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Qualidade de vida de idosos da comunidade e de instituições de longa
permanência: estudo comparativo1

Luciano Magalhães Vitorino2
Lisiane Manganelli Girardi Paskulin3
Lucila Amaral Carneiro Vianna4

Objetivos: comparar a percepção da qualidade de vida entre idosos da comunidade de Porto Alegre,
RS, e idosos institucionalizados do interior de Minas Gerais e identificar fatores associados à qualidade
de vida entre esses idosos. Método: trata-se de investigação que utilizou dados secundários, a partir
de dois estudos epidemiológicos transversais. A amostra foi de 288 idosos da comunidade e 76
institucionalizados. Utilizaram-se instrumentos de caracterização sociodemográfica e Whoqol-bref
para avaliação da qualidade de vida. Resultados: na análise bivariada, evidenciou-se que idade, sexo,
escolaridade, autoavaliação de saúde e lazer apresentaram diferenças estatisticamente significantes
entre ser institucionalizado ou não. Da mesma forma, os domínios de qualidade de vida psicológico e
relações sociais apresentaram diferenças estatisticamente significantes. Na análise multivariada, as
variáveis que permaneceram com correlação significante no domínio psicológico foram escolaridade,
avaliação de saúde e lazer e no domínio relações sociais, escolaridade e idade. Conclusão: o fato de
o idoso ser institucionalizado não influenciou na percepção da qualidade de vida dos idosos, mas,
sim, as características sociodemográficas e de saúde.
Descritores: Qualidade de Vida; Envelhecimento; Idoso; Estudo Comparativo.
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Quality of life of seniors living in the community and in long term care facilities:
a comparative study
Objectives: to compare the perceptions of quality of life (QOL) and to identify factors associated with
QOL among seniors living in the community in Porto Alegre, RS and institutionalized seniors from
the countryside of Minas Gerais, Brazil. Method: this study used secondary data from two crosssectional epidemiological studies. The sample consisted of 288 seniors living in the community and
76 institutionalized seniors. An instrument addressing socio-demographic data and the WHOQOLBREF were administered. Results: bivariate analysis showed that age, gender, schooling, selfreported health, and leisure presented statistically significant differences between institutionalized
and non-institutionalized seniors. The Psychological and Social Relationships domains also
presented statistically significant differences. The variables that presented significant correlation
in multivariate analysis in relation to the Psychological domain were education, assessments
of health, leisure and in relation to the Social domain, education and age. Conclusion: being
institutionalized did not influence the older adults’ perceptions of QOL, but the socio-demographic
characteristics and self-assessments of health did.
Descriptors: Quality of Life; Aging; Aged; Comparative Study.

Calidad de vida de los ancianos de la comunidad y en instituciones de larga
estancia: estudio comparativo
Objetivos: comparar la percepción de la calidad de vida (CV) entre ancianos de la comunidad
en Porto Alegre / RS y ancianos institucionalizados en Minas Gerais e identificar factores
asociados a la calidad de vida entre esos ancianos. Método: en esa investigación, se utilizaron
datos secundarios a partir de dos estudios epidemiológicos transversales. La muestra fue de 288
ancianos de la comunidad y 76 institucionalizados. Se utilizaron instrumentos de caracterización
sociodemográfica y WHOQOL-BREF para evaluación de la CV. Resultados: en el análisis bivariado,
se evidenció que edad, sexo, escolaridad, auto evaluación de la salud y recreación mostraron
diferencias estadísticamente significativas entre ser institucionalizado o no. Los dominios de
CV Psicológico y Relaciones Sociales presentaron asociación. En el análisis multivariado, las
variables que permanecieron con correlación en el Dominio Psicológico: escolaridad, evaluación
de salud, recreación y, en el Dominio Relaciones Sociales, escolaridad, edad. Conclusión: ser
institucionalizado no influyó en la percepción de la CV de los ancianos, mientras las características
sociodemográficas y de salud influyeron.
Descriptores: Calidad de Vida; Envejecimiento; Anciano; Estudio Comparativo.

