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INDICADORES DE SAÚDE E SUBISIDIOS PARA A MELHORIA DA QUALIDADE 

DE VIDA 

Resumo 

Objetivo: O objetivo desse estudo foi quantificar e descrever os indicadores de 

saúde da população idosa que reside no entorno da universidade e propor subsídios 

para melhoria da qualidade de vida. Método: é um estudo descritivo de revisão 

sistemática da literatura e levantamento de dados sobre as dificuldades que 

implicam na qualidade de vida de idosos do entorno da universidade. 

Desenvolvimento e resultados preliminares: quanto a indicadores de saúde para 

subsídios para a melhoria da qualidade de vida deve-se ter claro qual metodologia 

será utilizada para a coleta de dados, pois este termo é intimamente ligado aos 

padrões sociais e culturais de cada região e cada ser tem suas necessidades 

humanas as quais devem ser respeitadas. Se levado em consideração o foco nas 

necessidades humanas e não em características limitantes como doenças, o caso 

da visão humanística da enfermagem será observado que modelos como Utilitarista 

e o modelo da Qualidade de Vida terão resultados mais assertivos em relação aos 

modelos Biomédicos e o modelo OMS. 

1. Introdução 

Indicadores de saúde são medidas que expressam o nível de saúde de uma 

determinada população e permitem ao pesquisador identificar a qualidade de vida 

dos indivíduos1. A utilização de instrumentos para a avaliação da qualidade de vida 

tem sido reconhecida como importante área do conhecimento científico no campo da 

saúde, pois permite ao pesquisador reunir fatores que contribuem para melhorar ou 

piorar o estado de saúde dos indivíduos2. A população idosa tem características 

próprias de morbidade e mortalidade que devem ser pesquisadas e utilizadas como 

parâmetros para intervenções que previnam os agravos e a morte. A diminuição da 

qualidade de vida e por consequência de saúde pode ser indicada pela interferência 

na autonomia e independência que a doença crônica causa nos idosos acometidos.  

Um dos papéis do enfermeiro junto ao idoso é a educação em saúde e, para 

tanto é necessário que domine o saber sobre o processo de envelhecimento 

saudável e patológico. Assim, conhecer os indicadores de saúde dos idosos 

possibilitará reunir informações e critérios para justificar e estruturar programas de 

intervenção em saúde, como as atividades educativas que aplicadas de forma eficaz 

promovem transformações sociais. Justifica-se assim as pesquisas nessa área.3 
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2. Objetivo 

O objetivo desse estudo foi quantificar e descrever os indicadores de saúde 

da população idosa que reside no entorno da universidade e propor subsídios para 

melhoria da qualidade de vida. Nessa etapa do estudo focou-se em identificar 

segundo a literatura os principais indicadores utilizados e fornecer subsídios para o 

desenvolvimento de novos indicadores para coleta de dados da população idosa da 

região. 

3. Método 

Este é um estudo descritivo de revisão sistemática da literatura sobre as 

dificuldades no processo ensino-aprendizagem apresentados no curso de graduação 

em enfermagem na atualidade. A pesquisa realizada consiste na busca de artigos 

científicos sobre o tema, publicados em periódicos nacionais, na língua portuguesa, 

no período de junho de 2010 a junho de 2016. Foram consultadas as bases de 

dados, SIBINet-USP e SCIELO, sendo os parâmetros de busca definidos com base 

em descritores padronizados da DeCS. Na SIBINet-USP, aplicaram-se os termos da 

DeCS, (assistência integral a saúde do idoso OR curso de enfermagem OR alunos 

de enfermagem OR educação em enfermagem OR qualidade de vida) AND (ensino 

OR aprendizagem OR dificuldade). Para a busca na Scielo foram utilizados os 

mesmos termos, observando os mesmos limites da SIBINet-USP. Em etapas 

subsequentes haverá a categorização dos dados encontrados e definição de 

indicadores para a qualificação da população idosa da região. Após categorização 

de dados a coleta de dados será realizada por meio de instrumentos que 

mensuraram indicadores de saúde, já validados e reconhecidos no Brasil. O banco 

de dados coletado será construído por meio de ferramenta Excel® e tratado por 

meio de estatística descritiva – frequência simples (número absoluto) e relativa 

(porcentagem), medidas de tendência central e de variabilidade, ou seja, média, 

mediana, desvio padrão, valor mínimo e máximo. Os dados serão apresentados por 

meio de gráficos e de tabelas. Os resultados encontrados serão discutidos a luz da 

literatura pertinente ao assunto. 

4. Desenvolvimento e Resultados preliminares 

 Análises e classificação de dados são instrumentos fundamentais para a 

definição de populações e necessidades a elas pertinentes, ações governamentais 

de saúde são pautadas por informações baseadas em indicadores e que tem sua 

revalidação periodicamente conforme as metodologias avaliadas¹. Quanto a 
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indicadores de saúde fundamentalmente é necessária a escolha mais assertiva em 

relação ao modelo de gestão implementado pela unidade de saúde ou gestão 

pública, entre os modelos mais utilizados em nações como o Brasil, onde as ações 

de saúde são pautadas pelas recomendações da Organização Mundial de Saúde 

(OMS) e o modelo biomédico, sendo estes os mais comuns a nível mundial pode-se 

observar a utilização do modelo biomédico e modelo seguido pela OMS quando o 

foco está na classificação das doenças que limitam a qualidade de vida da 

população idosa, porém quando relacionada a área de enfermagem onde o foco é o 

indivíduo com a necessidade de qualidade de vida outros modelos podem ser mais 

úteis e viáveis, tais como modelos utilitaristas e modelos da qualidade de vida. Estes 

modelos têm como foco o padrão custo-utilidade, custo-efetividade1,2 e para este 

presente estudo será o padrão utilizado para definição das variáveis importantes 

para entendimento e definição do termo “Qualidade de Vida” para a população em 

evidência no presente estudo. É importante o entendimento de que qualidade de 

vida tem características distintas em culturas, políticas e países diferentes, tão logo 

devem ser respeitadas para a idoneidade do processo. 
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