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RESUMO 

Introdução: O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial, e com o 

aumento da população idosa, torna-se necessário o atendimento especializado, e ao 

saber o perfil da demanda torna-se uma vantagem para formular estratégias para 

promoção em saúde dessa faixa etária. Objetivo: Identificar o perfil 

sociodemográfico e as atividades de vida diária da população idosa da área de 

abrangência da unidade básica de saúde Tinga, da cidade de Caraguatatuba SP. 

Método: Foi realizado um estudo de caráter descritivo e exploratório, em campo, 

com abordagem quantitativa, utilizando um formulário com questões sobre o perfil 

sociodemográfico e as atividades de vida diária. Resultados esperados: Espera-se 

que este estudo ofereça subsídios para um melhor desenvolvimento de ações e 

atividades para melhorar a qualidade de vida desses idosos. 

 

INTRODUÇÃO 

No Brasil, é considerado idoso aquele com idade igual ou maior a 60 

anos, que terá então os direitos concedidos à este pela lei assegurada pelo estatuto 

do idoso, no que diz respeito ao direito à saúde pelo artigo 15 (BRASIL,2003). 

De acordo com o Caderno de atenção básica da pessoa idosa normas e 

manuais técnicos envelhecimento e saúde, os profissionais de saúde tem a função 

de planejar, organizar ações e acompanhar o estado de saúde da população, para 

isso é de grande importância saber o tipo de população que determinada região 

possui para estabelecer estratégias, o que envolve saber também como essa 

população está envelhecendo para então garantir um envelhecimento saudável da 

população em geral (BRASILIA,2006). 

 

OBJETIVO 

Identificar o perfil sociodemográfico e atividades de vida diárias da 

população idosa que abrange a região da unidade básica de saúde (UBS) do Tinga. 

 

MÉTODOLOGIA 

Foi realizado um estudo de caráter descritivo e exploratório, em campo, 

com abordagem quantitativa, na área de abrangência da Unidade Básica de Saúde 

do bairro Tinga no município de Caraguatatuba, sendo uma das unidades básicas de 

saúde (UBS) com maior demanda em Caraguatatuba, possuindo um cadastro total 



de aproximadamente 1600 idosos com mais de 60 anos. Para a realização da 

pesquisa de campo, foram selecionados entre 10 à 20% desse total, sendo incluídos 

os idosos que possuam idade acima de 60 anos e aceitarem participar assinando o 

Termo de consentimento livre e esclarecido – TCLE, e excluídos os idosos que não 

possuam condições cognitivas para responder as questões.  

Foi utilizado um formulário dividido em duas partes, sendo a primeira os 

dados sociodemográficos dos idosos: idade, gênero, raça, situação conjugal, se tem 

filhos, quantas pessoas residem na casa, se trabalha, e a segunda parte constam os 

dados sobre as atividades de vida diária: se pratica alguma atividade fisica, se sente 

dificuldade em realizar atividades, se alguém o ajuda, se possui alguma patologia e 

que tipo de atividade realiza durante o dia. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Durante a coleta, foi possível observar um número predominante de 

mulheres, caracterizado pela feminização da velhice, visto em outros estudos. 

Diferente de um estudo realizado no ano de 2002, que mostra um número maior de 

separados e viúvos, é possível observar uma alta porcentagem de casados, grande 

parte da população possui uma profissão, 87 (73,7%), mas apenas 16 (18,3%) 

desses a exercem, não são idosos sedentários, 96 (81%) dos idosos entrevistados 

relataram praticar pelo menos uma das atividades, são autônomos com baixos 

índices de dependência, onde apenas 37 (31,3%) relatou apresentar alguma 

dificuldade diária, entretanto, 17 (45,9%) relatou não receber ajuda, em relação as 

patologias, é possível notar um número alto de hipertensos, 77 (65%), em 

comparação a outros estudos, um de 2006 em Campinas e outro nos municípios de 

Amazônia Legal, MT, de 2013 é possível observar que a população idosa tem maior 

desenvolvimento da patologia, mas que mantem a sua porcentagem em torno dos 

60% à 70%, além disso 40 (33,8%) relatou possuir outra patologia além das 

questionadas, dentre elas, foi muito citado o hipotireoidismo. 

 

DADOS PRELIMINARES 

TABELA 1. Perfil sociodemográfico dos idosos residente da área de 
abrangência da Unidade Básica de Saúde do Tinga, 2018 

Variáveis N % 

1. Sexo Masculino 46 38,9 



  Feminino 72 61,0 

  TOTAL 118 100,0 

2. Situação conjugal Solteiro 7 5,9 

Casado   77 65,2 

Viúvo 19 16,1 

Separado 3 2,5 

Divorciado 12 10,1 

TOTAL 118 100,0 

3. Possui profissão? Sim 87 73,7 

Não 31 26,2 

TOTAL 118 100,0 

4. Ainda exerce? Sim 16 18,4 

Não 71 81,6 

TOTAL 87  100,0 

 
TABELA 2. Atividades de vida diária dos idosos residente da área   
de abrangência da Unidade Básica de Saúde do Tinga, 2018 

Variáveis N % 

1.possui alguma das 
patologias 

DIA 31 26,2 

HAS 77 65,0 

Outro 40 33,8 

2. atividade física Caminhada 42 35,5 

Bike 23 19,4 

Academia 4 3,3 

Outro 27 22,8 

TOTAL 96 81,0 

3.Dificuldades Sim 37 31,3 

Não 81 68,6 

TOTAL 118 100,0 

4. Alguém ajuda? Sim 20 54,0 

Não 17 45,9 

TOTAL 37 100,0 
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