Introdução
A qualidade de vida (QV) é um construto definido de

de não estarem sujeitos ao viés do observador, enquanto

vários modos, pois aspectos culturais, éticos, religiosos

os subjetivos possibilitam que as pessoas emitam juízos

e pessoais influenciam a forma como ela é percebida e

sobre temas que envolvem a sua própria vida(2). No

as suas consequências . Apesar das diferentes definições

campo da saúde, o conceito de QV emergiu a partir de

para o termo, existe concordância entre grande parte dos

um movimento de humanização na área e de valorização

autores de que, para avaliar QV, é necessária a utilização

de outros parâmetros de avaliação, além dos sintomas ou

de abordagem multidimensional .

dados epidemiológicos, como incidência e prevalência das

(1)

(1)

A QV se estabelece, também, a partir de parâmetros

doenças(3).

objetivos e subjetivos. Os parâmetros subjetivos seriam

O grupo World Health Organization Quality of Life

o bem-estar, a felicidade e a realização pessoal, entre

Assessment(4) definiu QV tendo por base a percepção do

outros, e os objetivos estariam relacionados à satisfação

indivíduo de sua posição na vida. Esse grupo desenvolveu

das necessidades básicas e daquelas criadas em uma dada

o instrumento WHOQOL-100 para avaliar a QV, com a

estrutura social. Os parâmetros objetivos têm a vantagem

colaboração de 15 centros de diferentes países, numa
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perspectiva transcultural(5). A seguir, desenvolveu o módulo

alta porcentagem de idosos nos Estados em estudo e

WHOQOL-OLD, que, a partir do instrumento WHOQOL-100

relaciona-se, ainda, à escassez de trabalhos dessa

e seguindo o mesmo percurso metodológico, realiza

natureza, pois há poucos estudos que avaliam a QV de

avaliação específica para idosos e deve ser usado de modo

idosos no Brasil e menos ainda que a comparem em

complementar ao primeiro .

diferentes contextos de vida.

(3)

O cenário internacional apresenta crescente interesse
na avaliação e melhoria da qualidade de vida (QV) das

Método

pessoas idosas e nos conceitos de envelhecimento bemsucedido e ativo(6). As pessoas envelhecem em diferentes
contextos: desde o envelhecer na comunidade até nas
instituições de longa permanência. Visando analisar
o envelhecer nesses diferentes contextos e apoiar as
intervenções dos serviços de saúde que compõem a rede
de atenção ao idoso, a proposta neste estudo foi comparar
a qualidade de vida de idosos de duas regiões brasileiras,
cenários de pesquisa de uma tese de doutorado(7),
realizada em Porto Alegre, RS, e uma dissertação de
Mestrado, desenvolvida em Pouso Alegre e Santa Rita do
Sapucaí, MG(8).
Tanto o Rio Grande do Sul (RS) como Minas
Gerais (MG) possuíam população de 60 anos e mais
acima da média nacional e esperança de vida também
semelhante, nos dois Estados (71,9 anos e 71,8 anos,
respectivamente). No Brasil, em 2010, das 13.933.173
pessoas

que

não

sabiam

ler

e

escrever,

39,2%

correspondia à população com idade superior a 60
anos(9). No que tange ao contexto do cuidado no Brasil,
sabe-se que as leis brasileiras asseguram direitos ao
idoso de permanecer com sua família e comunidade, no
entanto, muitos dependerão de cuidados em instituição
de longa permanência para idosos (ILPI), devido a fatores
culturais, fragilidade no arranjo familiar e disponibilidade
de serviços alternativos(10).
A transferência do próprio lar para uma ILPI
representa sempre um grande desafio para o idoso, pois
esse se depara com uma transformação muitas vezes
radical do seu estilo de vida(11). O ambiente deverá ser
estimulante, de forma a proporcionar um conjunto de
experiências que permitam à pessoa idosa manter-se
ativa, independente, tendo sempre em vista contribuir
para melhor QV no processo de institucionalização(12).
Assim, as questões que norteiam o presente estudo
são: existe diferença entre a percepção de qualidade de
vida de idosos moradores na comunidade e em instituições
de longa permanência, em duas regiões brasileiras
selecionadas? Fatores como sexo, idade, escolaridade,
autoavaliação de saúde, possuir atividade de lazer e
número de filhos, quando controlados estatisticamente,
interferem nessas percepções?
O

