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1. RESUMO

O envelhecimento populacional é real. Esse fato leva

a tona questões acerca de como viver  ativamente

esta  fase.  O  objetivo  do  estudo  foi  avaliar  a

qualidade de vida de idosos que tenham uma vida

ativa,  traçar  o  perfil  destes  e  identificar  suas

condições de saúde referida.  A metodologia foi  de

abordagem qualitativa  com dados  quantitativos  de

natureza  descritiva.  O  instrumento  utilizado  foi  o

questionário  WHOQOL-Bref  e  uma  ficha

sociodemográfica.  O  perfil  sociodemográfico  foi

constituído por 35 idosos com média de idade de 77

anos para os homens e 72 anos para as mulheres

com presença da quarta idade, 80 anos. Identificam-

se  como  aposentados,  embora  uma  quantidade

expressiva ainda exerça atividades remuneradas. A

grande  maioria  é  casada  com  destaque  para

divorciados,  viúvas  e  solteiros.  Representam  os

papéis  sociais  de  pais  e  avós,  a  maioria  tem

escolaridade entre ensino fundamental e médio com

presença de idosos com ensino superior, sendo que

as idosas possuem maior escolaridade. A maioria é

da religião católica com presença de evangélicos e

espíritas.  A saúde referida avaliaram como boa ou

regular. Participam de atividades físicas regulares e

estão socialmente inseridos. Na avaliação de suas

qualidades de vida consideram boa, estão satisfeitos

com a saúde,  com o sono,  com a capacidade de

desempenhar  as  atividades  do  dia  a  dia  e  do

trabalho,  consigo  mesmas  e  com  as  relações

pessoais, sexuais, com o apoio dos amigos, com as

condições onde moram, com os serviços de saúde e

com os transportes. Não dependem diretamente de

tratamento  médico  para  levar  sua  vida  diária,



conseguem aproveitar a vida, consideram que a vida

tem  sentido  extremo  e  têm  uma  concentração

considerada boa no desenvolvimento de atividades.

Consideram-se  seguros,  em  ambiente  saudável,

com disposição para o trabalho, sem problemas com

sua aparência física, acreditam ter lazer e uma boa

locomoção. Apresentam satisfação com as finanças

e  o  acesso  a  informações.  No  entanto  os  idosos

pesquisados têm sentimentos negativos, o que não

interferiu  no  resultado  final  positivo  da  avaliação.

Esse  fato  merece  precaução  por  ser  um fator  de

risco  para  a  saúde  do  idoso  devendo  ser  melhor

investigado. O  estudo  chama  a  atenção  para  a

reflexão  sobre  a  diversidade  do  envelhecer,  a

feminização da velhice e a presença de idosos que

continuam trabalhando após a aposentadoria. Estes

aspectos  são  importantes  para  o  desenvolvimento

de  políticas  públicas  direcionadas  ao  idoso  nas

áreas da saúde. 

Palavras – chave:  Qualidade de vida,  idoso,  vida

ativa

2. INTRODUÇÃO

No Brasil as pessoas com 60 anos ou mais de idade

representam 12,1% dessa população total que é de

cerca de 193.946.886 habitantes. Em 2025 será a

sexta população com o maior número de idosos no

mundo,  chegando  a  cerca  de  32  milhões,  esses

número nos leva a pensar em melhores condições

de vida e necessidades diferentes das requisitadas

há trinta anos. (IBGE, 2011).

O  processo  de  envelhecimento  é  multifatorial  e

envolve  alterações  neurológicas,  estruturais,

funcionais  e  químicas  interferindo  nas  vertentes

socioculturais,  psicológicas  e  econômicas,



independente  de  ser  um envelhecimento  sadio  ou

patológico. (SANTOS, 2009).

Embora  o  fato  de  envelhecer  acarrete  em

dificuldades  para  o  desempenho  de  atividades  de

vida diária e vida prática, pela diminuição do próprio

sistema fisiológico, psicológico e motor do corpo. Os

idosos  contemporâneos  podem  contribuir  para  a

sociedade  e  muitos  ainda  trabalham,  seja  por

necessidade ou prazer, derrubando o estigma que a

aposentadoria antigamente carregava. 

