
1 
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

 

 

 

 

 

 

KEYLLA TALITHA FERNANDES BARBOSA 

 

 

VULNERABILIDADE FÍSICA, SOCIAL E PROGRAMÁTICA DE 

IDOSOS ATENDIDOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DO 

MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, PARAÍBA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOÃO PESSOA - PB 

2015 

PR
OG

RA
M

A 
DE

 P
ÓS

-GR
ADUAÇÃO EM ENFERMAGEM

 - CCS/UFPB



2 
 

KEYLLA TALITHA FERNANDES BARBOSA 

 

 

 

 

VULNERABILIDADE FÍSICA, SOCIAL E PROGRAMÁTICA DE 

IDOSOS ATENDIDOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DO 

MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, PARAÍBA. 

 

 

 

Dissertação vinculada à linha de pesquisa Enfermagem e Saúde 

no Cuidado ao Adulto e Idoso, apresentada ao Programa de Pós-

graduação em Enfermagem, do Centro de Ciências da Saúde, da 

Universidade Federal da Paraíba, em cumprimento às exigências 

para a obtenção do título de Mestre em Enfermagem. 

Projeto de pesquisa vinculado: Dimensão objetiva e subjetiva 

do cuidado à saúde do idoso 

Linha de pesquisa: Enfermagem e Saúde no Cuidado ao Adulto 

e Idoso. 

Orientadora: Prof. Drª Maria das Graças Melo Fernandes 

 

 

 

 

JOÃO PESSOA - PB 

2015 



3 
 

KEYLLA TALITHA FERNANDES BARBOSA 

 

 

VULNERABILIDADE FÍSICA, SOCIAL E PROGRAMÁTICA DE 

IDOSOS ATENDIDOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DO 

MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, PARAÍBA. 

 

 

Aprovado em 11 de fevereiro de 2015 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

____________________________________________________ 
Profa. Drª. Maria das Graças Melo Fernandes 

Universidade Federal da Paraíba - UFPB 

 

 

____________________________________________________ 

Profa. Drª. Kátia Nêyla de Freitas Macêdo Costa 

Universidade Federal da Paraíba - UFPB 

 

 

___________________________________________________ 

Profa. Drª. Maria de Lourdes de Farias Pontes 

Universidade Federal da Paraíba – UFPB 

 

 

___________________________________________________ 

Profa. Drª. Patrícia Serpa de Souza Batista 

Universidade Federal da Paraíba – UFPB 

 

 

JOÃO PESSOA - PB 

2015 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATÓRIA  

 

À Deus por ter me proporcionado o dom da 

vida, dando-me sabedoria e serenidade para 

cumprir os seus traçados. Aos meus pais por 

todo amor e valores de vida a mim destinados. 

Ao meu amado esposo, por todo 

companheirismo, paciência e carinho ao longo 

da minha formação. À minha avó, Antônia, 

minha fonte eterna de inspiração. 

 



5 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Aos meus pais, Leila e Joacil, obrigada por cada incentivo, orações em meu favor e 

pela preocupação para que estivesse sempre andando pelo caminho correto, vocês me 

ensinaram valores que jamais serão esquecidos, obrigada!  

Ao meu esposo, Ary, por todo amor, carinho, paciência e força que tem me dedicado 

ao longo dos anos. Obrigada pelo incentivo e por suas palavras nos momentos difíceis, elas 

foram essenciais para a realização desse sonho. 

Agradeço especialmente a minha avó, Antônia, que mesmo sem saber despertou em 

mim o desejo de transmitir conhecimento ao próximo. Que Deus me conceda a metade da sua 

perseverança, força e dedicação. Aos meus familiares agradeço por todo apoio, cuidado, 

ensinamentos e sabedoria de vida. 

À Prof. Dra. Maria das Graças, por se dispor a me orientar e confiar na minha 

capacidade, me encorajando em todas as etapas com seus conhecimentos e incetivos para que 

a realização deste estudo se tornasse possível. Á professora Dra. Wilma Fontes, pelo carinho e 

solidariedade ao próximo, sem o seu apoio e contribuição era impossível está vivenciando 

esse momento. Agradeço também ao corpo docente do Programa de Pós Graduação em 

Enfermagem por me proporcionar o conhecimento não apenas racional mas a manifestação do 

caráter e afetividade da enfermagem no processo de formação profissional. 

À banca examinadora, por aceitar contribuir na elaboração desse estudo com 

imensuráveis contribuições, em especial à Prof. Dra. Kátia Neyla pela confiança, paciência e 

ensinamentos a mim destinados, principalmente durante o período do estágio docência.   

 Obrigada as minhas amigas amadas Camila Dubeux, Anna Gabriela Fernandes, 

Lorenna Fernandes, Irla Camboim, Tainara Barbosa e Fabiana Rodrigues, pelo 

companheirismo, amizade e preocupação e pela presença nos momentos de angústia e de 

felicidades. 

Aos meus colegas de classe, em especial Fabiana, Camila, Kaisy, Laura, Luanna e 

Danielma, a quem aprendi a amar e construir laços eternos. Obrigada por todos os momentos 

em que fomos estudiosos, brincalhões e cúmplices, porque em vocês encontrei verdadeiros 



6 
 

irmãos. Obrigada pela paciência, pelo sorriso, pelo abraço, pela mão que sempre se estendiaa 

quando eu precisava. Sem dúvida esta caminhada não seria a mesma sem vocês! 

Aos futuros companheiros de profissão, Anna Beatriz, Wiliana Alves, Sanni Moraes, 

Carlos Eduardo, Alany Bezerra, Menacela e Henrique Lacerda, agradeço pela disponibilidade, 

esforço e boa vontade em ajudar na construção desse estudo. Aos idosos que participaram e 

contribuíram na elaboração da pesquisa, meus sinceros agradecimentos. 

E finalmente agradeço a Deus, por me proporcionar a oportunidade de agradecer à 

todos que tornaram minha vida mais afetuosa, além de ter me dado uma família maravilhosa e 

amigos sinceros. Deus, que a mim atribuiu alma e missões pelas quais já sabia que eu iria 

trabalhar e vencer, agradecer é pouco diante de tamanha alegrias destinadas a mim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não tem alicerces. Sem  

prioridade, os sonhos não se tornam reais.  Sonhe, trace metas, estabeleça prioridade e  

corra riscos para executar seus sonhos.  Melhor é errar por tentar do que errar por se  

omitir! Não tenhas medo dos tropeços da jornada. Não podemos esquecer que nós,  

ainda que incompleto, fomos o maior aventureiro da história.” 

 

Augusto Cury 



8 
 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 -  Número de idosos selecionados por Distrito Sanitário de 

Saúde. João Pessoa – PB – Brasil - 2014. 

33 

Tabela 2 -  Distribuição das Unidades de Saúde da Família por Distrito 

Sanitário de Saúde. João Pessoa – PB – Brasil - 2014. 

33 

Tabela 3 - Seleção aleatória das Unidades de Saúde da Família e o total de 

idosos a serem investigados por Distrito Sanitário de Saúde. 

João Pessoa – PB – Brasil - 2014. 

34 

Tabela 4 - Distribuição das características sociodemográficas dos idosos. 

João Pessoa – PB - 2014 (n = 368). 

40 

Tabela 5 - Distribuição dos idosos conforme a autoavaliação da saúde e os 

problemas de saúde referidos - João Pessoa – PB – Brasil - 

2014 (n = 368). 

41 

Tabela 6 - Associação entre os idosos, conforme a presença ou não de 

vulnerabilidade física, e variáveis sociodemográficas - João 

Pessoa – PB – Brasil - 2014 (n = 368). 

42 

Tabela 7 - Associação entre os idosos, conforme a presença ou não de 

vulnerabilidade física, e problemas de saúde autorreferidos - 

João Pessoa – PB – Brasil - 2014 (n = 368). 

43 

Tabela 8 - Distribuição dos idosos fisicamente vulneráveis conforme a 

autoavaliação da saúde, dificuldade referida na mobilidade e no 

desempenho de atividades da vida diária - João Pessoa – PB – 

Brasil - 2014  (n = 368). 

44 

Tabela 9  - Distribuição da regressão linear dos indicadores que compõe o 

IVS. João Pessoa – PB – Brasil -  2014 (n = 368). 

46 

Tabela 10 - Distribuição dos idosos segundo as variáveis indicadoras de 

vulnerabilidade programática. João Pessoa – PB – Brasil - 

2014 

46 

Tabela 11 - Distribuição dos idosos segundo as variáveis indicadores de 

vulnerabilidade programática conforme o  IVS - João Pessoa – 

PB – Brasil - 2014 (n = 368). 

48 



9 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 -  Distribuição da população brasileira por faixas etárias nos anos de 

2000 a 2060. 

18 

Figura 2 -  Distribuição dos bairros e regiões do município de João Pessoa – PB. 31 

Figura 3 -  Classificação do Índice de Vulnerabilidade Social – IVS COGITARE 37 

Figura 4 - Distribuição dos idosos conforme a presença de vulnerabilidade física 

(VES-13). João Pessoa – PB – Brasil , 2014 (n=368). 

42 

Figura 5 - Distribuição dos idosos conforme a presença de vulnerabilidade social 

por meio do IVS. João Pessoa – PB – Brasil, 2014 (n=368). 

45 



10 
 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABVD Atividades Básicas da Vida Diária 

ACS  Agente Comunitário de Saúde 

AIDS Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

AIVD Atividades Instrumentais da Vida Diária 

CCS Centro de Ciências da Saúde 

DCNT Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

DS Distrito Sanitário 

DSS Determinantes Sociais de Saúde 

ESF Estratégia Saúde da Família 

HAS Hipertensão Arterial Sistêmica 

HIV Vírus da Imunodeficiência Humana 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IVS Índice de Vulnerabilidade Social 

OMS Organização Mundial da Saúde 

PNI Política Nacional do Idoso 

SIAB Sistema de Informação da Atenção Básica 

SPSS Statistical Package for Social Science 

SUS Sistema Único de Saúde 

USF Unidade de Saúde da Família 

VES-13 Vulnerable Elderly Survey 



11 
 

RESUMO 

BARBOSA, Keylla Talitha Fernandes. Vulnerabilidade física, social e programática de 

idosos atendidos na Atenção Primária de Saúde do município de João Pessoa, Paraíba. 

2015,103f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Pós-Graduação em Enfermagem. 

Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa. 

 

Introdução: a vulnerabilidade consiste em um constructo multidimensional em que 

condições comportamentais, socioculturais, econômicas e políticas interagem com os 

processos biológicos ao longo da vida. Embora pouco estudado na gerontologia, o citado 

conceito enfatiza a necessidade da ampliação do cuidado integral e contextualizado na saúde 

do idoso por meio do reconhecimento de aspectos individuais e coletivos. Objetivo: 

identificar a vulnerabilidade física, social e programática entre os idosos atendidos na 

Estratégia Saúde da Família do município de João Pessoa, Paraíba. Metodologia: trata-se de 

uma pesquisa descritiva, de corte transversal e abordagem quantitativa, realizada com 368 

idosos atendidos pela Estratégia Saúde da Família do referido município. A coleta de dados 

ocorreu entre os meses de fevereiro a abril de 2014, por meio de entrevista estruturada. O 

instrumento utilizado incluiu a caracterização sociodemográfica, o Vulnerable Elderly Survey 

(VES-13), o Índice de Vulnerabilidade Social (IVS), bem como questões referentes à 

vulnerabilidade programática. Os dados foram compilados e analisados com o auxílio do 

programa estatístico Statistical Package for the social sciences (SPSS) versão 20.0. Realizou-

se análise descritiva dos dados, regressão logística e testes de associações, considerando 

variável estatisticamente significativa quando p< 0,05. Projeto aprovado em Comitê de Ética 

do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba, sob nº 0658/13. 

Resultado: constatou-se que a maioria dos idosos pertencia ao sexo feminino (68,8%), com 

faixa etária entre 60 a 69 anos (45,9%), casados (39,9%), com 4 a 8 anos de estudo (32,6%) e 

renda familiar de 1,0 a 3,3 salários mínimos. No que diz respeito às condições clínicas, 

evidenciou-se que 84% dos idosos referiram possuir três ou mais doenças, destacando-se, 

entre elas, os problemas de visão (21,1%), hipertensão arterial (19,2%) e varizes (13,7%). 

Identificou-se, no presente estudo, que 52% dos indivíduos eram fisicamente vulneráveis, 

com predominância do sexo feminino (72,4%) e idade entre 70 a 79 anos. Apresentaram 

autoavaliação da saúde ruim, bem como dificuldades na mobilidade e realização das 

atividades da vida diária. Após análises, verificou-se que a maioria dos idosos residia em 

áreas de baixa vulnerabilidade social. Dentre a população investigada, a maioria não possuía 

plano privado médico ou odontológico, utilizando com maior frequência os serviços do 

Sistema Único de Saúde. Conclusão: a compreensão dos fatores que contribuem para a 

vulnerabilidade na pessoa idosa pode auxiliar os profissionais e os gestores de saúde na 

promoção de intervenções integrais e resolutivas para essa população. 

 

 

Descritores: Enfermagem; Idoso; Vulnerabilidade em saúde; Saúde pública. 
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ABSTRACT 

BARBOSA, Keylla Talitha Fernandes. Physical, social and programmatic vulnerability of 

elderly patients in primary health care in the city of João Pessoa, Paraíba. 2015,103f. 

Dissertation (Masters in Nursing) – Pós Graduação em Enfermagem. Universidade Federal da 

Paraíba, João Pessoa. 

 

Introduction: vulnerability consists of a multidimensional construct in which behavioral, 

socio-cultural, economic and political conditions interact with biological processes throughout 

life. Although there is little studied in gerontology, the quoted concept emphasizes the need 

for expansion of integral and contextualized care in the health of the elderly through the 

recognition of individual and collective aspects. Objective: identifying the physical, social 

and programmatic vulnerability among the elderly in the Family Health Strategy of the 

municipality of João Pessoa, Paraíba. Methodology: this is a cross-sectional descriptive 

survey of a quantitative approach, performed with 368 elderly served by the Family Health 

Strategy of the referred municipality. Data collection occurred between the months of 

February to April 2014, through structured interview. The instrument used included 

sociodemographic characterization, the Vulnerable Elderly Survey (VES-13), the Social 

Vulnerability Index (IVS), as well as issues related to programmatic vulnerability. The data 

were compiled and analyzed with the aid of the statistical program Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) version 20.0. Descriptive analysis was made of the data, and logistic 

regression tests of associations, considering statistically significant variable when p < 0,05. 

Project approved by the Ethics Committee of the Health Sciences Center of the Federal 

University of Paraíba, under paragraph 0658/13. Result: it was noted that most elderly were 

women (68,8%), with ages ranging between 60 to 69 years old (45,9%), married (39,9%), 

with 4 to 8 years of study (32,6%) and household income of 1.0 to 3.3 minimum wages. 

Regarding the clinical conditions, it was showed that 84% of the elderly reported having three 

or more of the diseases, highlighting, among them, the vision problems (21,1%), hypertension 

(19,2%) and varicose veins (13,7%). There was identified in the present study, that 52% of 

individuals were physically vulnerable, with female predominance (72,4%) and aged 70 to 79. 

Had bad health self-assessment as well as difficulties in the mobility and performance of 

activities of daily living. After analysis, it was found that the majority of elderly people 

resided in areas of low social vulnerability. Among the population investigated, most did not 

have medical or dental private insurance, using more frequently the single health system 

services (SUS). Conclusion: recognizing the factors that contribute to the vulnerability in the 

elderly person can assist professionals and health managers in promoting integral and 

resolutive interventions for this population. 

 
Descriptors: Nursing; Aged; Health vulnerability; Public health 
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RESUMEN 

BARBOSA, Keylla Talitha Fernandes. Vulnerabilidad física, social y programática de los 

pacientes ancianos en la atención de salud primaria en la ciudad de João Pessoa, 

Paraíba.2015.103f. Tesis (Maestría em Enfermería) – Pós Graduação em Enfermagem. 

Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa. 

