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pra ser feliz, não dá pra ser feliz! (...)”. 
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RESUMO 

COSTA, Iluska Pinto. Qualidade de vida de idosos no contexto do trabalho e suas 

Representações Sociais. 105f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Centro de Ciências 

da Saúde, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2015. 

 

 

Introdução: O envelhecimento populacional traz consigo a presença ativa de idosos no 

mercado de trabalho, tornando-se um desafio proporcionar uma melhor qualidade de vida 

(QV) a esse grupo. Diante disso, o presente estudo objetiva avaliar a QV de idosos que 

trabalham e que não trabalham; e conhecer as suas representações sociais sobre QV.  Método: 

Estudo exploratório e descritivo, realizado com 113 idosos de um grupo de convivência no 

município de Cajazeiras – PB. A coleta dos dados foi realizada através de entrevista, 

utilizando-se um questionário sociodemográfico, o Teste de Associação Livre de Palavras 

(TALP) e os WHOQOL-BREF e WHOQOL-OLD. Os dados sociodemográficos e dos testes 

de verificação da qualidade de vida foram processados no SPSS versão 2.0 e do TALP pelo 

software Iramuteq versão 0.6. Resultados: Dos 113 idosos, 44,2% trabalham e 55,8% não 

trabalham. Em ambos os grupos a maioria foi de mulheres e com 87,3% que não trabalham. 

No grupo de idosos que trabalha, 32% dos idosos pertence a faixa etária de 60-64 anos e 

28,6% do grupo que não trabalha encontram-se entre 65-69 anos. O estado civil de casado 

predomina no grupo que trabalha (56%) e à escolaridade de ensino fundamental incompleto 

em ambos os grupos, com 48,0% dos que trabalham e 61,8% dos que não trabalham. Com 

relação à renda familiar mensal, 48,0% dos idosos que trabalham e 65,1% dos que não 

trabalham ganham entre um e três salários mínimos. Entre os aposentados, 72,0% 

permanecem trabalhando enquanto 90,5% não se encontram nessa atividade. Sobre o arranjo 

familiar, identificou-se que 23,8% dos idosos que não trabalham vivem apenas com o 

cônjuge, e 30% dos que trabalham vivem com cônjuge e filho. Quanto a religião, 80,0% dos 

que trabalham e 92,1% dos que não trabalham pertencem ao catolicismo. Referente à 

avaliação da QV, os idosos que trabalham apresentaram maiores escores médios na maioria 

dos domínios do WHOQOL-BREF e facetas do WHOQOL-OLD, evidenciando-se o domínio 

Psicológico (70,08) e a faceta Habilidades Sensoriais (72,50). Entre os idosos que não 

trabalham os escores para QV foram evidenciados nos domínios Psicológico (66,79) e na 

faceta Morte e Morrer (72,2). Quanto as Representações Sociais sobre QV construídas pelos 

idosos, quatro classes emergiram da análise textual: Aspectos sociais, Condições Econômicas, 

Sentimentos Positivos e Participação no grupo. Sobre a relação entre trabalho e QV, 

observou-se que diferenças significativas entre as representações atribuídas a QV nos dois 

grupos: os idosos que trabalham, associam a QV a bens materiais, enquanto que aqueles que 

não trabalham, veem a qualidade de vida associadas a questões emocionais, a sentimentos 

positivos e as interações sociais desenvolvidas a partir da convivência em grupos. Conclusão: 

Observou-se entre os idosos que trabalham, maiores escores nos domínios e facetas dos 

instrumentos que analisam a QV, demonstrando que o trabalho permite ao idoso a 

conservação da sua saúde física, mental, das habilidades sensoriais e relações sociais. 

Percebeu-se ainda que as representações sociais atribuídas à qualidade de vida demonstraram 

a relação destas com a variável trabalho. 

 

Descritores: Envelhecimento. Qualidade de vida. Representações Sociais. 
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ABSTRACT 

 

COSTA, Iluska Pinto. Quality of life of the elderly in the context of work and their social 

representations. 105p. Dissertation (Master of Nursing) - Health Sciences Center, Federal 

University of Paraíba, João Pessoa, 2015. 
 

 

Introduction: Population aging brings with it the active presence of the elderly in the labor market, 

making it a challenge to provide a better quality of life (QOL) for this group. Thus, the present study 
aims to evaluate the QOL of working and not working elderly people; and to know their social 

representations on QOL. Method: An exploratory and descriptive study with 113 elderly of a social 

group in the city of Cajazeiras - PB. Data collection was carried out through interviews, using a 
sociodemographic questionnaire, the Free Association Test (FAT) and WHOQOL-BREF and 

WHOQOL-OLD. Sociodemographic data and the quality of life verification tests were processed 

using the SPSS version 2.0 and FAT by Iramuteq software version 0.6. Results: 44.2% of the 113 

elderly work and 55.8% do not. In both groups the majority were women and 87.3% of those women 
do not work. In the group of older people working, 32% of seniors belong to the age group of 60-64 

years old and 28.6% of the group that does not work are between 65-69 years old. The civil status  

married predominates in the  working  group (56%) and incomplete primary school education in both 
groups, with 48.0% of those who work and 61.8% of those not working. Regarding family income, 

48.0% of seniors who work and 65.1% of those who do not work earn between one and three times the 

minimum wage. Among retirees, 72.0% remain working while 90.5% do not. Regarding the family 
arrangement, it was identified that 23.8% of the elderly  who do not work live only with their spouse, 

and 30% of those working live with spouse and child. As for religion, 80.0% of those who work and 

92.1% of those who do not work are Catholics. On the assessment of QoL, the elderly working had 

higher average scores in most areas of the WHOQOL-BREF and facets of WHOQOL-OLD, 
demonstrating the psychological domain (70.08) and Sensory Skills facet (72.50). Among the elderly 

who do not work the scores for QoL were detected in psychological domain (66.79) and facet Death 

and Dying (72.2). Considering the social representations about QoL built by the elderly, four classes 
emerged from textual analysis: Social Aspects, Economic Conditions, Positive Feelings and 

Participation in the group. About the relationship between work and QOL, it was detected significant 

differences among the representations of  QOL in both groups: older people working, associate QOL 
to material goods, while those who do not work, see the quality of life associated with emotional 

issues, positive feelings and social interactions developed from living in groups. Conclusion: It was 

observed among older people working, higher scores in the fields and facets of instruments that 

analyze QOL, demonstrating that the work allows the elderly to maintain their physical, mental and 
sensory skills and social relationships. It was also felt that the social representations attributed to 

quality of life demonstrated its relationship to the variable job. 

