of Family Health Strategies, since it is the 

gateway to health services that aims to promote health and prevent injuries. 

Keywords: Health of the Elderly; Health Services Needs and Demand; Strategies; 

Quality of Life. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 A expressiva mudança no perfil demográfico do mundo, no qual a taxa de 

natalidade diminui enquanto a expectativa de vida aumenta, mostra um acelerado 

processo de envelhecimento mundial1. Estima-se que no ano de 2050 o número de 

pessoas com mais de 60 anos de idade alcançará 22% da população da terra, com 

a previsão de que os idosos alcançarão duas vezes o número de crianças em países 

de primeiro mundo2-3.  

 O Brasil, embora seja um país em desenvolvimento, segue essa tendência de 

envelhecimento. Estima-se que no ano de 2017, a população idosa esteja em 

aproximadamente 26 milhões de pessoa, o que representa em torno de 12,0% da 

população total do país, sendo a maioria de mulheres idosas jovens (até 79 anos). 

Nessa perspectiva, o estado do Rio Grande do Norte apresenta cerca de 11,2%  de 

idosos de sua população total4. 

 Esses dados são fruto da evidente melhora da nutrição, das condições 

sanitárias, do cuidado à saúde, da prática de exercícios físicos e dos avanços 

tecnológicos5, o que ressalta a necessidade de estudos que envolvam o respectivo 

tema. 

 O envelhecimento fisiológico é um fenômeno natural e progressivo que 

envolve alterações metabólicas, físicas e mentais, como o declínio da massa e força 

muscular, perdas dos componentes da capacidade física, desnutrição e doenças 

crônicas, bem como risco de depressão, ou seja, o envelhecimento vem 

acompanhado do aumento das demandas de saúde6-7.  

 Para que se possa minimizar tais efeitos maléficos, a Organização Mundial de 

Saúde, sugeriu a política de envelhecimento ativo, que otimiza a participação das 

pessoas na saúde e segurança8.  

 Outras políticas voltadas para o idoso, tanto em âmbito nacional (Estatuto do 

Idoso9, a Política Nacional da Pessoa Idosa10 e Política Nacional de Saúde do 

Idoso11) como internacional (Plano de Ação Internacional para o Envelhecimento12), 

propõem medidas que facilitam este acesso, assegurando a atenção integral dessa 

população por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), principalmente pela 

Estratégia Saúde da Família (ESF). 

 Essas políticas preveem que as ESF promoverão atividades de promoção e 

prevenção, como acompanhamento de doenças crônicas, imunização,  grupos de 

convivência, combate a violência, acompanhamento domiciliar e a utilização de 
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instrumentos validados com o intuito de avaliar aspectos da vida dos idosos. Essa 

ações visam à manutenção da independência física, mental e participação social, ou 

seja a manutenção ou melhora da qualidade de vida desse grupo9-12. 

 Por seu turno, a Qualidade de vida (QV) engloba saúde física e psicológica, 

nível de dependência, relações sociais, crenças e características ambientais, além 

da percepção do indivíduo sobre sua existência em um contexto social e cultural8. 

 Nesse contexto, para obtenção de um envelhecimento ativo e saudável é 

necessário que se mantenha um bom funcionamento físico, psicológico e social. 

Juntamente a isso, se deve investir em intervenções que reduzam a incidência de 

demandas de saúde e propiciem a qualidade de vida13. 

 Como já foi dito, o funcionamento físico está intimamente ligado ao 

envelhecimento ativo e a QV, indicando que quanto melhor a capacidade funcional, 

melhor será a QV. Por seu lado, a capacidade funcional é a habilidade com a qual o 

ser humano exerce o autocuidado e realiza suas atividades da vida diária, de 

maneira independente e autônoma, garantindo sua integridade física e emocional14.

 Outro fator importante para o envelhecimento e para a QV é a nutrição, a qual 

quando adequada previne doenças, promove e recupera a saúde. Já as alterações 

nutricionais, desnutrição e excesso de peso, aumentam a morbimortalidade e podem  

causar alterações funcionais nos idosos. Atualmente, essas alterações são 

consideradas problemas de saúde publica, devido ao aumento rápido na 

população15.  

 Ainda no que se refere a nutrição, a mesma pode causar danos na 

capacidade funcional, em razão de diminuir a flexibilidade, a capacidade aeróbica, o 

movimento e equilíbrio, podendo ainda limitar a execução das atividades de vida 

diária, problemas potencializados com o aumento da idade16. Ressalta-se a 

importância de atuação da equipe de saúde sobre essas alterações, uma vez que se 

trata de risco modificável e proporcionado por hábitos de vida adequados15. 

 Além de garantir uma capacidade funcional e nutricional adequada, é 

necessário que se observem os aspectos psicológicos, pois o envelhecimento gera 

perda de papel social e pode levar o idoso ao isolamento social, ocasionando 

frequentemente o risco de depressão e, por consequência, diminuindo a percepção 

da QV. A depressão é um transtorno mental comum na fase do envelhecimento, 

podendo ser letal. Ademais, pode ser considerado um problema de saúde pública, 

muitas vezes despercebido, fato que torna tardio o seu diagnóstico17-18.  
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 O responsável pela manutenção dessa qualidade de vida e por proporcionar 

um envelhecimento ativo é a ESF, pois a mesma tem um papel fundamental na 

prestação do cuidado à pessoa idosa, uma vez que esse processo de 

envelhecimento requer demandas diferenciadas que envolvem um cuidado integral 

de toda a equipe, sendo esta inter e multidisciplinar19. 

 Diante do exposto, nota-se que há uma necessidade de medidas que auxiliem 

os idosos a envelhecerem de maneira mais saudável, mantendo-os ativos por mais 

tempo20. Junto a isso, deve-se investir em pesquisas de intervenção que envolvam 

uma abordagem multidimensional e multidisciplinar, visando à redução de doenças e 

consequentemente à melhora da qualidade de vida17.  

 Para que seja possível realizar pesquisas com intuito de intervir na QV dos 

idosos, é fundamental que ocorram investigações prévias que forneçam a percepção 

dos idosos e identifiquem as suas demandas de saúde, para desenvolver programas 

de intervenção multidimensional e políticas de saúde eficazes21.  

 Sabe-se que a intervenção multidimensional tem grande poder de 

resolubilidade nos idosos. Esses efeitos positivos aumentam quando a intervenção é 

realizada em grupo, visto que estimula a reflexão sobre temas que envolvem o 

envelhecimento, a compreensão da saúde e da capacidade, promovendo uma nova 

visão sobre o envelhecimento e seu papel na sociedade22.  

 O desenvolvimento de intervenções denota a recomendação de medidas e 

elaboração de políticas públicas que propiciem mudança da realidade enfrentada, 

considerando as adaptações transculturais13.  

 Para que ocorra o desenvolvimento de intervenções é necessário que se 

tenha um planejamento adequado. Esse planejamento deve conter seis etapas, 

quais sejam, escolha do grupo; conhecimento do grupo; definição do local de 

implementação da intervenção; objetivo e tema central; etapas de aplicação; 

avaliação da intervenção23. 

 A primeira e segunda etapa consistem na escolha e conhecimento do grupo 

no qual será aplicado a intervenção. O grupo escolhido pode já está formado, como 

os grupos de convivência de idosos da ESF ou pode-se selecionar idosos para 

compor o estudo. O grupo deve ter interesses comuns, para que ocorra o 

envolvimento nas estratégias e discussão sobre os assuntos da vida diária, 

formando uma rede de apoio entre os participantes, o que irá tornar a estratégia 

efetiva23.   
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 Antes de iniciar o planejamento da intervenção é fundamental se obter o 

conhecimento prévio das necessidades do grupo, observando sempre suas 

demandas de saúde, crenças, cultura e aspectos psicológicos. Esses dados podem 

ser obtidos através de conversas ou aplicações de questionários que tracem o perfil 

sociodemográfico, de saúde e assistencial dos idosos23. 

 A terceira etapa traduz-se na escolha do local da intervenção, o qual tem que 

ser adequado ao tipo de estratégia a ser aplicada. O ambiente não pode oferecer 

riscos de acidentes aos idosos, principalmente de quedas, por isso é essencial o 

cuidado com pisos escorregadios, presença de tapetes, degraus, tipo de cadeira, 

dentre outros. É importante ainda, atentar para as condições de limpeza, ventilação 

e de ruídos. Por último, é recomendado que o local seja próximo e de fácil acesso do 

grupo, pois irá favorecer a assiduidade dos participantes23.   

 O objetivo é definido na quarta etapa, devendo ser claro, simples e em 

concordância com a realidade do grupo, caso contrário causará desinteresse e 

perda de participantes. Para isso, é necessário levar em conta a história de vida dos 

idosos e trazer temas que auxiliem e valorizem a participação dos mesmos, sempre 

fazendo um elo do discurso com o objetivo proposto. Definido o objetivo, discute-se 

sobre o tema central. Esse tema servirá de guia para gerar os assuntos que serão 

discutidos em cada dia de intervenção23. 

 Alguns pontos ainda devem ser considerados quando se trabalha com idoso, 

dentre eles a importância de se valorizar o mínimo avanço, visto que estes se 

sentem desmotivados quando não conseguem desenvolver alguma atividade, 

perdendo o interesse, o que os impedem de tentar em face da preocupação em 

fracassar23.  

 Outro fator, é saber que terá que repetir as explicações diversas vezes e 

sempre associar a informação a algo do dia-a-dia, uma vez que o foco é perdido 

facilmente. Para evitar essa desatenção, pode-se realizar tarefas que os incentivem 

a  ajudar aos colegas de grupo, bem como atividades que proporcionem a reflexão 

de como é possível utilizar essas informações para melhorar a sua vida, estimulando 

a possibilidade de mudança23. 

 Na quinta etapa ocorre o planejamento das fases da intervenção. Esse 

momento inclui a preparação do ambiente, definição de quem vai conduzir a 

intervenção, recepção do grupo, observação e ouvir. Necessário refletir sobre o 

acolhimento do grupo no primeiro encontro e como fazer a interação do mesmo, 

podendo ser através de dinâmicas. Nessa fase, há de se prestar atenção se algum 
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idoso tem limitação, seja física, cognitiva ou de interação social, para tentar 

minimiza-la23. 

 No primeiro encontro, deve ocorrer a apresentação da equipe, colaboradores 

e participantes. Essa equipe pode ser formada por profissionais de diversas áreas, 

podendo contar com o apoio da ESF visando ao recrutamento do grupo, visto o 

envolvimento que já se tem com as famílias adscritas à unidade24. 

 Ainda nesta etapa, é fundamental a definição de um cronograma com as 

datas e temas previstos, além da preparação de um plano de ação que contenha o 

horário, a duração total e de cada momento, o local, os recursos humanos e 

materiais a serem usados. É importante que se distribua um cronograma aos 

participantes no primeiro dia23. 

 Por último, têm-se a etapa de avaliação, que pode ser realizada ao final de 

cada dia de aplicação da intervenção, no qual os idosos irão fazer uma síntese do 

que foi aprendido e assimilado, com o também apontar os pontos positivos e 

negativos da estratégia aplicada. Além disso, o condutor da estratégia pode utilizar 

esse momento para elogiar a participação e conversar em particular com algum 

idoso sobre problemas observados. Contudo, essa avaliação não retira a 

obrigatoriedade da avaliação final no último encontro, pois avaliará a intervenção no 

geral e não apenas em um dia isolado23.    

 Observa-se que intervenções planejadas de forma adequada, implementadas 

com idosos, constataram resultados positivos na QV dessa população, conforme 

estudos publicados na literatura25-28.  

 

 

 

 

  

   

    

 

 

 

 

 

 



18 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 O ritmo do envelhecimento no mundo está acelerado, tornando evidente que 

os países em desenvolvimento não se prepararam para essa mudança demográfica. 

Embora o aumento da expectativa de vida seja uma evolução para a sociedade, 

esse envelhecimento está associado a vários desafios, sendo um dos principais, a 

saúde. 

 Para que ocorra o envelhecimento saudável e consequentemente ativo é 

necessário que ocorram investimentos em diferentes ramos, incluindo o social, o 

econômico e a saúde. Pesquisas nessas áreas são fundamentais, principalmente as 

que visam a multidisciplinaridade e a multidimensionalidade com o objetivo de 

promoção da saúde e prevenção das demandas de saúde9,18. 

 Sabe-se que o envelhecimento ativo está interligado à QV. Esta tem um 

conceito amplo e ainda muito discutido, todavia representa o bem estar 

biopsicosocial. Por conseguinte, atuar na melhoria da QV, significa estar melhorando 

a qualidade do envelhecimento da população. 

 A QV quando associada a demandas de saúde, diminuem a percepção dos 

idosos para esse aspecto. Essas demandas de saúde incluem alterações funcionais, 

nutricionais, sintomas depressivos e outras. Por isso, torna-se essencial a 

identificação das demandas de saúde dos idosos e aplicação de intervenção 

multidimensional. 

 A intervenção multidimensional planejada e implementada de forma adequada 

pode ser primordial para manter o idoso ativo, autônomo, independente, adepto ao 

autocuidado, integrado socialmente e com bons hábitos de vida, gerando 

consequentemente melhor percepção da QV. 