Sendo assim, o convívio, atividades e papéis sociais

vivenciados tendem a aumentar ou permanecer de

forma atuante, já que essa nova terceira idade está

em plenas  condições  para  ter  um envelhecimento

ativo, o qual consiste no processo de otimização das

oportunidades de saúde, participação e segurança,

com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à

medida que as pessoas ficam mais velhas, além da

participação  contínua  nas  questões  sociais,

econômicas,  culturais,  civis  e  espirituais.  (OMS,

2005),

A qualidade  de  vida  segundo a  OMS (1994)  é  “a

percepção que o indivíduo tem de sua posição na

vida dentro do contexto de sua cultura e do sistema

de  valores  de  onde  vive,  e  em  relação  a  seus

objetivos, expectativas, padrões e preocupações. É

um conceito amplo que incorpora de uma maneira

complexa a saúde física de uma pessoa, seu estado

psicológico,  seu  nível  de  dependência,  suas

relações sociais,  suas crenças e sua relação com

características  proeminentes  no  ambiente”.  A

habilidade do indivíduo em manter sua autonomia e

independência,  à  medida  que  envelhece,  é  o

diferencial para uma velhice com qualidade.



3. OBJETIVOS

Geral:  Avaliar  a  qualidade  de  vida  de  idosos

considerados ativos. Específicos: Traçar o perfil dos

idosos  participantes  do  estudo;  Identificar  as

condições de saúde referida pelos idosos 

4. METODOLOGIA

Abordagem  qualitativa  apresentando  dados

quantitativos, de natureza descritiva.  Günther (2006)

explica  que  o  que  une  estes  dois  tipos  de

abordagem é o fato de eles partirem de perguntas

essencialmente qualitativas em que uma abordagem

depende da outra. Essa abordagem coloca-se para

o  pesquisador  chegar  a  um resultado  que  melhor

contribua para a compreensão do fenômeno e para

o  avanço  do  bem-estar  social.  Foram  sujeitos

pessoas  com  idade  de  60  anos  ou  mais  que

participam  de  forma  ativa  da  comunidade  onde

vivem num total de 35 sujeitos

4.1 INSTRUMENTOS DE COLETA

1- Ficha de dados sociodemográficos

2- WHOQOL-Bref :  este questionário baseia-se no

pressuposto  de  que  qualidade  de  vida  é  um

construto subjetivo, multidimensional e composto por

dimensões  positivas  e  negativas,  avaliando  quatro

domínios  (físico,  psicológico,  relações  sociais  e

ambiente), incluindo questões de avaliação global de

qualidade de vida. É composto por 26 questões na

versão do instrumento em português. (FLECK et al.,

1999).

4.3 PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS

A pesquisa  foi  aprovada  pelo  Comitê  de  Ética  da

Universidade  do  Sagrado  Coração,  através  da

Plataforma Brasil, com o parecer de n0 305.178 de

29/05/2013 e o CAAE de n0 16027813.0.0000.5502.



Os entrevistados foram convidados de acordo com o

caráter  de  acessibilidade,  através  de  abordagem

informal,  foram  informados  sobre  os  objetivos  da

pesquisa, sigilo dos dados e a preservação de suas

identidades.  Assinaram o Termo de Consentimento

Livre  e  Esclarecido  e  responderam  a  ficha

sociodemográfica e, em seguida o WHOQOL – Bref. 

5. DESENVOLVIMENTO

Realizou-se um estudo piloto com uma amostra de

dois sujeitos a fim de se avaliar a adequação dos

instrumentos.  Durante a entrevista,  as informações

foram transcritas logo após cada resposta do sujeito

entrevistado.  Os  35  idosos  levaram em média  30

minutos  para  responder  ao  questionário  e  não

solicitaram  ajuda  para  preenchê-lo.  Não  fizeram

comentário  sobre  o  questionário.  Os  dados  foram

analisados, categorizados e comparados a literatura.

