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ASPECTOS BIOPSICOSSOCIAIS DOS IDOSOS ATENDIDOS ATRAVÉS DO SUS: 

Estudo de Caso 

 

RESUMO 
 
A velhice é uma construção social, marcada por aspectos culturais, sociais e 

históricos. Nesse sentido, investigar a qualidade de vida dos idosos atendidos pelo 

Sistema Único de Saúde – UBS, região central de Itaquera, implica numa melhor 

compreensão do fenômeno sobre o envelhecimento e do atendimento desses idosos 

pelo SUS. O presente estudo teve como objetivo geral verificar e analisar as 

informações sobre o envelhecimento, bem como a qualidade de vida e aspectos 

psicológicos de idosos atendidos por meio do Sistema Único de Saúde – SUS. 

Especificamente objetivou-se verificar a qualidade de vida e os aspectos 

psicológicos dos Idosos atendidos pelo SUS; verificaram-se os serviços que o SUS 

oferece para qualidade de vida dos idosos (prevenção, grupos e trabalhos, etc.) e 

verificou-se o nível de satisfação dos idosos em relação ao atendimento. Foi 

realizada uma pesquisa descritiva exploratória, com uma amostra por conveniência 

em uma análise de cunho Quali-Quantitativo dos dados. A pesquisa foi realizada 

com 30 idosos, na faixa etária entre 60 a 80 anos, de ambos os sexos. O lócus da 

pesquisa foi o Sistema Único de Saúde – SUS, na região central de Itaquera, 

precisamente na Rua Américo Salvador Novelli, nº 256. Para a coleta de dados foi 

realizado uma pesquisa de campo, aplicando-se como instrumento o questionário 

Whoqol Bref, e o “Questionário sobre a Qualidade dos Serviços do SUS prestados 

ao Idoso”. Com a autorização da administração da UBS pesquisada, foi feito um 

contato individual com os idosos, convidando-os para participar da pesquisa. Em 

primeiro lugar, foi entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, 

e logo após foi aplicado os questionários. Os principais resultados mostraram que 

em relação aos níveis de satisfação com a qualidade de vida dos idosos, o domínio 

Físico, que está relacionado ao nível de independência para realizar atividades de 

vida diária, ficou com uma média de 13,22±2,63; o domínio Psicológico, que engloba 

os sentimentos positivos em relação à vida, teve a média de 14,96 ±2,69; o domínio 

Relações Sociais, que considera o impacto das relações sociais da pessoa, obteve 

média de 14,22 ± 2,79; e o domínio Meio Ambiente, que considera as variáveis 

ambientais, teve média de 13,30 ±2,07. A auto - avaliação da QV teve média de 
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13,47 ±2,92, sendo a média total de todos os domínios de 13,78±2,13. O teste do 

Qui-quadrado mostrou que o χ²o = 1,28 e χ²c = 7,81(n.g.l. = 3, n.sig. = 0,05), 

observou – se que não houve diferença estatisticamente significante entre os 

domínios. Concluiu-se que, os níveis de satisfação com a qualidade de vida, 

encontrados para os domínios Físico, Psicológico e Social foram altos enquanto o 

Ambiental apresentou um nível de satisfação menor, devido às dificuldades 

encontradas pelos idosos no que se refere às questões relacionadas ao transporte e 

recursos financeiros e condições de moradia. Em relação ao questionário sobre a 

qualidade dos serviços e atendimento do SUS, observou-se que 60% dos idosos 

consideram o atendimento bom ou muito bom e apenas 16,66% considerou o 

atendimento regular ou ruim. 

 

Introdução 

A velhice e o envelhecimento estão se tornando cada vez mais visíveis no Brasil. No 

entanto, a carência de pesquisa e a produção científica insuficiente dificultam a 

população em geral entender esse fenômeno social que afeta a cada um de nós, 

além de colocar em discussão a preparação dos agentes de saúde e dos sistemas 

organizados que hoje existem no país para atender essa população. 

Quando refletimos sobre alguns dados científicos referentes aos idosos, é fácil 

constatar que essa população no país está crescendo rapidamente, e junto com esta 

realidade um novo perfil da população está surgindo, com novos hábitos e 

necessidades. Para compreensão desses hábitos é preciso compreender o que vem 

a ser um processo de envelhecimento. Há uma grande variedade de definições 

sobre o processo de envelhecimento. De acordo com Masoro (1995, apud Arking 

2008), o envelhecimento refere-se às mudanças degenerativas no decorrer do 

tempo, durante toda a vida haverá o aumento da vulnerabilidade ao desafio que é a 

idade, diminuindo, portanto, a capacidade de sobreviver do organismo.  