 

Introducción: la vulnerabilidad consiste en un constructo multidimensional en el que las 

condiciones del comportamiento, socio-culturales, económicas y políticas interactúan con 

procesos biológicos durante toda la vida. Aunque poco estudiado en Gerontología, el 

concepto citado hace hincapié en la necesidad de expansión de la atención integral y 

contextualizada en la salud de los ancianos a través del reconocimiento de los aspectos 

individuales y colectivos. Objetivo: identificar la vulnerabilidad física, social y programática 

entre las personas mayores en la estrategia de salud de la familia del municipio de João 

Pessoa, Paraíba. Metodología: este es un estudio descriptivo transversal y con enfoque 

cuantitativo, realizado con 368 ancianos atendidos por la Estrategia de Salud de La Familia 

del dicho municipio. La recolección de datos se produjo entre los meses de febrero a abril de 

2014, a través de entrevista estructurada. El instrumento utilizado incluye caracterización 

socio-demográfica, el Vulnerable Elderly Survey (VES-13), el Índice de Vulnerabilidad 

Social (IVS), así como cuestiones relacionadas con la vulnerabilidad programática. Los datos 

fueron compilados y analizados con la ayuda del programa estadístico Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS) versión 20.0. Análisis descriptivo fue hecho de los datos, 

regresión logística y testes de asociaciones, mientras que estadísticamente significativa 

variable cuando p < 0,05. Proyecto aprobado en el Comité de Ética del Centro de Ciencias de 

la Salud de la Universidad de Federal de Paraíba, en el apartado 0658/13. Resultado: se 

observó que la mayoría de las personas mayores pertenecía a las mujeres (68,8%), con edades 

comprendidas entre 60 y 69 años (45,9%), casadas (39,9%), con 4 a 8 años de estudio (32,6%) 

y el ingreso familiar de 1,0 a 3,3 salarios mínimos. Con respecto a las condiciones clínicas, 

demostró que el 84% de los adultos mayores reportaron haber tenido tres o más de las 

enfermedades, destacando, entre ellos, los problemas de visión (21,1%), hipertensión (19,2%) 

y varices (13,7%). Identificados en el presente estudio, el 52% de los individuos eran 

físicamente vulnerables, con predominio femenino (72,4%) y de 70 a 79 años de edad. Tenía 

autoevaluación de mala salud, así como las dificultades en la movilidad y la ejecución de las 

actividades de la vida diaria. Tras el análisis, se encontró que la mayoría de las personas 

mayores residió en áreas de baja vulnerabilidad social. Entre la población investigada, la 

mayoría no tenía plan privado médico o dental, utilizando con mayor frecuencia los servicios 

del Sistema Único de Salud (SUS). Conclusión: comprender los factores que contribuyen a la 

vulnerabilidad de la persona mayor puede ayudar a profesionales y gestores de salud en la 

promoción de intervenciones integrales y resolutivas para esta población. 

 
Descriptores: Enfermeria; Anciano; Vulnerabilidad em salud; Salud pública. 
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1.1 Envelhecimento populacional 

O crescimento da população idosa é tido como uma das mais relevantes transições 

demográficas, acontecendo de modo rápido e abrupto, sobretudo nos países em 

desenvolvimento, sem adequado acompanhamento do progresso social e econômico. A 

transição demográfica pode ser sintetizada em três fases distintas: na primeira, verifica-se o 

aumento da taxa de fecundidade e mortalidade em decorrência dos numerosos casos de óbitos 

por doenças transmissíveis associadas à pobreza e à desnutrição
(1)

. Na segunda fase, observa-

se a melhoria das condições sanitárias e habitação, proporcionando a queda da mortalidade a 

qual influenciou o crescimento populacional e o aumento da expectativa de vida. Por fim, 

apresenta-se a terceira fase, em que há o declínio da fecundidade e da mortalidade, resultando 

em lento crescimento demográfico e, por sua vez, no envelhecimento populacional.  

Destaca-se que esse evento resulta da diminuição significativa das taxas de mortalidade, 

especialmente por doenças infectocontagiosas, como consequência da melhoria das condições 

de vida, incorporação de novas tecnologias e maior acesso aos serviços de saúde 
(1-2)

. 

Enquanto, em meados do século XX, as discussões baseavam-se nas causas e consequências 

do crescimento populacional, verifica-se que, no século XXI, a pauta são as causas e 

consequências da transição demográfica 
(3)

. 
 

As projeções demográficas demonstram uma significativa redução da mortalidade infantil 

e o crescimento expressivo da esperança de vida ao nascer do brasileiro. Verificou-se que a 

mortalidade infantil reduziu de 69,10 por mil nascidos vivos, em 1980, para 15,69 por mil em 

2012, enquanto a esperança de vida ao nascer aumentou de 62,6 anos, em 1980, para 74,6 

anos, em 2012. Estudos indicam que as reduções das taxas de natalidade, fecundidade e de 

mortalidade infantil tendem a diminuir as taxas de crescimento demográfico ao longo dos 

anos, como verificado em 2009, em que foi apresentada uma taxa de crescimento nacional 

inferior a 1% 
(3)

.  

Quantos aos índices relacionados à região Nordeste, verifica-se que ainda há 

características de uma população jovem. As crianças menores de 5 anos correspondiam, em 

1991, a 12,8% da população; em 2000, esse valor caiu para 10,6%, chegando a 8,0% em 

2010. Porém, evidencia-se o crescente aumento na proporção de idosos, tendo passado, em 

1991, de 5,1% para 5,8% em 2000 e 7,2% em 2010 
(4)

.   
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Nessa perspectiva, é possível evidenciar uma efetiva redução da população com menos de 

15 anos e a projeção do aumento significativo dos indivíduos maiores de 60 anos entre as 

décadas de 2000 e 2060, como demonstrado na Figura 1. 

Figura 1 – Distribuição da população brasileira por faixas etárias nos anos de 2000 a 2060. 

 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 

 

 

 

Fonte: IBGE. Diretoria de Pesquisas. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Projeção da população 

do Brasil entre 2000 a 2060. Revisão 2013. 

 

A população idosa que evidenciava um crescimento expressivo entre 2000 (8,2%) e 2010 

(10,2%) apresentará um inexorável desenvolvimento a partir de 2020, passando de 29,3 

milhões (13,8%) para 73,6 milhões (33,71%) de idosos em 2060, compondo mais de um 

quarto da população do país 
(4)

. 
 

Tais resultados demonstram que, até 2020, o Brasil apresentará uma estrutura etária com a 

redução da população infantil e o crescimento do número de idosos, com predomínio da 

população adulta. Entretanto, de acordo com as estimativas divulgadas em nível nacional, 

evidencia-se que, a partir de 2030, haverá a diminuição paulatina da população em idade 

produtiva, bem como o predomínio de idosos em relação ao número de crianças 
(3)

. 

Um reflexo dessas transformações pode ser observado também por meio das projeções 

estatísticas internacionais, em que, nos anos entre 2000 e 2050, a proporção de habitantes do 

planeta maiores de 60 anos irá duplicar, passando de 11% a 22%. Em números absolutos, este 

grupo passará de 605 milhões para 2000 milhões no decurso de meio século 
(5)

.  
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1.2 Envelhecimento humano 

 Reconhece-se o envelhecimento populacional como um fenômeno de amplitude 

mundial que oportuniza significativas reflexões em distintos domínios, como nos campos 

social, econômico e epidemiológico, exigindo demandas em termos de políticas públicas que 

possam proporcionar melhorias na condição de saúde e inserção ativa do idoso na sociedade. 

  O envelhecimento, um processo natural que, ao longo do tempo, impõe alterações 

diversas e produz efeitos estruturais e comportamentais que repercutem no contexto 

biopsicossocial e na qualidade de vida
(6)

, compõe-se de uma série de mudanças 

morfofuncionais, permeado por distintos componentes, desde processos fisiológicos, como os 

fatores hereditários e estilo de vida, como também aqueles inerentes ao contexto social ao 

qual o indivíduo pertence 
(7)

. Dessa forma, a velhice é um fenômeno heterogêneo e múltiplo, 

visto que está relacionado às formas materiais e simbólicas que identificam socialmente cada 

indivíduo, variando com a época, o local e a cultura em que vivem, apresentando-se em cada 

ser humano de modo singular 
(8)

.  

Considerando esses aspectos, o componente biológico destaca-se por ser mais visível 

no decorrer dos anos. Nesse contexto, pode-se definir o envelhecimento como um processo 

individual, dinâmico e progressivo, envolvendo alterações morfológicas, funcionais, sociais e 

psicológicas, tornando o indivíduo mais suscetível às agressões intrínsecas e extrínsecas 
(9)

. 

Convém salientar que hábitos de vida interagem comumente com a genética, tornando as 

consequências do envelhecimento variáveis de indivíduo para indivíduo. Por se tratar de um 

processo multidimensional, o envelhecimento pode ser analisado segundo diferentes 

perspectivas: biológica, social, intelectual, econômica, funcional e cronológica 
(10)

.  

Na análise do processo de envelhecimento, na perspectiva social, ressalva-se que o 

fenômeno é permeado por questões socioeconômicas, culturais e psicológicas, cuja ação 

social generalizada é de tratar os idosos com atitudes paternalistas, privando-os da função de 

interlocutores válidos e desrespeitando a sua individualidade. Evidencia-se ainda os conflitos 

intergeracionais que podem apresentar como consequência o isolamento e a solidão 
(11)

.  

Ademais, no que concerne aos critérios cronológicos, a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) determina que a pessoa idosa é todo indivíduo com sessenta anos ou mais, caso 

resida em país em desenvolvimento, e de sessenta e cinco anos ou mais desde que habite 

países desenvolvidos 
(12)

. No âmbito nacional, consubstanciando essa assertiva, verifica-se a 

Lei nº 8.842/94, que institui a Política Nacional do Idoso (PNI), a qual menciona que todo 
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cidadão com sessenta anos ou mais é considerado idoso 
(13)

. Essa classificação foi adotada 

para a definição de pessoa idosa no contexto desse estudo. 

 À medida que novos idosos são incorporados à população, evidencia-se o aumento de 

morbidades relacionadas ao envelhecimento, como a ocorrência de doenças crônicas e 

limitações funcionais. Em menos de 40 anos, o Brasil passou de um cenário de mortalidade 

inerente a uma população jovem para um quadro de enfermidades complexas e onerosas, 

evidenciando a transição de um perfil de mortalidade típico de um país jovem, para um perfil 

caracterizado por doenças múltiplas que perduram por anos, próprias das faixas etárias mais 

avançadas 
(1,14)

. 

A prevalência de algumas dessas doenças eleva-se a partir dos 60 anos, destacando-se:  

as doenças osteoarticulares, a hipertensão arterial sistêmica (HAS), as doenças 

cardiovasculares, o diabetes mellitus, as doenças respiratórias crônicas, a doença 

cerebrovascular e o câncer 
(15)

. Dessa forma, evidencia-se a transformação de uma situação de 

predomínio de mortalidade para outra, em que a morbidade é dominante, visto que, à medida 

que aumenta a esperança de vida e cresce o número de idosos, torna-se mais frequente a 

ocorrência de doenças crônicas não transmissíveis 
(1)

.  

Diante o exposto, ressalta-se que o entendimento sobre modificações inerentes ao 

processo do envelhecimento, aspectos físicos, psicológicos, socioculturais e históricos é 

essencial para assegurar a prática clínica, especialmente da enfermagem, e auxiliar na 

promoção de ações que favoreçam a saúde. Porém, para que se obtenha atenção qualificada 

e resolutiva a essa população, faz-se necessário abordar o processo de envelhecimento em 

sua multidisciplinaridade 
(16)

.
                                                            

 

Considerando os aspectos ora mencionados, o aumento da proporção de idosos na 

população brasileira suscita a discussão acerca da necessidade de instrumentos e modelos 

teóricos, que direcionem a prática em relação à saúde do idoso e compreendam a sua 

amplitude e complexidade. Para tanto, no contexto da gerontologia, explora-se o conceito da 

vulnerabilidade, definido como o estado de indivíduos ou grupos que, por alguma razão, têm 

sua capacidade de autodeterminação reduzida, podendo apresentar dificuldades para 

proteger seus próprios interesses devido a déficits de poder, inteligência, educação, recursos, 

força ou outros atributos 
(10)

. 
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1.3 Vulnerabilidade 

O termo vulnerabilidade, etimologicamente, deriva do latim, vulnerare = que pode 

ferir, e vulnerabilis = que causa lesão. Pode, assim, ser definido como a susceptibilidade de 

ser ferido, prejudicado, derrotado ou ainda como a capacidade de um indivíduo ou sistema 

sofrer danos em resposta a um estímulo – assim considerando, todo ser humano estaria 

vulnerável 
(17)

.
 
Nesse sentido, a Declaração Universal dos Direitos Humanos utiliza o 

conceito de vulnerabilidade para designar grupos ou indivíduos, jurídica ou politicamente 

fragilizados na promoção, proteção ou garantia de seus direitos de cidadania 
(18)

. 

No âmbito da bioética, considerando-se a definição proposta pela Resolução nº 

466/2012 do Conselho Nacional da Saúde, evidencia-se que a vulnerabilidade é um estado 

de pessoas ou grupos que, por quaisquer razões ou motivos, tenham a sua capacidade de 

autodeterminação reduzida ou impedida, ou de qualquer forma estejam impedidos de opor 

resistência, sobretudo no que se refere ao consentimento livre e esclarecido 
(19)

. 

No domínio da saúde, o termo vulnerabilidade é comumente empregado para denotar 

suscetibilidade das pessoas aos problemas e danos à saúde, admitindo-se que cada indivíduo 

possui um limiar de vulnerabilidade que, ao ser ultrapassado, resulta em adoecimento 
(20)

.
 
A 

abordagem do referido conceito no campo da saúde tem como propósito trazer os elementos 

abstratos associados e associáveis aos processos de adoecimento para planos de elaboração 

teórica mais concreta e particularizada 
(21)

. 

Diferentemente dos estudos de risco, as investigações conduzidas no marco teórico 

da vulnerabilidade buscam a universalidade, e não a reprodutibilidade ampliada de sua 

fenomenologia e inferência 
(21)

. Dessa forma, para a interpretação do processo saúde-doença, 

considera-se que enquanto o risco indica a probabilidade, a vulnerabilidade é um indicador 

de iniquidade e da desigualdade social que antecede o risco 
(20)

. 

 O conceito de vulnerabilidade procura responder à percepção de que a chance de 

exposição das pessoas ao adoecimento não é resultante de um conjunto de aspectos apenas 

individuais, mas também coletivos que geram maior suscetibilidade às doenças e, de modo 

inseparável, maior ou menor disponibilidade de recursos de todas as ordens para se proteger 

de ambos. As análises da vulnerabilidade buscam integrar eixos interdependentes de 

compreensão dos aspectos das vidas das pessoas, de comunidade ou, até mesmo, nações 
(22)

. 

Ressalta-se que alguns segmentos da sociedade são considerados mais vulneráveis ao 

adoecimento e morte, como jovens, idosos, mulheres, minorias raciais, pessoas com escasso 
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suporte social, pouco ou nenhum acesso à educação básica, baixa renda e desempregados. 

Salienta-se, ainda a ênfase de que a vulnerabilidade pode ser expressivamente afetada pela 

percepção que cada indivíduo ou grupo possui sobre o processo saúde-doença 
(20)

. 

Ante o exposto, o presente trabalho apoia-se no modelo proposto por Ayres et al, 

inicialmente utilizado nas questões relacionadas ao HIV e à AIDS, com a finalidade de 

avançar em relação às abordagens tradicionais, considerando que a possibilidade de 

exposição das pessoas ao adoecimento resulta de aspectos coletivos e contextuais 
(21-23)

. 

Ademais, a vulnerabilidade expressa os potenciais de adoecimento, de não adoecimento e de 

enfrentamento, relacionados a todo e cada indivíduo, buscando a síntese dos três planos – 

físico, social e programático, considerados como um todo indivisível e admitindo que os 

indivíduos podem apresentar diferentes graus de vulnerabilidade em cada um dos domínios 

ou na relação entre eles. Dessa forma, propõe uma estrutura que busca articular o indivíduo, 

num determinado contexto social, regido por certas políticas sociais e de saúde 
(21,24)

. 

Nessa perspectiva, o plano físico refere-se ao grau e à qualidade da informação que 

os indivíduos dispõem sobre os problemas de saúde, bem como a capacidade de elaboração 

e aplicação no seu cotidiano 
(21-22)

.
 

Compreende os aspectos biológicos, emocionais, 

cognitivos, atitudinais e concernentes aos fatores sociais, os quais influenciam o acesso aos 

serviços de saúde e ao cuidado durante a vida 
(5)

. 

No que diz respeito à vulnerabilidade social, evidencia-se que se atribui ao modo de 

obtenção das informações, como o acesso aos meios de comunicação, a disponibilidade de 

recursos cognitivos e materiais, a escolaridade, o poder de participar nas decisões políticas e 

institucionais, bem como as possibilidades de enfrentar barreiras culturais, estar livre de 

coerções violentas ou poder defender-se delas
(21-22)

. Destarte, deve-se considerar as 

condições culturais, econômicas e políticas caso se deseje compreender as razões pelas quais 

os indivíduos pensam, fazem e querem coisas que os expõem a um agravo de longa duração 

ou a eventos que não condizem com a qualidade de vida 
(25)

. 

Dentre os elementos inerentes à organização dos serviços, destaca-se o plano 

programático, que busca avaliar como as instituições, especialmente da saúde, educação, 

bem-estar social e cultura, atuam como elementos que reproduzem, quando não mesmo 

aprofundam, as condições socialmente dadas de vulnerabilidade 
(21-22

. Tal dimensão 

constitui-se na avaliação dos programas para responder ao controle de enfermidades, além 

do grau e qualidade de compromisso das instituições, dos recursos, da gerência e do 

monitoramento dos programas nos diferentes níveis de atenção 
(24)

. 
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O grau de vulnerabilidade submete-se a uma série de combinações dos elementos dos 

três domínios no momento atual, bem como as experiências relativas a cada um deles no 

passado e como lidaram e lidam com as facilidades e dificuldades da vida 
(21-22)

. O 

constructo ora apresentado auxilia na reflexão de como a presença ou a ausência de 

problemas físicos, psicológicos ou sociais podem influenciar a qualidade de vida e a 

percepção de saúde. 

