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DESCRIÇÃO DA PESQUISA (categoria “em andamento”) 

RESUMO: O presente estudo de caso pretende, de forma geral, investigar os 

aspectos relevantes para uma velhice melhor sucedida e com melhor qualidade de 

vida em um paciente acamado do Programa de Assistência Domiciliar “Melhor em 

Casa”, vinculado à Faculdade de Jaguariúna. O participante foi selecionado por 

apresentar capacidade de comunicação verbal oral preservada. Estão sendo 

aplicados em encontros individuais, no domicílio do paciente, três instrumentos: 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; um questionário para investigar dados 

sociodemográficos e os sentimentos sobre a velhice e o adoecimento; e a versão 

abreviada do WHOQOL (1998). Até o momento, pelos dados do questionário, 

constatou-se que o paciente encontra-se nesta condição após um acidente de 

trabalho, necessitando de ajuda para se movimentar e demonstrando sentimentos 

relativos à depressão e isolamento, porém, outros dados relacionados à sua 

qualidade de vida ainda precisam ser investigados. 

INTRODUÇÃO: Questões voltadas à saúde durante o envelhecimento têm 

aumentado bastante nas últimas décadas em virtude do aumento da expectativa de 

vida do ser humano. Nesse sentido, a promoção do envelhecimento saudável e da 

prevenção de fatores que contribuam para diminuir enfermidades é constantemente 

realizada através de processos informativos e educativos.  

Diante dessa realidade, pesquisas recentes mostram que a expectativa de vida no 

Brasil está aumentando cada vez mais. De acordo com dados do IBGE (2010), a 

proporção de idosos de 65 anos ou mais, em 1991, era de 4,8%, aumentando para 

5,9%, no ano 2000, e chegando a 7,4%, em 2010. Diante do significante aumento de 

idosos, muitas são as definições para o termo “envelhecimento”. Para Albuquerque 

(2003), envelhecer não significa uma doença, e sim um processo natural, pois faz 

parte do ciclo de vida. Pereira (2006) afirma que o envelhecimento é a última etapa 

do ciclo de vida, sendo que nem todas as pessoas envelhecem da mesma maneira. 

Entre os fatores determinantes para a forma como indivíduo envelhece estão: as 

diferenças pessoais, o nível cultural, o ambiente familiar, o próprio conceito de si 

mesmo, o sexo ou gênero e a genética. O Pereira (2006) ainda considera que o 

envelhecimento humano é fruto da história de cada pessoa e da maneira como ela 

percorreu sua vida.  

Visto que o envelhecimento envolve não apenas o funcionamento físico do indivíduo, 

mas também o funcionamento emocional, geralmente os atendimentos domiciliares 



realizados por uma equipe multidisciplinar, em especial por profissionais de 

psicologia, visam trabalhar aspectos emocionais e comportamentais do paciente, 

muitas vezes acamado e idoso, bem como dar suporte e orientação à família ou ao 

responsável pelos seus cuidados. Nesse sentido, programas de assistência 

multidisciplinar que busquem promover maior qualidade de vida ao paciente idoso 

são de suma importância, proporcionando uma assistência humanizada e integral ao 

paciente, melhorando sua qualidade de vida, e reintegrando-o ao seu núcleo familiar 

e de apoio. Busca auxiliar tanto o paciente como seus familiares a alcançar metas 

de saúde e independência, visto que qualidade de vida do idoso não se relaciona 

apenas à recuperação da saúde, mas à inserção no ambiente familiar e à 

autonomia, ambos indicadores relevantes para a satisfação das necessidades do 

indivíduo (ALBUQUERQUE, 2003).    

De acordo com a definição da Organização Mundial da Saúde (OMS), saúde é “um 

estado de completo bem estar físico, mental e social, e não simplesmente a 

ausência de doenças ou enfermidades” (STRAUB, p.23, 2005). Deste modo, 

certamente as relações entre saúde, doença, velhice e Qualidade de Vida são 

merecedoras de estudos dentro do campo da Psicologia, principalmente diante da 

escassez de estudos que se destinam a ouvir os idosos que se encontram 

acamados e dependentes do auxílio de outras pessoas. 

OBJETIVO: O presente estudo tem por objetivo identificar os aspectos relevantes 

para uma velhice melhor sucedido em um paciente idoso e acamado, levando em 

consideração fatores relativo à sua qualidade de vida, bem como identificar os 

sentimentos relatados mais frequentemente.  

MÉTODO 

Situação: Programa de Assistência Domiciliar “Melhor em Casa”, fruto da parceria 

entre a Faculdade de Jaguariúna (FAJ) e a Prefeitura Municipal de Jaguariúna.  O 

“Melhor em Casa” conta com uma equipe multidisciplinar, composta por professores 

e estagiários, prestando assistência domiciliar aos munícipes acamados ou 

dependentes de cuidados paliativos.  

Material: 1) Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, com uma breve descrição 

dos objetivos do estudo e uma solicitação de assinatura, no caso de concordância 

em participar voluntariamente; 2) Questionário elaborado para o presente estudo, a 

fim de investigar dados sociodemográficos e identificar os sentimentos sobre a 

velhice e o adoecimento mais frequentemente relatados; 3) Versão abreviada do 



instrumento WHOOQOL (1998), desenvolvido pelo grupo de qualidade de vida da 

Organização Mundial de Saúde. 

Participante: Foi selecionado, até o momento, um participante do sexo masculino, 

assistido pelo programa “Melhor em Casa”. O critério para a sua inclusão foi idade 

igual ou superior a 60 anos, e ter capacidade de compreensão e comunicação 

verbal. 

DESENVOLVIMENTO: Estão sendo realizadas pela aluna pesquisadora, visitas 

domiciliares ao participante. Nas primeiras visitas, a aluna foi acompanhada pela 

equipe de profissionais do “Melhor em Casa” e pela profissional responsável de 

Psicologia. Uma vez estabelecido o vínculo da aluna pesquisadora com o 

participante, as visitas passaram a ocorrer mesmo na ausência de profissionais do 

Programa “Melhor em Casa”. O convite para a participação na pesquisa foi 

realizado durante as primeiras visitas. Após a concordância do paciente, a aluna 

pesquisadora fez a leitura em voz alta do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e o entregou para que fosse assinado. Novas visitas estão sendo 

realizadas, procedendo-se com a aplicação do questionário e do WHOQOL 

abreviado. Em todas as visitas, a aluna registra no prontuário do paciente a data do 

dia da visita e os procedimentos realizados. 

RESULTADOS PRELIMINARES: Até o momento, pelos dados do questionário, 

constatou-se que o paciente encontra-se nesta condição após um acidente de 

trabalho, necessitando de ajuda para se movimentar e demonstrando sentimentos 

relativos à depressão e isolamento. Outros dados relacionados à sua qualidade de 

vida, contudo, ainda precisam ser investigados. 
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