 
Descriptors: Aging. Quality of life. Social Representations. 
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RESUMEN 

 
COSTA, Iluska Pinto. Calidad de vida de los ancianos en el contexto de trabajo y sus 

representaciones sociales. 105f. Disertación (Maestría en Enfermería) – Centro de Ciencias de la 
Salud, Universidade Federal de Paraíba, João Pessoa, 2015. 

 

Introducción: El envejecimiento poblacional trae consigo la presencia activa de las personas 

mayores al mercado de trabajo, convirtiéndose un gran desafío el ofrecimiento de una buena 

calidad de vida (CV) a ese grupo.  Por lo tanto, el presente estudio tiene como objetivo 

evaluar la calidad de vida de los mayores que trabajan y de los que no trabajan; y conocer sus 

presentaciones sociales acerca de la CV.  Método: Estudio exploratório y descriptivo con 113 

ancianos de un grupo social en la ciudad Cajazeiras/PB. Se realizó la recolecta de datos a 

través de entrevistas, utilizandose de un cuestionario sociodemografico, el test de la 

Ascociación Libre de las Palabras y los WHOQOL-BREF y WHOQOL-OLD. Los datos 

sociodemograficos y los examenes de cualidad de vida fueron procesados en SPSS versión 

2.0 y en TALP por medio del software Iramuteq versión 0.6. Resultados: De los 113 

ancianos entrevistados, 42,2% trabajan y el 55,8% no trabajan. En los dos grupos la mayoría 

son mujeres y con 87, 3% que no trabajan. El grupo de ancianos que trabajan, 32% de ellos 

pertenecen al grupo de edad de 60-65 años y 28,6% del grupo que no trabaja están entre los 

65-69 años de edad. El estado civil del grupo que trabaja, lo que más prevalece es de casados 

(56%) y la escolarización fundamental incompleta está en los dos grupos con 48% de los que 

trabajan y 61,8% de los que no trabajan. Acerva de la renta mensual familiar, 48% de 

ancianos que trabajan y  el 65,1% de los que no trabajan ganan entre uno y tres sueldos 

mínimos. Entre los jubilados, 72,0% siguen trabajando mientras 90,5% no lo hacen. En 

arreglo familiar, se identificó en su disposición que el 32,8% de los ancianos que no trabajan 

vive solamente con el cónyuge, y el 30% de los que trabajan vive con el cónyugue y los hijos. 

En cuanto a la religión, el 80,0% de los que trabajan y 92,1 % de los que trabajan no 

pertenecen al catolicismo. En la evaluación de la calidad de vida, los ancianos que trabajan 

presentaron puntuaciones medias más altas en la mayoría de las áreas del WHOQOL-BREF y 

las facetas del WHOQOL-OLD, lo que demuestra el dominio psicológico (70,80) y la faceta 

Habilidades Sensoriales (72,50). Entre las personas mayores que no trabajan para las 

puntuaciones de calidad de vida se detectaron en el dominio psicológico (66,79) y la faceta 

muerte y morir (72,2). Acerca de las Representaciones Sociales de la CV construidas pos los 

ancianos, cuatro clases surgieron del análisis textual: aspectos sociales, condiciones 

económicas , sentimientos y participación positiva en el grupo. Sobre la rlación entre trabajo y 

CV, se observó diferecncias muy significativas entre las representaciones atribuidas a la CV 

en los dos grupos: los ancianos que trabajan asocian la CV a los bienes materiales, mientras 

los que no trabajan, relacionan la CV a las cuestiones emocionales, sentimientos positivos que 

son desarrollados por medio de la convivencia en grupos. Conclusión: Se observó entre los 

ancianos que trabajan , las puntuaciones más altas en los campos y facetas de instrumentos 

que analizan la CV , revelando que el trabajo permite a las personas mayores la conservación 

sus habilidades sensoriales , mentales , físicas y las relaciones sociales. Ha sido considerado 

que las representaciones sociales atribuidas a la calidad de vida demostraron su relación con 

la variable trabajo.  

 

Descriptores: Envejecimiento. Calidad de vida. Representaciones Sociales.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O envelhecimento da população é um fenômeno mundial, iniciado a princípio nos 

países desenvolvidos e mais recentemente nos países em desenvolvimento, onde tem ocorrido 

de forma mais acentuada.  

No Brasil, o aumento da expectativa de vida tem sido evidenciado pelos avanços 

tecnológicos relacionados à área de saúde, como as vacinas, uso de antibióticos, 

quimioterápicos que tornaram possível a prevenção ou cura de doenças. Aliada a estes fatores, 

a queda de fecundidade, iniciada na década de 1960, permitiu a ocorrência de uma grande 

explosão demográfica (MENDES et al., 2005). 

A população brasileira com 60 anos ou mais aumentou de 8,7 % em 2000 para 12% 

em 2010. No estado da Paraíba o aumento dessa população foi significativo nesse intervalo de 

dez anos com um crescimento de 10,4% para 11,9% (IBGE, 2010). De acordo com 

estimativas, a população idosa no Brasil representa quase 15 milhões de pessoas e até 2025 

será considerado o sexto país do mundo em número de idosos (IBGE, 2010). 

O envelhecimento é um fenômeno complexo que, com o transcorrer dos anos, 

acarreta uma série de transformações físicas, psicológicas e sociais, requerendo atenção 

especial, à medida que a saúde, o estilo de vida e as perspectivas dos indivíduos também se 

modificam. Essas modificações têm gerado maiores demandas aos serviços previdenciários, 

de saúde e de assistência social, já que os idosos se defrontam com novas necessidades, que 

exigem adaptação e espaço na sociedade atual (SOUZA; LAUTERT; HILLESHEIN, 2011).  

Neste aspecto, Baldoni e Pereira (2011) afirmam que no panorama mundial o suporte 

para essa nova condição não tem evoluído com a mesma velocidade com a qual ocorre o 

aumento significativo da população idosa. Diante disso, a preocupação com o novo perfil 

populacional vem gerando, nos últimos anos, discussões e a realização de estudos com o 

objetivo de fornecerem dados que subsidiem ações direcionadas a atender às peculiaridades 

advindas com o processo do envelhecimento. 