 

1.4 Vulnerabilidade e envelhecimento 

 Dada a sua magnitude, o envelhecimento pode ser considerado uma relevante 

questão de saúde pública. Por se tratar de um processo multidimensional, que sofre 

influência de diversos fatores intrínsecos e extrínsecos, abordagens essencialmente 

biológicas não são satisfatórias para o delineamento de políticas públicas adequadas às reais 

demandas desse grupo, tornando-se, assim, imprescindível que o processo de 

envelhecimento seja analisado sob uma perspectiva mais abrangente 
(5)

. 

 Consubstancia essa demanda o fato de os idosos formarem um grupo especialmente 

exposto à vulnerabilidade, em virtude da ação de variáveis genético-biológicas, psicológicas 

e socioculturais que permeiam as mudanças fisiológicas e comportamentais típicas do 

envelhecimento 
(26)

. Considerando o exposto, assim como a imprescindibilidade de subsídios 

que possam aprimorar os serviços destinados a essa população, abordam-se os aspectos 

inerentes às dimensões da vulnerabilidade no âmbito da gerontologia. Autores sugerem que 

a utilização desse conceito possibilita a proposição de uma reconstrução ampliada e 

reflexiva das práticas em saúde relacionadas à promoção e à proteção da saúde do idoso 
(25)

.  

A exemplo, se considerar a doença do idoso como resultante de comportamentos de 

saúde inadequados ao longo da vida, como influenciadas apenas pelas condições biológicas 

e comportamentais, está se imputando, quase exclusivamente, ao indivíduo a 

responsabilidade por sua condição. Nega-se, assim, que aspectos coletivos e contextuais 

possam influenciar, de forma direta, o processo de envelhecer, resultando na adoção de 

estratégias pouco efetivas de promoção e prevenção da saúde 
(5)

. 

Diante das peculiaridades próprias do envelhecimento, ressalta-se que a 

vulnerabilidade entre os idosos possui características específicas que diferem das demais 

fases do ciclo vital 
(27)

. Em detrimento das alterações biológicas, o idoso torna-se menos 

capaz de manter a homeostase quando submetido a um estresse fisiológico. Tais 
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modificações indicam maior suscetibilidade à doenças crônicas, crescente vulnerabilidade e 

maior probabilidade de morte 
(25)

. 

 Associado ao aumento da prevalência de doenças crônicas, verifica-se o declínio 

progressivo da capacidade funcional do idoso, conduzindo a uma limitação ou perda total do 

desempenho de determinadas atividades, levando-o a experimentar uma sensação de 

vulnerabilidade em relação ao declínio físico e mental 
(28)

.  

Além disso, apesar do reconhecimento de que o envelhecimento populacional é uma 

conquista social, constata-se que ainda há a percepção de que, quando o ser humano se torna 

idoso, há um processo de "desinvestimento" político e social 
(29)

.
 
Estudo sugere que os 

idosos são marginalizados se comparados a outras fases da vida, devido principalmente à 

exclusão e a diferenças em oportunidades de emprego, política, na própria comunidade e nas 

atividades recreativas, transmitindo um sentimento de desvantagem e injustiça, sentindo-se 

vulneráveis 
(28)

.  

A vulnerabilidade social entre a população idosa decorre da diversidade de cenários 

enfrentados no cotidiano, relacionados aos aspectos culturais, sociais, econômicos, de saúde, 

entre outros. A exemplo, evidencia-se o baixo valor das aposentadorias que não consegue 

prover condição social adequada e qualidade de vida, tanto para o idoso como também para 

o grupo familiar envolvido 
(25)

. Além disso, o morar sozinho, a discriminação etária e a 

própria idade somados à baixa renda e à baixa escolaridade predispõem à vulnerabilidade 

social, podendo expor os idosos ao pouco envolvimento social, solidão, perda de autonomia 

e baixa qualidade de vida 
(28)

.
 

Em virtude do aumento da longevidade e das transformações decorrentes do 

envelhecimento, é reconhecido que a procura por serviços de saúde é maior dentre a 

população idosa. Verifica-se que essa procura dá-se, principalmente, nos serviços públicos, 

devido ao aumento da prevalência de doenças crônicas não transmissíveis e incapacidades 

físicas, ocupando os leitos hospitalares por maior tempo e gerando maiores gastos para o 

sistema de saúde 
(30)

. Ressalta-se também que são evidentes as desigualdades no uso de 

serviços de saúde, de forma que os mais velhos e com menor nível de escolaridade valem-se 

menos desses serviços, assinalando uma menor atenção para prevenção em idosos com 

piores condições sociais 
(5)

. 

Convém destacar que a vulnerabilidade programática reporta-se ao acesso e à forma 

de organização dos serviços de saúde, incluindo programas voltados para prevenção, 
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assistência e reabilitação 
(25)

. À medida que aumenta a procura pelos serviços de saúde, 

verifica-se a necessidade de reorganização do modelo assistencial para atendimento 

qualificado à população idosa.  

Constata-se que ainda há lacunas importantes a serem preenchidas, como a demora 

para a marcação de consultas e da qualidade dos atendimentos, acompanhamentos e 

encaminhamentos, podendo resultar em maior desgaste para os idosos 
(5)

. A omissão do 

Estado, na oferta e na avaliação das instituições que oferecem assistência, gera espaços de 

violência contra o idoso, necessitando a inclusão de formas de intervenção por meio da 

vigilância à saúde, da proteção e da educação em saúde, elencando como parceiros a família, 

os profissionais e o Estado 
(25)

. 

A vulnerabilidade é mais do que o impacto físico, dano emocional e mental, resulta 

também de uma construção social e contexto histórico, não podendo ser totalmente 

apreciada sem uma compreensão adequada das suas dimensões
 (28)

. Embora seja um conceito 

pouco explorado na área de gerontologia, é possível beneficiar-se dessa abordagem para 

compreender as questões centrais do envelhecimento 
(31)

. Dessa forma, através do constructo 

desenvolvido a partir das diferentes nuances da vulnerabilidade, enfatiza-se o cuidado 

integral e contextualizado na saúde do idoso, por meio do reconhecimento de necessidades e 

aspectos individuais e coletivos. 

 

1.5 Relevância do estudo 

Em detrimento do crescente envelhecimento populacional e a necessidade de 

adequação dos serviços de saúde para práticas que oportunizem o cuidado integral e 

contextualizado, surgiu o interesse em realizar o presente estudo. Ao longo da minha 

formação acadêmica, pude perceber o quanto a assistência de enfermagem, principalmente 

no âmbito da saúde do idoso, ainda é centrada no modelo biológico do processo saúde-

doença, priorizando essencialmente as práticas curativas pontuais, que não modificam 

efetivamente a estrutura da teia da causalidade. Na academia, o cuidado integral com a 

pessoa idosa tem sido objeto de investigação e busca na perspectiva de uma mudança na 

prática. Para tanto, ressalta-se a importância de aproximar-se da população, a fim de 

conhecer suas necessidades, tanto no âmbito individual como no coletivo.  

Nessa busca, deparei com estudos que exploram a abordagem da vulnerabilidade no 

envelhecimento, permitindo a integralização da análise da saúde do idoso 
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multidimensionalmente e, assim, a possibilidade de compreensão de como cada idoso, 

individualmente e em grupo, vivencia e enfrenta as situações de saúde e seus determinantes.  

Na realidade local, a despeito da importância da temática, verifica-se a escassez de 

estudos de base populacional que abordem aspectos relacionados às dimensões da 

vulnerabilidade no envelhecimento. Ademais, reconhece-se a importância de estudos 

empíricos sobre a temática abordada em diferentes cenários geográficos, especialmente na 

atenção primária à saúde, devido ao acesso à clientela e seu elevado potencial na prevenção 

e na identificação precoce de idosos vulneráveis. 

Nessa perspectiva, ressalta-se a importância do conhecimento dos idosos vulneráveis, 

especialmente por estes poderem subsidiar, com um aporte teórico, a construção de uma 

adequada assistência ao idoso, assim como a elaboração de estratégias de intervenção à 

saúde de forma integral e resolutiva, além de servir como embasamento para o 

desenvolvimento de estudos que possam subsidiar a prática que envolve o cuidado da 

enfermagem com a pessoa idosa. 

Face às reflexões apresentadas, o presente estudo será guiado pelas seguintes 

questões norteadoras:  

 Qual é a prevalência da vulnerabilidade física, social e programática entre os idosos 

adscritos à Estratégia Saúde da Família (ESF) do município de João Pessoa, Paraíba?  

 Qual é a relação entre as dimensões da vulnerabilidade e indicadores 

sociodemográficos e de saúde?  
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2.Objetivos 
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2.1 Objetivo geral 

 Analisar a vulnerabilidade física, social e programática entre os idosos adscritos à 

Estratégia Saúde da Família (ESF) do município de João Pessoa, Paraíba. 

 

2.2 Objetivos específicos 

2.2.1 Identificar os idosos com vulnerabilidade física, utilizando a Vulnerable Elders Survey 

(VES – 13); 

2.2.2 Investigar o índice de vulnerabilidade social entre os idosos, utilizando o Índice de 

Vulnerabilidade Social (IVS), correlacionando-o com os indicadores que o compõem, a fim 

de identificar a influência relativa nas áreas adscritas; 

2.2.3 Identificar a vulnerabilidade programática entre os idosos; 

2.2.4 Relacionar as dimensões da vulnerabilidade com indicadores sociodemográficos e de 

saúde. 
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3.Metodologia 
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3.1 Delineamento da pesquisa 

Com vista a atender aos objetivos propostos, a pesquisa foi desenvolvida a partir do 

método transversal, do tipo descritivo e com abordagem quantitativa. Os estudos 

transversais constituem um estudo epidemiológico com base em investigações que 

reproduzem resultados “instantâneos” da situação de saúde de um grupo ou comunidade, 

constituindo-se um excelente método para descrever características e observando-se fator e 

efeito na mesma dimensão temporal 
(32)

. 

Os estudos descritivos objetivam, principalmente, determinar a distribuição de 

doenças ou condições relacionadas à saúde, segundo o tempo, o lugar e as características dos 

indivíduos. Dessa forma, descreve as características de determinada população ou 

fenômeno, ou, então, o estabelecimento da relação entre as variáveis 
(33)

. 

No que diz respeito à abordagem quantitativa, verifica-se que trata de um método o 

qual emprega a quantificação e utiliza técnicas estatísticas, a fim de medir e analisar as 

relações causais entre as variáveis, concedendo a mensuração de opiniões, rações e atitudes 

em um universo, por meio de uma amostra que o represente estatisticamente 
(34-35)

. 

 

3.2 Cenário do estudo 

O presente estudo desenvolveu-se na cidade de João Pessoa, capital do estado da 

Paraíba, Brasil. Segundo dados colhidos a partir do Censo Populacional realizado no ano de 

2010, o estado da Paraíba, localizado na Região Nordeste do Brasil, possui uma população 

total de 3.766.528 habitantes.  

O município de João Pessoa conta com 723.515 habitantes, destes 74.522 (10,3%) são 

idosos. A cidade possui uma população urbana em sua maioria, disposta em 617 setores 

censitários e 65 bairros, com renda mensal entre meio até dois salários mínimos 
(36)

. 

No que diz respeito ao Sistema de Atenção à Saúde, a cidade está demarcada 

territorialmente sob a forma de Distritos Sanitários perante a supervisão da Secretaria 

Municipal de Saúde, com o intuito de organizar a rede de cuidado progressivo do sistema e 

garantir à população acesso aos serviços básicos, como também aos especializados e à 

assistência hospitalar. A rede de serviços da Atenção Básica do município de João Pessoa 

conta atualmente com 180 Unidades de Saúde da Família no município, distribuídas em cinco 

distritos sanitários 
(37)

. 
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Figura 2 – Distribuição dos bairros e regiões do município de João Pessoa – PB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de João Pessoa. Secretaria de Planejamento. Diretoria de Geoprocessamento e 

Cadastro Urbano. João Pessoa - PB, 2009. 

3.3 População e amostra 

 O estudo teve como público-alvo os indivíduos maiores de 60 anos cadastrados pela 

ESF do município de João Pessoa no Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), que 

representa uma rede gerencial de informação em saúde, tendo como objetivo alocar dados 

cadastrais obrigatórios das famílias acompanhadas. De acordo com os dados levantados, no 

ano de 2014, havia cerca de 66.802 idosos cadastrados no referido sistema. 

Como o objetivo de estudo é estimar a vulnerabilidade entre os idosos assistidos por 

essa rede, então, o interesse recaiu em estimar uma proporção. Dessa forma, considerando que 

a população é finita (N=66802), o cálculo do tamanho da amostra (𝑛) foi obtido através da 

seguinte forma
(38)

: 

𝑛 ≥
𝑁𝑝(1− 𝑝)

 𝑁 − 1  
𝐸𝑟𝑟𝑜
𝑧𝛼/2

 
2

+ 𝑝(1− 𝑝)
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Em que: 

𝑛: é o tamanho mínimo da amostra que deverá ser selecionada; 

𝑁: é o tamanho da população; 

𝑝: é a proporção, dentro da população, de uma variável chave do estudo. No caso desse 

estudo 𝑝 é a proporção de idosos que apresentam risco de hospitalização repetida; 

𝐸𝑟𝑟𝑜: é o erro máximo admissível que o pesquisador está disposto a assumir para os 

resultados que serão extraídos a partir da amostra. Para a área da saúde, costuma-se 

empregar uma margem de erro entre 5% e 10%; 

𝑧𝛼/2: é o percentil de nível 𝛼/2 de uma Distribuição Normal. Para a área da saúde, costuma-

se utilizar 𝛼 = 0,05, o que resulta em 𝑧0,05/2 = 𝑧0,025 = 1,96; 

O tamanho da amostra foi calculado com base em uma margem de erro de 5% 

(𝐸𝑟𝑟𝑜 = 0,05) com 𝛼 = 0,05 (𝑧0,025 = 1,96), considerando que o risco verdadeiro de haver 

vulnerabilidade entre os idosos é de 50% (𝑝 = 0,50): 

𝑛 ≥
66802 × 0,50 × 0,50

 66801  
0,05
1,96 

2

+ 0,50 × 0,50

 
 

 

Considerando que as unidades amostrais de interesse do estudo estavam alocadas 

dentro de Unidades de Saúde da Família (USF), que, por sua vez, estão distribuídas dentro 

dos Distritos Sanitários (DS), decidiu-se elaborar um Plano de Amostragem em Três Estágios 

para se chegar até os indivíduos participantes da pesquisa. Dessa forma, o processo de seleção 

dos idosos seguiu as etapas listadas no tópico que segue: 

ESTÁGIO 1 (Seleção dos Distritos Sanitários de Saúde): no sentido de manter a 

representatividade da amostra calculada, resolveu-se empregar o plano amostral estratificado 

para a inclusão de todos os Distritos Sanitários de Saúde representados na amostra. Para tanto, 

seguiu-se o princípio da proporcionalidade dos idosos cadastrados nos distritos. Dessa forma, 

a subdivisão da amostra calculada é demostrada na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Número de idosos selecionados por Distrito Sanitário de Saúde. João Pessoa – PB, 

2014. 

Distritos Sanitários de Saúde Número de Idosos 

Cadastrados 

Amostra 

Distrito I 13171 75 

Distrito II 14312 82 

Distrito III 24328 139 

Distrito IV 9291 53 

Distrito V 5700 33 

 

ESTÁGIO 2 (seleção das Unidades de Saúde da Família): uma vez conhecida a 

quantidade de indivíduos a serem investigados em cada Distrito, no segundo estágio, 

selecionou-se 10% do total de Unidades de Saúde da Família dentro de cada DS. Para 

selecionar as USF, utilizou-se a técnica de Amostragem Aleatória Simples. Desse modo, a 

distribuição do número de USF dentro de cada Distrito ficou como segue: 

Tabela 2 - Distribuição das Unidades de Saúde da Família por Distrito Sanitário de Saúde. 

João Pessoa – PB, 2014. 

Distritos Sanitários  Total de USFs Total de USFs 

selecionadas 

Distrito I 46 5 

Distrito II 39 4 

Distrito III 56 6 

Distrito IV 26 3 

Distrito V 18 2 

Total 185 20 

 

ESTÁGIO 3 (seleção das unidades amostrais): uma vez selecionadas as Unidades de 

Saúde da Família (USF) dentro de cada Distrito, uma amostra aleatória simples, proporcional 

ao tamanho dessas USF, foi empregada para selecionar os idosos que participarão da 

pesquisa, de modo que o total de indivíduos investigados seja igual ou superior ao total de 

idosos previstos para cada distrito. Evidencia-se, na Tabela 3, esse processo de seleção para 

cada um dos 5 Distritos Sanitários. 



34 
 

Tabela 3 - Seleção aleatória das Unidades de Saúde da Família e total de idosos a serem 

investigados por Distrito Sanitário de Saúde. João Pessoa – PB, 2014. 