interesse

em

comparar

os

achados

das

investigações anteriormente mencionadas emergiu da
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Realizou-se pesquisa com dados secundários, a partir
de estudos epidemiológicos transversais, desenvolvidos
no município de Porto Alegre, RS, em 2004, e em Pouso
Alegre e Santa Rita do Sapucaí, MG, em 2010. O primeiro
campo de estudo foi um distrito urbano de Porto Alegre
(Distrito Sanitário Noroeste), que possuía a segunda
maior proporção de idosos na cidade. De acordo com
o Censo de 2010(9), havia 129.905 habitantes nessa
região, representando 9,28% da população do município.
Desses, 19,71% eram idosos. Com área de 20,73km2, o
Distrito Noroeste apresentava densidade demográfica de
6.266,52 habitantes por km2(9). Essa região é bastante
heterogênea em termos de condições socioeconômicas.
A amostra probabilística do estudo foi constituída por 292
pessoas idosas(7).
O segundo cenário de estudo foi na região sul de
Minas Gerais, em Pouso Alegre: com área urbana de
40,4km² e rural de 504,9km². Em 2009, sua população
era de 127.974 habitantes, sendo 11.477 idosos (9,0%)
. A cidade de Santa Rita do Sapucaí tem área de 321km2

(9)

e sua população em 2009 era de 36.150 habitantes,
sendo 3.522 (9,7%) idosos acima de 60 anos(9). A
amostra do segundo estudo foi constituída por 76 idosos.
Os dados do primeiro estudo foram coletados por meio
de inquérito domiciliar e, no segundo estudo, nas ILPIs,
por amostragem não probabilística por quotas(8). As duas
pesquisas incluíram participantes acima de 60 anos com
condições de responder, sem ajuda de instrumentos de
pesquisa, e utilizaram instrumentos semelhantes, o que
permitiu abordar variáveis socioeconômicas, demográficas
e de QV.
A QV foi avaliada pelo instrumento Whoqol-Bref(5). O
instrumento é uma versão abreviada do WHOQOL-100 que
contém 26 questões, sendo duas gerais sobre QV geral e
satisfação com a saúde e as demais 24 representando cada
uma das 24 facetas que compõem o instrumento original.
É composto por quatro domínios: físico, psicológico,
relações sociais e meio ambiente, e quanto mais alto o
escore melhor a QV, entretanto, não há ponto de corte
para sua classificação(3).
As variáveis utilizadas dos bancos de dados foram:
sexo,

idade,

estado

conjugal,

escolaridade,

possuir

atividade de lazer, número de filhos e autoavaliação de
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Resultados

saúde. Essas variáveis já foram utilizadas em outros
estudos sobre a temática(13). Foram ainda utilizadas como

Quanto ao perfil sociodemográfico e de saúde dos

variáveis para avaliar a QV os quatro domínios presentes

idosos participantes do estudo verificou-se, conforme a

no WHOQOL-Bref, além da questão geral sobre QV.

Tabela 1, que as faixas etárias predominantes entre os

Os dados foram gerenciados por meio do programa
frequência

idosos da comunidade do RS foram de 60 a 69 e de 70

absoluta e relativa, média e desvio-padrão. Os testes

a 79 anos com igual distribuição (42,7%), e que entre

de qui-quadrado de Pearson e de qui-quadrado com

os idosos das ILPIs de MG houve predominância na faixa

correção

SPSS

18.0,

com

análise

descritiva

de

e

etária de 80 anos ou mais (42,1%). A média de idade entre

teste t de Student foram utilizados para comparar as

os idosos do RS foi de 71,23 anos (DP±7,51), enquanto a

proporções e as médias das variáveis estudadas entre

dos idosos institucionalizados foi de 76,5 anos (DP±9,51)

os dois grupos de idosos. Para comparar a qualidade

para p<0,001. O sexo feminino apresentou predominância

de vida de idosos entre esses dois grupos, foi realizada

(67,4%) entre os idosos gaúchos, enquanto entre os

também a análise de regressão de Poisson, com

idosos institucionalizados de MG foi identificada proporção

variâncias robustas múltiplas. Para compor os modelos,

semelhante de homens e mulheres (50%). Quanto à

os domínios 2 (psicológico) e 3 (relações sociais) foram

escolaridade, grande parte (66,7%) dos idosos do RS

as variáveis dependentes, pois obtiveram nível de

possuía ensino fundamental (antigo primário e ginásio),

significância máximo de p<0,20 na análise bivariada.