 Observa-se que existem inúmeras pesquisas sobre a QV dos idosos, 

publicados na literatura, porém a maioria são estudos traçando o perfil ou trazendo 

intervenções que abordam aspectos isolados, principalmente o funcional21-24. Por 

isso, o estudo em apreço tratou de desenvolver intervenções com abordagem 

multidimensional e multidisciplinar, a partir  da identificação das demandas de saúde 

e do perfil da QV desses idosos, visando a melhoria da QV nessa faixa etária. 
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3. OBJETIVOS 

  

Objetivo geral:  

 - Desenvolver intervenções multidimensionais, a partir das demandas de 

saúde, visando melhorar a qualidade de vida de idosos cadastrados na Estratégia 

Saúde da Família de Natal e Santa Cruz, Rio Grande do Norte/Brasil 

 

Objetivos específicos: 

 - Caracterizar os aspectos sociodemográficos dos idosos cadastrados na 

Estratégia Saúde da Família de Natal e Santa Cruz, RN/Brasil; 

 - Identificar as principais demandas de saúde dos idosos cadastrados na 

Estratégia Saúde da Família de Natal e Santa Cruz, RN/Brasil; 

 - Construir intervenções multidimensionais focada nas demandas de saúde 

dos idosos cadastrados na Estratégia Saúde da Família de Natal e Santa Cruz, 

RN/Brasil; 
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4. MÉTODO 

 

 4.1 Tipo de Estudo 

 Estudo quantitativo, descritivo e metodológico, envolvendo idosos 

cadastrados na Estratégia Saúde da Família de Natal e Santa Cruz, Rio Grande do 

Norte/Brasil.  

 Esta pesquisa está vinculada aos projetos de pesquisa "Atenção à Saúde do 

Idoso na Estratégia de Saúde da Família no Brasil e Portugal: Proposta de avaliação 

e intervenção multidimensional" e extensão "Intervenção de Educação e Saúde na 

comunidade com a Pessoa Idosa". 

 

 4.2 Local de Estudo 

 As unidades do estudo estão localizadas no Estado do Rio Grande do Norte 

(RN) e são responsáveis por abrangerem quatro áreas, sendo três delas na Unidade 

da ESF de Igapó, composta por três equipes de saúde e uma na Unidade do DNER 

em Santa Cruz, a qual conta com uma equipe de saúde.  

 A escolha das unidades ocorreu pela diferença sociocultural dos municípios, 

visto que Natal é a capital do Estado e apresenta uma população maior que Santa 

Cruz, que é uma cidade do interior, além da existência de projetos de pesquisa e 

extensão em desenvolvimento nessas unidades, vinculados ao Grupo de Pesquisa 

Incubadora de Procedimentos de Enfermagem/UFRN – CNPq, ao qual este projeto 

está vinculado. 

  

 4.3 População e amostra 

 A população do estudo é composta por idosos cadastrados nas ESFs, que 

apresentem 60 anos ou mais, visto que a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

define que idosos em países subdesenvolvidos são pessoas nessa faixa etária8. A 

amostra do estudo foi composta por 120 idosos, sendo 60 de Natal e 60 de Santa 

Cruz.  

 Os critérios de inclusão adotados foram pessoas com 60 anos ou mais; estar 

cadastrado na ESF; apresentar condições cognitivas para entender e responder os 

instrumentos. Tais critérios foram analisados pelo Mini Exame do Estado Mental 

(MEEM)29, no qual adotou-se o ponto de corte de 17 pontos para pessoas com três 

anos ou menos de escolaridade e de 24 pontos para quem tinha quatro anos ou 

mais de estudo. 
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     4.4 Fases do Estudo 

 O estudo foi desenvolvido em três fases. A primeira fase compreendeu a 

coleta de dados, que foi realizada por pesquisadores previamente treinados nas 

unidades de saúde ou no domicilio, em ambiente confortável, através de entrevista, 

utilizando os seguintes instrumentos: 

- Caracterização sociodemográfica; 

- Escala de Barthel30 (Escala de independência em atividades da Vida Diária); 

- Escala de Lawton e Brody31 (Escala de independência em atividades instrumentais 

da vida diária); 

- Prisma 732; 

- Mini Avaliação Nutricional33; 

- Índice de Massa Corporal; 

- Escala de Depressão Geriátrica34; 

- Medical Outcomes Short-Form Health Survey35. 

 A segunda fase do estudo abrangeu a análise dos dados, a qual constatou 

que os idosos apresentavam principalmente três demandas de saúde: funcional, 

nutricional e sintomas depressivos.  

 Com esse resultado, foi possível planejar a intervenção multidimensional, a 

qual contou com 5 (cinco) colaboradores para validar o formato, conteúdo e 

operacionalidade das estratégias e de 60 (sessenta) idosos cadastrados na ESF de 

Natal e Santa Cruz, para a realização do teste piloto. 

Nas reuniões de planejamento da intervenção multidimensional ocorreram  

discussões das proposições de estratégias a serem desenvolvidas, discussões 

sobre a avaliação do conteúdo, o contexto e modo da aplicação das estratégias, o 

tempo de execução, os critérios de avaliação, a formulação de um instrumento de 

planejamento e outro de avaliação das estratégias. Após as discussões, foram 

realizadas simulações das estratégias entre os colaboradores, para possíveis 

adequações e correções de falhas. Em seguida, foi realizado o teste piloto in locu. 

Após o teste piloto, os colaboradores se reuniram para discutir a manutenção ou 

modificações nas estratégias aplicadas. Em todas as etapas foi necessária a 

concordância de 80% (oitenta por cento) dos colaboradores. Em caso de 

discordância, eram realizadas discussões e modificações nas estratégias. 

 

 4.5 Instrumentos de coleta de dados 

 Na fase de coleta de dados foram utilizados os instrumentos: 
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- Caracterização sociodemográfica, que consiste em perguntas fechadas sobre 

sexo, idade, escolaridade, estado civil e renda familiar; 

-  Escala de Barthel, que avalia a independência para as atividades básicas da vida 

diária (ABVD), através de seis itens que avaliam se o autocuidado é realizado sem 

ajuda, com ajuda ou não se faz. O resultado dessa escala varia de totalmente 

dependente para totalmente independente; 

- Escala de Lawton, que avalia a independência para as atividades instrumentais da 

vida diária (AIVD). Esta escala conta com sete itens que procuram saber a 

necessidade de ajuda para realizar um telefonema, usar transporte, fazer compras, 

cozinhar, fazer serviços domésticos, uso de medicação e manejo das finanças. O 

resultado também varia de dependência total à independência total; 

- Prisma 7, que rastreia o risco de declínio funcional a partir da percepção pessoal, 

sendo composto por sete perguntas fechadas de sim ou não, nas quais, a partir de 

três respostas positivas, o indivíduo já apresenta risco de declínio funcional; 

- Mini Avaliação Nutricional (MAN), composta por uma etapa de triagem e outra 

global, que avaliam o risco de desnutrição ou  a desnutrição. Neste estudo, utilizou-

se apenas a etapa de triagem, composta de perguntas fechadas, variando sua 

pontuação de zero a 14, sendo de zero a 7, considerado desnutrido, de 8 à 11, risco 

de desnutrição e de 12 à 14, eutrofia; 

- Índice de massa Corporal (IMC), avaliado pelo peso do participante, dividido pela 

altura ao quadrado, com a pontuação do escore indicando baixo peso (até 22), 

eutrofia (acima de 22 a 27) e sobrepeso (acima de 27); 

- Escala de Depressão Geriátrica (GDS-30) avalia a presença de sintomas 

depressivos através de 30 perguntas fechadas de sim ou não, nas quais 20 dessas 

questões respondidas de forma positiva e 10 de forma negativa correspondem a 

presença de sintomas depressivos. Quanto menor a pontuação, menor o risco de 

depressão.    

- Medical Outcomes Short-Form Health Survey (SF-36) que quantifica a QV a partir 

de questões fechadas que contemplam oito domínios, funcional, físico, vitalidade, 

estado geral de saúde, aspectos emocionais, dor, aspecto social e saúde mental e 

duas dimensões, física e mental. Sua pontuação varia de zero a 100 para cada 

domínio e dimensão. Quanto maior a pontuação, melhor é a QV.  

 Para o desenvolvimento das estratégias, foram produzidos dois instrumentos, 

quais sejam, o de planejamento das estratégias, no qual continham o título, duração 

e descrição das estratégias, recursos materiais e equipe envolvida, metas e forma 
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de avaliação, bem como o de avaliação das estratégias, onde constavam todos os 

aspectos a serem abordados na intervenção, nos quais foram avaliados se o idoso 

tinha realizado a ação totalmente, parcialmente ou não realizou. 

 

 4.6 Análises dos dados 

 Os dados foram tabulados em banco de dados no Microsoft Excel e depois 

transferidos para o programa Estatístico SPSS, versão 20.0, no qual foram 

realizados testes descritivos (frequência absoluta e relativa), teste de normalidade 

(Kolmogorov-Smirnof) e em seguida, testes não paramétricos (Qui-quadrado, Mann 

Whitney e correlação de Spearman). Para a análise de correlação foi utilizado o 

referencial de Cohen36, no qual é considerada correlação fraca (0,10 - 0,29), 

moderada (0,30 - 0,49) e forte (0,5 - 1,0). 

 

 4.7 Aspectos Éticos 

 O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Onofre Lopes CEP/HUOL, com o parecer nº 562.318 e CAAE 

21996313.7.0000.5537.  

 Houve o esclarecimento dos objetivos do estudo e da importância do trabalho 

à população alvo, bem como solicitada a assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e esclarecido (TCLE). 
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5. ARTIGOS PRODUZIDOS 

 

5.1 O artigo "Demandas de saúde correlacionadas à qualidade de vida de idosos na 

estratégia saúde da família" foi submetido ao periódico Archives of gerontology and 

geriatrics, que possui fator de impacto 0.93 e Qualis B1 da CAPES, para a área 

Medicina II. 

 
Demandas de saúde correlacionadas à qualidade de vida de idosos na estratégia 

saúde da família: um estudo transversal. 

Health demands correlated to the quality of life in the elderly in the family health 

strategy: a cross-sectional study 

Autores: Jéssica Maria Arouca de Miranda, Gilson de Vasconcelos Torres 

 
Resumo  

Objetivo - Identificar as demandas de saúde correlacionadas à qualidade de 
vida de idosos cadastrados na Estratégia de Saúde da Família. Método - Estudo 
transversal, com 120 idosos cadastrados na Estratégia Saúde da Família, faixa 
etária de 60 anos ou mais, em condições cognitivas de responder ao protocolo. Para 
identificação da cognição foi adotado o Mini Exame do Estado Mental. Para coleta 
de dados foram utilizados os instrumentos: Caracterização Sociodemográfica, Mini 
Avaliação Nutricional, Índice de Massa Corporal, Escala de Barthel, Escala de 
Lawton, Prisma 7, Escala de Depressão Geriátrica e o Medical Outcomes Short-
Form. Foi realizada análise da normalidade (Teste Kolmogorov-Smirnof) e utilizados 
testes não paramétricos (Qui-quadrado, Mann Whitney, Correlação de Spearman). 
Resultados - Houve predomínio do gênero feminino, idosos jovens, baixa 
escolaridade e aposentados. Foram identificadas como demandas de saúde: 
funcional em 88,3%, nutricional, em 70,0% e sintomas depressivos em 40,0%. No 
que se refere às diferenças de escores da qualidade de vida com a presença das 
demandas de saúde, obteve-se significância no domínio funcional e dimensão física 
com a demanda de saúde funcional (p=0,006 e p=0,041) e todos os domínios, 
dimensões e escore total com os sintomas depressivos. Quanto à correlação, houve 
correlação negativa e significante entre todos os domínios, dimensões e escore total 
da qualidade de vida, com o risco de declínio funcional, sintomas depressivos e 
correlação positiva e significante em alguns domínios da qualidade de vida, com as 
atividades básicas e instrumentais da vida diária. Conclusão – As principais 
demandas de saúde que se correlacionaram com a qualidade de vida foram os 
sintomas depressivos e a funcional, gerando a necessidade de mais estudos que 
favoreçam o planejamento de intervenções, para  melhorar a qualidade de vida. 
 

Palavras-chaves: Saúde do Idoso; Qualidade de Vida; Necessidades e Demandas 
de Serviços de Saúde. 
 



25 

 

Introdução 

 O expressivo aumento da expectativa de vida e, consequentemente, o 

crescente número de idosos na população mundial1 ressalta a necessidade de 

estudos que envolvam o envelhecimento e identifiquem as principais dificuldades a 

serem trabalhadas para possibilitar melhor qualidade de vida (QV) ao idoso. Embora 

apresente um amplo conceito, a QV inclui as necessidades humanas essenciais, 

materiais e espirituais, sendo de fundamental relevância no conceito de promoção 

da saúde2. 

 A QV é caracterizada pela subjetividade e multidimensionalidade, abrangendo 

as dimensões físicas, sociais e psicológicas3-4. O processo de envelhecimento pode 

expressar várias alterações de padrões subjetivos da percepção da QV. Assim, é 

dependente do grau de satisfação com a vida e a capacidade de balancear 

comprometimentos funcionais, sociais e ambientais ocorridos com o avançar da 

idade, além da influência entre a expectativa criada ao longo da vida e realidade do 

momento presente5. 

 O envelhecimento fisiológico vem acompanhado de mudanças estruturais e 

adaptações morfofisiológicas, como declínio da massa e força muscular, perdas dos 

componentes da capacidade física, desnutrição crônica, as quais, juntamente ao 

crescente número de doenças crônicas, podem prejudicar a funcionalidade6. 

Comprometimentos decorrentes desse processo podem levar à perda da autonomia 

e independência, devido a incapacidade de realizar de forma segura suas atividades 

diárias (AVD) e assim comprometer de maneira global a percepção da QV. 