No cenário contemporâneo, torna-se um grande desafio, principalmente em se 

tratando de políticas públicas, atender às necessidades dos idosos, promovendo o 

envelhecimento aliado a uma boa qualidade de vida (JOIA; RUIZ; DONALISIO, 2007). 
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A Qualidade de Vida (QV) é entendida como um conceito subjetivo, manifestado 

através da avaliação que o próprio indivíduo faz sobre o seu estado de saúde e deriva de um 

conceito onde se tem como base a autoavaliação de diversos aspectos relacionados à sua vida 

cotidiana. Além disso, a QV também é caracterizada pelo seu aspecto multidimensional, no 

qual são avaliados diversos domínios da natureza humana: físico, psíquico, emocional, social, 

econômico, espiritual e outros. Diante disso, a QV da pessoa idosa envolve uma combinação 

de inúmeros fatores, alcançando desde os aspectos biológico-funcionais até os socioculturais 

(WHOQOL GROUP, 1995).  

Sendo assim, a QV da pessoa idosa pode ser entendida como uma combinação da 

baixa probabilidade de adoecimento e deficiências, manutenção das funções físicas e 

cognitivas, engajamento na vida, incluindo atividades de trabalho, espiritualidade, 

relacionamentos interpessoais e boas condições de vida (LIMA; SILVA; GALHARDONI, 

2008).  

Na sociedade atual, as significativas mudanças no perfil etário dos trabalhadores tem 

proporcionado um aumento no tempo de vida laboral, principalmente em decorrência da 

crescente expectativa de vida, a qual possibilitou aos idosos uma maior permanência ou 

reinserção nas atividades relacionadas ao trabalho.  

Neste aspecto, o envelhecimento influencia diretamente a capacidade para o trabalho 

e engloba as condições físicas, mentais e sociais do indivíduo em relação às exigências do 

trabalho, levando em consideração, também, aspectos da comunidade, organização e ambiente 

de trabalho (RENOSTO, 2009). Assim, a forma como o trabalho é vivenciado pelos idosos 

depende fortemente dos contextos sociais, políticos e culturais em que tal segmento etário está 

inserido (PEREIRA et al., 2011). 

A problemática evidenciada demonstra a importância de se avaliar a qualidade de 

vida e sua relação com o trabalho na população idosa, assim como compreender as 

representações desta população sobre este contexto, haja vista que a qualidade de vida para 

esta população envolve diversas particularidades e a maneira pela qual a representam pode 

contribuir para que tenham um envelhecimento saudável e bem-sucedido. Além disso, 

também poderá proporcionar o planejamento de intervenções capazes de promover impacto 

em direção a um processo de envelhecimento saudável. 

O interesse pela temática surgiu em decorrência das vivências enquanto orientadora 

de um projeto de extensão desenvolvido junto aos grupos de convivência de idosos no 
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município de Cajazeiras-PB. Durante as atividades do projeto, tive a oportunidade de observar 

uma diferença nas falas dos idosos acerca de comportamento frente ao autocuidado com a 

saúde e participação ativa nos grupo.  

Assim, a importância de avaliar a qualidade de vida e sua relação com idosos que 

trabalham ou não neste grupo social, assim como conhecer as representações sociais de idosos 

sobre a qualidade de vida para esta população.  

Considerando o aumento do número de idosos que permanece no mercado de 

trabalho e a importância de implementação de políticas públicas direcionadas a essa 

população, emergiram os seguintes questionamentos: Qual a qualidade de vida dos idosos que 

trabalham? Qual a qualidade de vida dos idosos que não trabalham? Quais as representações 

sociais sobre qualidade de vida construída por esses idosos?  

Desse modo, os objetivos deste estudo foram: avaliar a qualidade de vida de idosos 

que trabalham e que não trabalham e conhecer as Representações Sociais construídas por 

estes. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

2.1 Envelhecimento, Qualidade de Vida e Trabalho 

 

As primeiras abordagens científicas sobre a velhice começam a surgir no século XVI 

e cientistas como Bacon e Descartes já se preocupavam em analisar aspectos referentes ao 

envelhecimento. Em 1867, o médico francês Jean Marie Charcot, foi o primeiro a apresentar 

um trabalho científico sobre a terceira idade, no qual destacava a relevância dos estudos sobre 

o envelhecimento, centrando-se em suas causas e consequências para o organismo humano. 

Na década de 1970, as novas abordagens começam a se preocupar com os reflexos deste 

fenômeno para a integração de pessoas idosas à sociedade, em estudos envolvendo não 

somente aspectos físicos e mentais, como as transformações sociais advindas desse processo 

(CACHIONI, 1999). 

Na sociedade atual, há uma crescente preocupação com o envelhecimento que 

consiste em um processo natural, global, complexo, dinâmico e progressivo, diferenciado por 

aspectos culturais, sociais e econômicos que, associados à dimensão individual, conferem o 

caráter diferencial para cada pessoa (CARVALHO FILHO, 2007). 

Nesse sentido, Mazo, Lopes e Beneditti (2001) classificam o envelhecimento em 

quatro padrões: biológico, social, intelectual e funcional. O envelhecimento biológico consiste 

em um processo contínuo, que inclui modificações celulares e bioquímicas que vão ocorrendo 

durante toda a vida, com diferenciações de um indivíduo para outro. O envelhecimento social 

consiste em um processo específico nas mais diferentes culturas, estando associado a 

mudanças afetivas, familiares, ao trabalho e à capacidade de produção do indivíduo, tendo a 

aposentadoria como referencial marcante. 

Ainda segundo as autoras, o envelhecimento intelectual tem o seu início percebido 

quando o indivíduo apresenta alterações em seu sistema cognitivo, incluindo alterações na 

memória, dificuldades na atenção, orientação e concentração. Enquanto o envelhecimento 

funcional se caracteriza pela dependência no cumprimento de suas necessidades básicas ou de 

suas tarefas habituais. 

Para Papaléo Netto (1997), o envelhecimento (processo), a velhice (fase da vida) e o 

velho ou idoso (resultado final) fazem parte de um conjunto de componentes intimamente 

relacionados. Sendo assim, a Organização das Nações Unidas (1982) classifica como idosas 
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as pessoas com 60 anos e mais nos países em desenvolvimento e 65 anos e mais nos países 

desenvolvidos, justificando pela diferença decorrente da expectativa de vida ao nascer e da 

qualidade de vida que as nações proporcionam aos seus cidadãos. 