Distritos Sanitários USF selecionada Total de idosos 

cadastrados 

Total de 

idosos 

selecionados 

Distrito I 

 

Alto do Mateus IV  194 11 

Padre Ibiapina 228 13 

Veneza IV 155 9 

Indústrias II 386 22 

Cruz das Armas II 379 21 

Total 1342 76 

Distrito II 

 

Rangel IV 401 19 

Funcionarios II  490 23 

Jardim Itabaiana I  588 28 

Pedra Branca I 254 12 

Total 1733 82 

Distrito III 

 

Timbo I 534 23 

Mangabeira por dentro 480 21 

Boa Esperanca 427 18 

Valentina I  607 26 

Paratibe II 287 12 

Bancários  895 39 

Total 3230 139 

Distrito IV 

 

Mandacaru VI 378 24 

Distrito Mecânico I 209 13 

Ilha do Bispo II 253 16 

Total 840 53 

Distrito V 

 

Cidade Recreio      173 6 

Torre II      751 27 

Total 924 33 

  

Quanto aos critérios de inclusão, participaram do estudo indivíduos de ambos os 

sexos com idade igual ou superior a 60 anos, que apresentaram escores no Mini-exame do 

Estado Mental – MEEM –
 
superiores a 13 (analfabetos) e a 17 (alfabetizados), bem como 

aqueles que residiam no distrito sanitário pesquisado 
(39)

. Foram excluídos do estudo os 

idosos que apresentavam comprometimento grave da motricidade, doença de Parkinson em 

estágio avançado, escores no MEEM
 
inferiores a 13 (analfabetos) e a 17 (alfabetizados), 

assim como déficits de audição e problemas com a fala que dificultassem fortemente a 

comunicação. 
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3.4 Operacionalização da coleta de dados  

 Inicialmente, para a viabilização do projeto, realizou-se um contato prévio com a 

Secretaria Municipal de Saúde do município de João Pessoa – PB, informando-a sobre o 

objetivo da pesquisa e solicitando à mesma o consentimento prévio e a assinatura da Carta 

de Anuência (Anexo A). Após a autorização do referido serviço, encaminhou-se, a cada 

Distrito Sanitário, a permissão para o desenvolvimento da pesquisa. 

 A coleta dos dados foi realizada no período de fevereiro a abril de 2014, mediante 

entrevista estruturada realizada na residência do idoso. A equipe de entrevistadores foi 

composta por oito alunos da graduação em Enfermagem da Universidade Federal da 

Paraíba, vinculados ao Grupo de Estudo e Pesquisa em Saúde do Adulto e Idoso, que foram 

devidamente capacitados para efetivar tal procedimento, com informações sobre os aspectos 

operacionais do instrumento de coleta de dados, bem como os objetivos do estudo. Nessa 

ocasião, em decorrência de a pesquisa ser desenvolvida no âmbito domiciliar, os 

entrevistadores obtiveram o auxílio do Agente Comunitário de Saúde no que diz respeito ao 

acesso às residências adscritas nas referidas USF. 

 No que diz respeito à estrutura operacional adotada durante a coleta de dados, 

elencou-se o Plano de Amostragem Sistemática, o qual consiste em retirar elementos da 

população mediante a intervalos regulares 
(40)

. Com base na escolha aleatória da microárea a 

partir do roteiro de visitas domiciliares realizadas pelo ACS, considerava-se a primeira 

entrevista realizada como marco zero, contando-se, a partir dessa, três casas adiante para 

iniciar a nova coleta de informações. Caso o domicílio escolhido não se enquadrasse nos 

critérios estabelecidos, a casa ao lado seria visitada e, caso atendesse aos preceitos, a partir 

dela, iniciava-se novamente a contagem. 

 

33.5 Instrumentos de coleta de dados 

A técnica de entrevista foi subsidiada por um instrumento estruturado, contemplando 

questões pertinentes aos objetivos propostos para o estudo. Para a operacionalização do 

presente estudo, o instrumento utilizado era composto por quatro partes. 

3.5.1 Variáveis sociodemográficas e dados clínicos 

A primeira parte do questionário contemplava questões elaboradas pela própria 

pesquisadora, subsidiada pela literatura pertinente. Envolveu as variáveis relacionadas às 

informações pessoais do idosos como a idade, sexo, etnia, estado civil, escolaridade, renda 
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individual e familiar. Abordou também questões referentes às condições de saúde, avaliando 

as morbidades mais prevalentes, bem como a autoavaliação da sua vida. 

3.5.2 Vulnerable Elders Survey (VES – 13) 

 Elencou-se o instrumento Vulnerable Elders Survey (VES – 13) com a finalidade de 

auxiliar na avaliação da vulnerabilidade individual. O VES-13 foi desenvolvido pelos 

pesquisadores americanos
(41)

, traduzida e adaptada transculturalmente para a realidade 

brasileira 
(23)

. 
 

Consiste em um instrumento simples, de fácil aplicabilidade, cujo objetivo é 

identificar idosos vulneráveis residentes em comunidade. As variáveis fortemente associadas 

ao risco de vulnerabilidade foram idade, autoavaliação da saúde ruim e indicadores 

relacionados à presença de limitação física e incapacidade funcional, totalizando 13 itens aos 

quais foram atribuídos escores. Idosos com valores iguais ou superiores a três tinham risco 

4,2 vezes maior de declínio funcional e morte em dois anos 
(41)

. 

O VES – 13, traduzido e adaptado, mostrou-se um instrumento confiável no que diz 

respeito à estabilidade e consistência interna. Para a sua utilização, não é necessária a 

observação direta, como também dados laboratoriais ou sistemas operacionais complexos. 

Por se apresentar uma estrutura simples, pode contribuir para a identificação precoce dos 

idosos fisicamente vulneráveis 
(23)

. 

 

3.5.3 Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) 

 O Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) é uma metodologia de análise voltada para 

a detecção de vulnerabilidade social e risco, desenvolvido por meio de um processo 

colaborativo entre entidades científicas do estado de Minas Gerais, Brasil, denominado de 

Tecnologia da Informação para Planejamento, Monitoramento e Avaliação da Atenção 

Integrada – COGITARE. Foi desenvolvido para a utilização de informações para a tomada 

de decisão em políticas públicas sociais no âmbito municipal e para a gestão da atenção 

primária à saúde 
(42)

. 

 O IVS permite a identificação do conjunto de famílias e dos territórios em maior 

vulnerabilidade, assim como dos componentes do índice que mais contribuíram para esse 

processo. Essa análise gera subsídios para a definição de estratégias de atuação para a 

promoção social em três linhas complementares: a priorização das famílias, dos territórios e 

dos problemas mais agudos a partir do nível de vulnerabilidade.  
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 Para tanto, o IVS é composto pelas seguintes variáveis: analfabetismo, crianças e 

adolescente entre 7 a 14 anos fora da escola, disponibilidade de eletricidade, água tratada, 

esgoto encanado, coleta pública de lixo, relação número de habitantes por cômodo, 

ocorrência de alcoolismo na família, ocorrência de óbitos por violência entre os adolescentes 

na área de abrangência, pertencimento a grupo comunitário e indicadores indiretos de renda 

(transporte por carro e plano de saúde). 

 Atribuiu-se, a cada componente, um peso a partir da estimativa de risco ou proteção 

sociossanitária, sendo positivo para os fatores de vulnerabilidade ou negativo para os fatores 

de proteção (Anexo B). Dessa forma, a vulnerabilidade social é determinada pela ausência 

ou deficiência das condições positivas e/ou presença de condições negativas para o 

desenvolvimento das famílias. Por fim, as variáveis que compõem o IVS geram a 

classificação evidenciada na figura 3 
(42)

.
       

 

Figura 3 – Classificação do Índice de Vulnerabilidade Social – IVS COGITARE. 

0,00 a > 0,005 = Sem vulnerabilidade Bom 

0,005 a > 0,25 = Baixa vulnerabilidade Alerta verde 

0,25 a > 0,50 = Média vulnerabilidade Alerta amarelo 

0,50 a > 0,75 = Alta vulnerabilidade Alerta laranja 

0,75 a 1,0 = Altíssima vulnerabilidade Alerta vermelho 

 

Fonte: FLEURY-TEIXEIRA, 2011. 

 

3.5.3 Variáveis indicadoras de vulnerabilidade programática 

As questões que abordam conceitos relacionados à vulnerabilidade programática 

consistem em itens dicotômicos, escalares e de resposta espontânea produzidos de acordo 

com a literatura pertinente. Levantou-se se o idoso utilizava os serviços do Sistema Único de 

Saúde (SUS), como, por exemplo a USF, a posse de plano particular de saúde, o tipo de 

serviço dentário utilizado, o número de consultas odontológicas e médicas no último ano. 

3.6 Análise de dados 

Considerando a metodologia adotada para a análise dos dados, ressalta-se que, 

inicialmente, os dados foram compilados, armazenados e analisados com o auxílio do 

programa estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 20.0.  
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Concluídas a digitação e a verificação da consistência dos dados, iniciou-se a análise 

descritiva das variáveis, calculando-se medidas de distribuição, como frequência absoluta e 

relativa e medidas de tendência central, como média, desvio padrão 

 A fim de identificar associações entre os dados, utilizou-se como ferramenta 

estatística o Teste Qui-quadrado de Pearson, possibilitando reconhecer quais variáveis 

sofriam influência da vulnerabilidade. Essas associações adotaram nível de significância de 

5%. Para verificar a influência de indicadores relacionados ao Índice de Vulnerabilidade 

Social, realizou-se regressão linear múltipla. Os dados foram analisados a partir de modelos 

múltiplos, tendo sido considerada associação estatisticamente significativa quando p < 0,05. 

 

3.7 Posicionamento ético 

Cabe destacar que, durante todo o processo da pesquisa, especialmente na fase da 

coleta de informações empíricas, observaram-se os aspectos éticos que normatizam a 

pesquisa, envolvendo seres humanos dispostos na Resolução 466/2012 do 

CNS/MS/BRASIL, especialmente o sigilo e a confidencialidade das informações
 (19)

. 

 Aos idosos participantes do estudo foram informados sobre os objetivos da pesquisa, 

os procedimentos envolvidos, a garantia ao anonimato, bem como o direito à liberdade de 

participar do estudo ou desistir dele em qualquer momento da sua realização. Esta pesquisa 

foi apreciada e aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Centro de Ciência da Saúde 

(CCS), da Universidade Federal da Paraíba, por meio do protocolo nº 0658/13, com CAAE: 

23958013.0.0000.5188 de 10 de dezembro de 2013. 
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Com a finalidade de auxiliar a interpretação do estudo, os dados coletados foram 

apresentados em quatro seções distintas: a primeira é dedicada à análise dos resultados 

descritivos da amostra, incluindo as características sociodemográficas e perfil de saúde 

autorreferido dos idosos; a segunda compreende os conteúdos relativos à dimensão física da 

vulnerabilidade. Na terceira seção, apresentam-se os desfechos associados à vulnerabilidade 

social, e, por fim, no quarto tópico, expõem-se resultados inerentes à vulnerabilidade no 

âmbito programático. 

 

4.1 Caracterização sociodemográfica e clínica 

 

Tabela 4 – Distribuição das características sociodemográficas dos idosos. João Pessoa – PB – 

Brasil - 2014 (n = 368). 

Variável Categorias n % 

Sexo Feminino 253 68,8 

 Masculino 115 31,3 

  Média ± DP 71,4 ± 7,9 

Faixa etária 60 a 69 169 45,9 

 70 a 79 141 38,3 

 80 ou mais 58 15,8 

Situação conjugal Casado 147 39,9 

 Viúvo 141 38,3 

 Solteiro 80 21,8 

  Média ± DP 3,8 ± 3,8 

Anos de estudo Nenhum 116 31,5 

 1 a 3 anos 79 21,5 

 4 a 8 anos 120 32,6 

 9 ou mais anos 53 14,4 

Renda familiar Menos de 1 salário mínimo 13 3,7 

 1,1 a 3 salários mínimos 286 80,3 

 3,1 a 5 salários mínimos 46 12,9 

 5,1 a 10 salários mínimos 11 3,1 

*O salário mínimo de referência estipulado no ano de 2014 foi de R$ 724,00 
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 No tocante às características sociodemográficas, dos 368 idosos que participaram do 

estudo, 253 (68,8%) eram do sexo feminino e 115 (31,3%), do sexo masculino. A idade 

variou entre 60 e 103 anos, com média de 71,4 anos e predomínio de idosos na faixa etária 

entre 60 a 69 (45,9%). No que diz respeito ao estado civil, 147 (39,9%) são casados, com 

escolaridade entre quatro e oito anos de estudo (32,6%) e renda familiar média entre 1,1 e 3 

salários mínimos (80,3%), como evidenciado na tabela 4. 

Tabela 5 - Distribuição dos idosos conforme a autoavaliação da saúde e os problemas de 

saúde referidos - João Pessoa – PB – Brasil - 2014 (n = 368). 

Variável Categorias n % 

Autoavaliação da saúde Excelente   20          5,5 

 Muito boa   32          8,7 

 Boa   123          33,4 

 Razoável   162          44,0 

 Ruim   31          8,4 

Número de doenças referidas Nenhuma   01          0,2 

Uma a duas doenças   58 15,8 

Três ou mais   309 84,0 

Doenças autorreferidas Problemas de visão   307 21,1 

Hipertensão arterial   280 19,23 

Varizes    200 13,73 

Reumatismo    162 11,12 

Problemas de memória    119 8,17 

Diabetes mellitus    109 7,48 

Problemas de audição    101 6,95 

Cardiopatia    95 6,52 

Depressão    83 5,70 

Total* 1456 100 
* A soma perfaz um valor superior à amostra em decorrência de um mesmo idoso referir mais de um problema 

de saúde. 

 Conforme demonstra a Tabela, 5, 44% dos idosos avaliaram sua saúde como razoável, 

84% apresentaram três ou mais problemas de saúde, destacando-se entre eles: alterações na 

visão (21,1%), hipertensão arterial (19,23%), varizes (13,73%) e reumatismo (11,12). 
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52%
48%

Vulneráveis 

Não vulneráveis

4.2 Vulnerabilidade física 

Figura 4 – Distribuição dos idosos conforme a presença de vulnerabilidade física (VES-13). 

João Pessoa – PB – Brasil – 2014 (n=368). 

 

 

 

 

 

 

Ao avaliar a prevalência de vulnerabilidade física, identificou-se que 52,2% dos idosos 

eram vulneráveis, conforme expresso na figura 4. 

 

Tabela 6 – Relação entre os idosos, conforme a presença ou não de vulnerabilidade física e 

variáveis sociodemográficas - João Pessoa – PB – Brasil - 2014 (n = 368). 

Variável Vulnerabilidade física p 

 Sim Não  

 n % n %  

Sexo     p
(1) 

= 0,115 

Feminino 139 72,4 114 64,7  

Masculino 53 27,6 62 35,2  

Faixa etária     p
(1) 

< 0,001* 

60 a 69 anos 61 31,8 104 61,4  

70 a 79 anos 79 41,1 62 35,2  

80 ou mais 52 27,1 06 3,1  

Situação conjugal     p
(1) 

< 0,001* 

Casado (a) 63 32,8 84 47,7  

Viúvo (a) 97 50,5 44 25,0  

Solteiro (a) 22 11,5 25 14,2  
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Outro 10 5,2 23 13,1  

Anos de estudo     p
(1) 

= 0,002* 

Nenhum 72 37,5 44 25,0  

1 a 3 anos 47 24,5 32 18,2  

4 a 8 anos 54 28,1 66 37,5  

5 anos ou mais 19 9,9 34 19,3  

Renda familiar     p
(1) 

= 0,588 

Menos de um salário minímo 05 2,7 08 4,7  

1,0 a 3 salários minímos 148 79,6 138 81,2  

3,4 a 5 salários minímos 26 14,0 20 11,8  

6,0 a 10 salários minímos 07 3,8 04 2,4  

(1)  Teste do qui-quadrado   * Estatísticamente significativo 

 Considerando os dados dispostos na Tabela 6, verificou-se que, dentre os idosos 

fisicamente vulneráveis, 72,4% pertenciam ao sexo feminino, com faixa etária predominante 

entre 70 a 79 anos (41,1%). Quanto à situação conjugal dos referidos idosos, houve 

predominância de viúvos (50,5%), sem nenhuma escolaridade (37,5%) e com renda familiar 

média entre 1,0 a 3 salários mínimos (79,6%). 

Ao avaliar as possíveis associações estatísticas entre as características 

sociodemográficas e a prevalência de vulnerabilidade física entre a população idosa, 

demonstrou-se uma associação significativa com faixa etária (p
 
= 0,000), situação conjugal (p

 

= 0,000) e anos de estudos (p
 
= 0,002). 

 

Tabela 7 – Associação entre os idosos, conforme a presença ou não de vulnerabilidade física 

e problemas de saúde autorreferidos - João Pessoa – PB – Brasil - 2014 (n = 368). 

          Variável Vulnerabilidade física p 

 Sim Não  

 n % n %  

Visão prejudicada 169 55 138 45 p
(1) 

= 0,035 

Hipertensão arterial 155 55,4 125 44,6 p
(1) 

= 0,200 

Reumatismo 100 61,7 62 38,3 p
(1) 

= 0,001* 



44 
 

Problemas de memória 79 66,4 40 33,6 p
(1) 

< 0,001* 

Problemas de audição 67 66,3 34 33,7 p
(1) 

= 0,001* 

Diabetes mellitus 63 57,8 46 42,2         p
(1) 

= 0,990 

Depressão  49 51,6 46 48,4 p
(1) 

= 0,493 

(1) Teste do qui-quadrado   * Estatísticamente significativo 

 

Ao se estabelecer uma relação dos principais problemas de saúde autorreferidos com a 

ocorrência de vulnerabilidade física entre os idosos, verificou-se associação estatisticamente 

significativa entre: reumatismo (p = 0,001), problemas de memória (p = 0,000) e audição (p = 

0,001). 