Entretanto, funcionalidade não se restringe somente aos aspectos biológicos, pois 

carrega dimensões simbólicas, sociais e culturais que precisam ser consideradas4,7. 
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 Pesquisas na área da gerontologia apontam que a funcionalidade também 

pode ser influenciada por aspectos nutricionais8-9. A desnutrição pode levar a 

complicações graves, como infecções, falência respiratória, insuficiência cardíaca, 

entre outros10. Por outro lado, o sobrepeso e a obesidade, além de serem fatores de 

risco para a saúde, podem afetar a mobilidade e limitar o desempenho na 

funcionalidade do idoso11-13. Destarte, a nutrição adequada em idosos é 

imprescindível para prevenção de doenças, promoção e recuperação da saúde e 

consequentemente, melhoria da QV nessa população11-13.        

Além das possíveis modificações da funcionalidade física e cognitiva, bem 

como dos aspectos nutricionais, os idosos estão mais susceptíveis ao risco de 

perdas de papeis e relações sociais. A respeito das consequências de tais 

alterações, frequentemente observa-se uma maior prevalência de sintomas 

depressivos e depressão na população idosa, que consequentemente gera uma pior 

percepção da QV14. O estudo de Novaretti, Radanovic e Nitrini15 revelou que entre 

os idosos, a depressão apresentou alta prevalência, com grande impacto sobre a 

independência e QV desses indivíduos, de forma que quase a metade da amostra 

apresentava depressão maior, sendo 37% dos casos relacionados à doença física. 

 Assim, as demandas de funcionalidade, aspectos nutricionais e sintomas 

depressivos parecem influenciar direta ou indiretamente na manutenção da QV no 

idoso. Portanto, a QV passa a ser um resultado relevante das ações de saúde em 

todos os níveis de atenção à saúde. Desse modo, dentre os programas de 

assistência primária no Brasil, a Estratégia Saúde da Família (ESF) tem como foco a 

atenção da pessoa idosa em família e na comunidade16. A ESF é composta por uma 

equipe multiprofissional que tem como objetivo a promoção da saúde e do 

envelhecimento saudável, consequentemente agindo direta ou indiretamente na 
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QV18. Nesse sentido, o presente estudo tem como objetivo identificar as demandas 

de saúde correlacionadas à qualidade de vida de idosos cadastrados na Estratégia 

de Saúde da Família. 

Materiais e Método 

Trata-se de um estudo de natureza transversal, exploratório, integrante da 

primeira coleta do projeto longitudinal intitulado, “Atenção à saúde do idoso: uma 

proposta de avaliação e intervenção multidimensional”, que tem o objetivo de 

identificar as necessidades e problemas de saúde dos idosos, além de verificar o 

impacto de uma intervenção multidimensional, na qualidade de vida de idosos 

vinculados à ESF. O estudo foi conduzido nos municípios de Natal e Santa Cruz, no 

estado do Rio Grande do Norte. O recorte temporal do estudo compreendeu 

dezembro de 2015 a março de 2016.  

Os dados foram coletados por estudantes de graduação e pós-graduação de 

diversos cursos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), após 

treinamento dos instrumentos utilizados. As coletas ocorreram em dias pré-

determinados e direcionados às atividades dos grupos de idosos. 

A pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética em Pesquisa do Hospital Onofre 

Lopes, CEP/HUOL, com o parecer nº 562.318, e CAAE: 21996313.7.0000.5537. Foi 

lido, explicado e solicitada a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) pelos idosos.  

Participantes 

Participaram do presente estudo, 120 idosos cadastrados na saúde da família 

dos referidos municípios (60 idosos moradores do município de Natal e 60 idosos do 

município de Santa Cruz), com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, em condições 

intelectuais e psicológicas de compreender e responder ao protocolo e que 

concordaram em participar do estudo, de acordo com o Termo de Consentimento 
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Livre e Esclarecido (TCLE). Para identificação do aspecto cognitivo foi adotado o 

Mini Exame do Estado Mental (MEEM), tendo como nota de corte, 17 pontos para os 

indivíduos com três anos ou menos de estudo e 24 pontos para os que tiveram 

acima de três anos de estudo17. Foram excluídos sujeitos com pontuação inferior à 

nota de corte do MEEM.  

Instrumentos e Medida 

 Foram consideradas como demandas de saúde, a funcionalidade verificada 

pela Escala de Barthel18, Escala de Brody e Lawton19 e o Prisma 720; as condições 

nutricionais avaliadas pelo Índice de Massa Corporal (IMC) e a Mini Avaliação 

Nutricional (MAN)21; além dos sintomas depressivos, mensurados pela Escala de 

Depressão Geriátrica (GDS-30)22.      

 Para o presente estudo foram extraídos os dados referentes aos itens: 

 Caracterização sociodemográfica: gênero (masculino e feminino), idade (60 a 

71 anos e 71 anos ou mais), escolaridade (até 3 anos e acima de 3 anos de 

estudo), estado civil (com companheiro e sem companheiro), renda (até 1 e 

mais de 1 salário mínimo). 

 Atividades Básicas de Vida Diária (ABVD): Foi avaliada pela Escala de 

Independência em Atividades da Vida Diária, também conhecida como Escala 

de Barthel, composta por seis itens que medem o desempenho nas atividades 

de autocuidado, como alimentação, controle de esfíncteres, transferências, 

higiene pessoal, capacidade para vestir e tomar banho. As possíveis 

respostas são: faz sem ajuda, faz com ajuda e não faz. O escore varia em 

dependência total (menor pontuação) para independência (maior pontuação) 

para as ABVD.  

 Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD): Foi utilizado o instrumento 

desenvolvido por Lawton e Brody, que avalia sete itens de AIVD sobre a 
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necessidade de ajuda para telefonar, usar transportes, fazer compras, 

cozinhar, serviços domésticos, uso de medicação e manejo de dinheiro. As 

possíveis respostas são: faz sem ajuda, faz com ajuda e não faz. O escore 

varia em dependência total (menor pontuação) para independência total para 

as AIVD (maior pontuação). 

 Risco de declínio funcional: foi utilizado o instrumento PRISMA 7, que rastreia 

o risco de déficit funcional em idosos a partir da sua percepção pessoal. O 

questionário é composto de sete perguntas com resposta de sim ou não. A 

resposta positiva em três ou mais perguntas já identifica risco de declínio 

funcional. 

 Condições nutricionais: a avaliação nutricional foi composta pelo IMC, que é 

avaliado pelo peso do participante, dividido pela altura ao quadrado. A 

pontuação do escore indica baixo peso (até 22), eutrofia (acima de 22 a 27) e 

sobrepeso (acima de 27). Foi utilizado também a MAN, que avalia o risco de 

desnutrição ou desnutrição, através de uma triagem que é composta de seis 

perguntas fechadas, com pontuação que varia de zero a dois. A pontuação 

final varia de zero a 14, sendo de 0 à 7 considerado desnutrido, de 8 a 11, 

risco de desnutrição e de 12 à 14, estado nutricional normal. 

 Sintomas depressivos: avaliados através da GDS-30, composta de 30 

questões dicotômicas (sim e não) sobre como o indivíduo vem se sentindo na 

última semana, das quais 20 questões quando respondidas de forma positiva, 

indicam a presença de depressão e as outras dez questões indicam a 

presença de depressão quando respondidas de forma negativa. É um 

questionário de triagem para risco de depressão, no qual pontuações baixas 

se referem a menor risco de depressão e pontuações mais altas se referem a 

uma depressão mais grave.  
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 Qualidade de vida (QV): foi utilizado o instrumento Medical Outcomes Short-

Form Health Survey (SF-36), que quantifica a QV a partir de questões 

fechadas que contemplam oito domínios, quais sejam funcional, físico, 

vitalidade, estado geral de saúde, aspectos emocionais, dor, aspecto social e 

saúde mental, duas dimensões, física e mental e uma pergunta referente ao 

relato de saúde. Sua pontuação varia de zero a 100 para cada domínio e 

dimensão, com exceção do relato de saúde que é uma escala de zero a 

cinco, no qual quanto maior a pontuação, melhor é a QV23. 

 Análise Estatística 

Após a coleta de dados, as informações foram colocadas em uma planilha do 

programa Excel e exportado para o programa estatístico SPSS versão 20.0. Foi 

realizado análise da normalidade (Kolmogorov-Smirnof) e em seguida realizados 

testes não paramétricos (Qui-quadrado, Mann Whitney e correlação de Spearman). 

Para a análise de correlação foi utilizado o referencial de Cohen24, no qual é 

considerada correlação fraca (0,10 - 0,29), moderada (0,30 - 0,49) e forte (0,5 - 1,0). 

Este estudo adotou o nível de significância de 5% (p=0,05) para todos os testes 

estatísticos. 

 

Resultados 

Predominaram idosos do gênero feminino, jovens, com baixa escolaridade e 

aposentados.  Apenas a variável renda obteve diferença significativa entre as 

cidades, como pode ser observado na Tabela 1.  
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Tabela 1. Características sociodemográficas dos idosos de Natal e Santa Cruz, 

Rio Grande do Norte. 

Nota: *SM: Salário Mínimo (valor de referência em dezembro /2016, R$ 880,00) 

   

  Em relação às demandas de saúde (funcional, nutricional e sintomas 

depressivos), observa-se, que 88,3% dos idosos possuíam alguma limitação 

funcional, 70,0% apresentou alteração nutricional e 40,0% tinham sintomas 

depressivos. 

  De acordo com a tabela 2, os aspectos decorrentes da funcionalidade, 

evidencia que alguns idosos tinham dependência para ABVD e a maioria apresentava 

dependência no que se refere às AIVD. Ademais, mostraram que 43,3% da amostra 

apresentaram risco de declínio funcional no futuro. 

  Quanto aos aspectos nutricionais, 59,2% dos idosos apresentaram sobrepeso 

ou baixo peso. Constata-se ainda que muitos idosos possuíam risco de desnutrição 

ou já estavam desnutridos.  

Características sociodemográficas 
Natal 

Santa 

Cruz 
Total 

Qui-

quadrado 

p-valor N % n % N % 

Sexo 
Feminino 50 41,7 50 41,7 100 83,3 

1,000 
Masculino 10 8,3 10 8,3 20 16,7 

Faixa etária 

(Anos) 

Até 71 34 28,3 40 33,3 74 61,7 

0,260 
  Mais de 71 26 21,7 20 16,7 46 38,3 

Escolaridade 

(anos) 

Até 3 31 25,8 30 25,0 61 50,8 
0,855 

Mais de 3 29 24,2 30 25,0 59 49,2 

Estado civil 

Sem 

Companheiro 
28 23,3 34 28,3 62 51,7 

0,273 
Com 

Companheiro 
32 26,7 26 21,7 58 48,3 

Renda (SM*) 
Até 1 36 30,0 14 11,7 50 41,7 

<0,001 
Maior que 1 24 20,0 46 38,3 70 58,3 
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Tabela 2. Demandas de saúde dos idosos de Natal e Santa Cruz, Rio Grande do 

Norte. 

Nota: ABVD = atividades básicas da vida diária/ AIVD = atividades instrumentais da vida diária 

 

 De acordo com o quadro 1, a QV total dos idosos pode ser considerada 

satisfatória. Os domínios com melhores escores foram o aspecto emocional seguido 

da  função social. Já os piores domínios foram o estado geral de saúde e a dor. 

Quanto às dimensões, ambas as cidades apresentaram maior quantidade de idosos 

com melhor QV na saúde mental do que na saúde física. As diferenças entre as 

cidades não foram significativas. 

Demandas de saúde 

Natal Santa Cruz Total Qui-

quadrad

o 

p-valor 

n    % n % n % 

Funcional         

ABVD 
Dependência 22 18,3 24 20,0 46 38,3 

0,707 
Independente 38 31,7 36 30,0 74 61,7 

AIVD 
Dependência 52 43,3 48 40,0 100 83,3 

0,327 
Independente 8 6,7 12 10,0 20 16,7 

Risco de 

declínio 

funcional 

Presente 29 24,2 23 19,2 52 43,3 

0,269 
Ausente 31 25,8 37 30,8 68 56,7 

Nutricional         

IMC 

Baixo 

peso/sobrepeso 
38 31,7 33 27,5 71 59,2 

0,353 

Eutrofia 22 18,3 27 22,5 49 40,8 

Triagem Risco de 

desnutrição/ 

Desnutrido 

27 22,5 22 18,3 49 40,8 
0,353 

 Eutrófico 33 27,5 38 31,7 71 59,2 

Sintomas Depressivos        

 Ausente 32 26,7 40 33,3 72 60,0 
0,136 

 Presente 28 23,3 20 16,7 48 40,0 
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Quadro 1. Qualidade de vida de idosos de Natal e Santa Cruz, Rio Grande do 

Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Teste de Mann Whitney realizado entre as médias da QV de Natal e Santa Cruz 

 

 Conforme observado na tabela 2 e no quadro 1, não houve diferença 

significativa entre as cidades, no que se refere as demandas de saúde e QV. Por 

isso, o quadro 2 a seguir apresenta a associação entre QV e as demandas de 

saúde, considerando ambas as cidades como uma única população.  