O processo de envelhecimento vem alcançando grandes proporções no cenário atual 

em virtude do seu rápido progresso mundial, sobretudo no Brasil. Esse acontecimento foi 

originado em virtude da inversão na pirâmide de distribuição populacional brasileira, onde 

ocorreu um grande aumento no número de idosos e um forte declínio na quantidade de 

nascimentos, o que gerou um drástico aumento na proporção de indivíduos idosos, um quadro 

conhecido como “transição demográfica” (TAKEMOTO et al., 2011). Corroborando com 

essa premissa, Nasri (2008) afirma que a transição demográfica gerada por este evento vem 

ocorrendo de maneira heterogênea e encontra-se em diferentes fases ao redor do mundo, 

variando a velocidade e a progressão em cada país do globo. 

Nos países em desenvolvimento, o processo de envelhecimento ocorre de maneira 

gradual, simultaneamente com melhorias na cobertura do sistema de saúde, nas condições de 

habitação, saneamento básico, trabalho e alimentação. Enquanto no Brasil, esse processo 

acontece de maneira acelerada e inserido em um contexto de desigualdades sociais, economia 

fragilizada, elevados níveis de pobreza, com precário acesso aos serviços de saúde e reduzidos 

recursos financeiros, o que gera grandes preocupações em relação ao atendimento das 

demandas necessárias para esse novo grupo etário emergente (SERBIM; FIGUEIREDO, 

2011). 

Diante dessa conjuntura na qual o envelhecimento está inserido, percebe-se a 

necessidade do desenvolvimento de políticas públicas que atendam, de maneira eficaz, todas 

as demandas relacionadas a esse estrato populacional em grande ascensão atualmente. Dados 

da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2005) constatam que, em todo o mundo, o número 

de idosos está crescendo mais rapidamente do que qualquer outra faixa etária. A população de 

idosos cresceu 7,3 milhões entre os anos de 1980 e 2000, o que totaliza mais de 14,5 milhões 

em 2000. Mediante projeções dessa magnitude, o Brasil será o sexto país em número de 

idosos até o ano de 2025 (IBGE, 2010). 

O processo de envelhecimento da população mundial instiga a necessidade de abordar 

diversos aspectos que envolvem esse fenômeno, com destaque para questões relacionadas à 

assistência à saúde do idoso e aqueles inerentes ao envelhecimento bem-sucedido, visando 

estratégias para promovê-lo de maneira eficiente e efetiva. Segundo Neri (2009) a qualidade 
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de vida durante o envelhecimento seria produto de uma condição de bem-estar físico e social 

em nível individual e de grupo, sendo levados em conta os valores existentes no ambiente em 

que o indivíduo envelhece e as circunstâncias de sua história pessoal e de seu grupo etário. 

O termo qualidade de vida foi citado pela primeira vez no Annals of Internal 

Medicine por John Russell Elkinton, em 1966, que publicou um editorial intitulado Medicine 

and Quality of Life. O autor criticava a prática médica vigente na época que valorizava os 

desenvolvimentos tecnológicos e técnicos em detrimento da preocupação com o bem-estar e o 

grau de satisfação que tais conquistas poderiam proporcionar aos pacientes 

(CHACHAMOVICH, 2005). 

O conceito de QV, no decorrer dos anos apresentou diferentes enfoques ao ser 

relacionado à área econômica, a melhoras do padrão de vida, à aquisição de bens materiais 

(casa própria, carro, salários entre outros), educação, saúde e lazer - até culminar na 

compreensão da QV no aspecto subjetivo, valorizando a opinião do indivíduo (THE 

WHOQOL GROUP, 1995).  

Assim, observam-se dificuldades em conceituar e medir a QV por sofrer influência 

de valores culturais, éticos e religiosos, bem como de valores e percepções pessoais. O caráter 

de subjetividade que se reveste o conceito de QV baseia-se na realidade individual, 

constituindo-se, em um conceito muito complexo e de difícil avaliação (SOUSA; GALANTE; 

FIGUEIREDO, 2003). 

 Avaliar a QV do idoso implica a adoção de múltiplos critérios de naturezas 

biológica, psicológica e sociocultural, pois vários elementos são apontados como 

determinantes ou indicadores de bem-estar na velhice: longevidade, saúde biológica, saúde 

mental, satisfação, controle cognitivo, competência social, produtividade, atividade, eficácia 

cognitiva, status social, renda, continuidade de papéis familiares, ocupacionais e continuidade 

de relações informais com amigos (FLECK; CHACHAMOVICH; TRENTINI, 2003). Além 

disso, ainda devem-se considerar os aspectos referentes às mudanças corporais geradas pelos 

processos naturais da velhice e os contrastes socioculturais presenciados pelo idoso, tais como 

a perda de autonomia e a inversão papéis entre pais e filhos em relação ao cuidado e às 

questões da casa (LIMA; LIMA; RIBEIRO, 2010). 

Deste modo, torna-se imprescindível valorizar a percepção subjetiva do idoso quanto 

à sua qualidade de vida, não apenas através de parâmetros exclusivamente objetivos, mas 
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buscando ampliar o espectro de investigação na área da saúde e ultrapassar o modelo 

biomédico direcionado apenas para doenças e seus sinais e sintomas.  

Tendo em vista a dimensão do conceito de qualidade de vida e sua subjetividade, a 

OMS formou o grupo denominado WHOQOL Group (World Health Organization Quality of 

Life Group), que vem estudando a temática desde a década de 80, se tornando referência 

nesse fenômeno, (ROLIM; FORTI, 2009). 

Em 1994, a OMS através desse grupo, publica o conceito de qualidade de vida, 

considerando como “a percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto de sua 

cultura e sistemas de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, 

padrões e preocupações” (WHOQOL GROUP, 1995, P. 1.405). Este conceito reflete aspectos 

da subjetividade, multimensionalidade e bipolaridade da QV. O aspecto da subjetividade 

avalia a situação do indivíduo em cada uma das dimensões relacionadas à QV. A 

multidimensionalidade refere-se ao reconhecimento de que o construto é composto por 

diferentes dimensões, incluindo a física, a psicológica e a social, consideradas como básicas; e 

a bipolaridade está relacionada aos aspectos positivo e negativo da QV (WHOQOL GROUP, 

1995, P. 1.405).  

O conceito de qualidade de vida elaborado pelo WHOQOL Group forneceu 

embasamento teórico para criação e desenvolvimento de instrumentos que analisam a 

qualidade de vida segundo uma perspectiva transcultural que vem sendo utilizada 

mundialmente em pesquisas. (ROLIM; FORTI, 2009). 