enquanto os idosos mineiros com ensino fundamental

As variáveis independentes e de interesse para a

representaram 89,5% da amostra estudada. A grande

correlação foram: ser institucionalizado (ou não) e as

maioria dos idosos da comunidade do RS possuía alguma

variáveis sociodemográficas e de saúde que obtiveram

atividade de lazer (92,0%), já nas ILPIs apenas 48,7%

nível de significância máxima de p<0,20, na análise

relataram praticar alguma atividade. Houve pequena

bivariável. O nível de significância adotado para a

diferença na autoavaliação do estado de saúde entres os

análise multivariável foi de 0,05, sendo considerados

dois grupos de idosos, a maioria considerava-se saudável:

estatisticamente significativos valores de p<0,05.

81,1% dos idosos da comunidade e 72,4% das ILPIs de

de

continuidade

(quando

necessário)

Os projetos foram aprovados pelos comitês de Ética

MG. Na análise da associação entre essas variáveis, todas

em Pesquisa, da Universidade do Vale do Sapucaí de Pouso

apresentaram diferenças estatisticamente significantes

Alegre, MG, (Protocolo nº1289/10) e da Universidade

(p<0,005), com maior proporção de mulheres, de

Federal de São Paulo (Protocolo nº0423/04). Todos os

grupos etários mais jovens, com maior escolaridade, com

participantes assinaram o termo de consentimento livre

atividades de lazer e melhor avaliação de saúde entre os

e informado.

idosos da comunidade do RS.

Tabela 1 – Perfil sociodemográfico e de saúde dos idosos. Rio Grande do Sul e Minas Gerais, Brasil, 2012
Variáveis sociodemográficas e de saúde

Idosos da comunidade RS

Idosos institucionalizados MG

Total

f%

Total

f%

60–69

123

42,7

20

26,3

70–79

123

42,7

24

31,6

80 ou mais

42

14,6

32

42,1

Masculino

94

32,6

38

50,00

Feminino

194

67,4

38

50,00

analf/prim incomp.

64

22,4

61

80,30

Prim comp/ginásio

127

44,3

7

9,20

Médio/superior

96

44,3

8

10,52

Sim

265

92,0

37

48,70

Não

23

8,0

39

51,30

p

Faixa etária (anos)
0,000*

Sexo
0,005*

Escolaridade
0,000*

Lazer
0,000*

Autoavaliação - estado de saúde
Saudável

231

81,1

55

72,40

Doente

54

18,9

21

27,60

Missing

3

0

0

0

*qui-quadrado; †qui-quadrado com continuity correction; nível de significância p<0,005
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Foi encontrado ainda que a média de filhos entre os

domínios de QV 1 (físico), 2 (psicológico) e 3 (relações

idosos do RS foi de 2,9 (DP±1,88), enquanto entre os

sociais) entre os idosos da comunidade do RS, porém, não

respondentes de MG a média foi 1,89 filhos (DP±3,10),

houve diferença estatisticamente significativa no domínio

também com diferença estatisticamente significativa

1. Já os idosos institucionalizados apresentaram escores

(p<0,001).

mais altos no domínio 4 (meio ambiente) e na QV geral,

Na Tabela 2 observam-se maiores escores nos

mas sem diferença estatisticamente significativa.

Tabela 2 - Média e desvio-padrão dos valores dos domínios de qualidade de vida e qualidade de vida geral do WHOQOLBref dos idosos. Rio Grande do Sul e Minas Gerais, Brasil, 2012
Idosos da comunidade RS

Idosos institucionalizados MG

p*

Domínio 1 – físico

Domínios e QV geral

68,61 (DP±18,26)

63,60 (DP±22,14)

0,730

Domínio 2 – psicológico

69,69 (DP±15,33)

65,19 (DP±17,62)

0,044†

Domínio 3 – rel. sociais

75,10 (DP±17,27)

67,87 (DP±20,31)

0,002†

Domínio 4 – m. ambiente

65,09 (DP±16,19)

66,20 (DP±15,42)

0,594

QV geral

69,81 (DP±19,01)

69,83 (DP±19,18)