 No que se refere à associação da QV com a funcionalidade, observa-se que o 

aspecto funcional e a dimensão saúde física apresentaram diferença significativa 

(p=0,006 e p=0,041 respectivamente), sendo que quem não tinha a demanda de 

saúde obteve maiores médias. Quanto aos demais domínios, embora não tenham 

sido significativos, também apresentaram essa tendência estatística. Na demanda 

nutricional, não houve diferença significativa com a QV, no entanto, o domínio 

Qualidade de vida 
Natal 

Santa 

Cruz 
Total 

Mann 

Whitney 

p-valor Mediana  Mediana Mediana   

Domínios     

Emocional 100,0 100,0 100,0 0,941 

Função Social 87,5 87,5 87,5 0,172 

Saúde Mental 80,0 84,0 80,0 0,097 

Físico 75,0 87,5 75,0 0,622 

Vitalidade 70,0 70,0 70,0 0,236 

Funcional 62,5 70,0 70,0 0,809 

Dor 52,0 56,5 52,0 0,380 

Estado Geral de 

Saúde 
50,0 46,0 46,0 0,939 

SF-TOTAL 64,7 73,6 68,9 0,182 

Dimensões     

Saúde mental 69,9 77,7 75,3 0,411 

Saúde física 56,4 63,4 61,4 0,288 
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aspecto emocional apresentou maior mediana. Os sintomas depressivos obtiveram 

associação significativa em todos os domínios e dimensões da QV, além do escore 

total (Quadro 2). 

Quadro 2. Qualidade de vida associada às demandas de saúde de idosos do 

Rio Grande do Norte. 

Qualidade 

de vida 

Demandas de saúde 

Funcional Nutricional 
Sintomas 

depressivos 

Ausente Presente Ausente Presente Ausente Presente 

Mediana Mediana Mediana Mediana Mediana Mediana 

Domínios  

Emocional 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

p-valor* 0,646 0,061 0,002 

Função 

Social 
93,7 87,5 87,5 87,5 93,7 75,0 

p-valor 0,431 0,490 0,010 

Saúde Mental 82,0 80,0 88,0 80,0 92,0 66,0 

p-valor 0,951 0,116 <0,001 

Físico 100,0 75,0 87,5 75,0 100,0 0,0 

p-valor 0,094 0,755 0,005 

Vitalidade 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 65,0 

p-valor 0,666 0,875 0,001 

Funcional 85,0 60,0 80,0 62,5 75,0 50,0 

p-valor 0,006 0,287 0,013 

Dor 61,0 52,0 61,0 52,0 61,0 51,0 

p-valor 0,521 0,174 0,017 

Estado Geral 

de Saúde 
50,5 46,0 51,0 46,0 55,5 35,0 

 p-valor 0,649 0,466 <0,001 

SF-TOTAL 71,5 67,1 73,8 66,9 74,2 53,5 

p-valor 0,130 0,176 <0,001 

Dimensões  
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Nota: *Teste de Mann Whitney 

  

 A partir dos dados descritos acima, constatou-se que os idosos apresentaram 

demandas funcionais, nutricionais e de sintomas depressivos, porém observou-se 

significância da QV com as demandas funcionais e sintomas depressivos. Portanto, 

foi realizado correlação de Sperman entre QV e as escalas da funcionalidade 

(Barthel, Lawton e Prisma 7) e de sintomas depressivos (GDS-30) dos idosos da 

pesquisa, como descrito no quadro 3.  

 Observa-se que os sintomas depressivos e o risco de declínio funcional se 

correlacionaram de forma negativa e significante com todos os domínios, dimensões 

e escore total da QV, constatando-se que quanto melhor a QV, menos sintomas 

depressivos e risco de declínio funcional. Já as ABVD e AIVD se correlacionaram de 

maneira positiva, ou seja quanto melhor a funcionalidade, melhor a QV. Na análise 

da ABVD, obteve-se  significância com todos os domínios, dimensões e escore total, 

exceto com a vitalidade,  e na AIVD, com os domínios funcional, função social, 

dimensão física e escore total. 

Quadro 3. Correlação da qualidade de vida com as demandas de saúde dos 

idosos. 

Saúde mental 79,2 74,3 77,1 72,8 80,5 54,8 

p-valor 0,578 0,185 <0,001 

Saúde física 70,4 60,4 64,0 58,8 65,7 49,0 

p-valor 0,041 0,333 <0,001 

Qualidade de vida 

Escala 

ABVD 
Escala AIVD 

Risco 

declínio 

funcional 

Sintomas 

depressivos 

r  

(p-valor) 

r  

(p-valor) 

r  

(p-valor) 

r 

 (p-valor) 

Domínios     

Emocional 0,243  -0,025  -0,324 -0,366 
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Nota: ABVD = atividades básicas da vida diária/ AIVD = atividades básicas da vida diária. Teste de correlação de Spearman 

Discussão 

 A amostra deste estudo caracterizou-se, principalmente, por mulheres, idosos 

jovens, aposentados e de baixa escolaridade. Os dados corroboram com estudos já 

publicados, que mostram maior predominância do gênero feminino e idosos jovens25-

27. A baixa renda e escolaridade da amostra podem ser decorrentes aos locais de 

coleta, quais sejam em comunidades com menor poder aquisitivo, como em outros 

estudos realizados em ESF28-29. Ainda no que se refere à renda, estudos 

comprovam que baixa renda está indiretamente relacionada a demandas de saúde, 

ou seja, quanto menor a renda, maior o numero de demandas de saúde30-31. 

(0,008) (0,790) (<0,001) (<0,001) 

Função Social 
0,294  

(0,001) 

0,207  

(0,024) 

-0,601 

(<0,001) 

-0,349 

(<0,001) 

Saúde Mental 
0,238  

(0,009) 

0,024  

(0,797) 

-0,374 

(<0,001) 

-0,610 

(<0,001) 

Vitalidade 
0,226  

(0,013) 

0,167  

(0,069) 

-0,239  

(0,009) 

-0,446 

(<0,001) 

Funcional 
0,532 

(<0,001) 

0,320 

(<0,001) 

-0,476 

(<0,001) 

-0,329 

(<0,001) 

Dor 
0,272  

(0,003) 

0,087  

(0,342) 

-0,427 

(<0,001) 

-0,272  

(0,003) 

Físico 
0,164  

(0,074) 

0,120  

(0,190) 

-0,662 

(<0,001) 

-0,318 

(<0,001) 

Estado Geral de 

Saúde 

0,270  

(0,003) 

0,043  

(0,638) 

-0,365 

(<0,001)  

-0,436 

(<0,001) 

SF-TOTAL 
0,376 

(<0,001) 

0,181  

(0,048) 

-0,705 

(<0,001) 

-0,564 

(<0,001) 

Dimensões     

Saúde mental 
0,323 

(<0,001) 

0,098  

(0,289) 

-0,548 

(<0,001) 

-0,576 

(<0,001) 

Saúde física 
0,393 

(<0,001) 

0,207  

(0,023) 

-0,707 

(<0,001) 

-0,504 

(<0,001) 
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 Dentre as demandas de saúde, a funcionalidade mostrou-se com predomínio 

entre as variáveis estudadas. O maior comprometimento funcional entre os idosos 

foi nas AIVD32-34, sendo essas atividades de maior complexidade, que requerem uso 

de objetos ou maior esforço físico e cognitivo dos idosos33-34. No envelhecimento é 

comum que haja redução da capacidade de realizar essas atividades. Já as ABVD 

são as ultimas a serem perdidas, por fazerem parte do cotidiano, o que faz com que 

sejam exercitadas todos os dias35.  

 Ainda em relação à funcionalidade, este estudo constatou que muitos idosos 

têm risco de dependência funcional. Sabe-se que o envelhecimento está relacionado 

de forma direta com a declínio do desempenho motor. Com o passar dos anos, os 

idosos ficam mais susceptíveis a doenças crônicas, dores e alterações da função 

cognitiva, o que podem aumentar o risco de dependência física34.  

 A segunda demanda encontrada nesses idosos foi a nutricional, no qual a 

maioria tinha alteração de IMC e grande parte apresentava risco de desnutrição ou 

já estavam desnutridos. As alterações nutricionais aparecem em vários estudos 

publicados32,34-36. Um estudo realizado em São Paulo mostrou que 91 idosos, ou 

seja, 50% da amostra apresentavam sobrepeso ou obesidade, sendo em maior 

parte nas mulheres37, corroborando com o estudo de Pereira, Spirydes e Andrade38. 

 Atualmente, as alterações nutricionais são consideradas grandes problemas 

de saúde pública, pois podem aumentar a morbidade e a mortalidade, sendo esse 

risco possível de modificação através de hábitos de vida saudável39
. É importante 

resaltar que o processo de envelhecimento provoca interferência no estado 

nutricional, visto as modificações do próprio organismo. Sabe-se também que a 

desnutrição pode ter influência negativa na sobrevida do idoso40. 

 Um fator relevante ainda em relação aos aspectos nutricionais é a sua relação 

com a funcionalidade, no qual o aumento do IMC gera uma carga excessiva no 
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corpo, propiciando um baixo desempenho motor. O aparelho locomotor necessita de 

flexibilidade, força, capacidade aeróbica, movimento e equilíbrio34. Nesse sentido, a 

desnutrição também aparece como fator limitador da capacidade funcional, 

dificultando principalmente a execução das AVD32. 

 Por último, encontrou-se que 40% dos idosos apresentavam sintomas 

depressivos. A depressão é uma doença mental grave, mas tratável. Pode causar 

incapacidades, físicas ou sociais, e até mesmo a morte. Caso não seja tratada, 

aumenta o risco de suicídio ou atos violentos41. O estudo de Patil, Kulkarni e 

Dharmadhikari revelou que 59% dos idosos estudados que tinham depressão, 

apresentavam distúrbios motores41. Ademais, 45,5% e 24,5% da amostra estudada 

apresentavam anorexia e insônia, respectivamente41. 

 Desse modo, torna-se imprescindível o acompanhamento das pessoas idosas 

pelos profissionais da saúde da atenção primária, haja vista as medidas de 

promoção e prevenção contra as alterações nutricionais, o comprometimento da 

capacidade funcional e dos sintomas depressivos, para melhoria da QV da 

população idosa34. 

 Referente a QV associada às demandas de saúde, o presente estudo 

observou que a funcionalidade teve maior mediana com o domínio aspecto 

emocional, seguido do social, no qual os idosos que não apresentaram alteração da 

funcionalidade obtiveram maior mediana, embora não tenha havido significância. O 

avanço da idade reduz o convívio social, principalmente pela redução da 

mobilidade42. Contudo, os idosos que têm participação ativa em grupos de 

convivência podem ter influencia positiva na função social e na funcionalidade, visto 

que os grupos estimulam a manutenção e autonomia nas atividades diárias, 

favorecendo o envelhecimento ativo e a QV34.  
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 Ainda no que se refere à funcionalidade, ao domínio funcional e à dimensão 

física, apresentaram significância, apresentando maior média nos idosos sem a 

demanda de saúde. Esse dado está em acordo com o estudo publicado43, o qual 

realizou uma revisão integrativa e constatou que idosos com maior grau de 

dependência apresenta pior QV, principalmente nos domínios relacionados à 

capacidade funcional (aspecto funcional, físico e dimensão física), além de associar 

as limitações funcionais à dor e sintomas depressivos, afetando negativamente a 

QV43.  

 Embora observe-se na literatura, a relação direta ou indireta de aspectos 

nutricionais e QV37,44, na presente pesquisa não houve uma relação significativa 

entre a nutrição e QV. Corroborando com esse resultado, o estudo de Dawalibi, 

Goulart e Prearo, realizado em São Paulo com 182 idosos, concluiu que o estado 

nutricional não influenciou nenhum aspecto da QV37. Contudo, o estudo de Adami, 

Feil e Bosco, encontrou uma corelação inversa e significativa entre IMC e o domínio 

físico da QV, ou seja quanto maior o IMC, menor a média do domínio físico45. 

Paralelamente, na demanda sintomas depressivos, verifica-se uma 

associação significativa e inversamente proporcional com todos os domínios, 

dimensões e escore total da QV, no qual os idosos que não possuíam sintomas 

depressivos obtiveram maior pontuação, corroborando com o estudo realizado em 

idosos atendidos em domicílio, que apontou que diminuição de sintomatologia 

depressiva está relacionada com melhores pontuações em todos os aspectos da 

QV, ressaltando os aspectos funcional, emocional e físico46-47.    

Quanto à correlação, constatou-se que a QV se correlacionou principalmente 

com os sintomas depressivos e risco de declínio funcional, com correlações de 

moderadas a fortes (menos com o domínio dor e vitalidade), sempre de forma 

significativa, seguido das ABVD, que apresentaram correlações na maioria fracas, 
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porém significativas, com exceção do domínio físico. Já as  AIVD mostraram 

correlações na sua maioria fraca e com poucas significâncias. Esses dados 

comprovam que quanto melhor a QV, menor os sintomas depressivos e as 

alterações funcionais. Visto isso, ressalta-se que a independência e autonomia nos 

idosos gera melhores índices de QV, enquanto as alterações da funcionalidade 

associados aos sintomas depressivos aumentam o prejuízo da QV43.  

Embora o presente estudo mostre resultados importantes relacionados a 

demandas de saúde de idosos da comunidade, constata-se que o estudo apresenta 

limitações quanto à transversalidade, ao número amostral pequeno e à restrição das 

demandas pesquisadas. Por isso, sugere-se que ocorram novos estudos sobre essa 

temática, com a amostra maior, de preferência longitudinal e aborde outras 

demandas de saúde, como presença de doenças, dor, aspectos cognitivos dentre 

outras. 