O primeiro instrumento desenvolvido pelo grupo foi o WHOQOL-100, composto por 

100 questões que avaliam a qualidade de vida da população de forma global (SANTOS, 

2007). A necessidade de instrumentos curtos, de rápida aplicação, resultou no 

desenvolvimento do instrumento WHOQOL-BREF. Posteriormente, o grupo também 

elaborou o WHOQOL-OLD, instrumento, que teve como objetivo principal desenvolver e 

testar um módulo específico de avaliação de qualidade de vida em idosos, pela necessidade de 

itens adicionais considerando as especificidades das pessoas (CHACHAMOVICH, 2005). 

A velhice, na maior parte das vezes, ainda é vista com enfoque negativo, 

comparando-a a perda, desigualdade, abandono, e estimulando-se atitudes e comportamentos 

que negam aos idosos o direito de elaborar e concretizar seus projetos de vida (RODRIGUES 

et al., 2005). 
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Durante muito tempo a carência de informações sobre o potencial das pessoas idosas 

gerou muitos mitos e preconceitos que foram disseminados na sociedade e no meio industrial, 

transformando o processo de envelhecimento em algo pejorativo, com reflexos negativos no 

campo social, político e econômico (RAMOS; SOUZA; CALDAS, 2008). Entretanto, essa 

visão vem se modificando lentamente, com a crescente permanência do idoso no campo do 

trabalho.  

Minayo (2012) salienta que atualmente, a maioria dos idosos brasileiros está presente 

no desenvolvimento socioeconômico, político e cultural do país, quando mais de 85% deles, 

mesmo convivendo com algum tipo de problema de saúde, continuam autônomos e atuantes; 

com 87% dos homens idosos que chefiam famílias e mais da metade contribui com seus 

proventos para a renda dos lares.  

A permanência das pessoas com mais de 60 anos no mercado de trabalho e o 

prolongamento da vida produtiva é uma realidade a ser considerada do ponto de vista do 

trabalhador formal quanto informal.  

Entende-se por trabalho formal aquele que atende as relações contratuais de trabalho, 

em grande parte, determinadas pelas forças de mercado e regulada por legislação específica, 

também pode ser considerado a partir do conjunto de trabalhadores que possui contrato 

jurídico, trabalham no setor público, os profissionais liberais, os trabalhadores vinculados 

com a Previdência Social, os protegidos pelo seguro desemprego e os que possuem Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (MATTOSO, 1999).  

Quanto ao trabalho informal, é difícil encontrar um conceito exato, entretanto, um 

grande conjunto de autores o define como sendo aquele em que prevalece o mínimo de 

intervenção do governo, não cumpre as leis ou regras, especialmente as legislações fiscais e 

trabalhistas, sem contratos registrados junto à seguridade social, sem tempo de duração e sem 

que sejam definidos de forma clara itens básicos como função, horas trabalhadas, descanso 

semanal remunerado, entre outros (GREMAUD; VASCONCELLOS; TONETO, 2004). 

A cada dia, novas pesquisas revelam que uma parcela considerável dos idosos possui 

condições de trabalhar e efetivamente o fazem. Mesmo aposentados e mantendo-se com boa 

saúde até idades mais avançadas, recorrem ao trabalho informal, que, apesar dos baixos 

rendimentos, também proporciona ganhos, como amizades, autoridade dentro do domicílio e 

certa liberdade financeira. Além disso, sua identidade predominante não é a de aposentado, 

mas de trabalhador, o que lhes confere o poder e o status de provedor, estando totalmente 
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inseridos na vida familiar e, portanto, longe da segregação (COUTRIM, 2006; SOUZA; 

MATTIAS; BRÊTAS, 2010). 

A maior parte dos idosos aposentados ou sem aposentadoria, com baixa escolaridade 

e qualificação encontram no trabalho informal, principalmente nos serviços, comércio e 

agricultura, um meio de complementar a renda ou benefício da aposentadoria, além de 

conseguir um mínimo de rendimento para o próprio sustento ou da família (NERI, 2009). 

Ramos, Souza e Caldas (2008) afirmam que a pessoa idosa, com sua bagagem 

cognitiva e estratégias compensatórias de desempenho e de situações de estresse, poderá ser o 

trabalhador adequado à organização do trabalho contemporâneo. Porém, os autores destacam 

que se faz necessário uma adequação nos sistemas de produção a essa nova realidade laboral 

proporcionando uma melhor qualidade de vida, considerando o ritmo dos idosos com mais de 

65 anos, que ainda são criativos e eficazes, precisam ou desejam continuar a contribuir com o 

mundo do trabalho. 

 

2.2 Contextualizando a Teoria das Representações Sociais (TRS) 

 

As representações sociais são simples opiniões a respeito de algo ou imagens de 

algum objeto, mas sim verdadeiras teorias construídas coletivamente, destinando-se à 

interpretação e à construção da realidade; atividade cognitiva que possui caráter construtivo, 

surgindo a partir da comunicação entre os sujeitos e do tipo de relações entre eles ou da 

finalidade do discurso.  

Essa teoria constitui uma forma particular de adquirir conhecimentos, comunicá-los, 

e torná-los mais organizados a partir das visões que produzem o mundo; é, por consequência, 

uma forma de conhecimento prático, socialmente construído para dar sentido à realidade da 

vida (FERNANDES; FERREIRA, 2005). 

A construção de representações sociais ocorre de acordo com dois processos 

sociocognitivos principais: ancoragem e objetivação. Esses dois processos, mediante os quais 

as representações são geradas, tornam algo não familiar em familiar, sendo responsáveis pela 

interpretação e atribuição de sentido ao fenômeno social estudado (TURA, 2005). 

A ancoragem compreende a entrada do que é estranho no pensamento já elaborado, 

onde cada objeto previamente conhecido passa a assumir determinado valor hierárquico para 

um grupo de indivíduos. Ancorar é classificar e denominar o estranho, não classificado e não 
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denominado, em algo concreto (função social das representações). Uma representação social é 

um código de interpretação que ancora o não familiar, o desconhecido e o imprevisto 

(MOSCOVICI, 2012; VALA; TORRES, 2006). 

Para Nóbrega (2003) a objetivação é a materialização das abstrações, tornando o 

abstrato em concreto; o fenômeno em que os pensamentos se corporificam; o impalpável 

torna-se visível; palavras são conectadas às coisas; tudo para que o que é representado seja 

transformado em objeto, associando uma imagem ou um núcleo figurativo a um conceito.  

