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1 Resumo 

Introdução: O envelhecimento da população é um fenômeno que está acontecendo 

no mundo todo, tendo relevância em todas as sociedades, na medida em que ocorre 

o aumento no número de idosos há também um aumento na demanda de 

atendimento na área de saúde, assim é necessário fazer um diagnóstico dessa 

população para melhor atendê-los. Objetivo Identificar o perfil sociodemográfico e 

as atividades de vida diária da população idosa da área de abrangência da unidade 

básica de saúde do Perequê Mirim, no município de Caraguatatuba, São Paulo. 

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.  Resultado esperado: Espera - se 

que os resultados obtidos neste estudo ofereçam subsídios para um melhor 

desenvolvimento de ações, atividades para melhorar a qualidade de vida, 

proporcionando benefícios a saúde e à vida social desses idosos. 

 

Palavras-Chaves: 1- Envelhecimento; 2- Idoso; 3- Saúde do idoso; 4-Políticas 

públicas 

 

2 Introdução 

O envelhecimento é um processo natural caracterizado por mudanças 

psicológicas, fisiológicas e sociais, que todos os seres humanos irão vivenciar no 

decorrer da vida, uma criança envelhece conforme sua idade aumenta, este 

desenvolvimento se difere do que se chama de envelhecimento populacional que 

acontece quando há um aumento no número de população idosa no total da 

população (FREITAS et al., 2011). 

Atualmente a sociedade está vivenciando o envelhecimento populacional, 

e segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2016) em 1940 

esperaria viver em média 45,5 anos e já no ano de 2015 a expectativa de vida 

passou a ser 75,5 anos, isso significou um aumento de 30,0 anos de vida.  

A qualidade de vida da população idosa pode ser prejudicada pelo 

contexto social que convive e por doenças crônicas, que irá atrapalhar a sua 

autonomia, tornando necessários cuidados especiais (MENDES et al.2005). 

 

 



3 Objetivo  

Identificar o perfil sociodemográfico e as atividades de vida diária da 

população idosa da área de abrangência da unidade básica de saúde do Perequê 

Mirim, no município de Caraguatatuba, São Paulo. 

 

4 Metodologia 

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

abordagem quantitativa, com a população idosa que residem na área de 

abrangência da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Perequê Mirim, no 

município de Caraguatatuba, São Paulo.  Na UBS atuam cinco equipes da unidade 

de saúde da família (USF), atendendo aproximadamente 639 idosos moradores da 

região. 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.  

Para coleta de dados foi elaborado um cronograma de visita domiciliar 

com o Agente Comunitário de Saúde, de modo que não interfira nas suas atividades 

laborais, sendo que os encontros com os idosos acontecem em visita domiciliar e na 

UBS do Perequê Mirim. Nos encontros foi utilizado um formulário que está dividido 

em duas partes, na primeira parte constam os dados sociodemográficos dos idosos: 

idade, sexo, situação conjugal, com que mora, se trabalha e na segunda parte 

constam dados sobre as atividades de vida: as atividades que gostam de realizar e 

as suas atividades cotidianas. Os idosos foram convidados a participar do estudo e  

informados sobre os objetivos e finalidades assim como a forma de participação e 

orientados sobre os questionamentos do formulário; foram informados sobre a 

participação voluntária, sem que haja qualquer tipo de represália caso não 

concordem em participar. 

 

5 Desenvolvimento 
 

Foi utilizada uma amostra de 10% da população moradora da região, 

tendo a predominância do sexo masculino (N=34; 53,12%) em relação ao sexo 

feminino (N=30; 46,87%), essa pequena acedência do sexo masculino difere de 



outros estudos que na sua grande maioria tem um número maior do sexo feminino, 

como o caso de uma pesquisa que ocorreu no ano de 2011, na cidade Guarapuava 

no Paraná, em que se teve 64,3% do sexo feminino.    

A maioria dos idosos relatou que não sentem nenhuma dificuldade ao 

realizar as atividades básicas de vida diária (AVD) e as atividades instrumentais de 

vida diária (AIVD), sendo que as atividades que mais costumam realizar no dia a dia 

são cozinhar (N=40; 29,41%) e limpar a casa (N=38; 21,32%) e as principais 

atividades que gostam de realizar são assistir televisão (N=50; 20,32%), conversar 

(N=49; 19,91), ouvir músicas (N=42; 17,07%). 

 

6 Resultados preliminares  

Participaram da pesquisa 64 idosos de ambos os sexos, havendo (N=34; 

53,12%) do sexo masculino e (N=30; 46,87%) do sexo feminino, a idade variou de 

60 a mais de 90 anos, tendo predominado a faixa etária de 60 a 70 anos (N=39; 

60,93%), estando (N=29; 45,31%) casados e N=16; 25% viúvo (a), residindo (N=35; 

41,17%) com esposas ou maridos e (N=22; 25,88%) com filhos e enteado, sendo 

que a maior parte não trabalha (N=55; 85,93), (N=35; 52,17%) estudaram o primeiro 

grua e N=15; 23,43% nunca estudaram.  
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