Considerações Finais 

Neste estudo pode-se observar que os idosos apresentam três principais 

demandas de saúde (funcional, nutricional e sintomas depressivos), enquanto o 

respectivo escore total de QV foi considerado satisfatório, apresentando a melhor 

média,a  o domínio emocional e pior, o estado geral de saúde. Outrossim, as 

principais demandas que se correlacionaram com a QV foram os sintomas 

depressivos, seguido da funcional (Risco de declínio funcional, ABVD e AIVD). 

Diante do exposto, gera-se a necessidade de mais estudos que analisem o 

perfil dos idosos, para favorecer o planejamento de intervenções, visando a melhoria 

da QV e das pesquisas que associem a QV com demandas de saúde enquanto 

tema ainda escasso na literatura.  

Destaca-se a importância da ESF como porta de acesso para pesquisas na 

comunidade, visto que esse programa está diretamente ligado à população, além de 
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proporcionar uma atenção à saúde próxima às pessoas, através de visitas 

domiciliares, acompanhamento de toda a família e grupos de convivência. 

Vale ressaltar ainda, a necessidade de colocar em prática as políticas 

públicas com o enfoque no idoso, aceitando que essa população apresenta 

características diferentes dos adultos, para que assim seja possível a resolução das 

demandas de saúde existentes. 
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5.2 O artigo "Qualidade de vida de idosos da Estratégia Saúde da Família: 

proposição de intervenções multidimensionais" foi submetido para publicação no 

periódico Age and Agening que possui fator de impacto 1.62 e Qualis A2 da CAPES 

para área Medicina II. 

 

Qualidade de vida de idosos da Estratégia Saúde da Família: proposição 

de intervenções multidimensionais 

 

Autores: Jéssica Maria Arouca de Miranda, Gilson de Vasconcelos Torres 

 

Resumo 

 Objetivo: propor intervenção multidimensional que vise a melhora da 
QV em idosos na Estratégia Saúde da Família (ESF). Método: Estudo descritivo e 
metodológico, com a finalidade de definir estratégias para melhorar a QV de idosos. 
A amostra foi composta de 5 (cinco) colaboradores para a validação do formato, 
conteúdo e operacionalidade das estratégias e de 60 (sessenta) idosos para a 
realização do teste piloto. A coleta de dados ocorreu de dezembro de 2015 a 
dezembro de 2016. Foram identificadas as demandas de saúde dos idosos 
estudados e em seguida realizou-se o planejamento da intervenção 
multidimensional. Para o desenvolvimento das estratégias, foram produzidos dois 
instrumentos, um de planejamento e outro de avaliação da intervenção. Na análise 
dos dados utilizou-se frequência relativa e teste de Mann Whitney. Resultados: Os 
idosos eram na maioria do sexo feminino, com até 71 anos, sem companheiro e 
renda familiar maior que um salário mínimo. Observou-se que os idosos 
apresentavam três principais demandas de saúde, funcional, nutricional e sintomas 
depressivos. Foram planejadas seis intervenções, contemplando as três demandas 
de saúde, com três abordagens cada, podendo ser isoladas ou em conjunto, sempre 
aliando a teoria à prática. As intervenções ocorreram sempre em grupo, em local 
próximo da comunidade, tempo médio de uma hora e meia, com metodologias ativas 
e participação de diferentes profissionais da saúde. Conclusão: A partir da 
identificação das demandas de saúde foi possível planejar intervenções 
multidimensionais e multidisciplinar com objetivo de reduzir as demandas de saúde e 
assim manter ou melhorar a QV. 

Descritores: Saúde do Idoso; Necessidades e Demandas de Serviços de 
Saúde; Estratégias; Qualidade de Vida. 
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Introdução 

 

Estima-se que no ano de 2050, o número de pessoas com mais de 60 anos 

de idade alcançará 22% da população mundial. Tais índices denunciam o acelerado 

processo de envelhecimento mundial, aliado à transição epidemiológica, aumento da 

expectativa de vida e menores taxas de fertilidade1-2. Soma-se a isto, a previsão de 

que os idosos alcançarão duas vezes o número de crianças em países de primeiro 

mundo3.  

Alcançar mais anos a serem vividos é um propósito almejado e investido ao 

longo dos anos, em contrapartida o aumento da expectativa de vida está associado 

à maior prevalência de doenças não transmissíveis e, por conseguinte, maior 

despendimento financeiro, cuja assistência à saúde torna-se necessária4. Além 

disso, a multimorbilidade é de grande preocupação para pessoas mais velhas, 

profissionais e gestores, uma vez que o atual cenário de crise econômica não 

favorece5. 

Nessa perspectiva, para que seja possível alcançar a longevidade, devem-se 

considerar variáveis influenciadoras, fatores tais quais estilo de vida, dieta, atividade 

física e saúde mental6, podendo haver relação com a qualidade de vida (QV). 

Entende-se QV como resultados dos padrões de vida em experiências seguidas e 

definidas de acordo com as influências culturais7  

Mensurar a QV tem sido importante ferramenta em diversos estudos, 

especialmente em idosos8-9. Uma das principais escalas utilizadas é o Short Form – 

36, uma vez que demonstrou validade e confiabilidade para sua utilização, 

apontando a QV relacionada à saúde física e mental10-11. 

Ao avaliar a QV, torna-se possível associar seus determinantes. Nesse 

sentido, evidências apontaram dentre estes, as variáveis sociodemográficas (idade, 

escolaridade), hábitos negativos de saúde (tabagismo e sedentarismo), presença de 

doenças crônicas (depressão e dor incapacitante), boa rede/interação social, 

conforme estudo recentemente desenvolvido com 5639 idosos que vivem na 

Finlândia, Polônia e Espanha12.  

Nesse sentido, a funcionalidade, a dieta e a depressão se apresentam como 

fatores importantes que impactam a QV de idosos. O primeiro, ao retardar a 

incidência da síndrome da fragilidade ou diminuir suas complicações, destacando-se 

a atividade física, pois apresenta relação com manutenção da independência no 

idoso13. Posteriormente, a alimentação, uma vez que já existem apontamentos de 
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baixa qualidade de dieta entre os idosos14. Por fim, a depressão que pode gerar 

isolamento social, com possíveis comprometimentos funcionais e de nutrição, 

aumentando ainda o risco de suicídio15. 

Em recente estudo de intervenção, no qual foi analisado os efeitos de um 

programa de caminhada sobre a QV e capacidades físicas de idosas, verificou-se no 

grupo de intervenção, melhoria da percepção da saúde física, saúde psicológica e 

relações sociais, após a participação nas atividades programadas, ao passo que o 

grupo controle não apresentou resultados significativos16. 

Portanto, ao identificar as principais necessidades e variáveis associadas com 

a QV, detém-se de louvável meio para elaboração de estratégias e intervenções que 

busquem melhorar a QV de idosos, as quais sejam individualizadas e direcionadas 

considerando os seus aspectos biopsicossociais. Construir intervenções significa 

propor medidas à elaboração de políticas públicas que possibilitam a modificação da 

realidade enfrentada pelos mais velhos em seu país, considerando as adaptações 

transculturais17. 

Nessa perspectiva, o estudo em tela objetiva propor intervenções 

multidimensionais que vise a melhora da QV em idosos na Estratégia Saúde da 

Família (ESF).  

 

Método 

Trata-se de um estudo descritivo e metodológico, integrado ao projeto 

longitudinal intitulado, “Atenção à saúde do idoso: uma proposta de avaliação e 

intervenção multidimensional”, com a finalidade de definir estratégias para melhorar 

a QV de idosos cadastrados na ESF do Rio Grande do Norte, a partir de demandas 

identificadas nessa população.  

Amostra 

A amostra do estudo foi composta de 5 (cinco) colaboradores para a 

validação do formato, conteúdo e operacionalidade das estratégias e de 60 

(sessenta) idosos cadastrados na ESF de Natal e Santa Cruz, para a realização do 

teste piloto. 

 

Coleta de dados  

   A coleta de dados ocorreu no período de dezembro de 2015 a dezembro de 

2016. A primeira etapa constou da identificação das demandas presentes nos idosos 

estudados, na qual identificou-se três principais demandas (funcional, nutricional e 
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sintomas depressivos). Em seguida, a amostra de colaboradores se reuniu para o 

planejamento da intervenção multidimensional. Para o desenvolvimento das 

estratégias, foram produzidos 2 (dois) instrumentos, sendo um de planejamento, no 

qual continha o título, duração e descrição das estratégias, recursos materiais e 

equipe envolvida, metas e forma de avaliação e o segundo instrumento de avaliação 

da intervenção, onde constavam todos os aspectos a serem abordados na 

intervenção, no qual foi avaliado se o idoso tinha realizado a ação totalmente, 

parcialmente ou não realizou. 

 Na primeira reunião, ocorreu a discussão da proposição da estratégia a ser 

desenvolvida, enquanto que na segunda foi discutida a avaliação do conteúdo, o 

contexto e o modo da aplicação da estratégia, o tempo de execução e os critérios de 

avaliação. Após, foi realizada a simulação da estratégia entre os colaboradores para 

a adequação de possíveis falhas e em seguida realizado o teste piloto in locu. Por 

último, os colaboradores se reuniram para discussão e modificação da estratégia 

aplicada. Para todas as etapas, era necessário que houvesse a concordância de 

80% (oitenta por cento) dos colaboradores. Em caso de discordância, era realizada 

a discussão e modificação da etapa (Figura 1). 

 

Figura 1. Fluxograma do planejamento de intervenções, baseado nas 

demandas de saúde apresentados pelos idosos cadastrados na Estratégia 

Saúde da Família do Rio Grande do Norte. 
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Fonte: Própria pesquisa 

 Análise dos dados 

 Após traçar o perfil da amostra (frequência relativa) e verificar a relação da 

QV com as demandas de saúde (teste de Mann Whitney), foram planejadas e 

adaptadas intervenções com o objetivo de diminuir as alterações funcionais, 

nutricionais e os sintomas depressivos, tornando possível a melhora da QV dos 

idosos.  

 Aspectos éticos  

A pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética em Pesquisa do Hospital Onofre 

Lopes, CEP/HUOL com o parecer nº 562.318, e CAAE: 21996313.7.0000.5537. Foi 

explicado e solicitada a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) pelos idosos.  

 

Resultados 

 A amostra desse estudo foi composta de 60 idosos, na maioria do sexo 

feminino (83,3%), com até 71 anos (61,7%), sem companheiro (51,7%) e renda 

Funcional  
(Simulação de 

supermercado e 
Exercícios físicos) 

 
Nutricional  

(Palestra e Bingo 
dos alimentos) 

 
Sintomas 

depressivos  
(Introdução a 

tecnologia) 
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familiar maior que um salário mínimo (58,3%). Observou-se que os idosos 

apresentavam três principais demandas de saúde, funcional, nutricional e sintomas 

depressivos. Por isso, realizou-se a análise da média da QV em relação à presença 

ou ausência da demanda de saúde, conforme quadro 1. 

 Nota-se que a principal demanda de saúde que se relacionou com a QV foi a 

referente aos sintomas depressivos, a qual obteve significância nos domínios saúde 

mental, aspecto físico e estado geral de saúde, nas dimensões saúde física e mental 

e no escore total. Logo após, aparece a demanda de saúde funcional, que 

apresentou significância com o domínio funcional. A demanda de saúde nutricional 

não mostrou significância em nenhum aspecto da QV.  

Quadro 1. Qualidade de vida de idosos cadastrados na Estratégia de Saúde da 

Família, relacionada com a presença ou ausência de demandas de saúde, Rio 

Grande do Norte, Brasil, 2016. (n=60) 

Qualidade de 

vida 

Demandas de saúde 

Funcional Nutricional 
Sintomas 

depressivos 

Ausente Presente Ausente Presente Ausente Presente 

Mediana Mediana Mediana Mediana Mediana Mediana 

Domínios  

Aspecto 

Emocional 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

p-valor* 0,943 0,687 0,136 

Aspecto 

Funcional 
85,0 60,0 77,5 65,0 75,0 52,5 

p-valor 0,030 0,560 0,136 

Saúde Mental 92,0 80,0 92,0 80,0 92,0 78,0 

p-valor 0,560 0,059 0,002 

Vitalidade 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

p-valor 0,680 0,489 0,644 

Aspecto Físico 100,0 75,0 87,5 87,5 100,0 12,5 

p-valor 0,191 0,958 0,014 

Função Social 87,5 87,5 93,7 87,5 87,5 93,7 

p-valor 0,843 0,602 0,788 

Estado Geral de 51,0 50,0 56,0 45,5 56,0 38,0 
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Nota: *Teste de Mann Whitney/  

 No decorrer do planejamento das intervenções houve alterações no que se 

refere à duração da atividade, visto que o tempo pré estabelecido de duas horas 

poderia fazer com que os idosos perdessem a concentração. Outro fator importante 

para a redução da carga horária foi a quantidade de informações para serem 

assimiladas em um único dia. 

 A aplicação de algumas atividades também sofreram alteração para que fosse 

possível a adequação da intervenção com o local disponibilizado para realização, 

como por exemplo na simulação do mercado e nas estações de exercício, para não 

haver risco de quedas. Por último, houve adequação do check list para que se 

pudesse fazer uma avaliação adequada da participação dos idosos no decorrer das 

intervenções. Pode-se observar o detalhamento no quadro 2 abaixo. 

 

Quadro 2. Tipologias das intervenções segundo aspectos analisados e 

situação final após a aplicação do teste piloto nos idosos cadastrados na 

Estratégia Saúde da Família. 