Tura (2005) reforça os conceitos de objetivação quando afirma que para apropriar-se 

do conhecimento busca-se uma aproximação tal com o que é representado, através da 

figuração, que elos entre coisas e palavras são estabelecidos.  

 Moscovici (2012), conclui que, tanto a ancoragem, quanto a objetivação são operações 

por meio das quais agimos com base na memória. A ancoragem dirige a memória 

internamente, buscando coisas, eventos e pessoas que ela reconhece, atribuindo-lhe um nome. 

A objetivação, que tende a dirigir a memória para o exterior, deriva conceitos e imagens 

desta, a fim de combiná-los no mundo externo, para criar algo novo, a fim de que se o veja 

com o auxílio do que já foi visto.  

O universo das representações sociais possui três dimensões: a informação, o campo 

de representações ou imagem e a atitude. A informação (dimensão ou conceito) encontra-se 

relacionada à organização dos conhecimentos que o grupo possui acerca do objeto social; o 

campo de representações ou imagem remete à ideia de imagem, de modelo social, com 

conteúdos concretos e limitados das proposições que expressam um determinado aspecto do 

objeto de representação; a atitude demonstra o posicionamento ou orientação global dos 

sujeitos em relação ao objeto de representação (MOSCOVICI, 2012). 

O autor refere que essas dimensões centram a análise das representações sociais, onde 

a primeira se refere à estrutura interna dos conteúdos das proposições relativas a um 

determinado fenômeno da representação, em que se verifica que uma representação é uma 

unidade de elementos ordenados, estruturados e hierarquizados. A segunda dimensão centra-

se na quantidade e qualidade de informações que o grupo possui a respeito de determinado 

assunto social, ou seja, tudo aquilo que a pessoa conhece sobre o objeto da representação. A 

terceira dimensão explora as orientações positivas ou negativas do sujeito em relação ao 

objeto de representação. 
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Para Jodelet (2001) faz-se necessário uma maior adesão da utilização da Teoria das 

Representações Sociais (TRS) nas pesquisas envolvendo problemas de saúde, com a 

finalidade de apreender comportamentos e crenças nessa área.  

Moreira et al (2003) ressalta que a TRS integra um aporte teórico importante 

utilizado na compreensão das práticas de saúde, uma vez que se constituem em sistemas de 

interpretação da realidade e, por isso, regem as relações dos indivíduos com o mundo e com 

os outros, orientando seus comportamentos e a comunicação nas relações sociais.  

Diante do exposto, conhecer as representações sociais dos idosos participantes de um 

grupo de convivência sobre qualidade de vida assume relevante importância para o campo da 

saúde, na medida em que, a apreensão desses conhecimentos pode contribuir para a promoção 

de ações que venham a possibilitar um envelhecimento saudável e bem sucedido. 
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3 MÉTODO 

 

3.1 Tipo de Estudo 

 

Trata-se de um estudo exploratório-descritivo, quanti-qualitativo, tendo como aporte 

teórico a Teoria das Representações Sociais com ênfase na abordagem dimensional e nos 

processos. 

  

3.2 Cenários da pesquisa 

 

 O campo específico desta pesquisa foi o Grupo de Convivência de Idosos do Serviço 

Social do Comercio (SESC), localizado no município de Cajazeira-PB e mantém parcerias 

com Universidade Federal de Campina Grande e outras instituições de ensino privadas.  

 O município de Cajazeiras/PB localiza-se no alto sertão paraibano, distante 475 km da 

capital João Pessoa e possui uma população de 58.437 habitantes, sendo 11.035 são idosos. 

Apresenta densidade demográfica de 100,28 habitantes por quilômetro quadrado, situando-se 

na Mesorregião do Sertão Paraibano e na Microrregião de Cajazeiras e detém 0,685 de Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH), considerado médio em relação ao Estado (IBGE, 2010). 

 O SESC foi o pioneiro no Brasil em desenvolver o trabalho social com idosos com a 

criação do primeiro grupo de convivência em São Paulo no ano de 1963, tendo destaque no 

cenário nacional nas lutas da sociedade civil para a elaboração das políticas brasileiras 

destinadas ao idoso (FERRIGNO, 2006). 

 O Grupo de Convivência promove atividades que incluem educação e promoção da 

saúde, com acompanhamento por parte de profissionais da saúde, eventos, atividades de lazer 

e culturais. 

 

3.3 Participantes do estudo 

 

 Participaram do estudo 113 idosos de uma base populacional de 151 idosos 

cadastrados no Grupo de Convivência do SESC, no ano de 2014. 

            Os participantes do foram divididos em dois grupos: grupo 1 - composto por idosos 

que exercem uma atividade formal ou informal de trabalho, aposentados ou não; e grupo 2 - 
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formado por idosos que aposentados ou não e que não exercem atividade de trabalho formal 

ou informal.  

A participação no estudo atendeu aos critérios de inclusão de: ter idade ≥ 60 anos, ser 

de ambos os sexos, encontrar-se frequentando as atividades promovidas pelo grupo de 

convivência durante o período da pesquisa e apresentar capacidade cognitiva ou mental 

avaliada pelo Mini Mental Examination - MEEM (FOLSTEIN; FOLSTEIN; MCHUGH, 

1975) (Anexo C).  

Para o presente estudo, 38 idosos foram excluídos por não atenderem aos critérios de 

inclusão estabelecidos, sendo 09 idosos por não atingir os escores satisfatórios no MMEM, 16 

não se encontravam frequentando as atividades promovidas pelo grupo de convivência 

durante o período da coleta e 13 idosos se negaram a participar do estudo. 

 

3.4 Instrumentos e procedimentos para coleta de dados 

 

A coleta dos dados foi realizada no período de junho a setembro de 2014, nas 

dependências do SESC, por ocasião das atividades sociais do grupo. Os idosos foram 

convidados à participação e, após a aceitação voluntária através do TCLE, aplicava-se o 

MMEM, atentando-se para o escore não indicativo de déficit cognitivo para prosseguimento 

do estudo. Atendendo ao critério estabelecido, a entrevista era iniciada por um roteiro 

semiestruturado (Apêndice B) e pelos instrumentos WHOQOL-BREF e WHOQOL-OLD 

referentes à avaliação de qualidade de vida (Anexos D e E).  