 

Tabela 8 – Distribuição dos idosos fisicamente vulneráveis conforme a autoavaliação da 

saúde, dificuldade referida na mobilidade e no desempenho de atividades da vida diária - João 

Pessoa – PB - 2014 (n = 368). 

Variável Vulnerabilidade física p 

 Sim Não  

 n % n %  

Autoavaliação da saúde      p
(1) 

< 0,001* 

Ruim ou regular 115 59,9 44 25,1  

Boa, muito boa ou excelente 77 40,1 131 74,9  

Mobilidade referida      

Curvar-se, ajoelhar-se ou agachar 165 62,0 101 38,0 p
(1) 

< 0,001* 

Levantar ou carregar peso com 

aproximadamente 5kg 

146 70,5 61 29,5 p
(1) 

< 0,001* 

Elevar ou estender o braço acima do nível 

do ombro 

89 71,2 36 28,8 p
(1) 

< 0,001* 

Escrever ou manusear pequenos objetos 78 67,8 37 32,2 p
(1) 

< 0,001* 

Andar 400m 128 76,6 39 23,4 p
(1) 

< 0,001* 

AIVDs      

Fazer compras 100 84,0 19 16,0 p
(1) 

< 0,001* 

Administrar as próprias finanças 92 76,0 29 24,0 p
(1) 

< 0,001* 

Realizar tarefas domésticas simples 84 77,8 24 22,2 p
(1) 

< 0,001** 
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Realizar tarefas domésticas pesadas 158 71,2 64 28,8 p
(1) 

< 0,001* 

ABVDs      

Tomar banho sozinho 71 74,7 24 25,3 p
(1) 

< 0,001* 

Atravessar o quarto andando sozinho 49 80,3 12 19,3 p
(1) 

< 0,001* 

(1) Teste do qui-quadrado   * Estatisticamente significativo 

Considerando os dados dispostos na Tabela 8, verificou-se que a percepção da saúde 

como ruim ou regular é mais prevalente entre os idosos fisicamente vulneráveis (59,9%), com 

associação estatisticamente significativa (p = 0,000). Em relação à mobilidade, evidenciou-se 

que 62% (p = 0,000) possuíam dificuldades para curvar-se, ajoelhar-se ou abaixar-se; 70,5% 

apresentaram dificuldades para levantar ou carregar peso com mais de 5 Kg (p = 0,000); 

71,2% indicaram problemas para elevar ou estender o braço acima do nível do ombro (p = 

0,000), enquanto 67,8% (p = 0,000) escreviam ou manuseavam objetos pequenos com 

dificuldades. Entre os idosos investigados, 76,6% indicaram dificuldade em andar 400 metros 

(p = 0,000). 

Quanto ao estado funcional, mensurada a partir das variáveis que compõem o VES – 13, 

verificou-se que, em relação às atividades instrumentais da vida diária, 84% dos idosos que 

apresentavam dificuldades para realizar compras (p = 0,000) eram fisicamente vulneráveis, 

76,0% relataram possuir dificuldade em administrar as próprias finanças, 77,8% apresentavam 

dificuldades para realizar as tarefas domésticas simples (p = 0,000), assim como tarefas 

domésticas pesadas (71,2%). No tocante ao desempenho das atividades básicas da vida diária, 

evidenciou-se que, dentre os idosos que apresentavam dificuldades para atravessar o quarto e 

para tomar banho sozinho, 80,3% e 74,7%, respectivamente, eram fisicamente vulneráveis 

 

4.3 Vulnerabilidade social 
 

Figura 5 – Distribuição dos idosos de acordo com a presença de vulnerabilidade social 

conforme medida pelo IVS. João Pessoa – PB –Brasil – 2014 (n=368). 
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Conforme a Figura 5, evidenciou-se que 80% dos idosos entrevistados residiam em 

regiões de baixa vulnerabilidade social. 

 

Tabela 9 – Distribuição da regressão linear dos indicadores que compõe o IVS. João Pessoa – 

PB – 2014 - Brasil (n = 368). 

Variável B Coeficiente ß p 

Analfabetismo 0,145 0,212 p
 
< 0,001* 

Disponibilidade de água tratada 0,458 0,108 p = 0,003* 

Disponibilidade de rede de esgoto 0,435 0,427 p
 
< 0,001* 

Coleta pública de lixo 0,239 0,074 p
 
 = 0,036 

Alcoolismo no domicílio 0,244 0,237 p
 
< 0,001* 

Participação em grupos comunitários 0,054 0,033 p
 
 = 0,058 

Posse de plano de saúde - 0,087 - 0,213 p
 
< 0,001* 

* Estatisticamente significativo 

 O modelo de regressão logística analisou as relações entre os índices de 

vulnerabilidade social e o IVS. Verificou-se que o modelo mostrou um ajuste excelente, 

indicando que o conjunto dos índices representou 56,6% da variabilidade do escore. No que 

diz respeito aos coeficientes dos indicadores que compõem o IVS, evidenciou-se que a 

disponibilidade de rede de esgoto foi o maior preditor de influência (ß = 0,427), 

demonstrando que, quanto menor o acesso ao saneamento básico, maior é o escore do IVS, ou 

seja, maior será a vulnerabilidade social. Destaca-se também o alcoolismo no domicílio (ß = 

0,237) e o analfabetismo entre maiores de 15 anos e menores de 65 (ß = 0,212). 
 

4.4 Vulnerabilidade programática 

 

Tabela 10 – Distribuição dos idosos segundo as variáveis indicadoras de vulnerabilidade 

programática. João Pessoa – PB – 2014 - Brasil (n = 368). 
 

Variável Categorias n % 

Posse de plano médico particular  Sim 86 23,4 

Não 282 76,6 

Posse de plano odontológico particular Sim 25 6,8 
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Não 343 93,2 

Utiliza o Sistema Único de Saúde Sim 354 96,2 

 Não 14 3,8 

Avaliação do SUS Muito bom 30 8,5 

Bom 139 39,5 

Regular 117 33,0 

Ruim 24 6,8 

Muito ruim 45 12,7 

  Média ± DP 3,1 ± 0,14 

Consultas médicas nos últimos seis meses Nenhuma 45 12,2 

1 a 2  121 32,9 

3 ou mais 202 54,9 

  Média ± DP 0,6 ± 0,82 

Consultas odontológicas no último ano Nenhuma 268 72,8 

1 a 2  75 20,4 

3 ou mais 25 6,8 

Tipo de serviço dentário utilizado no 

último ano 

Público 59 59 

Particular 28 28 

Plano 

odontológico 

13 13 

Visitas à USF nos últimos seis meses Nenhuma 82 22,3 

1 a 2  108 29,3 

3 ou mais 178 48,4 

Visita domiciliar nos últimos seis meses Sim 340 92,4 

Não 28 7,6 

 

 No tocante às variáveis indicadoras de vulnerabilidade programática, evidencia-se que 

76,6% não possuem plano médico particular, e apenas 6,8% dispõe de plano privado 

odontológico. Dentre os idosos investigados, 96,6% utilizam o Sistema Único de Saúde, 

classificando-o como bom (39,5%) e regular (33,3%).  

Em relação à procura pelos serviços de saúde, verifica-se que 54,9% buscaram o 
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atendimento médico por três ou mais vezes nos últimos seis meses, com média de 3,1 

consultas. No entanto, a demanda por serviços odontológicos apresentou-se bastante reduzida, 

visto que apenas 27,2% dos idosos referiram procurar o dentista no último ano, apresentando 

uma predominância em ambientes públicos (59%). Quanto ao acesso às USFs, evidencia-se 

que 48,4% da população idosa compareceu às unidades básicas, em média, três ou mais vezes 

nos últimos seis meses, e 92,4% obtiveram suporte da equipe de saúde por meio da visita 

domiciliar. 

 

Tabela 11 – Distribuição dos idosos segundo as variáveis indicadores de vulnerabilidade 

programática conforme o IVS - João Pessoa – PB – 2014 (n = 368). 

Variável IVS p 

 Muito 

baixo 

Baixo Médio  

 n % n % n %  

Posse de Plano médico 

privado 

      p
(1) 

< 0,001* 

Sim 16 88,9 65 22,2 05 8,8  

Não 02 11,1 228 77,8 52 91,2  

Posse de Plano odontológico 

privado 

      p
(1) 

< 0,001* 

Sim 07 38,2 17 5,0 01 1,8  

Não 11 61,1 276 94,2 56 98,2  

Utiliza o SUS       p
(1) 

< 0,001* 

Sim 14 77,8 283 96,6 57 100  

Não 04 22,2 10 3,4 - -  

Frequenta a USF       p
(1) 

< 0,001* 

Sim 12 66,7 271 92,5 55 96,5  

Não 06 33,3 22 7,5 02 3,5  

Total 18 100 293 100 57 100  

(1) Teste do qui-quadrado 

 

Considerando a associação entre variáveis indicadoras de vulnerabilidade programática e 

o IVS, percebeu-se que houve associação estatisticamente significativa entre todas as 
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variáveis analisadas, indicando, dessa forma que, em áreas de média vulnerabilidade social, 

reduziu-se a posse de plano médico (8,8%) e de plano odontológico (1,8%) privados, 

refletindo, dessa forma, em maior adesão aos serviços vinculados ao SUS (100%), como, por 

exemplo, a USF (96,5%). Concomitantemente, verificou-se que os idosos residentes em 

regiões com baixíssimos índices de vulnerabilidade social apresentavam maior adesão aos 

Planos médicos privados (88,9%) e odontológicos (38,2%), assim como menor adesão ao 

SUS (77,8%). 
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5.Discussão. 
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5.1 Características sociodemográficas e clínicas dos idosos 

Considerando as características sociodemográficas no contexto do envelhecimento, 

verificou-se que, no presente estudo, evidenciou-se maior proporção de mulheres (68,8%). Tal 

achado guarda consonância com outras pesquisas semelhantes, que apontam a prevalência do 

sexo feminino entre a população idosa 
(36,43-46)

. No âmbito brasileiro, evidencia-se uma 

relação de 96 homens para cada 100 mulheres, acentuando-se a tendência histórica de 

predominância feminina em relação ao número total de homens. Particularmente entre os 

indivíduos idosos, demonstra-se que as mulheres correspondem a cerca de dois terços da 

população desse grupo etário. Dados mundiais constatam que, em países desenvolvidos, a 

exemplo do Japão, o quantitativo feminino é mais que o dobro do número de homens, 

enquanto, na Rússia, essa relação é de 45 homens para cada 100 mulheres, expondo uma das 

menores razões entre sexo do mundo
(36,47)

.
 

Nesse sentido, a literatura gerontológica nomeou esse fenômeno de “feminização da 

velhice”, destacando as diferenças nos biomarcadores do envelhecimento associadas ao estilo 

de vida pessoal (prática de atividade física, alimentação rica em vitaminas, proteínas e fibras, 

consultas preventivas) e à exposição aos aspectos prejudiciais à saúde (obesidade, etilismo, 

tabagismo e outros) como fatores colaborativos para tal fenômeno 
(48)

. Ademais, a maior 

prevalência de idosas pode se justificar por elas se preocuparem mais com os cuidados à 

saúde enquanto os homens estão mais susceptíveis à violência, principalmente por acidentes e 

homicídios, assim como a menor busca pelo atendimento médico, reduzido apenas a situações 

de emergência 
(49-50)

.
 
 

Embora as mulheres representem a maioria entre a população idosa, em muitas partes 

do mundo, fatores como vulnerabilidade das mulheres à desigualdade social, alta mortalidade 

materna, discriminação e violências de gênero resultam em expectativa de vida semelhante à 

dos homens 
(51)

. A maior longevidade nem sempre é acompanhada por uma expectativa de 

vida saudável, visto que, se, por um lado, o envelhecimento significa uma vitória para 

mulheres em superar a mortalidade por doenças transmissíveis, condições crônicas e 

intercorrências reprodutivas, por outro lado, pode representar um período de isolamento social 

e, muitas vezes, adversidade econômica, principalmente para as mulheres que vivem sozinhas 

com menores recursos e menos apoio 
(51-52)

. 

Evidencia-se que os serviços de saúde ainda são pautados na saúde reprodutiva e materna, 

sem ênfase nas condições crônicas e nas necessidades específicas das mulheres ao longo dos 

anos, como doenças cardíacas e ósseas, as quais influenciam nas condições de saúde e bem-
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estar. Ressalta-se que a feminização do envelhecimento exige uma reformulação no 

planejamento e prestação de serviços de cuidados à saúde pautadas numa abordagem 

ampliada sobre gênero 
(51-52)

. 

No tocante à faixa etária, constatou-se um percentual significativo de idosos entre 60 a 69 

anos (45,9%). Devido à profunda transição demográfica pela qual o Brasil está passando 

recentemente, evidencia-se a modificação da estrutura etária, que, ao longo das próximas 

quatro décadas, formará uma população de perfil envelhecido
(53)

.
 
Atualmente, pesquisas de 

base populacional demonstram que 55,12% da população idosa brasileira pertence à faixa 

etária de 60 a 69 anos, porém, estima-se que ocorra o desenvolvimento mais acelerado entre 

os indivíduos com idade de 80 anos ou mais, assemelhando-se às tendências observadas em 

países desenvolvidos 
(36,53)

.
 

Devido às melhorias das condições de vida e de saúde, evidencia-se o aumento 

significativo de idosos que se encontram acima dos 80 anos de idade, alterando a composição 

interna do próprio grupo e revelando uma heterogeneidade de características deste segmento 

populacional 
(54)

.
 
Dados provenientes de pesquisas realizadas em 30 países desenvolvidos 

demonstraram que, em 1950, a probabilidade de sobrevivência de 80 a 90 anos foi de, em 

média, 15-16% para mulheres e 12% para os homens, enquanto, em 2002, os valores foram de 

37% e 25%, respectivamente 
(51)

. Nesta faixa etária, os indivíduos podem apresentar maior 

desenvolvimento de doenças crônicas, tendência ao isolamento e vulnerabilidade a fatores de 

ordem social, necessitando de adequados suportes sociais e de saúde 
(51,55)

. 

Em relação à situação conjugal, verificou-se predominância de idosos casados (39,9%), 

entretanto, identificou-se um percentual significativo de indivíduos viúvos (38,3%), dados 

semelhantes à literatura pertinente 
(56-57)

. Pesquisa aponta que, a partir dos 60 anos, as taxas de 

nupcialidade obtidas para pessoas do sexo masculino são mais que o dobro que as taxas das 

mulheres. Por conseguinte, devido à sobremortalidade masculina, sobretudo nas idades mais 

avançadas, observa-se a maior proporção de mulheres na população, tornando menores as 

probabilidades de casamentos das idosas em relação aos homens. Ademais, percebe-se que os 

idosos mais jovens – predominante no presente estudo – frequentemente estão casados e que 

os mais velhos, em sua maioria mulheres, exibem percentual maior de viuvez 
(58)

. 

No que concerne à escolaridade, prevaleceram os idosos com apenas quatro a oito anos de 

estudo (32,6%), seguidos por aqueles que nunca estudaram (31,5%). Tais dados são 

corroborados por estudo de base populacional, em que 32,2% dos idosos eram analfabetos, 

evidenciando, dessa forma, o baixo nível de instrução da população idosa, sobretudo na região 
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Nordeste 
(36)

. Ressalta-se que tal fato é o reflexo das políticas de educação e das desigualdades 

sociais que imperavam no início do século passado, em que o acesso à escola era restrito, 

especialmente entre as mulheres, em detrimento do padrão cultural que prevalecia 

anteriormente, em que as mulheres deveriam permanecer em casa para cuidar dos afazeres 

domésticos 
(59-60)

. Verifica-se, ainda, que o reduzido nível educacional dos indivíduos nessa 

faixa etária pode afetar negativamente os aspectos da saúde, socioeconômicos e culturais, 

considerando que, quanto maior for a escolaridade, maior será o conhecimento, usufruto de 

bens e inclusão social, culminando com a melhoria na qualidade da vida 
(61)

. 

No presente estudo, verificou-se que a renda familiar dos idosos era em média de 1,0 a 3 

salários mínimos. Pesquisas demonstraram que, com o avançar da idade, os idosos 

apresentam grandes dificuldades de se inserir no mercado de trabalho e passam a depender de 

fontes de renda como a aposentadoria ou pensões, principalmente as mulheres por se tornarem 

viúvas, usualmente com o rendimento mensal de um salário mínimo 
(36,62)

. Entretanto, a 

remuneração mensal não constitui uma garantia de que terão estabilidade financeira, visto que 

a maioria dos idosos percebem baixos salários, que, somados aos altos gastos com 

tratamentos, acabam não tendo suas necessidades totalmente atendidas 
(62)

. Ademais, o 

rendimento associado ao fato de o idoso possuir casa própria, tem proporcionado a ele maior 

capacidade de suporte familiar, fazendo com que muitos filhos e netos tornem-se dependentes 

financeiramente, culminando em abdicação do seu salário em prol da garantia do sustento de 

seus familiares 
(63)

. 

O franco processo de envelhecimento da população torna imprescindíveis as investigações 

acerca da saúde dos idosos. Nesse contexto, advém a autoavaliação da saúde, a qual vem 

sendo largamente utilizada como importante indicador de bem-estar individual e coletivo, 

podendo influenciar a motivação e a qualidade de vida durante o processo de envelhecimento 

(64)
. Trata-se de uma medida individual do julgamento subjetivo sobre a qualidade de saúde 

física e mental, com base em critérios pessoais e sociais, sendo empregada também como 

ponderoso preditor de morbidade, incapacidade, depressão e mortalidade 
(65-66)

. 