6. RESULTADOS

6.1 Perfil sociodemográfico dos idosos

Participaram deste estudo 35 idosos, 8 idosos e 27

idosas  pertencentes  a  Bauru  e  região.  Os  idosos

estavam na faixa etária entre 60-94 anos com uma

média de idade de 77 anos e as idosas entre 60-84

anos com média de idade de 72 anos. Com relação

ao estado civil dos idosos 75% são casados e 25%

divorciados. As idosas, 44,4% são casadas, 25,9%

viúvas,  11,1% divorciadas,  11,1% solteiras  e  7,4%

separadas.  Os idosos (100%) são pais  de 1 a 10

filhos e avós de 2 a 7 netos. Das idosas, 85,1% são

mães  de  1  a  5  filhos  e  avós  de  1  a  10  netos.

Somente 14,8% das idosas afirmam não ter filhos.

Quanto à escolaridade, 62,5% dos idosos estudaram

somente  até  quarta  série  do  ensino  fundamental,

12,5%  da  quinta  a  oitava  série  do  ensino



fundamental,  12,5%  terminou  o  ensino  médio  e

12,5% o ensino superior.  Quanto às idosas 37,0%

terminaram  o  ensino  superior,  3,7%  tem  superior

incompleto, 22,2% o ensino médio, 11,1% o ensino

fundamental,  3,7% fez somente da quinta a oitava

série e 22,2% cursou até a quarta série do ensino

fundamental. A renda da maioria dos idosos (50%) é

de  um  salário  mínimo,  37,5%  de  dois  a  cinco

salários e 12,5% de seis a dez salários. Já as idosas

com um salário mínimo representam 14,8%, de dois

a cinco salários o percentual é de 33,3% e, 48,1%

disseram  ter  uma  renda  de  seis  a  dez  salários

enquanto 3,7% não têm renda sobrevivendo à custa

de familiares.  A pesquisa mostra que a renda dos

idosos dos dois gêneros provém da aposentadoria

(87,5%  idosos  e  85,1%  das  idosas),  salvo  a

percentagem  de  14,  8%  de  idosas  e  12,5%  de

idosos que referiram ainda estar  exercendo a sua

profissão.  Percebeu-se  que  o  tempo  de

aposentadoria variava de 5 a 48 anos para os idosos

e de um a 20 anos para as idosas. Quanto à religião

dos idosos a maioria foi de católicos (87,5% idosos e

81,4% idosas),  em seguida de evangélicos (12,5%

idosos e 7,4% idosas),  7,4% (idosas) pertencentes

ao  espiritismo  e  3,7%  (idosas)  metodistas.  No

quesito medicação 87,5% de idosos e 85,1% idosas

fazem uso ficando uma minoria de 12,5% (idosos) e

14,8% (idosas) referirem que não tomam medicação.

6.2 Estado de saúde auto-referido pelos idosos

Com relação à saúde, tanto homens como mulheres,

avaliaram  sua  saúde  como  boa  ou  regular.  Esta

questão também está atrelada a categoria inserção

social  e  atividade  física,  em que  todos  os  idosos

referem participar de algum tipo de atividade, sendo



as mais referidas à caminhada e a hidroginástica e a

dança.  Freqüentam  a  igreja,  bailes  e  alguns

desenvolvem  atividades  de  voluntariado  em  sua

comunidade.

6.3 Avaliação da Qualidade de Vida - WHOQOL-Bref

Consideram  suas  qualidades  de  vida  boa,  estão

satisfeitos  com  a  saúde,  com  o  sono,  com  a

capacidade de desempenhar as atividades do dia a

dia  e  do  trabalho,  consigo  mesmas  e  com  as

relações  pessoais,  sexuais,  com  o  apoio  dos

amigos,  com  as  condições  onde  moram,  com  os

serviços  de  saúde  e  com  os  transportes.  Não

dependem diretamente de tratamento médico para

levar sua vida diária, conseguem aproveitar a vida,

consideram que a vida tem sentido extremo e têm

uma  concentração  considerada  boa  no

desenvolvimento  de  atividades.  Consideram-se

seguros,  em  ambiente  saudável,  com  disposição

para o trabalho, sem problemas com sua aparência

física,  acreditam  ter  lazer  e  uma  boa  locomoção.

Apresentam satisfação com as finanças e o acesso

a  informações.  No  entanto  os  idosos pesquisados

têm sentimentos negativos, o que não interferiu no

resultado final positivo da avaliação.