0,995

*t de Student; nível de significância p<0,005
†

Tabela 3 - Resultados da regressão linear múltipla para o domínio 2-psicológico do WHOQOL-Bref e variáveis de interesse.
Rio Grande do Sul e Minas Gerais, Brasil, 2012
Variável

Diferença no escore

Beta

p

Ser institucionalizado

3,550

0,090

0,143

Sexo masc

2,426

0,073

0,132

Autoaval. saúde–saudável

11,201

0,286

0,000

Escolaridade
analf/prim incomp

1,000

–

–

prim completo/ginásio

6,981

0,212

0,001

médio/superior

11,062

0,315

0,000

Ter atividade lazer

6,752

0,161

0,003

Idade (em anos)

0,066

0,034

0,500

Número de filhos

0,065

0,009

0,855

R²=0,23

O modelo de regressão, no qual a variável dependente

o domínio relações sociais como variável dependente em

foi o domínio psicológico com as seguintes variáveis

relação às variáveis de interesse: institucionalização,

de

autoavaliação

sexo, autoavaliação de saúde, escolaridade, lazer, idade e

de saúde, escolaridade, lazer, idade e número de filhos

interesse

institucionalização,

sexo,

número de filhos. O modelo de regressão explicou 6,5%

explicaram 23% da variância do domínio psicológico de QV.

da variância desse domínio. As variáveis de interesse

As variáveis que mais contribuíram por ordem de influência

que contribuíram para explicar o modelo, por ordem

foram ensino médio/superior (β=0,315; p=0,000), ser

de influência, foram: escolaridade com nível primário

saudável (β=0,286; p=0,000), primário completo/ginásio

completo/ginásio

(β=0,212; p=0,001) e lazer (β=0,161; p=0,003). As

nível médio/superior (β=0,150; p=0,032) e idade (β=

demais variáveis, inclusive ser institucionalizado, não

0,118; p= 0,036). As demais variáveis, inclusive ser

foram estaticamente significativas quando controladas.

institucionalizado, não foram estaticamente significativas

(β=0,160;

p=0,021),

escolaridade

Os idosos com maiores níveis de escolaridade

quando controladas. Os idosos com maior nível de

(médio ou superior e primário completo ou ginásio),

escolaridade perceberam-se com melhor QV no domínio

que se percebiam saudáveis e que possuíam atividade

relações sociais do que aqueles que não possuíam

de lazer, perceberam-se com melhor QV nesse domínio,

escolaridade ou tinham primário incompleto (em média

com pontuação que variou de 11 a 6 pontos a mais do

6 pontos a mais nos que possuíam ensino médio/superior

que aqueles que eram analfabetos ou tinham primário

e também 6 pontos a mais nos que tinham primário

incompleto, dos que se percebiam doentes ou não tinham

completo/ginásio). Os idosos mais velhos também se

atividade de lazer.

perceberam com melhor QV (em média 0,25 pontos a

A Tabela 4 mostra o resultado da regressão utilizando
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Tabela 4 - Resultados da regressão linear múltipla para o domínio 3-relações sociais do WHOQOL-Bref e variáveis de
interesse. Rio Grande do Sul e Minas Gerais, Brasil, 2012
Variável

Diferença no escore

Beta

p

Institucionalizado

-2,657

-0,059

0,383

Sexo masc

0,043

0,001

0,983

Autoaval. saúde–saudável

3,163

0,071

0,190

Escolaridade
analf/prim incomp

1,000

–

–

prim completo/ginásio

6,033

0,160

0,021

médio/superior

6,033

0,150

0,032

Ter atividade lazer

3,110

0,065

0,279

Idade (anos)

0,259

0,118

0,036

Número de filhos

0,641

0,077

0,149

R²=0,065

Discussão

mulheres idosas(16-17). Esse achado se deve à política local
das ILPIs que disponibilizam igual número de vagas para

A avaliação da QV entre os idosos tem sido estratégia

ambos os sexos. Estudo comparativo entre a QV de idosos

importante para descrever a satisfação nessa fase da vida e

institucionalizados e da comunidade na Coreia, confirmou

auxiliar na definição de estratégias de políticas locais. Porém,

a grande predominância do sexo feminino em ambas as

há escassez de estudos comparativos de QV de idosos que

situações(15). A predominância do sexo feminino entre os

residem em ILPIs e na comunidade em distintos cenários. O

idosos é uma realidade internacional, podendo-se citar

presente estudo permitiu realizar uma comparação entre a

estudos no Canadá(17), Alemanha(16) e, principalmente,

QV e a percepção dos idosos, que residem nas ILPIs em MG

com o avançar da idade(18).