Parente (2006) compara o envelhecimento como um ciclo de transformação do 

organismo, que concomitantemente, reflete nas suas estruturas físicas, nas 

manifestações da cognição e afetivas, bem como na percepção subjetiva dessas 

transformações. Sabemos que se o sistema nervoso estiver em ótimas condições, 

essas transformações deverão ser mantidas e será um benefício a mais para o idoso 

em todo seu processo de envelhecimento.  
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Atualmente, quando falamos sobre qualidade de vida, estamos relacionando o 

equilíbrio entre o físico e o mental, isto é, poder fazer suas atividades diárias 

normais com independência e sem que a idade seja um empecilho para as 

realizações das tarefas de vida diária.  

Segundo pesquisa de Moraes et al., (2007) o exercício e a atividade física podem 

ser um coadjuvante na prevenção e em alguns tratamentos como a depressão.  

Existem inúmeras conceituações de qualidade de vida, e atualmente tal conceito tem 

sido utilizado por vários segmentos como: Medicina, Psicologia, Enfermagem, 

Fisioterapia, Terapia Ocupacional, e todas as áreas relacionadas, direta ou 

indiretamente, ao ser humano e ao seu bem-estar.  

O conceito de “qualidade de vida” é subjetivo, diz respeito a quanto cada pessoa 

está satisfeita ou insatisfeita com a qualidade de sua vida, depende do 

autojulgamento do próprio indivíduo, como também possui divergentes significados 

variando de época para época, de país para país, além de aspectos socioculturais. A 

Organização Mundial de Saúde (OMS) define qualidade de vida como: “A percepção 

do indivíduo sobre a sua posição na vida, nos contextos de cultura e sistemas de 

valores no qual eles vivem em relação às suas metas, expectativas, padrões e 

preocupações”.  

Essa definição deixa implícita que a ideia sobre o conceito de qualidade de vida é, 

sobretudo, importante porque é subjetivo, multidimensional e agrega elementos de 

avaliação tanto positivos como negativos (Fleck. et al., 1996). 

A qualidade de vida baseia-se em três princípios fundamentais: capacidade 

funcional, nível socioeconômico e satisfação, como também podem estar ligadas 

aos componentes: capacidade física, estado emocional, interação social, atividade 

intelectual, situação econômica e autoproteção de saúde (Santos et al., 2002, apud 

Vidmar., Potulski., Sachetti., Silveira & Wibelinger, 2011). 

Nesse mesmo contexto, em complemento ao conceito de qualidade de vida, o estilo 

de vida de cada um tem grande influência na própria qualidade de vida. Todos nós 

sabemos que um estilo de vida saudável inclui: atividade física regular, considerada 

um dos fatores mais importantes. Incluem-se também a isso: alimentação saudável, 

sono adequado, estar no peso ideal e consumir pouca bebida alcoólica, além de não 

fumar (Vidmar, et al., 2011). 
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No entanto, no Brasil vem crescendo o interesse de pesquisas sobre o tema 

“qualidade de vida” no campo da saúde dados, principalmente, pelo aumento da 

expectativa de vida da população, avanços tecnológicos na medicina e na cura de 

doenças. 

O desenvolvimento da qualidade de vida no campo da saúde permitirá mudanças 

conceituais e praticadas na saúde por meio da incorporação de aspectos 

socioeconômicos, psicológicos e culturais muitas vezes negligenciados e que 

poderão efetivamente contribuir para as ações multidisciplinares. (Morris et al., 

1998). 

A saúde e a qualidade de vida dos idosos, mais que em outros grupos etários, 

sofrem a influência de múltiplos fatores físicos, psicológicos, sociais e culturais. Com 

isso, avaliar e promover a saúde do idoso significa considerar variáveis de distintos 

campos do saber, numa atuação interdisciplinar e multidimensional.  

Quando falamos sobre qualidade de vida, nos referimos também à saúde do idoso e 

como a mesma está sendo tratada pelos atendimentos do SUS- Sistema Único de 

Saúde.  