Tipologia das 

Intervenções  

Aspectos Analisados / Situação final 

Objetivo  Duração  Aplicação  Metas Check list 

Funcional 

(Simulação de 

mercado e 

Exercícios 

físicos) 

Mantido Alterado Alterado Mantida Alterado 

Justificativa das alterações:  

Na estratégia de simulação do mercado houve alteração na 

duração da atividade, de 2 horas para uma hora e meia, visto a 

perda da concentração de idosos com atividades longas. A 

Saúde 

p-valor 0,540 0,051 0,018 

Dor no Corpo 61,0 52,0 61,5 51,5 61,0 52,0 

p-valor 0,511 0,208 0,497 

SF-TOTAL  70,0 70,1 73,7 69,5 73,8 58,3 

p-valor 0,604 0,302 0,002 

Dimensões   

Saúde mental 80,6 74,7 75,7 75,3 78,3 68,2 

p-valor 0,717 0,302 0,029 

Saúde física 72,6 61,4 63,4 60,8 63,9 51,8 

p-valor 0,098 0,362 0,001 
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 aplicação sofreu alteração de acordo com o local das intervenções 

e observado os cuidados quanto a quedas. O check list foi 

modificado para que a avaliação fosse realizada por grupo e não de 

forma individual. 

Na estratégia de exercícios físicos, a aplicação foi alterada para 

adequar as estações dos  exercícios ao espaço de realização. 

Nutricional  

(Palestra e 

Bingo dos 

alimentos) 

 

Mantido Alterado Mantida Mantido Mantido 

Justificativa das alterações: 

Na estratégia da palestra, a duração da atividade foi alterada pelo 

quantidade de informações a serem assimiladas de uma só vez 

pelos idosos, devido a isso passou para apenas uma hora. 

Na estratégia do bingo dos alimentos não houve alteração  

Sintomas 

depressivos 

(Introdução a 

tecnologia) 

 

Mantido Mantido Alterado Mantido Alterado 

Justificativa das alterações: 

A aplicação foi alterada pensando em mudar a atividade de apenas 

educativa para educativa e prática. 

O check list foi alterado para também avaliar a parte prática. 

Sintomas 

depressivos e 

Nutricional  

Mantido Mantido Mantido Mantido Mantido 

Sintomas 

depressivos e 

funcional 

Mantido Mantido Alterado Mantido Mantido 

Justificativa das alterações: 

A parte prática teve alteração na aplicação, no qual foi realizada em 

um grande grupo, ao invés de pequenos grupos. 

 

 Ao final foram planejadas seis intervenções, contemplando-se as três 

demandas de saúde, com três abordagens cada, podendo ser isoladas ou em 

conjunto, sempre aliando a teoria à prática. No entanto os sintomas depressivos 

foram abordados de forma indireta nas atividades de introdução a tecnologia e ao 

longo das outras estratégias, visto que os idosos estavam sempre à vontade para 

expressar suas histórias de vida e exercendo o contato social.   

 As intervenções ocorriam no período da tarde, sempre em grupo, em local 

apropriado e próximo da comunidade,  com tempo médio de uma hora e meia, 

implementando metodologias ativas variadas, (jogos, exercícios, discussões, 

simulações, dentre outras). Os recursos materiais envolveram computadores, 
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tablets, celulares, pesos para exercícios, data show, papel, alimentos. Os recursos 

humanos envolveu profissionais de diferentes áreas da saúde, incluindo 

enfermeiros, fisioterapeutas, educadores físicos, nutricionistas, agentes de saúde. 

Em todas as intervenções as equipes das ESFs estavam presente e contribuindo.  

  Observa-se que cada intervenção visava contemplar domínios específicos da 

QV, através de aspectos relacionados à manutenção ou melhoria da independência, 

da alimentação saudável e da saúde mental, mudando-se o estimulo a cada 

encontro, no intuito de propiciar o interesse e a participação dos idosos, conforme 

quadro 3.  

Quadro 3. Planejamento de intervenções, a partir das demandas de saúde, para 

melhorar a qualidade de vida dos idosos. 

Demanda 

trabalhada 

Domínios 

afetados 

Aspectos 

abordados 

Tipologi

a da 

atividade 

Cenário/ 

Situação 

Funcional 

- Funcional 

- Físico 

- Função 

social 

- Saúde 

Mental 

Uso do 

Telefone; 

realizar 

compras; 

deambulação; 

Finanças. 

 

Física e 

educativa 

Simulação de 

um mercado 

Nutricional 

 

- Saúde 

Mental 

- Função 

social 

Valor 

nutricional; 

armazenamento

; nutrição 

saudável. 

 

Educativa 

e prática 

 

Distribuição dos 

alimentos nas 

diferentes áreas 

de 

armazenamento 

Funcional 

- Funcional 

- Físico 

- Dor no 

corpo 

- Função 

social 

- Saúde 

Mental 

Alongamento; 

exercício para 

MMII, MMSS e 

de 

concentração. 

 

Física e 

educativa 

Estações com 

diferentes 

exercícios. 

Nutricional 
- Saúde 

Mental 

Informações 

nutricionais dos 

 

Educativa 

Bingo dos 

alimentos. 
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- Função 

social 

alimentos  

Tecnológica 

- Saúde 

Mental 

- Vitalidade 

- Função 

social 

Introdução ao 

uso da 

tecnologia 

Educativa 

e prática 

Computador, 

tablet, celular e 

video game. 

Tecnológica 

e nutricional 

 

- Saúde 

Mental 

- Vitalidade 

- Função 

social 

 

Utilização da 

internet e 

receitas 

saudáveis 

 

Educativa 

e prática 

Computador 

para uso da 

internet e prática 

de receitas 

saudáveis. 

Tecnológica 

e física 

- Funcional 

- Físico 

- Dor no 

corpo 

- Vitalidade 

- Função 

social 

- Saúde 

Mental 

 

Utilização da 

internet, 

alongamento e 

exercício físico 

 

 

Educativa 

e física 

Computador 

para uso da 

internet e 

espaço para a 

realização do 

alongamento e 

exercícios 

 

 

Discussão 

 As características sociodemográficas que predominaram foram mulheres, 

idosas jovens, sem companheiros e de baixa renda. Esses dados corroboram com 

estudos desenvolvidos em comunidades. Essas características estão associadas à 

baixa percepção de saúde18. 

 Observa-se que os idosos apresentaram três demandas de saúde principais, 

quais sejam a funcional, a nutricional e os sintomas depressivos. Sabe-se que as 

demandas de saúde tem uma associação direta com o envelhecimento. Contudo, 

hábitos de vida saudáveis podem diminuir os efeitos dessas demandas de saúde, 

proporcionando a prevenção da dependência, isolamento social e manutenção da 

QV18. 
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 A demanda funcional se associou de forma significativa com o domínio 

aspecto funcional da QV, na qual a menor média de pontuação foram dos idosos 

que tinham a demanda de saúde. Embora sem significância, os demais domínios e 

dimensões seguiram essa linha, com exceção do aspecto emocional.  

 Quanto maior  a idade, maior a prevalência de limitações funcionais, tendo a 

intensidade e frequência dos exercícios físicos, efeito positivo na percepção de 

saúde, de QV e na prevenção da dependência física, corroborando com a literatura 

que concluiu que os praticantes de atividades físicas obtiveram melhoria significativa 

de todos os domínios da QV18-20.  A QV também pode ser afetada por alterações 

nutricionais. Um estudo realizado em Córdoba, constatou que 41% da amostra tinha 

risco de desnutrição e 21% já estavam desnutridos, esse achado foi associado a 

maior dependência funcional para realização de atividades de vida diária21. Outro 

estudo percebeu que a alteração do IMC se correlacionou de forma negativa com a 

QV, principalmente no domínio físico22. Entretanto, nessa pesquisa não houve 

associação significativa da demanda de saúde nutricional com a QV, todavia os 

idosos com ausência de alteração nutricional apresentaram maior média em quase 

todos os domínios do dimensões do SF-36. 

 A última demanda de saúde que se associou com a QV foram os sintomas 

depressivos, constatando-se que quando os idosos apresentaram esses sintomas, 

obtiveram menor média nos domínios da QV, sendo essa diferença significativa nos 

domínios saúde mental, físico, estado geral de saúde, escore total e nas duas 

dimensões, física e mental. Um estudo realizado nos Estados Unidos sobre a 

diminuição da expectativa de vida em idosos em diferentes níveis de depressão, 

apontou que 82,1% da amostra apresentava sintomas depressivos, 13,8% 

depressão leve, 4,1% depressão grave e que a QV diminuiu com o agravamento dos 

sintomas, juntamente com o índice de mortalidade23.  

 Verifica-se que o envelhecimento  da população aumenta as limitações físicas 

e mentais, tornando-se primordial que se desenvolvam estratégias para combater os 

avanços dessas alterações, podendo ser através de políticas voltadas para a pessoa 

idosa, criação de serviços e principalmente de implementação de intervenções com  

abordagem multidimensional e multidisciplinar18.  

 Este estudo planejou intervenção multidimensional e multidisciplinar, 

objetivando a manutenção ou melhoria da QV, visando a independência, melhoria 

nutricional e redução dos sintomas depressivos, além de introdução da tecnologia na 

vida dos idosos.  Na literatura já existem estudos que intervieram na QV através da 
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redução da dependência, mudança da alimentação, estimulo à atividade física, 

aumento da imunização, detecção de fatores de risco, aumento da adesão do 

autocuidado, dentre outras24-27.   

 Essas intervenções podem ser realizadas em grupo ou de forma individual, 

podendo apresentar abordagem educativa, prática, física e mista. Na pesquisa atual, 

se preferiu trabalhar em grupo e com abordagem mista, visando a interação social e 

a ajuda entre os idosos do grupo, bem como a atenção durante as estratégias, pois 

os idosos se tornam mais interessados quando estão participando de forma ativa28. 

 Algumas estratégias sofreram modificações na duração, na aplicação e no 

check-list, no decorrer do planejamento, visando melhorar o entendimento do 

objetivo da estratégia e o interesse dos idosos, como também excluir riscos de 

quedas e acidentes, além de contribuir para uma melhor avaliação da intervenção 

multidimensional. Isso foi necessário porque é sabido que atividades extensas levam 

à perda de atenção dessa população, além de não se conseguir absorver muitas 

informações ao mesmo tempo28.  

 Assim sendo, os procedimentos adotados contribuíram de forma inconteste 

para o sucesso da proposição em apreço e, por conseguinte, para a geração de 

alternativas que possibilitem a redução de demandas de saúde e  melhoria da 

qualidade vida da população estudada. 

  

 Considerações finais 

 Observou-se que os idosos apresentaram três principais demandas de saúde, 

funcional, nutricional e sintomas depressivos, que se associaram a piores médias da 

QV. Na demanda de saúde funcional essa associação foi significativa com o domínio 

aspecto funcional, já os sintomas depressivos foram significativos com a saúde 

mental, aspecto físico, estado geral de saúde, escore total e com as duas 

dimensões, física e mental. A demanda de saúde nutricional não se associou de 

forma significativa. 

 A partir dessas demandas de saúde foi possível planejar intervenções 

multidimensionais e multidisciplinar com objetivo de reduzir as demandas de saúde e 

assim manter ou melhorar a QV. Ao final foram planejadas seis estratégias 

(simulação de mercado, prática de exercícios, palestra nutricional, bingo dos 

alimentos, introdução a tecnologia, uso da tecnologia envolvendo nutrição e 

evolvendo atividades físicas) para aplicação em grupo com duração média de uma 

hora e meia.  
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 Verificou-se a importância de intervenção com os idosos para mantê-los 

ativos, independentes, com contato social e saudáveis. Para isso é necessário maior 

envolvimento das Estratégias Saúde da Família, visto que é a porta de entrada para 

os serviços de saúde que tem como finalidade a promoção da saúde e prevenção de 

agravos.  
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6. COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES 

 O projeto inicial tinha como objetivo avaliar os impactos da intervenção 

multidimensional na qualidade de vida dos idosos vinculados à Estratégia de Saúde 

da Família dos municípios de Natal e Santa Cruz, no Rio Grande do Norte 

(RN/Brasil).  

 A pesquisa iria ocorrer em três etapas, a primeira seria de coleta de dados 

com os seguintes instrumentos: caracterização sociodemográfica; questionário Geral 

de saúde; Questionário Short Form-36 e o questionário de hábitos e estilos de vida. 

A segunda etapa constaria da análise dos dados para buscar as demandas de 

saúde dos idosos e o planejamento da intervenção multidimensional. Na terceira 

etapa iria ocorrer a implementação da intervenção que seria analisada pela 

aplicação do Short Form -36, antes, durante e após as intervenções. 

 No decorrer da pesquisa foi observado a necessidade de incluir e retirar 

alguns instrumentos na etapa de coleta de dados para que se conseguisse descobrir 

as demandas de saúde dos idosos, por isso a pesquisa atual utilizou os seguintes 

instrumentos: Caracterização sociodemográfica; Escala de Barthel; Escala de 

Lawton; Prisma 7; Mini Avaliação Nutricional; Escala de Depressão Geriátrica e 

ainda o índice de Massa Corporal, SF-36.  

 Após a coleta de dados, a pesquisa seguiu para a segunda etapa no qual os 

dados foram analisados e constatados que as principais demandas de saúde dos 

idosos foram funcional, nutricional e sintomas depressivos. A partir desses dados foi 

realizado o planejamento da intervenção multidimensional, no qual planejou-se 

atividades isoladas para a demanda de saúde funcional, nutricional e sintomas 

depressivos e atividades que envolviam no mínimo duas dessas demandas de 

saúde, totalizando seis atividades. 