e na comunidade de Porto Alegre, RS, e avaliar as principais

No Brasil, a realidade não é diferente. Em estudo com

características sociais, demográficas, econômicas e de saúde

3.295 ILPIs brasileiras (o que representava 92,8% das

que influenciam a QV.

instituições no país, em 2008), 57,3% dos residentes eram

Percebeu-se que a maior concentração dos idosos

do sexo feminino(19). A longevidade das mulheres pode ser

com 80 anos ou mais era de institucionalizados. Em

confirmada pela pirâmide etária populacional de países

estudo realizado no Irã, 85% dos idosos da comunidade

tanto desenvolvidos quanto em desenvolvimento(9-10).

apresentaram entre 65 e 79 anos(14). Já no Sul do

Há diversos fatores que podem explicar essa diferença,

Brasil, estudo comparativo entre os idosos da ILPI e da

destacando-se, nos países em desenvolvimento, a maior

comunidade reforçou os resultados do presente estudo,

exposição à mortalidade por causas externas em faixas

no qual 52,5% dos idosos institucionalizados tinham 80

etárias jovens, principalmente homicídios e acidentes de

anos ou mais e 83,8% dos idosos da comunidade tinham

trânsito(10).

entre 60 e 79 anos

.

(10)

Em relação à escolaridade, observou-se que os idosos

A média de idade entre os idosos da comunidade foi

gaúchos apresentaram maior nível de escolaridade que os

menor do que entre os institucionalizados. Na Coreia, país

idosos institucionalizados de Minas Gerais. Provavelmente,

em desenvolvimento, os achados foram similares aos do

o trabalho na zona rural ao longo da vida, pela maioria dos

presente estudo(15). Já em estudo realizado no Canadá,

institucionalizados, dificultou seu acesso às escolas.

país que vem enfrentando o processo de envelhecimento

Na presente análise ficou evidenciada a maior prática

há mais tempo, os idosos das ILPIs tinham, em média, 10

de atividades de lazer entre os idosos da comunidade de

anos a mais(16). Pode-se inferir que, na realidade, um forte

Porto Alegre. Isso pode estar relacionado às melhores

preditor para a institucionalização é a idade avançada.

oportunidades nessa última e também à não adesão às

Pois a cada década que passa o risco da incapacidade

atividades de lazer oferecidas pelas ILPIs em questão. A

funcional dobra assim como há maior desenvolvimento de

limitação ou ausência das atividades de lazer nas ILPIs

doenças crônicas(10).

é fator que agrava e proporciona o desenvolvimento

As idosas da comunidade do RS eram em maior número

do sedentarismo e comprometimento da capacidade

em relação ao sexo masculino, diferente da realidade dos

funcional, além de sintomas depressivos nos idosos(20).

idosos institucionalizados de MG, onde havia a mesma

A atividade de lazer possui forte influência sobre a

proporção entre os sexos. Essa igualdade distingue de

socialização, desenvolvimento da saúde física e mental

outras realidades de ILPIs na proporção entre homens e

dos idosos(21).
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observaram-se

Ao se realizar a analise multivariável do domínio

melhores percepções do estado de saúde entre os

Mesmo

com

pouca

diferença,

psicológico, as variáveis que ainda explicaram a diferença

idosos da comunidade quando comparado aos idosos

na percepção de QV foram: percepção de saúde e lazer. Em

institucionalizados. Sabe-se que autoavaliação negativa

estudos realizados com idosos da comunidade ou idosos

do estado de saúde é forte preditor de mortalidade,

institucionalizados que avaliaram os fatores associados

incapacidade funcional e saúde mental dos idosos(22).