O roteiro de entrevista foi organizado em duas partes, sendo a primeira composta por 

dados sociodemográfico e a segunda pelo Teste da Associação Livre de Palavras (TALP), 

utilizando o estímulo: qualidade de vida. 

O WHOQOL-BREF consta de 26 questões, agrupadas em quatro domínios com as 

denominações de físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente que contemplam 

questões com opções de respostas do tipo Likert. As duas primeiras questões se referem por 

aspectos gerais sobre QV e as demais 24 representam cada uma das 24 facetas que compõem 

o instrumento original (FLECK et al;. 2000). Cada domínio é composto por questões cujas 

pontuações das respostas variam entre 1 e 5, sendo a pior condição expressa pelo escore 1 e a 

melhor pelo escore 5. Os resultados variam entre 0 a 100, sendo os valores mais próximos de 

0 referentes aos piores resultados e os mais próximos de 100 aos melhores. 
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O WHOQOL-OLD, considerado um instrumento específico para idosos, é 

constituído por 24 questões distribuídas em seis facetas, formando um domínio adicional que 

incorpora questões relacionadas ao envelhecimento. As facetas adicionais do WHOQOL-

OLD são: funcionamento dos sentidos, autonomia, atividades passadas, presentes e futuras, 

participação social, morte e morrer (preocupações acerca da morte e do morrer) e intimidade 

(capacidade de ter relacionamentos íntimos e pessoais) (CHACHAMOVICH et al.,; 2008). 

     

3.5 Aspectos éticos 

 

Quanto aos aspectos éticos, os idosos foram devidamente esclarecidos sobre os 

objetivos do trabalho e livres para participar com assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A), atendendo aos princípios que constam na 

Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012). 

Este estudo está vinculado ao projeto de pesquisa “Condições de Saúde, Qualidade 

de Vida e Representações Sociais de Idosos nas Unidades de Saúde da Família”, desenvolvido 

pelo Grupo Internacional de Estudos e Pesquisas sobre Envelhecimento e Representações 

Sociais (GIEPERS), com aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital 

Universitário Lauro Wanderley (HULW) da UFPB, sob o protocolo nº 261/09, folha de rosto 

nº 294027. 

 

3.6 Análise dos dados 

 

Os dados coletados foram armazenados em uma planilha eletrônica estruturada no 

Programa Microsoft Excel, com dupla digitação, no sentido de promover a eliminação de 

erros e garantir a confiabilidade na compilação dos dados. Em seguida, foram organizados e 

codificados, sendo importados para o aplicativo SPSS (Statistical Package for the Social 

Science) for Windows, versão 20.  

A análise descritiva, para as variáveis categóricas, foi realizada por meio de 

frequências absolutas (n) e percentuais (%), e medidas de posição e dispersão – média, desvio 

padrão, valores mínimo e máximo e mediana, para as variáveis numéricas. Para comparar 

média entre dois grupos, foi utilizado o teste T de Student e seu correspondente não 

paramétrico o teste de Mann-Whitney, com nível de significância de 5%. 
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Quanto à análise da consistência interna do WHOQOL-BREF e WHOQOL-OLD 

foram calculados os alfas de Cronbach para os seus domínios e facetas. Os valores deste teste 

variam de 0 a 1, porém são considerados aceitáveis a partir de 0,70, sendo que quanto maior o 

valor, maior a congruência entre os itens, indicando homogeneidade na medida do mesmo 

fenômeno (FAYERS; MACHIN, 2007).  

As respostas obtidas através da TALP foram analisadas com o auxílio do software 

Iramuteq (Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de 

Questionnaires) versão 0.6 alfa 3.  

     Através desse software é possível examinar os dados de forma hierárquica e 

descendente, além de permitir a análise lexicográfica do material textual, identificando classes 

que são caracterizadas a partir de seu vocabulário e pelos segmentos de textos que 

compartilham este vocabulário (CAMARGO, 2005). Os resultados obtidos após a análise 

foram interpretados subsidiados na Teoria das Representações Sociais (MOSCOVICI, 2012). 
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4 PRODUÇÕES ORIGINADAS DA PESQUISA 

 

4.1 Autopercepção de enfermeiros acerca da assistência a usuários de álcool e outras 

drogas de um Centro de Atenção Psicossocial 

Autores: Iluska Pinto da Costa; Lilian Figueirôa de Assis; Mônica Rafaela de Almeida; 

Janaíne Chiara Oliveira Moraes; Francisca Bezerra de Oliveira; Valéria Peixoto Bezerra 

 

4.2 Evaluation of the impact of Diabetes mellitus on the quality of life of aged people 

Autores: Eliane de Sousa Leite; Juliana Almeida Marques Lubenow; Maria Rosilene Cândido 

Moreira; Marino Medeiros Martins; Iluska Pinto da Costa; Antonia Oliveira Silva 

 

4.3 Qualidade de vida de idosos no contexto do trabalho 

Autores: Iluska Pinto da Costa; Valéria Peixoto Bezerra; Maria de Lourdes de Farias Pontes; 

Antonia Oliveira Silva; Cláudia Jeane Lopes Pimenta; Cleane Rosa da Silva 

 

4.4 Representações sociais de idosos de um grupo de convivência sobre qualidade de 

vida 

Autores: Iluska Pinto da Costa; Valéria Peixoto Bezerra; Maria de Lourdes de Farias Pontes; 

Maria Adelaide Silva Paredes Moreira; Antonia Oliveira Silva; Cláudia Jeane Lopes Pimenta; 

Cleane Rosa da Silva 
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4.1 Autopercepção de enfermeiros acerca da assistência a usuários de álcool e outras 

drogas de um centro de atenção psicossocial 

 

Self-perception of nurses about the assistance to users of alcohol and other drugs from 

a psychosocial care center 

 

Percepción de los enfermeros acerca de la asistencia a usuarios de alcohol y otras 

drogas en un centro de atención psicosocial 

Resumo 
 
Objetivo: Analisar a percepção dos enfermeiros do CAPS ad acerca da assistência a 
usuários de álcool e outras drogas. Metodologia: Estudo exploratório, descritivo, com 
abordagem qualitativa, aplicado junto a 03 enfermeiros, que deviam estar atuando no 
CAPS ad há no mínimo 6 meses. Para coleta dos dados utilizou-se entrevistas semi-
estruturadas, sendo a análise feita mediante a técnica de Análise de Conteúdo Temática, 
onde o presente teve a aprovação do Comitê de Ética do Hospital Universitário Alcides 
Carneiro, CAAE nº 0513.0.133.000-11. Resultados: Os profissionais percebem avanços na 
assistência, mas evidenciam a necessidade de melhorias relacionadas à capacitação 
profissional e estrutura dos serviços. Referem ainda que a implantação do CAPS ad III, 
melhoraria o cuidado prestado. Conclusão: Esse estudo constitui-se em um convite à novas 
reflexões, propostas e atitudes dos profissionais de enfermagem que atuam em serviços de 
saúde mental voltados para atenção a usuários de álcool e outras drogas. 
Descritores: Enfermeiros, Serviços de Saúde Mental, Drogas. 
 