Constitui-se um indicador confiável, por ser influenciado diretamente por condições 

como: diagnósticos médicos; indicadores fisiológicos, tais como dor, fadiga e perda de força e 

energia; informações obtidas por meios simbólicos e os mitos e estereótipos sobre a saúde na 

velhice 
(64)

. Analisando a autoavaliação de saúde no presente estudo, verificou-se que 44% 

dos idosos mensuraram sua saúde como “razoável” e 33,4% avaliaram como “boa”, 

evidenciando achados semelhantes à literatura pertinente 
(64,67)

. Ressalta-se que autoavaliações 
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negativas são preditivas de menor envolvimento com autocuidado e de menor adesão a 

tratamentos medicamentosos e de reabilitação, suscitando a primordialidade de uma avaliação 

específica, a fim de identificar medidas de minimização e reversão desses achados 
(64)

.
 

 Devido ao abrupto crescimento da população idosa, evidencia-se a gradativa mudança 

no perfil de saúde da população, com o predomínio de problemas relacionados à longevidade, 

a exemplo das doenças crônicas não transmissíveis e suas complicações. Destarte, a 

morbidade ocupa lugar de destaque, principalmente para as doenças para as quais não são 

disponibilizados mecanismos eficazes de prevenção e reabilitação, visto que a prevalência das 

DCNT fragiliza o idoso, acarretando maior dependência para a realização das suas atividades 

diárias 
(68)

. 

 Os resultados demonstraram que, quanto às morbidades autorreferidas, destacaram-se 

os idosos que citaram três ou mais problemas de saúde coexistentes (84%), com prevalência 

das doenças relacionadas ao déficit visual (21,1%) e à hipertensão arterial (19,23%), 

morbidades inter-relacionadas que possuem um extenso período de evolução e acarretam 

restrições funcionais. Reconhece-se que, apesar da crescente demanda das doenças dos olhos 

e anexos, essas permanecem invisíveis para a saúde pública, visto que não figuram entre as 

principais causas de morte e internação. No entanto, os déficits de acuidade visual, restrição 

do campo da visão, aumento da suscetibilidade à luz, percepção de profundidade deficiente e 

até mesmo a cegueira, decorrentes do processo de envelhecimento, podem gerar 

incapacidades que causam impacto negativo na manutenção da qualidade de vida do idoso, 

como a diminuição da motivação e de participação do convívio social 
(4,68,69)

. 

 A hipertensão arterial constitui-se um dos problemas de saúde mais prevalentes entre a 

população idosa. Apontadas como consideráveis fatores de risco para o desenvolvimento das 

doenças circulatórias, destacando-se a doença coronariana, as cerebrovasculares e a 

insuficiência cardíaca, as doenças cardiovasculares no Brasil foram responsáveis por cerca de 

20% de todas as mortes entre os indivíduos maiores de 30 anos, 40% das aposentadorias 

precoces e custo econômico estimado em cerca de 475 milhões de reais 
(70)

. Destarte, torna-se 

fundamental instaurar medidas de diagnóstico precoce, visto que se estima que cerca de um 

terço dos hipertensos toma ciência da doença apenas após um evento clínico grave, tal como 

infarto agudo do miocárdio ou acidentes vasculares encefálicos 
(71-72)

. 

Devido à gênese multifatorial da morbidade, como idade avançada, etnia negra, 

obesidade, consumo excessivo de álcool, sedentarismo, dislipidemia entre outros, torna-se 

indispensável a associação entre o controle de seus fatores de risco e a adesão ao tratamento 
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proposto, como o controle pressórico e a terapêutica medicamentosa
(70,73)

. Salienta-se que a 

construção de uma linha de cuidado não deve ser vista apenas pela lógica individual, mas 

como uma rede de serviços que possa suportar as demandas surgidas e que envolva toda a 

sociedade, a família e o próprio usuário no cerne da produção do cuidado 
(73-74)

. 

 

5.2 Vulnerabilidade física 

 A vulnerabilidade consiste em um conjunto de aspectos individuais e coletivos, que 

acarretam maior suscetibilidade ao agravo e à morte, assim como a possibilidade e os recursos 

para seu enfrentamento 
(75)

.
 
Formada por aspectos que englobam desde a suscetibilidade 

orgânica à forma de estruturação de programas de saúde, permeando aspectos 

comportamentais, culturais e políticos, encontra-se na proposta da vulnerabilidade, a 

aplicabilidade necessária para compreender as peculiaridades que envolvem o cuidado 

integral e contextualizado requerido pela população idosa 
(75)

.
 

No que se refere à mensuração da vulnerabilidade física no presente estudo, verificou-se 

que, dentre os idosos investigados, 52% encontravam-se vulneráveis fisicamente, 

demonstrando resultados concordes com outras pesquisas 
(76-78)

.
 
Ressalta-se que um estudo 

prospectivo desenvolvido nos Estados Unidos envolvendo 649 idosos residentes na 

comunidade evidenciou que indivíduos com 75 anos ou mais, que obtiveram pontuação no 

VES-13 referente a 1 ponto, apresentaram uma probabilidade prevista de morte de 5% e uma 

chance de 66% de sobreviver sem declínio funcional durante o período de cinco anos. Em 

contraste, aqueles que evidenciaram uma pontuação igual a 10 pontos, demonstraram um 

risco previsto de morte de 64% e 10% de chance de sobreviver sem declínio funcional durante 

os próximos cinco anos da pesquisa, ratificando a importância da identificação precoce dos 

idosos fisicamente vulneráveis, e possibilitando que o uso dessas informações seja 

prontamente funcional para tomar decisões clínicas 
(79)

. 

Considerando particularmente a dimensão física, são visíveis as modificações corporais 

inerentes ao processo de envelhecimento, o qual culmina em diminuição progressiva da 

autopoiese até a perda definitiva dessa capacidade, que finda com a morte do ser biológico 

(27)
.
 
Devido à deterioração da saúde do idoso ao longo dos anos, surge a necessidade de 

implementação de instrumentos e modelo teóricos que possam identificar, neste grupo, o grau 

de vulnerabilidade, e a partir dessa mensuração, focalizar em intervenções efetivas. Ademais, 

identificar entre os idosos aqueles que estão vulneráveis pode ser fundamental para auxiliar os 

gestores no planejamento e adequação dos serviços e políticas de saúde, priorizando recursos 
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para o atendimento preventivo e postergando agravos, visto que pesquisas demonstram que 

indivíduos vulneráveis possuem 4,2 vezes maior risco de morrer durante os dois anos 

seguintes 
(23,76)

. 

Ao correlacionar a prevalência de vulnerabilidade física entre os idosos e as variáveis 

sociodemográficas, verificou-se um expressivo índice entre as mulheres (72,4%) se 

comparado aos homens (27,6%). A despeito disso, pesquisas ressaltam que, devido à maior 

longevidade vivenciada pela mulher, há maior probabilidade em desenvolver condições 

incapacitantes não fatais entre as idosas, como a osteoporose, osteoartrite, depressão, entre 

outras 
(80-81)

.
 

Outrossim, com as diferenças de gênero acumuladas durante a vida – 

discriminação, violência, trabalho doméstico, dificuldades educacionais e profissionais – 

estão predispostas a sentir mais as alterações corporais. Logo, sofrem mais que os homens 

quando se trata de vulnerabilidade física, seja por doenças crônicas ou por instabilidade física 

ou emocional 
(82)

. 

Ao analisar a faixa etária em que se evidenciou maior prevalência de vulnerabilidade 

física, verificou-se o predomínio da idade entre 70 a 79 anos (41,1%). Entretanto, a literatura 

pertinente ressalta que há mais risco de vulnerabilidade física entre os idosos mais idosos, 

haja vista que as alterações biológicas associadas à presença de estresse fisiológico 

incorporado à exposição às ações de doenças entre esses indivíduos, favorecem o surgimento 

de efeitos deletérios a sua saúde e maior probabilidade de morte 
(25,83)

. É oportuno ressaltar 

que a preponderância de idosos jovens na amostra investigada pode ter contribuído para que 

não houvesse um número mais expressivo de idosos em idade mais avançada, refletindo nos 

resultados ora expostos. 

Em relação ao estado conjugal, evidenciou-se que 50,5% dos idosos fisicamente 

vulneráveis eram viúvos. A viuvez constitui-se um estressor psicossocial, visto que a perda de 

um parente pode ter um impacto negativo na saúde do idoso, favorecendo uma situação de 

isolamento e solidão, sobretudo entre as mulheres 
(67)

.
 
Ao contrário dos homens, o fim do 

matrimônio, por meio de separação, divórcio ou viuvez, é o fator responsável por reduzir a 

sobrevivência entre as mulheres idosas 
(84-85)

. 

A mudança para um novo estilo de vida exige adaptação às novas condições, como a 

redução do suporte social e perda material, contribuindo para que as idosas apresentem 2,5 

vezes mais chances de manifestar algum tipo de dependência, assim como menor preocupação 

com a saúde, tornando-as mais vulneráveis 
(84-86)

. Ressalta-se que uma maneira possível de 

minimizar os efeitos danosos da solidão é a busca por contato coletivo e o desenvolvimento 
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de novas capacidades e realizações pessoais, por meio de uma rede de suporte social 

aparelhada 
(87)

. 

Verifica-se que, dentre os idosos identificados como fisicamente vulneráveis, 37,5% 

destes eram analfabetos, corroborando com pesquisa de cunho populacional, a qual 

evidenciou que 56% do contingente de analfabetos brasileiros possuía idade acima de 55 anos 

(12)
.
 
As condições socioeconômicas, destacando-se o grau de escolaridade, são descritas na 

literatura como fatores sociais determinantes das desigualdades de saúde, as quais contribuem 

para a geração de iniquidades no contexto social 
(88)

. 

Ao propor uma análise a médio prazo, evidencia-se que as carências educacionais entre os 

jovens e adultos comprometerão o acesso à educação em saúde, estratégia que possibilita a 

adoção de comportamentos saudáveis e a mobilização social para melhoria das condições de 

vida. Dessa forma, as carências educacionais acumuladas ao longo dos anos culminam em 

maior número de visitas aos serviços de saúde por parte dos idosos, devido à maior 

prevalência de morbidades e incapacidades funcionais 
(88)

. 

Os dados referentes à renda familiar dos idosos vulneráveis demonstraram que 79,6% da 

população idosa possuía rendimento mensal entre 1,0 a 3 salários mínimos. Reconhece-se que 

indivíduos mais envelhecidos exibem maiores prevalências de doenças crônicas e de 

incapacidades, suscitando novos desafios para os sistemas civil e de saúde, sobretudo na 

redução das desigualdades sociais 
(49)

.
 
Pesquisa recente, conduzida na Inglaterra, evidenciou 

que a influência das disparidades por renda na capacidade funcional dos idosos aumentou nas 

últimas décadas 
(89)

. 

No âmbito brasileiro, em detrimento da diminuição das desigualdades sociais nas últimas 

décadas, houve uma redução da disparidade entre os extremos da renda dos indivíduos que 

tiveram acesso a consultas médicas e redução de hospitalizações. Entretanto, apesar desse 

resultado favorável, a magnitude das desigualdades por renda na autoavaliação da saúde e na 

capacidade funcional dos idosos não se modificou, demonstrando que a renda domiciliar pode 

contribuir para o estabelecimento da vulnerabilidade física entre a população idosa 
(90)

.
 

No contexto do envelhecimento, as comorbidades ocasionam importantes prejuízos para a 

manutenção da independência e preservação da qualidade de vida. No âmbito deste estudo, ao 

se estabelecer a correlação entre as principais morbidades e a vulnerabilidade física entre os 

idosos, identificou-se que a ocorrência de reumatismo, problemas auditivos e de memória 

demonstraram associações estatisticamente significativas com o referido evento. Esse achado 
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confirma a tendência de os idosos evidenciarem, com mais frequência, morbidades 

incapacitantes e múltiplas, que, de modo geral, tendem a acentuar-se com o decorrer dos anos 

e a perdurar por muito tempo, constituindo um fator de risco para declínio funcional 
(81,91)

. 

Ademais, estima-se que a vulnerabilidade esteja fortemente associada aos maiores níveis de 

alterações psicológicas, físicas e ao bem-estar geral do idoso 
(92)

. 

O envelhecimento biológico é um processo contínuo, permeado por mudanças 

progressivas relacionadas à passagem do tempo, ocasiona efeitos deletérios no organismo e 

exercem impacto negativo na capacidade funcional do indivíduo no decorrer dos anos 
(93)

.
 

Dentre essas alterações, ressalta-se a sarcopenia, definida como um processo lento, 

progressivo e aparentemente inevitável de perda de massa e força muscular. Constitui-se uma 

das mudanças fisiológicas mais importantes que ocorrem com o avançar da idade, visto que é 

responsável pela redução da força e potência muscular e, consequentemente, pela diminuição 

da mobilidade funcional em idosos 
(94)

. 

Verificou-se, no presente estudo, que os idosos fisicamente vulneráveis evidenciaram 

maior dificuldade e∕ou inabilidade de realizar determinadas atividades relacionadas à 

mobilidade, como curvar-se, ajoelhar-se ou agachar-se; levantar ou carregar peso com 

aproximadamente cinco quilos; elevar ou estender o braço acima do nível do ombro e 

escrever ou manusear objetos pequenos. Ressalta-se que a mobilidade prejudicada é um dos 

problemas que mais interferem na saúde do idosos, associando-se a um cenário de redução de 

força e potência muscular, incapacidade e dependência na realização de atividades da vida 

diária 
(94-96)

. 

Dentre os comprometimentos advindos com o avanço cronológico da idade, está o 

acúmulo de dificuldades em realizar suas atividades diárias, o que implica em transtornos para 

ele e para sua família, a qual, dependendo da atividade, terá que mobilizar mais tempo, 

energia e recursos financeiros para suprir as demandas existentes 
(25,94)

. Evidencia-se que, para 

uma adequada compreensão das demandas assistenciais requeridas pelos idosos, faz-se 

necessária uma avaliação periódica de sua saúde, incluindo os aspectos inerentes à capacidade 

funcional. O desempenho funcional nas atividades instrumentais (AIVD) e básicas (ABVD) 

da vida diária tem sido um parâmetro amplamente aceito e reconhecido para avaliação da 

capacidade funcional, a qual pode ser definida como a capacidade de se manter as habilidades 

físicas e mentais necessárias para uma vida independente e autônoma 
(14,97-98)

.  

O desempenho das atividades instrumentais da vida diária por parte do idoso é o primeiro 

a ser comprometido, principalmente por englobar tarefas que exigem maior integridade física 
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e cognitiva, muitas vezes relacionadas à participação social do sujeito, como, por exemplo, 

realizar compras, atender ao telefone e utilizar meios de transporte 
(99)

. No presente estudo, à 

semelhança dos estudos desenvolvidos, verificou-se que os idosos fisicamente vulneráveis 

referiram possuir dificuldade em realizar as seguintes tarefas: fazer compras; administrar as 

próprias finanças e realizar tarefas domésticas
(97-100)

. Com relação à prevalência de 

dependência em atividades básicas da vida diária, evidenciou-se que a maioria dos idosos que 

possuíam dificuldades para tomar banho sozinho se correlacionaram estatisticamente com a 

vulnerabilidade física, indicando um grau mais significativo de dependência funcional. 

Devido ao declínio funcional natural causado pelo envelhecimento, é importante 

identificar os fatores modificáveis que podem ser implementados para manter a função, 

melhorar a qualidade de vida e diminuir incapacidades
(86,101)

. Ressalta-se que os prejuízos 

decorrentes do declínio funcional podem ser prevenidos ou minimizados, caso o idoso seja 

encorajado a iniciar um programa específico de atividades físicas, como treinamentos de força 

e potência, sobretudo dos membros inferiores, sob a supervisão de profissionais devidamente 

habilitados. Ademais, destacam-se o rastreamento e a identificação de pequenas alterações 

funcionais, por meio de técnicas clínicas simples que podem favorecer a intervenção 

prematura e prevenir incapacidades 
(94)

. Salienta-se que a vulnerabilidade física é fortemente 

influenciada pelo elevado grau de dependência dos idosos, o qual pode comprometer sua 

autonomia, que está relacionada diretamente à sua capacidade de executar as atividades da 

vida diária sem auxílio, bem como à liberdade de decidir pela própria vontade e à 

possibilidade de se integrar socialmente 
(101)

. 

O processo de envelhecimento é iniciado no nascimento e perdura até que ocorra a 

morte, permeado por mudanças progressivas as quais envolvem um conjunto de aspectos 

individuais e coletivos, que exercem influência nas condições de vida e saúde do indivíduo. 