 Quando as atividades estavam totalmente planejadas e testadas, entre o 

grupo de colaboradores, foi então realizado o teste piloto com a participação de 60 

idosos, sendo 30 idosos de Natal e 30 de Santa Cruz. Posterior ao teste piloto, as 

atividades foram mantidas ou modificadas para melhorar a sua aplicabilidade. 

 O estudo teve como limitação a dificuldade na coleta de dados, devido a 

criminalidade da comunidade, e na assiduidade nas atividades. Também não foi 

possível verificar o impacto da intervenção multidimensional, devido a atrasos no 

cronograma. Contudo a pesquisa teve como ponto forte a multidisciplinaridade, visto 

a participação de profissionais de diversas áreas (enfermeiro, nutricionista, educador 
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físico e fisioterapeuta) que contribuiu para o planejamento focado nas demandas de 

saúde, possibilitando possíveis melhoras na qualidade de vida dos idosos. 

 Este tipo de pesquisa contribui para a ciência, visto que a metodologia 

utilizada pode ser replicada para diversas faixas etária e em qualquer parte do 

mundo para auxiliar na mudança da assistência curativa para a assistência 

preventiva.  

 Por último essa pesquisa gerou dados para produção de artigos completos, 

assim como resumos, apresentados em eventos científicos, além de três artigos 

para submissão em periódicos indexados. 

 É importante ressaltar ainda, que o mestrado possibilitou um crescimento 

cientifico e acadêmico através da grade curricular, das discussões multidisciplinares, 

da docência assistida, do desenvolvimento do projeto, da participação no Grupo de 

Pesquisa Incubadora de Procedimentos em Enfermagem (GPIPE) e em eventos 

científicos. Esses aprendizados promoveram o interesse de almejar a entrada no 

doutorado do Programa de Pós Graduação em Ciências da Saúde da UFRN 

(PPGCSA/UFRN). 
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APÊNDICE 1 

PLANO DE INTERVENÇÃO 

Local: 

Data:  

Horário:  

Coordenador da intervenção:  

Título da intervenção:  
 

Objetivos:  
 

Duração total:  
 

Descrição da intervenção: 

 

Cronograma: 

 

 

 

Recursos materiais: 

 

 

Equipe: 
 

 

Metas:  

 

 

Avaliação: 
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APÊNDICE 2 

Checklist de avaliação das intervenções 

Checklist de avaliação das 

variáveis de intervenção 

Grupo 

1 

Grupo 

2 

Grupo 

3 

Grupo 

4 

Grupo 

5 

Variável 1 

Sim           

Parcialmente           

Não           

NA           

Variável 2 

Sim           

Parcialmente           

Não           

NA           

Variável 3 
Sem auxílio           

Com auxílio           

Variável 4 
Sim           

Não           
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ANEXO 1 

 

QUESTIONARIO - DADOS DEMOGRAFICOS e CARACTERISTICAS DA DOR 

 

1. Nome:________________________________________________________________ 

Data:___/___/___ 

2. Responsável pelo preenchimento: 

________________________________________________________________ 

3. Telefone:___________________________ 

Endereço:_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. Data de Nascimento: ___/___/___ Idade:_______anos. 

5. Sexo: a. (   ) feminino          b. (   ) masculino 

6. Escolaridade em anos: 

________________________________________________________________ 

7. Estado civil:  

8. a.(   ) vive sozinho      b. (   ) vive com companheiro 

9. Renda Familiar em Salário Mínimo (R$788,00): _____________ 

10. Mora com quem?               

a. (   ) sozinho                                         c. (   ) com filhos   

b. (   ) com companheiro                        d. (   ) outros:____________ 

11. Situação atual de trabalho:   

a. (   ) aposentado                 d. (    ) cuida da casa   

b. (   ) trabalhando                e. (    ) outros:_________________ 

c. (   ) afastado do trabalho 

12. Qual a sua principal atividade/ocupação hoje em dia? 

________________________________________________________________ 

13. Sentiu dor no corpo na última semana? a. (   ) sim   b. (   ) não  

14. Se sentiu alguma dor:  

Há quanto tempo sente essa dor:______ dias ______ meses _____ anos 

15. Intensidade da dor (Escala Visual Numérica): Por favor, tente me dizer a intensidade 

da sua dor de 0 a 10. Considere 0=nenhuma dor e 10=dor insuportável ou a pior que 

você pode imaginar. 

 

Marque um círculo ao redor do número que mais se aproxima da sua dor. 
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_______________________________________________ 

0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 

0 = sem dor;   10 = dor insuportável (pior dor que você pode imaginar) 

16. Local da dor: 

_____________________________________________________________ 

17. Doenças crônicas:  

a. (   ) HAS                  e. (   ) doença venosa   

b. (   ) DM                   f. (   ) dor coluna 

c. (   ) artrite                g. (   )dor nas pernas 

d. (   ) artrose               h. (   )lesão de pele - tipo da lesão:  

 

18. Outras doenças: 

____________________________________________________________ 

19. Medicamentos em uso: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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ANEXO 2 

 

Mini Exame do Estado Mental (MEEM) 

 

Teste de rastreamento e avaliação rápida da função cognitiva 

Apresentação do Exame 

1. Orientação espacial (0-5 pontos): 

Em que dia estamos?  

Ano 

Semestre 

Mês 

Dia 

Dia da Semana 

2. Orientação espacial (0-5 pontos): 

Onde Estamos?  

Estado 

Cidade 

Bairro 

Rua 

Local 

3. Repita as palavras (0-3 pontos):  

Caneca 

Tijolo 

Tapete 

4. Cálculo (0-5 pontos): 

O senhor faz cálculos? 
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Sim (vá para a pergunta 4a) 

Não (vá para a pergunta 4b) 

o 4a.Se de 100 fossem tirados 7 quanto restaria? E se tirarmos mais 7? 

93 

86 

79 

72 

65 

o 4b.Soletre a palavra MUNDO de trás pra frente 

O 

D 

N 

U 

M 

5. Memorização (0-3 pontos): 

Peça para o entrevistado repetir as palavras ditas há pouco.  

Caneca 

Tijolo 

Tapete 

6. Linguagem (0-2 pontos): 

Mostre um relógio e uma caneta e peça para o entrevistado para nomeá-los.  

Relógio 

Caneta 

7. Linguagem (1 ponto): 

Solicite ao entrevistado que repita a frase:  



78 

 

NEM AQUI, NEM ALI, NEM LÁ. 

8. Linguagem (0-3 pontos): 

Siga uma ordem de 3 estágios:  

Pegue esse papel com a mão direita. 

Dobre-o no meio. 

Coloque-o no chão. 

9. Linguagem (1 ponto):  

Escreva em um papel: "FECHE OS OLHOS". Peça para o entrevistado ler a 

ordem e executá-la. 

10. Linguagem (1 ponto):  

Peça para o entrevistado escrever uma frase completa. A frase deve ter um 

sujeito e um objeto e deve ter sentido. Ignore a ortografia. 

11. Linguagem (1 ponto):  

Peça ao entrevistado para copiar o seguinte desenho. Verifique se todos os 

lados estão preservados e se os lados da intersecção formam um quadrilátero. 

Tremor e rotação podem ser ignorados. 
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ANEXO 3 

 

QUESTIONÁRIO - MINI NUTRITIONAL ASSESSMENT (MNA) 

Data: _______________. 

Nome: ______________________________________________________________. 

Sexo: _________________.  Idade: _______. Peso: _______. Altura________. 

 

Responda à secção “triagem”, preenchendo as caixas com os números adequados. Some os 

números da secção “triagem”.  Se a pontuação obtida for igual ou menor que 11, continue o 

preenchimento do questionário para obter a pontuação indicadora de desnutrição. 

 

1- Triagem: 

 

A- Nos últimos três meses houve diminuição da ingesta alimentar devido à perda de apetite, 

problemas digestivos ou dificuldade para mastigar ou deglutir? 

0 = diminuição grave da ingesta  

1 = diminuição moderada da ingesta  

2 = sem diminuição da ingesta                                                   Pontuação: ________. 

 

B- Perda de peso nos últimos 3 meses 

0 = superior a três quilos  

1 = não sabe informar  

2 = entre um e três quilos  

3 = sem perda de peso                                                                Pontuação: ________. 

 

C- Mobilidade 

0 = restrito ao leito ou à cadeira de rodas  

1 = deambula mas não é capaz de sair de casa  

2 = normal                                                                                  Pontuação: ________. 

 

D- Passou por algum stress psicológico ou doença aguda nos últimos três meses? 

0 = sim 2 = não                                                                           Pontuação: ________. 

 

E- Problemas neuropsicológicos 

0 = demência ou depressão graves  

1 = demência ligeira  

2 = sem problemas psicológicos                                                 Pontuação: ________. 

 

F- Índice de Massa Corporal = peso em kg / (estatura em m)
2
 

 

0 = IMC < 19  

1 = 19 ≤ IMC < 21  

2 = 21 ≤ IMC < 23  

3 = IMC ≥ 23                                                                                Pontuação: ________. 
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Pontuação da Triagem (subtotal, máximo de 14 pontos): 12-14 pontos: estado nutricional normal; 8-11 

pontos: sob risco de desnutrição; 0-7 pontos: desnutrido 

2- Avaliação Global 

 

G- O idoso vive na sua própria casa (não em instituição geriátrica ou hospital)  

1 = sim 0 = não                                                                             Pontuação: _________. 

 

H- Utiliza mais de três medicamentos diferentes por dia? 

0 = sim 1 = não                                                                             Pontuação: _________. 

 

I- Lesões de pele ou escaras? 

0 = sim 1 = não                                                                             Pontuação: _________. 

 

J- Quantas refeições faz por dia? 

0 = uma refeição  

1 = duas refeições  

2 = três refeições                                                                           Pontuação: _________. 

 

K- O idoso consome: 

- pelo menos uma porção diária de leite ou derivados (leite, queijo, iogurte)?   

(   ) Sim (   ) Não  

- duas ou mais porções semanais de leguminosas ou ovos? (   ) Sim (   ) Não 

- carne, peixe ou aves todos os dias? (   ) Sim (   ) Não 

 

Pontuação: _________. 

 

0.0 = nenhuma ou uma resposta “sim”; 0.5 = duas respostas “sim”; 1.0 = três respostas “sim” 

 

L- O idoso consome duas ou mais porções diárias de fruta ou produtos hortícolas? 

0 = não 1 = sim                                                                              Pontuação: _________. 

 

M- Quantos copos de líquidos (água, sumo, café, chá, leite) o idoso consome por dia? 

0.0 = menos de três copos  

0.5 = três a cinco copos  

1.0 = mais de cinco copos                                                              Pontuação: _________. 

 

N- Modo de se alimentar 

0 = não é capaz de se alimentar sozinho  

1 = alimenta-se sozinho, porém com dificuldade  

2 = alimenta-se sozinho sem dificuldade                                       Pontuação: _________. 

 

 

O- O idoso acredita ter algum problema nutricional?  

0 = acredita estar desnutrido  

1 = não sabe dizer  

2 = acredita não ter um problema nutricional                               Pontuação: _________. 
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P- Em comparação com outras pessoas da mesma idade, como considera o idoso a sua própria 

saúde?  

0.0 = pior  

0.5 = não sabe  

1.0 = igual  

2.0 = melhor                                                                                  Pontuação: _________. 

 

Q- Perímetro braquial (PB) em cm. 

0.0 = PB < 21  

0.5 = 21 ≤ PB ≤ 22  

1.0 = PB > 22                                                                                Pontuação: _________. 

 

R- Perímetro da perna (PP) em cm  

0 = PP < 31  

1 = PP ≥ 31                                                                                   Pontuação: _________. 

 

 
Avaliação global (máximo 16 pontos): _______ 

Pontuação da triagem: _______ 

Pontuação total (máximo 30 pontos): _______ 

 

 
Avaliação do Estado Nutricional  

de 24 a 30 pontos: estado nutricional normal  

de 17 a 23,5 pontos: sob risco de desnutrição  

menos de 17 pontos: desnutrido 
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ANEXO 4 

Escala de Barthel 

Atividades  

ALIMENTAÇÃO 

10= Independente: capaz de utilizar qualquer instrumento necessário   alimenta-se em um tempo 

razoável, capaz de cortar o alimento, usa temperos, passa manteiga no pão, etc., sozinho. 

5 = Necessita de ajuda: por exemplo, para cortar o alimento, passar manteiga no pão, etc. 

0 = Dependente: necessita ser alimentado. 

BANHO 

5 = Independente: capaz de lavar-se por inteiro, usando o chuveiro ou banheira, permanecendo em 

pé e se ensaboando com a esponja por todo o corpo. Inclui entrar e sair do chuveiro/banheira sem a 

necessidade de uma pessoa presente. 

0 = Dependente: necessita de alguma ajuda. 

VESTIR-SE 

10 = Independente: capaz de vestir-se e arrumar-se na roupa. Amarra os sapatos, abotoa os botões, 

etc.  

5 = Coloca coletes e cintas inguinais Necessita de ajuda: faz metade das tarefas em um tempo 

razoável. 

0 = Dependente: incapaz de arrumar-se, sem assistência maior. 

ASSEIO PESSOAL 

5 = Independente: realiza todas as tarefas (lavar as mãos, rosto, cabelo, etc.). Inclui barbear-se e 

escovar os dentes. Não necessita de nenhuma ajuda. Inclusive pluga o barbeador elétrico na tomada 

se for o caso. 