à QV, à melhor autoavaliação em saúde e à realização

Um determinante para melhor autoavaliação da saúde

de atividades de lazer também foram identificadas como

é o nível de instrução das pessoas que facilita o acesso

relacionadas com melhor percepção de QV(20,24), mas

e aceitação das informações para o autocuidado

. Isso

vinculadas ao domínio meio ambiente do WHOQOL-Bref

é confirmado pelas características dos idosos do RS que

ou à media geral das facetas do WHOQOL-OLD. O idoso

apresentaram melhores níveis de estudo e autoavaliação

geralmente possui mais tempo livre no aspecto social

no estado de saúde.

e mental. É possível que, quando não estimulados, ou

(23)

Ao comparar os quatro domínios e QV geral entre

envolvidos com atividades e tendo objetivos, podem se

os idosos, evidenciaram-se maiores pontuações entre

sentir isolados, desmotivados e apresentem o aspecto

os idosos da comunidade nos domínios 1 (físico), 2

emocional comprometido. Essa situação pode se dar tanto

(psicológico) e 3 (relações sociais), mas apenas o segundo

no contexto domiciliar como institucional.

e o terceiro domínio com diferença estatisticamente

Destaca-se, ainda, que, na análise multivariável

significativa. Estudos realizados na Coreia, América Latina

no domínio de relações sociais, houve associação com

e EUA, que compararam QV entre idosos institucionalizados

a variável idade (p<0,05), o que pode estar relacionado

e não institucionalizados, evidenciaram resultados opostos

ao fato de que, com o avanço da idade, a rede de

ao desta pesquisa, no que se refere ao domínio psicológico.

relações do idoso tende a diminuir. Sabe-se que idosos

Nesses estudos foram identificados melhores escores entre

que apresentam vida social intensa possuem melhores

os moradores das ILPIs. É possível que os participantes

percepções de QV(3). Na análise multivariável no domínio

das investigações citadas possam ter desenvolvido maior

relações sociais, a associação das variáveis foi fraca e que

bem-estar

o modelo de regressão explicou apenas 6,5% da variância

mental,

amenizado

sintomas

depressivos,

decorrentes de amizades, fontes de prazer e socialização em

do domínio.

função de condições locais e/ou questões socioeconômicas

Destaca-se que, quando as variáveis de interesse

e culturais(15). A participação social é forte indicador para

foram

o bem-estar do idoso. Acredita-se que o isolamento social

múltipla, o fato de ser institucionalizado ou residir na

possui ligação com o declínio da saúde mental e física. Esse

comunidade não demonstrou diferença nos índices de

isolamento pode se dar tanto entre idosos institucionalizados

QV com significância estatística. Estudos internacionais

como da comunidade, dependendo das condições de vida

identificaram diferenças nas percepções de QV nesses

às quais o indivíduo está exposto. Sabe-se, ainda, que

dois contextos(15). Parece que as condições de vida social,

a presença do idoso em atividades em grupos, contribui

econômica e de saúde pregressas desses idosos são os

satisfatoriamente para melhor autoestima e autonomia(10).

fatores que mais influenciam a percepção da QV. Esses

É importante enfatizar que cabe aos coordenadores das

achados reforçam ainda a heterogeneidade do processo

ILPIs desenvolverem estratégias estimuladoras para as

de envelhecimento.

controladas

por

meio

de

regressão

linear

relações sociais como atividades culturais, lazer, atividade
física entre os idosos institucionalizados, pois, certamente,

Conclusão

se não forem estimulados poderão ter a percepção da
QV reduzida. Variáveis relacionadas à participação social

Ser institucionalizado ou residir na comunidade nas

podem ser incluídas em outros estudos a fim de confirmar

regiões selecionadas não teve influencia na qualidade

essas inferências.

de vida nos modelos de análise realizados. Já os fatores

Os idosos com maior escolaridade reportaram de

idade, escolaridade, autoavaliação de saúde e possuir

modo estatisticamente significativo, melhores índices de

atividade de lazer, quando controlados estatisticamente,

QV na análise multivariável nos domínios psicológico e de

interferiram na percepção da QV dos idosos estudados.

relações sociais. Em estudo onde se analisaram fatores

Os

associados à QV, relacionada à saúde, no Irã, também

percebiam, de modo geral, com pior QV porque eram

identificou-se que menor nível educacional está associado

mais velhos, tinham piores condições socioeconômicas

à infelicidade e às dificuldades nas relações sociais entre

e piores condições de saúde. Avaliações e intervenções

os idosos

de enfermagem no contexto da atenção básica e das

.

(14)
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