Evidencia-se a crescente implementação de políticas públicas em prol da população idosa, 

sobretudo as que propõem a promoção do envelhecimento ativo, a partir da prevenção de 

múltiplas doenças crônicas, assim como a manutenção da capacidade funcional. A partir da 

identificação dos idosos vulneráveis, é possível reconhecer as prioridades de atenção à saúde 

e minimizar os desfechos negativos, como aumento da prevalência de agravos e morte 

precoce. 
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5.3 Vulnerabilidade social 

 A problemática da vulnerabilidade social vem assumindo uma visibilidade crescente, 

visto que se propõe a compreender determinados eventos como resultado de um processo 

social que remete à condição de vida e aos suportes sociais. Sabe-se que o comportamento 

protetor relacionado à saúde não é resultado apenas de acesso a informações e volição, mas 

passa por coerções e recursos de natureza cultural, econômica, política e jurídica, distribuídos 

entre os gêneros, países, segmentos sociais, grupos étnicos e faixa etária 
(75,102)

. O resultado da 

integração desses diferentes aspectos resulta em debilidades ou desvantagens para o 

desempenho e mobilidade social dos atores e está relacionado com o maior ou menor grau de 

qualidade vida dos indivíduos
 (102)

. 

 A vulnerabilidade é um construto multidimensional, entendido como um processo em 

que os recursos econômicos e sociais interagem com aspectos físicos, psicológicos e 

coletivos, acarretando em maior suscetibilidade ao adoecimento 
(75)

. Em se tratando da 

população idosa, os principais determinantes da vulnerabilidade social são a aposentadoria, a 

redução de renda, a baixa escolaridade e a discriminação etária. Destarte, os idosos em 

contexto de pobreza parecem ser altamente vulneráveis aos estressores devido à exclusão 

social, perda da autonomia, baixa qualidade de vida e escassez de cuidados à saúde
 (26,103)

. 

 A pobreza e a exclusão social são problemas para aqueles que estão envelhecendo, 

principalmente pelo fato de 80% da população mundial de idosos não contar com uma pensão 

e depender da renda dos familiares
 (104)

. À medida que as pessoas envelhecem, a exposição a 

situações de risco físico, mental e econômico crescem, pois, durante a velhice, a pobreza pode 

tornar-se crônica, visto que a falta de oportunidades e segurança econômica acumuladas 

durante as etapas da vida se acumulam, suscitando vulnerabilidades. A prestação dos serviços 

sociais básicos pode aumentar as competências sociais e reduzir a vulnerabilidade, a exemplo 

da educação pública de qualidade, a qual pode mitigar as diferenças entre os indivíduos e 

igualar as oportunidades e resultados. Nesse sentido, as políticas públicas são fundamentais 

para identificar os diferentes graus de vulnerabilidade e garantir condições para a 

transformação estrutural, por intermédio de ações específicas sobre os determinantes como 

renda, educação, ocupação, estrutura familiar, disponibilidade de serviços, redes e apoio 

social, saneamento, exposição a doenças e acesso a ações preventivas de saúde
 (88,104)

. 

 Após a mensuração do índice de vulnerabilidade social entre os idosos, identificou-se 

que 80% da população idosa investigada residia em áreas de baixa vulnerabilidade, 

corroborando com estudo semelhante realizado no Estado de São Paulo
 (105)

.
 
Entretanto, 
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pesquisas semelhantes desenvolvidas em diferentes contextos evidenciaram maior prevalência 

de idosos domiciliados em áreas de média e alta vulnerabilidade social
 (60,105)

. Essa 

discrepância pode ser justificada pelo fato de o IVS ser parcialmente construído por 

indicadores da mortalidade precoce e socioeconômicos da população mais jovem que compõe 

a rede familiar, bem como a possível preferência do Agente Comunitário de Saúde em 

encaminhar o entrevistador para residências mais acessíveis e estruturadas. 

As mudanças demográficas aceleradas, ocorridas nas décadas recentes no país, 

levaram a um crescimento da população idosa sem adequação das estruturas de suporte, como 

a saúde. Circunstâncias sociais e econômicas determinam condições desiguais de vida e de 

trabalho, com acesso diferenciado à alimentação, à habitação, à educação, entre outros 

aspectos, influenciando na construção do capital social e dos comportamentos e estilos de 

vida, que expõem os indivíduos a uma condição de vulnerabilidade
 (88)

.
 

As desigualdades e iniquidades sociais, como ausência de saneamento básico, 

alcoolismo e analfabetismo, demonstram relações diretas com as condições de saúde. Nesse 

contexto, discutem-se os Determinantes Sociais de Saúde (DSS), os quais correspondem a um 

conjunto de fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e 

comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco 

na população 
(88)

, constituindo uma rede complexa de fatores inter-relacionados e 

condicionadores do processo saúde-doença na especificidade do indivíduo e na abrangência 

do modo de vida coletivo. Ressalta-se que a saúde e seus determinantes necessitam ser 

pensados na dimensão social, cultural e econômica, que se manifestam no ambiente onde o 

indivíduo e sua coletividade se inserem 
(107)

.
 

As características de determinada comunidade correspondem a uma diversidade e a 

uma complexidade de fatores que pertencem às condições de vida e saúde local 
(107)

.
 
Destarte, 

o presente estudo levantou dados de diferentes setores censitários com variadas infraestruturas 

básicas, evidenciando que a disponibilidade de uma rede de esgoto estruturada e água tratada 

contribuía para menores índices de vulnerabilidade social entre os domiciliados. O 

saneamento básico, definido como um conjunto de ações de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário e coleta de lixo, é um dos fatores determinantes da saúde. Deve ser 

compreendido como um direito dos cidadãos e um item imprescindível para a qualidade de 

vida, por reduzir de forma significativa os indicadores como a mortalidade infantil e a 

ocorrência de epidemias 
(108)

. 
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 Apesar de ser um direito estabelecido na Constituição Federal do Brasil, por meio das 

diretrizes gerais do saneamento e entre as atribuições do SUS, verifica-se que os projetos 

foram focalizados em áreas urbanas, começando pelos grandes centros e gradativamente 

estendendo suas ações para as regiões periféricas, em que quanto menor a renda per capita e o 

número médio de anos de estudo, mais vulnerável está a população à exclusão sanitária 
(109-

110)
.
 
Dessa forma, a infraestrutura deficiente desempenha uma interface com a situação de 

saúde e com as condições de vida das populações dos países em desenvolvimento, onde as 

doenças infecciosas continuam sendo uma importante causa de morbidade e mortalidade, 

demonstrando a fragilidade dos sistemas públicos de saneamento 
(110)

.
 

Tais condições 

inadequadas a que essas populações estão submetidas por gerações, restringem suas opções de 

vida e influenciam suas práticas de saúde, expondo adultos e crianças a riscos para doenças e 

agravos, deficiências físicas, limitações da atividade e restrições à participação social 
(111)

. 

Evidenciou-se, no presente estudo, o expressivo fator de impacto do alcoolismo no 

índice de vulnerabilidade social. O álcool é a droga psicoativa mais utilizada em todo o 

mundo, sendo considerado um problema de saúde pública por acarretar consequências em 

todos os setores da vida 
(112)

. Entre os possíveis fatores associados ao alcoolismo, destacam-se 

os biológicos (quando há uma predisposição genética e o metabolismo alterado do álcool 

ocasiona uma resposta fisiológica inadequada), os psicológicos (favorecidos pela baixa 

autoestima, busca de prazer e prevenção da dor e relações familiares prejudicadas), e os 

socioculturais, determinados pela disponibilidade e aceitação cultural do uso abusivo de 

substâncias, atitudes, normas e valores culturais, nacionalidade, etnicidade e religião 
(113)

. 

Independentemente da etiologia, o alcoolismo constitui uma patologia que pode ser 

considerada uma das mais graves para a humanidade, devido a suas implicações não se 

restringirem ao indivíduo em si, mas todos aqueles que convivem com ele diretamente e 

indiretamente 
(113-114)

. Acomete suas relações sociais, o âmbito familiar e a sociedade, seja 

pelas implicações financeiras ou pela natureza emocional, associando-se a acidentes, mortes 

no trânsito, delinquência, violência, ruptura e desorganização das relações interpessoais 
(113)

. 

O cotidiano da maioria das famílias que convivem com o alcoolismo pode ser caótico, 

marcado por inconsistência e fragilidade nas relações afetivas, causando distanciamento 

emocional entre seus membros além dos conflitos e crises existenciais frequentes em que os 

familiares convivem com a infelicidade, a ansiedade e o sentimento de impotência diante da 

situação vivenciada 
(113)

. Sabe-se que os crescentes desentendimentos familiares e afetivos 

surgem a partir do hábito do consumo de bebidas alcoólicas no seio intrafamiliar, culminando 
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em delitos de médio e baixo potencial ofensivo, entre os quais se pode citar a violência 

doméstica 
(112)

. 

O consumo de álcool entre a população idosa foi descrito como um problema 

complexo e multifatorial, caracterizado por uma epidemia invisível, uma vez que os 

problemas e, por conseguinte, os índices são subestimados e mal identificados 
(115-116)

. 

Embora a literatura aponte a prevalência do uso de álcool entre os jovens, estudos 

demonstraram uma prevalência de 14,3% de consumo entre os idosos, sendo 10 vezes maior 

entre os homens 
(88,115)

. Considerado um fator de risco para doenças cardiovasculares, 

diabetes, doenças hepáticas, doenças cerebrovasculares e determinados tipos de câncer, a 

utilização frequente do álcool culmina em consequências negativas, sobretudo para os idosos 

devido às mudanças fisiológicas relacionadas à idade. A quantidade elevada de gordura 

corporal, a redução da massa muscular e a diminuição no metabolismo hepático contribuem 

para a manutenção de níveis prolongados de álcool no sangue, aumentando os efeitos 

deletérios no organismo, mesmo se consumido em pequenas doses 
(116)

. 

Ainda que o idoso apresente menor probabilidade de usar drogas, uma vez exposto a 

alguma delas, é particularmente vulnerável ao desenvolvimento da dependência. O abuso do 

álcool provoca efeitos claros e profundos na saúde e no bem-estar, com risco para o 

desenvolvimento de problemas físicos e psicológicos, como baixa autoestima, 

enfraquecimento da habilidade de enfrentamento e comprometimento das relações 

interpessoais e sociais 
(115)

.
 
A identificação precoce do alcoólatra permite aos profissionais 

planejarem o cuidado tanto no âmbito individual quanto no coletivo, compreendendo que a 

família que convive com um membro alcoolista constitui prioridade no contexto das políticas 

de saúde e, especialmente, das políticas de saúde mental, considerando que todos os membros 

da família são vulneráveis a agravos ao ter que compartilhar a situação do alcoolismo, 

rompendo com o modelo de assistência fragmentada, cuja ênfase tem sido apenas na pessoa 

dependente 
(113)

. 

Ressalta-se que, por meio do IVS, é possível reconhecer as iniquidades sociais, 

culturais e econômicas, utilizando-as na identificação de áreas socialmente vulneráveis, 

permitindo, assim, alocação de recursos e adequação das ações a serem desenvolvidas de 

forma equitativa, objetivando a integralidade e a universalidade da atenção à saúde por meio 

de ações descentralizadas e intersetoriais, de acordo com os preceitos do Sistema Único de 

Saúde.  
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5.4 Vulnerabilidade programática 

 Os indivíduos enfrentam diferentes situações de vulnerabilidade, individualmente ou 

coletivamente. Considerando essa perspectiva, as situações de agravo ou ameaça à saúde 

podem ser particularizadas por três dimensões indissociáveis e interdependentes: a individual, 

a social e a programática 
(21,117)

. Ampliando essa análise, salienta-se que a vulnerabilidade 

programática trata da influência que as instituições exercem na vida em sociedade e como as 

mesmas despendem esforços para proteger a população do adoecimento e promover a saúde. 

Dessa forma, avalia a integralidade e a equidade das ações, assim como o acesso aos serviços, 

à qualidade destes e à existência de equipes multidisciplinares, dialogando harmoniosamente 

com os princípios do Sistema Único de Saúde 
(21,118)

. 

 No âmbito dos serviços destinados ao idoso, verifica-se a violação aos direitos da 

população idosa através da omissão do Estado na oferta e na avaliação de instituições que 

oferecem assistência, assim como a falta de capacitação dos profissionais de saúde para 

orientar o idoso e seu cuidador, tanto nas instituições hospitalares como nas unidades básicas 

de saúde 
(62)

.
 
Ressalta-se que a população idosa representa uma clientela cada vez mais 

presente nos serviços de saúde, suscitando aos profissionais o desenvolvimento de condutas 

adequadas às suas peculiaridades, através do estímulo à comunicação interpessoal e ao 

desenvolvimento de relações horizontais e solidárias que possam favorecer o vínculo entre a 

instituição e o idoso 
(62)

.
 
Ademais, evidencia-se que os indivíduos em questão necessitam de 

ações que favoreçam seu acesso social a recursos, sua dignidade, seu empoderamento e sua 

influência política e cultural, bem como ações que promovam o atendimento integral à sua 

saúde, incentivando sua autonomia e respeitando seus direitos 
(62)

. 

 Pesquisas demonstram que a utilização dos serviços de saúde é um comportamento 

complexo, resultante de um conjunto de determinantes que interferem no uso pela população 

em geral e pelos idosos. Fatores como variações geográficas, socioeconômicas, necessidades 

individuais, qualidade de vida, nível de conhecimento sobre saúde, associados ao perfil de 

morbidade, são determinantes na utilização de serviços de saúde e em sua frequência 
(30,119)

.   

A Constituição Federal Brasileira estabelece a prestação de serviços públicos de modo 

integral e universal através do Sistema Único de Saúde (SUS). Entretanto, diante dos 

incontáveis obstáculos que constituem a assistência à saúde no Brasil, evidencia-se a 

crescente busca por cobertura médica suplementar pelos indivíduos com melhores níveis de 

renda. Apesar de os idosos envolvidos neste estudo possuírem poucos recursos econômicos, 

constatou-se que apenas 23,4% dos idosos possuíam plano de assistência médica particular, 
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em concordância com pesquisas semelhantes, o que demonstra dificuldades vivenciadas por 

estes com relação ao acesso a serviços públicos de saúde de forma resolutiva 
(30,120)

. 

 A garantia de acesso aos serviços de saúde no Brasil está assegurada, tomando como 

referência a aplicação cotidiana dos princípios organizativos e doutrinários do SUS, a partir 

da corresponsabilidade e da solidariedade dos entes federados, dos gestores, dos trabalhadores 

e dos usuários 
(121)

.
 
Entretanto, observa-se a desorganização dos sistemas públicos voltados à 

saúde, sobretudo no que diz respeito às dificuldades de acesso, escassez de medicamentos e 

insumos, assim como a insuficiência de serviços especializados. Em decorrência da 

inabilidade dos serviços prestados pelo SUS, a população idosa está aderindo cada vez mais 

aos planos médicos privados, principalmente devido à segurança quanto ao acesso rápido para 

atendimento ambulatorial e hospitalar. Contudo, acredita-se que as ações disponibilizadas 

pelos serviços complementares são predominantemente de caráter curativo e individual. 

Assim, ações de promoção da saúde e de prevenção de doenças, e mesmo de atendimento 

domiciliário, ainda necessitam ser ampliadas ou implementadas nos serviços suplementares 

para atender aos princípios da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, proporcionando 

independência e autonomia por mais tempo possível 
(120)

. 

 Apesar da crescente adesão aos serviços privados, evidencia-se que o percentual de 

idosos que utilizam os serviços disponibilizados nas redes conveniadas ao SUS é bastante 

elevado, visto que 96,2% da população idosa investigada referiram se beneficiar dos serviços 

públicos. Ressalta-se que o cuidado ao idoso implica oferecer serviços cuja estrutura 

apresente características que possibilitem o acesso e acolhimento adequado a estas pessoas, 

respeitando suas vulnerabilidades e especificidades 
(68)

. Nesse contexto, promover a saúde 

com equidade torna-se, assim, um grande desafio para os gestores públicos, pois os níveis de 

desigualdades sociais em saúde e os recursos escassos fazem com que as prioridades para a 

gestão pública fundamentem-se no conhecimento da situação de saúde e do impacto de 

políticas, programas, projetos e ações sobre a saúde e seus determinantes 
(122)

. 

 Diante da predominância de idosos que utilizam os serviços públicos, deve-se 

considerar a opinião dos usuários quanto à qualidade da atenção, de modo a intervir sobre a 

forma de organização do serviço e contribuir para a melhoria do sistema de saúde. A 

participação livre e crítica dos usuários pode contribuir para o empoderamento deste grupo 

populacional, questões estas essenciais para a viabilização de políticas de promoção da saúde, 

prevenção de agravos e controle de enfermidades 
(123)

. Ao avaliar o SUS, verificou-se que 

39,5% dos idosos classificaram-no como bom e 33%, como regular, dados esses similares aos 
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evidenciados por pesquisadores 
(123)

. Tal fato pode ser associado à população investigada, 

visto que os idosos entrevistados eram usuários da Estratégia Saúde da Família, que 

geralmente expressam um alto grau de satisfação em relação ao serviço e a todos os seus 

atributos: respeito, consideração, escuta, compreensão, acolhida e gentileza por parte dos 

profissionais da equipe 
(123)

. 

 O processo de envelhecimento está frequentemente associado às mudanças de ordem 

física, mental, social e comportamental. Entre essas, destaca-se a importante influência da 

idade na prevalência de doenças bucais, visto que os tecidos periodontais sofrem retração, 

perda do colágeno e ficam mais suscetíveis à inflamação ao decorrer dos anos. As variadas 

comorbidades acumuladas e o uso excessivo de medicamentos apresentam efeitos negativos 

na secreção salivar, resultando em hipossalivação e aumentando o risco para o aparecimento 

de lesões na mucosa oral. Ademais, as alterações mastigatórias são inúmeras, decorrentes da 

perda dos elementos dentais, uso de próteses, restaurações realizadas ao longo da vida e 

hábitos alimentares e funcionais 
(27,125)

. 

