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Qualidade de vida e prática religiosa: Análise desta relação em Adultos e 
Idosos 

 

1- Resumo 

O presente estudo propõe verificar e analisar a relação entre a religiosidade e a 

qualidade de vida. O objetivo geral deste estudo foi analisar a relação entre 

religiosidade e qualidade de vida em adultos e idosos. Especificamente objetivou-se 

analisar: a qualidade de vida dos participantes adultos religiosos e não religiosos; e 

a qualidade de vida dos participantes idosos religiosos e não religiosos. Para tal, 

este estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa, e após aprovação, os 

dados foram coletados. Participaram 104 voluntários, sendo destes 52 adultos (18 a 

45 anos) e 52 idosos (60 anos ou mais). Após consentimento, foram aplicados um 

questionário sóciodemogáfico; e uma escala de avaliação da qualidade de vida - 

Whoqol-bref para os adultos e Whoqol-old para os idosos. Os dados foram 

analisados estatisticamente, pelo software estatístico BioEstat 5.0. Como resultados 

preliminares, pôde-se perceber que, nos participantes adultos, quanto ao domínio 

físico, os participantes religiosos obtiveram score 65,80 e os não religiosos 66,76, 

evidenciando qualidade de vida equiparada entre os grupos. 

 

2- Introdução 

A espiritualidade é uma característica exclusiva do ser humano (Souza e 

Soares, 2005).  Monteiro (2004), afirma que o ser humano, ao ser colocado no 

mundo, vivencia estados iniciais e posteriormente finais de desamparo. Segundo 

ela, o homem tem dentro de si a necessidade de sustentação, de proteção e 

explicação.  

De acordo com Souza e Soares (2005), fé e ciência caminham paralelamente, 

sem, no entanto, uma se sobrepor a outra, elas na realidade não se misturam. 

Contudo, atualmente muitos cientistas vêm pesquisando a respeito da importância 

da espiritualidade na vida do ser humano, dando-lhe reconhecimento científico como 

fator importante para a cura, como também na prevenção e promoção da saúde do 

indivíduo. 

Concomitantemente à chegada da velhice, ocorre o fenômeno da 

aposentadoria, que, geralmente, é o marco de passagem entre a fase adulta e a 



velhice propriamente dita. Tal fenômeno traz grande impacto para este indivíduo, 

que, antes produtivo e socialmente ativo, agora tem suas práticas diminuídas, ou até 

extinguidas, o que o leva a voltar suas energias para buscar novos sentidos e 

significados para sua vida (Socci, 2006). 

Esta percepção do indivíduo idoso quanto sua posição na vida pode ficar 

dificultada com a escassez de práticas atuais, sendo então, produto das poucas 

vivências que são mantidas. A religião, geralmente, é uma delas (Boff, 2000). 

Existindo, então, a possibilidade da prática religiosa estar diretamente 

atrelada à qualidade de vida na velhice, surgem inúmeras questões e indagações a 

respeito da religião nesta etapa e também na fase adulta, visto que nesta última, 

práticas outras estão presentes na vida dos indivíduos. Com isso foram delineados 

os objetivos apresentados a seguir. 

 

3- Objetivos 

O objetivo geral deste estudo foi analisar a importância da prática religiosa na 

qualidade de vida de adultos e idosos. Especificamente, buscou-se avaliar a 

qualidade de vida dos participantes adultos religiosos e não religiosos; e avaliar a 

qualidade de vida dos participantes idosos religiosos e não religiosos. 

 

4- Metodologia 

- Participantes 

Participaram deste estudo 104 sujeitos, sendo que 52 pessoas tinham idade 

entre 18 e 45 anos, e as 52 restantes tinham 60 anos ou mais. Os Participantes 

foram divididos em dois grupos distintos: Grupo A (N=52) – participantes adultos – e 

Grupo B (N=52) – participantes idosos. Ambos os grupos foram subdivididos entre 

participantes religiosos (N=26) e não religiosos (N=26).  

- Materiais 

 Questionário de Identificação e Dados Demográficos; e  

 Questionários para Avaliação da Qualidade de Vida (WHOQOL-BREF e 
WHOQOL-OLD): 

 
5- Desenvolvimento 

Após parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade São 

Judas Tadeu (Protocolo: 105/2011), os dados foram coletados a partir entrevistas 

com os participantes. A aplicação dos questionários foi feita no momento da 



abordagem, após o consentimento do participante, sendo que, primeiramente, foi 

aplicado o Questionário de Identificação e Dados Demográficos, seguido pelo 

Questionário de avaliação da qualidade (WHOQOL-BREF nos adultos e o módulo 

WHOQOL-OLD nos idosos). Após o término da aplicação, foi entregue uma cópia do 

TCLE juntamente com seus contatos para o participante. Com a finalização da 

coletas de dados, iniciou-se a etapa de tabulação dos dados, feita no software 

estatístico Biostat, na versão 5.0, software este onde foram feitas as análises 

estatísticas (descritiva e inferencial). 

 

6- Resultados Preliminares 

Domínio Físico – Whoqol-bref 

Religiosos 

Não religiosos 

Questões 

Nada 
Muito 
Pouco 

Mais 
ou 

Menos 

Bastante 
Extrema-

mente 
Médias e desvios 

1 2 3 4 5 Rel. ± 
Ñ. 

Rel 
± 

Em que medida você acha que sua dor (física) 
impede você de fazer o que você precisa? 

 

 

 
  1,96 0,82 2,31 0,74 

O quanto você precisa de algum tratamento 
médico para levar sua vida diária? 

 

 

 
  1,73 0,87 1,73 0,60 

Você tem energia suficiente para seu dia-a-
dia? 

  

 

  3,19 0,85 3,31 0,68 

Quão bem você é capaz de se locomover? 
 

  

 

 
 4,15 1,01 4,27 0,78 

Quão satisfeito(a) você está com o seu sono? 
 

  

 

 
 2,85 0,97 3,27 0,92 

Quão satisfeito(a) você está com sua 
capacidade de desempenhar as atividades do 

seu dia-a-dia? 

  

 

  3,42 0,76 3,31 0,62 

Quão satisfeito(a) você está com sua 
capacidade para o trabalho? 

     3,50 0,81 3,58 0,76 

Figura 1 – Scores do domínio físico nos adultos religiosos e não religiosos. 
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