0 = Dependente: necessita de alguma ajuda 

EVACUAÇÃO 

10 = Continente: nenhum acidente; se necessita de enema ou supositórios pode fazer por si mesmo. 

5 = Acidente ocasional: raro (menos de uma vez por semana), ou necessita de ajuda com 

supositório. 

0 = Incontinente 

MICÇÃO 

10 = Continente: nenhum acidente: seco durante o dia e a noite. Capaz de usar qualquer dispositivo 

(cateter). Se necessário, será capaz de trocar a bolsa coletora de urina 

5 = Acidente ocasional: menos de uma vez por semana. Necessita ajuda com fraldas 

0 = Incontinente. 

USO DO VASO SANITÁRIO 

10 = Independente: entra e sai sozinho. É capaz de tirar e colocar as roupas, limpar-se e prevenir 



83 

 

manchas nas roupas, esvaziar e limpar a comadre. Capaz sentar-se e levantar-se sem ajuda ou 

pode usar barras de suporte. 

5 = Precisa de Ajuda: necessita de ajuda para manter-se em equilíbrio, limpar-se ou tirar a colocar e 

roupa. 

0 = Dependente: incapaz de manejar-se sem assistência maior. 

TRANSFERÊNCIA DA CAMA A CADEIRA/POLTRONA 

15 = Independente: não necessita de ajuda. Se utilizar cadeira de rodas, faz de forma independente. 

10 = Mínima ajuda: inclui supervisão verbal e pequena ajuda física (por exemplo, oferecido (a) pelo 

(a) cônjuge). 

5 = Grande ajuda: capaz de sentar-se sem ajuda, mas necessita de muita assistência para sair da 

cama. 

0 = Dependente: necessita de apoio completo para levantar-se com a ajuda de duas pessoas. 
Incapaz de permanecer sentado. 

DEAMBULAÇÃO 

15 = Independente: pode utilizar qualquer tipo de auxiliar para marcha (próteses, bengalas, muletas, 

etc.) exceto andador. A velocidade não é importante. Pode caminhar pelo menos 50 metros ou 

equivalente sem supervisão ou ajuda. 

10 = Necessita de ajuda: supervisão verbal ou física, incluindo instrumentos ou outras formas de 

ajuda para permanecer de pé. Deambula por 50 metros. 

5 = Independente em cadeira de rodas: impulsiona sua cadeira de rodas pelo menos 50 metros. Vira 

a cadeira em cantos apenas. 

0 = Dependente: requer ajuda maior. 

DEGRAUS 

10 = Independente: capaz de subir/descer um andar com escadas sem ajuda ou supervisão mesmo 

utilizando o corrimão ou outros instrumentos de apoio. 

5 = Necessita de ajuda: supervisão verbal ou física. 

0 = Dependente: necessita de ascensores (cadeira elevador), não pode subir degraus. 
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ANEXO 5 

Escala de Lawton e Brody 

1-EM RELAÇÃO AO USO DO TELEFONE PONTUAÇÃO 
RECEBE E FAZ LIGAÇÕES 

SEM ASSISTÊNCIA 
3 

NECESSITA 
DEASSISTÊNCIA 
PARAREALIZAR 

LIGAÇÕESTELEFONICAS 
2 

NÃO TEM O 
HÁBITOOU É 

INCAPAZDE USAR O 
TELEFONE 

1 

 

2-EM RELAÇÃO ÀS VIAGENS PONTUAÇÃO 
REALIZA VIAGENS 

SOZINHA 
3 

SOMENTE VIAJA 
QUANDO 

ACOMPANHADO 
2 

NÃO TEM O HÁBITO 
OU É INCAPAZDE 

VIAJAR 
1 

 

3-EM RELAÇÃO À REALIZAÇÃO DE COMPRAS PONTUAÇÃO 
REALIZA COMPRAS, 

QUANDO É 
FORNECIDOTRANSPORTE 

3 

SOMENTE FAZ 
COMPRAS QUANDO 
TEM COMPANHIA  

2 

NAÕ TEM O HÁBITO 
OU É INCAPAZ DE 

REALIZAR COMPRAS 
1 

 

4-EM RELAÇÃO AO PREPRO DE REFEIÇÕES PONTUAÇÃO 
PLANEJA E COZINHA AS 
REFEICÕES COMPLETAS 

3 

PREPARA SOMENTE 
REFEIÇÕES PEQUENAS 
OU QUANDO RECEBE 

AJUDA 
2 

NÃO TEM O HÁBITO 
OU É INCAPAZ DE 

REALIZAR AS 
REFEIÇÕES 1 

 

5-EM RELAÇÃO AOTRABALHO DOMÉSTICO PONTUAÇÃO 
REALIZA TAREFAS 

PESADAS 
3 

REALIZA TAREFAS 
LEVES, NECESSITANDO 
DE AJUDA NAS PESADA 

2 

NÃO TEM O HÁBITO 
OU É INCAPAZ DE 

REALIZAR 
TRABALHOS 

DOMÉSTICOS 
1 

 

6-EM RELAÇÃO AO USO DE MEDICAMENTOS PONTUAÇÃO 
FAZ USO DE 

MEDICAMENTOS SEM 
ASSISTÊNCIA 

3 

NECESSITA DE 
LEMBRETES OU 

ASSISTÊNCIA 
2 

É INCAPAZ DE 
CONTROLAR 

SOZINHO O USO DOS 
MEDICAMENTOS 

1 

 

7-EM RELAÇÃO AO MANUSEIO DE DINHEIRO PONTUAÇÃO 
PREENCHE CHEQUES E 

PAGA CONTAS SEM 
AUXILIO  

3 

NECESSITA DE 
ASSISTÊNCIA PARA O 
USO DE CHEQUES E 

CONTAS  
2 

NÃO TEM O 
HÁBITODE LIDAR 

COM O DINHEIRO OU 
É INCAPAZ DE 
MANUSEAR, 

DINHEIRO, CONTAS 
1 

. 
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ANEXO 6 

PRISMA 7 

PERGUNTAS  Sim Não 
1  Você tem mais de 85 anos?    

2  Sexo masculino?    

3  Em geral, você tem algum problema de saúde que 
limite suas atividade?  

  

4  Você precisa de ajuda no seu dia a dia?    

5  Em geral, você tem algum problema de saúde que o faz 
ficar em casa?  

  

6  Em caso de necessidade, você conta com ajuda de 
alguém próximo a você?  

  

7  Você usa regularmente andador, bengala ou cadeira de 
rodas?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

ANEXO 7 

ESCALA DE DEPRESSÃO GERIÁTRICA - 30 

Nome: _______________________________________________________________ 

Idade: _______________  

Data de Nascimento: ______/______/________ 

Responda Sim ou Não consoante se tem sentido de há uma semana para cà: 

1. Está satisfeito(a)com sua vida? Sim Não 

2. Pôs de lado muitas das suas atividades e interesses? Sim Não 

3. Sente asua vida está vazia? Sim Não 

4. Fica muitas vezesaborrecido(a)? Sim Não 

5. Tem esperançano futuro? Sim Não 

6. Andaincomodado(a) com pensamentos que não consegue afastar? Sim Não 

7. Esta bem disposto a maior parte do tempo? Sim Não 

8. Tem medo de quealgo de mal vá lhe acontecer? Sim Não 

9. Sente-se feliz na maioria do tempo? Sim Não 

10. Sente-se frequentemente desamparado(a)? Sim Não 

11. Fica muitas vezes inquieto(a) enervoso(a)? Sim Não 

12. Prefere ficar em casaem vez de saire fazer coisas novas? Sim Não 

13. Preocupa-se muitas vezescom o futuro? Sim Não 

14. Acha que tem mais problemas de memória do que as outras pessoas? Sim Não 

15. Pensa que ébom estar vivo(a)? Sim Não 

16. Sente-se muitas vezes desanimado(a)e abatido(a)? Sim Não 

17. Sente-se inútil? Sim Não 

18. Preocupa-se muito com o passado? Sim Não 

19. Acha a vidainteressante? Sim Não 

20. Édifícilpara si começar novas atividades? Sim Não 

21. Sente-se cheio de energia? Sim Não 

22. Sente que sua situação é desesperada? Sim Não 

23. Pensa que a situação da maioria das pessoas émelhor do que a sua? Sim Não 

24. Aflige-semuitas vezescom pequenas coisas? Sim Não 

25. Sente muitas vezesvontade de chorar? Sim Não 

26. Tem dificuldadeem seconcentrar? Sim Não 

27. Gosta de se levantarde manhã? Sim Não 

28. Prefere evitar encontrar com muitas pessoas? Sim Não 

29. Tem dificuldadeemtomar decisões? Sim Não 

30. O seu pensamento étão claro como era antes? Sim Não 

 

 

 

 

 



87 

 

ANEXO 8 

 

VERSÃO BRASILEIRA DO QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA SF36 

 

1- Em geral você diria que sua saúde é:   

Excelente Muito Boa Boa Ruim Muito Ruim 

1 2 3 4 5 

 

2- Comparada há um ano atrás, como você se classificaria saúde em geral, agora? 

 

Muito Melhor Um Pouco Melhor Quase a Mesma Um Pouco Pior Muito Pior 

1 2 3 4 5 

 

3- Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante um 

dia comum. Devido à sua saúde, você teria dificuldade para fazer estas atividades? Neste 

caso, quando? 

 

 Atividades 

Sim, 

dificulta 

muito 

Sim, 

dificulta um 

pouco 

Não, não 

dificulta de 

modo 

algum 

a) Atividades Rigorosas, que 

exigem muito esforço, tais como 

correr, levantar objetos pesados, 

participar em esportes árduos. 

1 2 3 

b) Atividades moderadas, tais como 

mover uma mesa, passar aspirador 

de pó, jogar bola, varrer a casa. 

1 2 3 

c) Levantar ou carregar 

mantimentos 

1 2 3 

d) Subir vários  lances de escada 1 2 3 

e) Subir um lance de escada 1 2 3 

f) Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-

se 

1 2 3 

g) Andar mais de 1 quilômetro 1 2 3 

h) Andar vários quarteirões 1 2 3 

i) Andar um quarteirão 1 2 3 

j) Tomar banho ou vestir-se 1 2 3 
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4- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu 

trabalho ou com alguma atividade regular, como conseqüência de sua saúde física?   

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu 

trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou a outras atividades. 1 2 

d) Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras atividades (p. 

ex. necessitou de um esforço extra).   

1 2 

 

5- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu 

trabalho ou outra atividade regular diária, como conseqüência de algum problema 

emocional (como se sentir deprimido ou ansioso)? 

 

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu 

trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Não realizou ou fez qualquer das atividades com tanto cuidado 

como geralmente faz. 

1 2 

 

6- Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas 

emocionais interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação à família, 

amigos ou em grupo? 

 

De forma 

nenhuma 

Ligeiramente Moderadamente Bastante Grave Muito grave 

1 2 3 4 5 6 

 

7- Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas?  

 

Nenhuma Muito 

leve 

Leve Moderada Grave Muito grave 

1 2 3 4 5 6 

 

8- Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho normal 

(incluindo o trabalho dentro de casa)? 
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De maneira alguma Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

9- Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com você 

durante as últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor dê uma resposta que 

mais se aproxime de maneira como você se sente, em relação às últimas 4 semanas.  

 

 

Todo 

Tempo 

A 

maior 

parte 

do 

tempo 

Uma 

boa 

parte 

do 

tempo 

Algu

ma 

parte 

do 

temp

o 

Uma 

pequena 

parte do 

tempo 

Nunca 

a) Quanto tempo 

você tem se 

sentindo cheio de 

vigor, de vontade, 

de força?  

1 2 3 4 5 6 

b) Quanto tempo 

você tem se sentido 

uma pessoa muito 

nervosa? 

1 2 3 4 5 6 

c) Quanto tempo 

você tem se sentido 

tão deprimido que 

nada pode anima-lo? 

1 2 3 4 5 6 

d) Quanto tempo 

você tem se sentido 

calmo e tranqüilo? 

1 2 3 4 5 6 

e) Quanto tempo 

você tem se sentido 

com muita energia? 

1 2 3 4 5 6 

f) Quanto tempo 

você tem se sentido 

desanimado ou 

abatido? 

1 2 3 4 5 6 

g) Quanto tempo 

você tem se sentido 

esgotado? 

1 2 3 4 5 6 

h) Quanto tempo 

você tem se sentido 

uma pessoa feliz? 

1 2 3 4 5 6 

i) Quanto tempo 

você tem se sentido 

cansado?  

1 2 3 4 5 6 
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10- Durante as últimas 4 semanas, quanto de seu tempo a sua saúde física ou 

problemas emocionais interferiram com as suas atividades sociais (como visitar 

amigos, parentes, etc)?  

 

Todo 

Tempo 

A maior parte 

do tempo 

Alguma parte do 

tempo 

Uma pequena 

parte do 

tempo 

Nenhuma 

parte do 

tempo 

1 2 3 4 5 

 

11- O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você? 

 

 
Definitivament

e verdadeiro 

A maioria 

das vezes 

verdadeiro 

Não sei 

A maioria 

das vezes 

falso 

Definitiva- 

mente falso 

a) Eu costumo 

obedecer  um pouco 

mais facilmente que 

as outras pessoas 

1 2 3 4 5 

b) Eu sou tão 

saudável quanto 

qualquer pessoa que 

eu conheço 

1 2 3 4 5 

c) Eu acho que a 

minha saúde vai 

piorar 

1 2 3 4 5 

d) Minha saúde é 

excelente 
1 2 3 4 5 

 

 

 