Os dados encontrados no presente estudo apontam que 72,8% dos idosos não havia 

procurado o dentista nenhuma vez no último ano, apontando a existência da limitação na 

utilização dos serviços odontológicos. A saúde bucal é um componente inseparável do sistema 

de saúde corporal, capaz de interferir no bem-estar físico e psicossocial dos indivíduos. 

Apesar da nítida importância, estudos revelam que o adequado cuidado à saúde bucal não tem 

sido contemplado entre os idosos, com indivíduos apresentando precárias condições de saúde 

bucal, altos índices de perdas dentárias e demanda crescente por próteses, o que compromete 

a qualidade de vida desse grupo etário 
(27, 126-127)

. Dados apontam que a população idosa tende 

a apresentar uma precária condição de saúde bucal, em grande parte por reflexo de 

deficiências no cuidado com os dentes ao longo da vida. Ratificando essa informação, 

levantamento realizado em âmbito nacional evidenciou que mais de 3 milhões de idosos 

necessitam de prótese dentária total, enquanto 4 milhões precisam utilizar prótese parcial 
(126)

. 

Associados aos problemas ora citados, estudos sugerem que o câncer bucal e outras 

alterações da mucosa são frequentemente evidenciados na população idosa. Em decorrência 

do acúmulo de maus hábitos durante a vida, como o uso de tabaco, consumo de álcool e a 

utilização de próteses defeituosas, assim como as alterações próprias do envelhecimento, o 

câncer de boca e outras lesões da mucosa podem causar desconforto ou dor, interferindo na 

mastigação, deglutição e fala. Enquanto os sintomas, há relatos de halitose, xerostomia, ou 

disestesia bucal, os quais podem interferir nas atividades sociais cotidianas do idoso 
(128)

.
 
A 
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falta de diagnóstico precoce constitui o principal problema que envolve o câncer bucal, 

levando a sequelas irreparáveis ou até mesmo à morte. O rastreamento rotineiro das lesões 

precursoras, tanto pelo profissional da enfermagem quanto pelo dentista, pode ser útil para 

detectar lesões pré-malignas e cancerígenas, favorecendo o tratamento antes da instalação da 

doença e possibilitando uma melhor qualidade de vida 
(129)

. 

Embora a atuação odontológica deva ocorrer em todos os níveis de promoção, 

prevenção específica e reabilitação, evidencia-se ainda o déficit em serviços e programas que 

não se limitem à odontologia curativa, em que a busca por tratamento acontece apenas quando 

o idoso apresenta sinais e sintomas de doenças bucais. A estratégia para modificar essa 

realidade dá-se através do estabelecimento de condutas preventivas, de modo que as pessoas 

possam envelhecer com a dentição saudável, assegurando as funções mastigatórias e estéticas. 

Ademais, faz-se necessária a continuidade das orientações para o cuidado com a sua própria 

saúde bucal, incluindo desde instruções para a limpeza diária dos dentes e próteses, até o 

controle da dieta e uso do flúor como fonte de fortalecimento da superfície dentária 
(27,130-131)

.  

 Na tentativa de reverter esse panorama desfavorável, ações governamentais específicas 

destinadas à saúde bucal vêm sendo instauradas. Dentre elas, destaca-se a inserção das ações 

odontológicas na Estratégia Saúde da Família, em 2001, com a intenção de substituir as 

práticas tradicionais exercidas nas unidades de saúde, assim como o programa “Brasil 

Sorridente”, em 2004, objetivando ampliar o atendimento e melhorar as condições de saúde 

bucal da população brasileira com a ampliação do acesso na rede básica, criação de centro de 

especialidades, ações educativas, implantação de próteses e fluoretação das águas 
(130-132)

.
 
A 

inclusão de tais medidas proporciona à população idosa uma maior possibilidade de 

atendimento no setor público, como evidenciado no presente estudo, em que 59% dos idosos 

buscaram os serviços odontológicos nas Unidades de Saúde da Família e no Centro de 

Especialidades Odontológicas.  

 Ressalta-se a importância das políticas nacionais, estaduais e municipais de saúde, 

com destaque para atividades de prevenção. Entretanto, o sucesso desses programas não 

depende apenas de ações governamentais, fazendo-se necessária a alteração de valores e 

atitudes em relação à saúde bucal. Trata-se de dirimir da população idosa o estigma de 

naturalmente doente, ideia que o próprio indivíduo idoso tem de si, para que as necessidades 

de saúde sejam percebidas e se tornem reais. Somente a partir daí, ocorrem mudanças de 

atitudes pessoais, que são pré-requisitos para a reivindicação de medidas específicas e sua 

aceitação 
(133)

. 
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 A criação da Estratégia Saúde da Família como a principal política de estruturação do 

SUS reforça a expansão do acesso aos serviços de saúde, por meio da integralidade das ações 

individuais e coletivas, suscitando um redesenho de modelo assistencial que privilegia o 

vínculo com a lógica de linhas de cuidado em que todo cidadão tem o direito de ser atendido 

por uma equipe, de forma integral e resolutiva, com projetos terapêuticos solidários com as 

demandas dos usuários, sendo também produtores de corresponsabilidades e autonomia 
(121)

. 

No campo da atenção à saúde da pessoa idosa, emerge, dentro das equipes de saúde, a 

necessidade de criar situações próximas da realidade em que o idoso esteja inserido, de 

maneira que tais práticas estejam pautadas num olhar crítico e emancipador, conduzindo-o 

para uma velhice bem-sucedida 
(134)

.
 

As experiências vivenciadas na ESF permitem 

caracterizá-la como dinâmica, por permitir a remodelação constante das práticas; criativo, por 

desencadear possibilidades diferenciadas de intervenção, e democrático, ao propor o 

envolvimento do usuário, da família e da comunidade como corresponsáveis nas ações de 

promoção da saúde 
(134)

. 

 Dentre a população idosa estudada, verificou-se que 48,4% referiram ter ido à unidade 

de saúde três vezes ou mais nos últimos seis meses. Os diversos serviços ofertados aos 

usuários idosos podem influenciar em maior adesão, como consultas com equipe 

multidisciplinar, atividades de orientações e educação, possibilidade de participar de grupos 

de convivência e atenção integral à saúde. Porém, apesar de inúmeros serviços disponíveis, 

ainda se observa um predomínio de atividades centradas na doença e, portanto, na proposta 

curativa, contribuindo para fortalecer a cultura de deixar de promover saúde para continuar 

tratando doentes, independentemente do grau de comprometimento da saúde do idoso 
(134)

. 

Para promover a saúde do idoso na ESF, deve-se proporcionar orientações que possam 

estimular a adoção de posturas pertinentes com as necessidades peculiares desse grupo 

populacional, centradas em metodologias que estimulem a interação do idoso ao contexto 

familiar e social 
(134)

. 

 Para tanto, um dos instrumentos utilizados é a visita domiciliar, um modelo para 

reorganização da assistência, com atividades de controle dos agravos, bem como ações de 

promoção e de prevenção à saúde 
(135)

. Através dessa ferramenta, os enfermeiros podem 

reduzir o número de hospitalizações e o consumo de medicamentos, respeitando o ambiente 

do cuidado domiciliar, o qual é considerado como o espaço social e físico das interações e 

interdependências dos seres humanos, permitindo ao profissional utilizar todos os recursos 

disponíveis em prol do projeto terapêutico 
(136)

. Ressalta-se que um dos seus grandes 
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potenciais é a capacidade da equipe de oferecer suporte e fortalecer as famílias para lidarem 

com situações críticas, como o envelhecimento, buscando reduzir a sobrecarga e o sofrimento 

dos usuários 
(2,135)

. 

Ainda que a maioria dos idosos investigados no presente estudo tenha recebido visitas 

domiciliares nos últimos seis meses, verifica-se, em estudos similares, que tais ações 

mostraram-se insuficientes, sendo necessário haver visitas mais frequentes e regulares, 

sobretudo para a população idosa, visto que a complexidade e a multiplicidade dos problemas 

que eles apresentam demandam maior atenção dos serviços de saúde 
(135-137)

. Deve-se 

estimular o acompanhamento do estado de saúde-doença e cuidados continuados no processo 

de envelhecimento e de fragilização através de adoção de atitudes interativas, proativas, 

dialógica e compartilhada, buscando recursos para a solução dos problemas de saúde, a 

melhoria do bem-estar e a qualidade de vida dos idosos no seio da família e da comunidade 

(138)
. 

 A utilização dos serviços de saúde, tanto por parte da população geral quanto pelos 

idosos, envolve, além das necessidades de saúde, aspectos geográficos, funcionais, 

socioculturais e econômicos 
(120)

.
 
Destarte, verifica-se que os determinantes sociais da saúde 

possuem influência no acesso aos serviços, como evidenciado no presente estudo, em que os 

idosos residentes em áreas de média vulnerabilidade social apresentavam, no que diz respeito 

à dimensão programática, um perfil distinto daqueles domiciliados em região de muito baixa 

vulnerabilidade social. Destaca-se que, entre a população idosa estudada, à medida que 

aumentava o IVS, a procura por atendimento nas unidades de saúde e a adesão ao SUS eram 

mais prevalentes. Em contrapartida, aqueles que possuíam menor escore no IVS apresentavam 

maior índice referente à posse dos planos privados médicos e odontológicos, expressando 

menores níveis de adesão aos serviços públicos. 

Considerando características sociodemográficas, estudos evidenciam que a utilização 

dos postos ou centros de saúde diminuem à medida que aumenta o rendimento familiar 

mensal, apresentando maior utilização dos serviços privados entre os idosos de classes 

econômicas mais privilegiadas e maior grau de escolaridade 
(36,137)

. Ressalta-se que, mesmo 

entre aqueles que possuem planos privados de saúde, há a busca por serviços prestados pelo 

SUS, como vacinas e procedimentos complexos de alto custo, a exemplo da hemodiálise e 

transplantes 
(138)

. Entretanto, associações entre utilização de serviços de saúde e condições 

econômicas evidenciam que a probabilidade de os usuários exclusivos do SUS residirem em 

áreas classificadas nos maiores estratos de vulnerabilidade social foi cinco vezes maior se 
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comparada com as demais áreas 
(60)

.
 
Apesar de uma maior adesão dos usuários aos serviços 

públicos, revela-se que ainda há pouco investimento nessa área. Serviços como atendimento 

especializado e exames diagnósticos são precários em decorrência da má integração entre as 

gestões de nível municipal e estadual, comprometendo o acesso e a qualidade no processo do 

cuidar 
(139)

. A exclusão social em saúde está relacionada também à falta de estrutura e 

organização dos sistemas de saúde. Em decorrência do abrupto envelhecimento populacional, 

verifica-se a escassez de programas de suporte e contingência, suscitando a preocupação 

quanto à capacidade dos sistemas sociais e de saúde em atender à crescente demanda dessa 

população 
(60,88)

.
 

Devido aos hábitos acumulados durante a vida, é comum os idosos apresentarem 

maiores índices de doenças crônicas e incapacidades no decorrer dos anos, resultando em 

maior procura pelos serviços de saúde e atendimentos hospitalares, contribuindo para a 

elevação dos gastos por parte do sistema de saúde público e privado. Destarte, a população 

idosa torna-se mais suscetível aos diferentes contextos da vulnerabilidade programática, como 

a demora por marcações de consulta, encaminhamentos e acompanhamentos para outros 

serviços, assim como a escassez de atendimento rotineiro com abordagem integral da sua 

saúde, refletindo em menor acesso à proteção e ao cuidado durante a sua velhice. 
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6.Considerações finais 
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O crescente envelhecimento populacional requer adequação dos serviços de saúde por 

meio do cuidado integral e contextualizado, através do reconhecimento das necessidades 

individuais e coletivas desse segmento populacional. Para tanto, o presente estudo permitiu 

identificar a vulnerabilidade física, social e programática entre a população idosa, verificando 

associação entre as características sociodemográficas e clínicas com as diferentes dimensões 

que compõem a vulnerabilidade. 

No que concerne às características sociodemográficas da população estudada, verificou-se 

que 68,8% dos idosos eram do sexo feminino, com faixa etária predominante entre 60 a 69 

anos (45,9%), casados (39,9%), com escolaridade entre quatro e oito anos de estudo (32,6%) e 

renda familiar entre 1,0 a 3,3 salários mínimos (80,3%). Em relação às características clínicas, 

evidenciou-se que 44% dos idosos avaliaram sua saúde como razoável e 84% apresentaram 

três ou mais problemas de saúde, destacando-se: problemas de visão (21,1%), hipertensão 

arterial (19,23%), varizes (13,73%) e reumatismo (11,12%). 

O presente estudo revelou que 52% dos idosos estavam fisicamente vulneráveis. Destes, 

72,4% pertenciam ao sexo feminino, com faixa etária entre 70 a 79 anos (41,1%), viúvos 

(50,5%), sem escolaridade (37,5%) e com renda familiar entre 1,0 a 3,3 salários mínimos 

(79,6%). Ao se estabelecer relação entre a presença de vulnerabilidade física e problemas de 

saúde autorreferidos, verificou-se associação estatisticamente significativa entre varizes, 

reumatismo, problemas de memória e de audição. Ademais, os idosos que se apresentaram 

fisicamente vulneráveis possuíam percepção da saúde como ruim ou regular (59,9%), 

dificuldades na mobilidade e para a realização das atividades da vida diária. 

No tocante à dimensão social, observou-se que 80% dos indivíduos entrevistados residiam 

em áreas de baixo índice de vulnerabilidade social. Ao analisar quais indicadores mais 

contribuíram para o aumento do IVS, verificou-se que o baixo acesso à água tratada, ausência 

de rede de esgoto estruturada e alcoolismo no domicílio influenciaram no aumento da 

vulnerabilidade social entre os idosos entrevistados.  

Quantos aos achados referentes às variáveis indicadoras de vulnerabilidade programática, 

identificou-se que 96,6% dos idosos utilizavam o SUS, classificando-o como bom (39,5%). 

No que diz respeito ao acesso aos serviços de saúde, 54,9% dos indivíduos buscaram o 

atendimento médico por três vezes ou mais e apenas 27,2% referiram procurar o dentista no 

último ano. A adesão aos planos privados de saúde mostrou-se bastante reduzida, em que 

apenas 23,4% dos idosos dispunha de plano médico e 6,8% referiram possuir assistência 

odontológica privada. 
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A partir dos resultados, pôde-se verificar associação estatisticamente significativa entre o 

IVS e as variáveis indicadoras de vulnerabilidade programática. Percebeu-se que idosos que 

residiam em áreas de média vulnerabilidade social possuíam maiores índices de dependência 

dos serviços públicos de saúde (100%), assim como menor adesão aos planos privados 

médicos e odontológicos, demonstrando a íntima relação entre componentes 

sociodemográficos e o perfil dos serviços de saúde utilizados por essa população. 

Ao analisar a população estudada conforme os domínios da vulnerabilidade, pôde-se 

compreender as diferentes dimensões e especificidades que influenciam a saúde do idoso. 

Caracterizado como um fenômeno multifacetado, o envelhecimento é influenciado por um 

conjunto de condições físicas, sociais e de acesso aos serviços de saúde, em que aspectos 

individuais e coletivos relacionam-se à maior suscetibilidade ao adoecimento e incapacidades. 

Com essa compreensão, conclui-se que os resultados obtidos por meio deste estudo 

representam subsídios relevantes, à medida que contribuem para a reflexão por parte dos 

serviços de saúde, sobretudo, na atenção básica. Ressalta-se a necessidade de utilizar as 

contribuições adquiridas em prol da população, utilizando-as como subsídio para orientação e 

planejamento de ações que possam reconhecer precocemente o idoso vulnerável. Apesar de 

ser um conceito pouco explorado na área da gerontologia, a vulnerabilidade pode auxiliar os 

gestores no planejamento dos serviços e políticas de saúde centradas na pessoa idosa. 

No âmbito da Enfermagem, enfatiza-se a assistência de enfermagem pautada na 

integralidade, em que se possa traçar métodos para detectar e acompanhar precocemente as 

incapacidades instaladas. Em decorrência do acentuado crescimento da população idosa e as 

dificuldades enfrentadas por essa parcela da população, ressalta-se a necessidade de se 

discutir e implementar intervenções voltadas para a melhoria da qualidade de vida. Ademais, 

destaca-se o estímulo ao desenvolvimento de práticas educativas compatíveis com os valores 

e condições sociais da população em questão, dada a importância do compartilhamento de 

saberes, sobretudo na prevenção de agravos. 

A limitação desse estudo deve-se a sua natureza transversal, em que não é permitido o 

estabelecimento de relações temporais, bem como os critérios de exclusão adotados que 

podem ter favorecido a participação dos idosos mais saudáveis e ativos. No entanto, foi 

possível obter dados que resultaram em informações úteis, as quais poderão ser utilizadas 

posteriormente para subsidiar o desenvolvimento de pesquisas semelhantes na tentativa de 

elucidar medidas preventivas que promovam o envelhecimento saudável. 
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