Em 2006 ocorreu um Fórum Nacional de Psicologia e Saúde Pública, um assunto 

destinado a contribuições técnicas e políticas para avançar o SUS. Neste evento 

foram mais de cinco mil profissionais e 1.113 psicólogos estiveram presentes nos 

Fóruns Regionais, 577 teses foram produzidas e apresentadas. Nessas teses 

notaram o quão importante é a atuação e parceria do psicólogo na saúde pública; os 

profissionais no decorrer do evento mostraram grande interesse em ajudar nas 

melhorias destinadas à saúde pública.  

Na cartilha deste Fórum foi proposto, no Item 37 do tema Relações 

Interinstitucionais para fazer avançar o SUS, “identifique instituições competentes e 

realize articulações com as mesmas para propor a criação do título Hospital Amigo 

do Idoso para os hospitais que façam valer o Estatuto do Idoso, e que se criem 

requisitos para a obtenção desse título”. (Yarak, 2011). Este programa “Hospital 

Amigo do Idoso” é um programa pioneiro e tende a adequar os hospitais às 

necessidades do idoso, isto é, pretendem se especializar nas necessidades do 

idoso, não somente em um tipo de doença específica, mas, sim, olhar o idoso como 

um todo verificando suas necessidades desde o atendimento na recepção até o 

atendimento do médico.  
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O estudo “Indicadores Sociodemográficos e de Saúde no Brasil 2009”, divulgado 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), comprova que o Brasil é 

um país de idosos. O avanço na expectativa de vida traz mais gastos na saúde, já 

que 75,5% dos idosos têm doenças crônicas e 70,6% ainda dependem do Sistema 

Único de Saúde (SUS). Somente 29,4% da população idosa tem acesso a um plano 

de saúde. 

Após observarmos estas estatísticas, percebemos que a questão da qualidade de 

vida dos idosos está intimamente ligada à saúde, pois como vimos, o processo do 

envelhecimento tende a deteriorar as condições biológicas do indivíduo. Porém, 

além do cuidado físico, não se pode deixar de levar em consideração os outros 

aspectos que tangem uma boa qualidade de vida, como os aspectos psicológicos e 

sociais. Estas necessidades são atendidas através da Atenção Primária da Saúde.  

Uma das metas é aumentar a qualidade dos serviços oferecidos pelo Sistema Único 

de Saúde (SUS) para trabalharem com os detalhes da vida da pessoa idosa. Entre 

eles estão: a identificação de situações de vulnerabilidade social; a realização de 

diagnóstico precoce de processos demenciais; a avaliação da capacidade funcional, 

entre outros. Cabe, portanto, aos gestores de saúde nas cidades, desenvolver ações 

para a construção de uma atenção integral à saúde dos idosos em sua comunidade 

(Aguiar, 2011). 

É fundamental organizar as equipes de Saúde da Família e Atenção Básica, 

incluindo a população idosa em suas ações. Atividades de grupo, promoção da 

saúde, controle da hipertensão arterial e diabetes mellitus, temas relacionados à 

sexualidade, doenças sexualmente transmissíveis e AIDS. Sendo assim, 

observamos que tratar da qualidade de vida de um Idoso, não é apenas saber se ele 

está saudável fisicamente ou não. É necessário observarmos diversas questões, 

muitas vezes até consideradas, por muitos, desnecessárias. Vimos que o SUS tem 

em sua política estes aspectos bem pautados, e que está intimamente ligado a esta 

melhoria e manutenção desta qualidade de vida dos idosos. Mas nos perguntamos: 

“Será que os idosos têm conhecimento e utilizam certos benefícios oferecidos pelo 

SUS, que são deles por direito?” E também fica a questão: “A melhoria da qualidade 

de vida que se propõe pelas políticas públicas do SUS são eficazes aos olhos dos 

próprios idosos”? 
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Objetivo Geral 

Este trabalho tem como objetivo geral verificar e analisar as informações sobre o 

envelhecimento, bem como a qualidade de vida e os aspectos psicológicos de 

idosos que são atendidos por meio do Sistema Único de Saúde – SUS, na região 

central de Itaquera, situada na Zona Leste da cidade de São Paulo. 

 

Objetivos Específicos 

Verificar a qualidade de vida e os aspectos psicológicos dos Idosos atendidos pelo 

SUS; 

Verificar os serviços que o SUS oferece para qualidade de vida dos idosos 

(prevenção, grupos e trabalhos, etc.); 

Verificar o nível de satisfação dos idosos em relação ao atendimento; e 

Analisar a qualidade dos serviços de Psicologia oferecidos pelo SUS aos Idosos.  

