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1. RESUMO 

INTRODUÇÃO: As Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT) vêm se 

constituindo um dos maiores problemas de saúde pública no Brasil, em especial 

entre o idoso, pois interferem em suas atividades diárias e consequentemente 

afetam a de qualidade vida dos mesmos. OBJETIVO: Analisar o efeito das DCNT na 

qualidade de vida dos idosos.  METODOLOGIA: Trata-se de pesquisa transversal, 

descritivo-exploratória, com abordagem quantitativa, que esta sendo realizada nas 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Distrito Central do Município de Guarulhos-

SP. A amostra até momento é de sessenta e três idosos. Para análise estatística 

dos dados foi utilizado o programa SPSS 20.0. DESENVOLVIMENTO: As 

informações foram obtidas por meio de questionários respondidos pelos idosos e 

preenchidos pelos entrevistadores nas dependências das UBS. RESULTADOS 

PRELIMINARES: Análise demonstrou as diferentes facetas envolvidas na qualidade 

de vida do idoso. Um dos aspectos mais relevantes, até esse momento é o 

incremento no risco de queda que esse indivíduo se expõe durante as atividades de 

vida diárias, principalmente para aqueles que possuem DCNT. 

 

2. INTRODUÇÃO 

No Brasil as Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT) vêm constituindo um dos 

maiores problemas de saúde pública (BRASIL, 2011). Entre as DCNT de maior 

prevalência na população idosa as mais comuns são a Hipertensão Arterial 

Sistêmica e o Diabetes Mellitus. 

O Idoso é definido no Brasil como todo indivíduo com 60 anos ou mais. Indivíduos 

acima desta faixa etária destacam-se por apresentar um declínio funcional 

acentuado, podendo eventualmente se tornar um idoso fragilizado o que ocasionaria 

uma diminuição significativa em sua qualidade de vida (BRAGA et al, 2011). 

A perda do equilíbrio é um processo natural associado ao envelhecimento, que 

tende a progredir ao longo dos anos (MUJDECI, 2012). No entanto, sofrer uma 

queda pode levar o idoso ao isolamento social, decorrentes do medo de novas 

fraturas e perda da independência funcional, ocasionando a imobilidade e 

impossibilitando de continuar realizando as suas Atividades de Vida Diária (AVD) 

(FELICIANI et al, 2011). Dá-se aí a importância de se buscar um envelhecimento 

com qualidade de vida de modo que se possa sentir prazer em viver. 
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3. OBJETIVO 

Analisar o efeito das DCNT na qualidade de vida dos idosos. 

 

4. METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa transversal, descritivo-exploratória, com abordagem 

quantitativa, que se encontra em andamento, e vêm sendo desenvolvida nas 

dependências das UBSs do Distrito Central do Município de Guarulhos-SP. A 

amostra até momento é de sessenta e três idosos, sendo acompanhados nas UBSs. 

O projeto foi avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade 

Bandeirantes de São Paulo - protocolo nº 303/12. Para coleta de dados, foram 

utilizados os instrumentos WHOQOL-OLD e WHOQOL-BREF (instrumentos World 

Health Organization Quality of Life) e Escala de Equilíbrio de Berg. Para análise 

estatística dos dados foi utilizado o programa SPSS 20.0. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

As informações foram obtidas por meio de questionários respondidos pelos idosos e 

preenchidos pelos entrevistadores nas dependências das UBS, após validação 

prévia. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Observa-se que na região central de Guarulhos/SP dentre todos os entrevistados, 

61,9% corresponde à população idosa feminina, e 38,1% a população idosa 

masculina.  

O instrumento WHOQOL-OLD utilizado para mensuração do nível de qualidade de 

vida dos indivíduos entrevistados é divido em seis facetas principais, sendo elas: 

autonomia, morte e morrer, participação social, relacionamento íntimo, 

funcionamento sensorial e atividades passadas, presentes e futuras. As questões 

contém um grau de avaliação que variam dentro de uma escala de 0 à 5, onde 0 

representa a pior avaliação e 5 a melhor avaliação da questão.  

A questão relacionada à autonomia para o idoso refere-se ao grau de independência 

em sua vida diária, destaca-se neste aspecto a liberdade que este possui para tomar 

suas próprias decisões e o respeito explícito por aqueles com quem convive em 

relação a sua independência (BRAGA et al, 2011). Foram essas facetas/questões 
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que tiveram melhor pontuação para os entrevistados, alcançando escore superior á 

4 pontos. 

Apesar do envelhecer afetar diretamente o funcionamento do sistema sensorial do 

idoso, os entrevistados apresentaram um nível de funcionamento sensorial 

considerado adequado, onde todos os fatores relacionados obtiveram uma 

pontuação média de 3,5 pontos.  

O outro instrumento utilizado foi a Escala de Equilíbrio de Berg, que buscou verificar 

o equilíbrio dinâmico e estático dos indivíduos idosos. Os resultados demonstraram 

que de acordo com a faixa etária os idosos apresentavam diferentes graus de 

limitações, quando avaliados em relação à capacidade de permanecer em pé 

usando o apoio de somente uma perna, 22,23% dos idosos com 60 e 70 anos e 

30,16% dos idosos na faixa de 71 e 80 anos apresentaram algum tipo dificuldade. 

Sendo que o maior índice de perda de equilíbrio se encontra na população de 71 a 

80 anos de idade. 

De acordo Feliciani et al (2011), as alterações do controle postural tende ocorrer 

gradativamente durante o processo de envelhecimento aumentando assim o risco de 

quedas. Nesta pesquisa, os dados encontrados são semelhantes aos obtidos pelo 

autor, ficou evidente que o envelhecimento pode trazer limitações na vida do idoso, 

ocasionando,  ao longo dos anos, uma diminuição da sua autonomia.  
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