7.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A idade média dos idosos foi  de 77 anos para os

homens e 72 anos para as mulheres. Vale chamar a

atenção para a presença da quarta idade (80 anos

mais). A grande maioria é casada com um destaque

para divorciados,  viúvas e solteiros.  A maioria dos

entrevistados são pais de 1 a 10 filhos e avós de 1 a

10  netos.  Observou-se  que  as  idosas  têm  uma

escolaridade melhor que os idosos e a presença de

idosos dos dois  gêneros com formação no ensino



superior. Quanto à renda, a maioria das idosas tem

uma renda de seis a dez salários enquanto que a

maioria  dos idosos é de um salário  mínimo.  Essa

renda provém da aposentadoria,  com presença de

idosos que ainda exercem atividades remuneradas.

Este fato marca a presença do idoso no mercado de

trabalho,  presença crescente em nossos dias,  que

segundo os estudiosos é conseqüência da melhora

das condições de saúde da população, resultado do

aumento da expectativa de vida e mais qualidade no

viver.  Observou-se  que  quanto  maior  o  tempo  de

aposentadoria  maior  é  a  sua  identificação  com  a

categoria  de  “aposentado”,  deixando  de  lado

inteiramente sua identidade ocupacional.  Quanto à

religião  dos  idosos  a  maioria  é  de  católicos  com

presença  de  evangélicos  e  espíritas.  As  idosas

apresentam  maior  diversidade  religiosa  que  os

homens idosos.Com relação à saúde, tanto homens

como mulheres, avaliaram sua saúde como boa ou

regular.  Esta  questão  também  está  atrelada  a

categoria inserção social e atividade física, em que

todos os idosos referem participar de algum tipo de

atividade, sendo as mais referidas à caminhada e a

hidroginástica e a dança. Freqüentam a igreja, bailes

e alguns desenvolvem atividades de voluntariado em

sua comunidade. Na avaliação da qualidade de vida,

os entrevistados em sua maioria,  considerando os

dois gêneros, considera sua qualidade de vida boa,

estão satisfeitos com a saúde, com o sono, com a

capacidade de desempenhar as atividades do dia a

dia e o trabalho, consigo mesmas e com as relações

pessoais, sexuais, com o apoio dos amigos, com as

condições onde moram, com os serviços de saúde e

com os transportes. Não dependem diretamente de



tratamento  médico  para  levar  sua  vida  diária,

conseguem aproveitar a vida, consideram que a vida

tem sentido extremo (tem um vínculo social positivo)

e  têm uma concentração que considerada boa no

desenvolvimento  de  atividades.  Consideram-se

seguros,  em  ambiente  saudável,  com  disposição

para  o  trabalho,  não  têm  problemas  com  sua

aparência  física,  acreditam  ter  lazer  e  uma  boa

locomoção. Apresentam satisfação com as finanças

e  o  acesso  a  informações.  Os  idosos  dos  dois

gêneros têm sentimentos negativos, o único quesito

que  não  favorece  a  avaliação  de  vida  com

qualidade, porém não interferiu no resultado final da

avaliação. Esse fato por ser um fator de risco para a

saúde  do  idoso  deve  ser  melhor  investigado.  O

estudo  chama a  atenção  para  a  reflexão  sobre  a

diversidade do envelhecer, a feminização da velhice,

em acordo com os dados do IBGE e a presença de

idosos  que  continuam  trabalhando  após  a

aposentadoria. Estes aspectos são importantes para

o desenvolvimento de políticas públicas direcionadas

ao idoso em todas as áreas da saúde. Conhecer o

processo  de  envelhecimento  e  o  perfil  de  uma

determinada  população  faz-se  necessário,  como

também  é  importante  refletir  sobre  a  diversidade

desse  envelhecer,  em  sua  especificidade  e

peculiaridades,  discutindo  suas implicações para o

Estado,  as famílias e a sociedade como um todo,

propondo políticas públicas com ações voltadas ao

perfil  sociodemográfico  correspondente,  nas  mais

diversas  áreas,  promovendo qualidade,  num

momento  em  que  a  população  brasileira  caminha

para uma maioria de velhos.
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