 

Método  

Com o propósito de atingir os objetivos, o presente estudo realizará uma pesquisa 

exploratória com uma amostra por conveniência, em uma análise de cunho Quali- 

Quantitativo dos dados.  

 

Participantes 

A pesquisa será realizada com 30 idosos, com idades entre 60 a 80 anos, de ambos 

os sexos. O lócus da pesquisa será o Sistema Único de Saúde – SUS, na região 

central de Itaquera, situada na Zona Leste da cidade de São Paulo. (Autorização em 

anexo) 

 
Desenvolvimento 

Com a autorização (Anexo) da administração da UBS pesquisada, será feito um 

contato individual com os idosos, convidando-os para participar da pesquisa. No 

mesmo momento, será marcada uma reunião em sala cedida diretamente pela UBS 

para coleta dos dados. Em primeiro lugar, será entregue o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido – TCLE, que consiste de um documento que informa e esclarece 

o participante da pesquisa de maneira que ele possa tomar sua decisão de forma 

justa e sem constrangimento sobre a sua participação na pesquisa; essa explicação 
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será detalhada para não confundir sua decisão. Após a assinatura do TCLE será 

aplicado o questionário Whoqol Bref, e seu tempo de conclusão é estimado entre 20 

a 30 minutos. Consequentemente, será aplicado o questionário sobre a qualidade 

dos serviços do SUS prestados ao Idoso, e seu tempo para a conclusão é de 

aproximadamente 15 minutos. Após aplicação do Questionário será aplicado o 

Whoqol - Old com o tempo de duração de cerca de 30 minutos, perfazendo um total 

de uma hora e quinze minutos para aplicação dos instrumentos. A responsabilidade 

de aplicação será dos graduandos. 

 

Resultados 

 

Os principais resultados mostraram que em relação aos níveis de satisfação com a 

qualidade de vida dos idosos, o domínio Físico, que está relacionado ao nível de 

independência para realizar atividades de vida diária, ficou com uma média de 

13,22±2,63; o domínio Psicológico, que engloba os sentimentos positivos em relação 

à vida, teve a média de 14,96 ±2,69; o domínio Relações Sociais, que considera o 

impacto das relações sociais da pessoa, obteve média de 14,22 ± 2,79; e o domínio 

Meio Ambiente, que considera as variáveis ambientais, teve média de 13,30 ±2,07. A 

auto - avaliação da QV teve média de 13,47 ±2,92, sendo a média total de todos os 

domínios de 13,78±2,13. O teste do Qui-quadrado mostrou que o χ²o = 1,28 e χ²c = 

7,81(n.g.l. = 3, n.sig. = 0,05), observou – se que não houve diferença 

estatisticamente significante entre os domínios. Concluiu-se que, os níveis de 

satisfação com a qualidade de vida, encontrados para os domínios Físico, 

Psicológico e Social foram altos enquanto o Ambiental apresentou um nível de 

satisfação menor, devido às dificuldades encontradas pelos idosos no que se refere 

às questões relacionadas ao transporte e recursos financeiros e condições de 

moradia. Em relação ao questionário sobre a qualidade dos serviços e atendimento 

do SUS, observou-se que 60% dos idosos consideram o atendimento bom ou muito 

bom e apenas 16,66% considerou o atendimento regular ou ruim. 
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Considerações Finais 

 

A qualidade de vida dos idosos apresenta-se de um modo geral satisfatória, porém 

alguns aspectos como: dependência de medicamentos ou tratamentos, dor, 

desconforto e sentimentos negativos podem dificultar os aspectos ambientais, como 

também o transporte público, que foi considerado ineficiente e precário pela grande 

maioria.  Ainda nesse contexto os aspectos físicos tiveram um baixo nível de 

satisfação, pois acreditamos que os aspectos ambientais podem exercer grande 

influência sobre o mesmo. Os aspectos psicológicos apresentaram um elevado nível 

de satisfação, dando destaque para a auto-estima, imagem corporal e aparência, 

onde os sentimentos negativos quase não foram mencionados. Com relação aos 

aspectos sociais observou-se que possui um índice consideravelmente bom.  

Em relação à qualidade dos serviços e atendimento do SUS, observou-se que a 

grande maioria dos idosos consideram o atendimento bom ou muito bom e apenas 

uma pequena parcela consideram o atendimento regular ou ruim. Observou-se 

também que parte dessa população não busca realizar atividades de lazer devido às 

suas limitações físicas, decorrentes do próprio envelhecimento, além da falta de 

recursos financeiros.   
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