Abstract  
 
Objective:  To analyze the perceptions of nurses about the ad CAPS assist users of alcohol 
and other drugs. Method: exploratory, descriptive study with a qualitative approach, 
applied along the 03 nurses who should be acting in CAPS ad for at least six months. For 
data collection, we used semi-structured interviews, and the analysis made by the 
technique of qualitative analysis where this was approved by the Ethics Committee of the 
University Hospital Alcides Carneiro, CAAE nº 0513.0.133.000-11. Results: Professionals 
realize advances in care, but highlight the need for improvements related to professional 
training and service structure. Also indicate that the implementation of CAPS ad III, 
improve the care provided. Conclusion: This study was based on a call for new thinking, 
proposals and attitudes of nurses working in mental health services focused attention to 
the users of alcohol and other drugs.  
Descriptors: Nurses, Mental health services, Drugs.  
 

Resumen  
 
Objetivo: Analizar las percepciones de las enfermeras sobre los CAPS ad ayudar a los 
usuarios de alcohol y otras drogas. Método: estudio exploratorio, descriptivo, con abordaje 
cualitativo, que se aplica a lo largo de las 03 enfermeras que deban actuar en CAPS ad 
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durante al menos seis meses. Para la recolección de datos se utilizó la entrevista semi-
estructurada y el análisis realizado por la técnica de análisis cualitativo que esto fue 
aprobado por el Comité de Ética del Hospital Universitario de Alcides Carneiro, CAAE nº 
0513.0.133.000-11. Resultados: Los profesionales se dan cuenta de los avances en la 
atención, pero ponen de relieve la necesidad de mejoras relacionadas con la formación 
profesional y la estructura de servicio. También indican que la aplicación del CAPS ad III, 
mejorar la atención recibida. Conclusión: Este estudio se basó en una convocatoria de 
nuevas ideas, las propuestas y las actitudes de las enfermeras que trabajan en los servicios 
de salud mental se centraron la atención a los usuarios de alcohol y otras drogas. 
Descriptores: Enfermera, Servicios de salud mental, Drogas. 
 

 

1 Introdução  

 

Atualmente, o uso de álcool e outras drogas é visto pela saúde pública brasileira 

como um sério problema que necessita de ações voltadas para prevenção e tratamento de 

transtornos associados ao seu consumo, possuindo ampla complexidade e magnitude, visto 

que seus efeitos afetam, significativamente, a saúde e a qualidade de vida de usuários, 

familiares e sociedade. Deve ser compreendido como um problema multidimensional e 

global, não se restringindo à relação entre o indivíduo e o consumo de substâncias 

psicoativas.1-2 

Sendo este um problema social, há necessidade de intervenção do governo a fim de 

impedir a sua disseminação e promover o maior apoio a esses usuários e seus familiares.3 

Nesse sentido, após a década de 90, houve a estruturação da rede de atenção específica a 

essas pessoas, definindo as normas e diretrizes para a organização de serviços que prestam 

assistência em saúde mental, como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), incluídos os 

CAPS ad, destinados ao tratamento de usuários de Álcool e outras Drogas.4-6  

Assim, a principal estratégia de atenção à saúde com relação ao consumo de álcool 

e outras drogas é o CAPS ad que utiliza as estratégias de redução de danos enquanto 

ferramentas nas ações de prevenção e promoção da saúde, sobretudo por dando suporte ao 

Programa Nacional de Atenção Comunitária Integrada a Usuários de Álcool e outras 

Drogas.7  

Orientado pelo modelo psicossocial, os CAPS ad são propostos como espaço de 

criatividade, de construção da vida que, em lugar de excluir, medicalizar e disciplinar, 

devem acolher, cuidar e estabelecer pontes com a sociedade, considerando o usuário em 

suas implicações subjetivas e socioculturais, elegendo-o como protagonista de seu 

tratamento.8-9   
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A enfermagem aparece como uma grande colaboradora desse processo de 

assistência ao usuário, não de forma isolada, mas de forma cooperativa com os demais 

profissionais envolvidos.10-11 Este estudo teve como objetivo geral analisar a percepção dos 

enfermeiros acerca da assistência aos usuários de álcool e drogas de um Centro de Atenção 

Psicossocial. Teve como objetivos específicos: caracterizar a assistência de enfermagem 

direcionada aos usuários do CAPS ad; identificar as condutas de trabalho utilizadas durante 

o atendimento aos usuários e descrever as dificuldades existentes para operacionalização 

do modelo de atenção proposto pelo CAPS ad. 

 

2 Material e métodos 

 

O estudo em tela teve como cenário o Centro de Atenção Psicossocial para usuários 

de álcool e outras drogas da cidade de Sousa, na Paraíba. No que se refere à assistência à 

saúde mental, o município conta com um CAPS III ( Assistência voltada para internações 

curtas), um CAPS i ( Assistência a crianças e adolescentes), um CAPS ad ( Atendimento a 

usuários de Álcool e outras drogas) e duas residências terapêuticas, vinculados à Secretaria 

Municipal de Saúde. O CAPS ad tem sete anos de funcionamento com uma equipe de vinte 

e sete profissionais (médico psiquiatra, médico clínico geral, psicólogo, assistente social, 

enfermeiro, artesã, psicopedagoga, educador físico, monitores, cozinheira, agente 

administrativo e auxiliares de serviços gerais), sendo a equipe de enfermagem composta 

por três enfermeiros. 

Quanto ao tipo trata-se de um estudo exploratório, descritivo, com abordagem 

qualitativa. Utilizou-se uma amostra não probabilística por conveniência constituída pelos 

03 enfermeiros que atuam no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas da cidade de 

Sousa - PB. Para escolha dos participantes delimitou-se como critérios de inclusão: ser 

enfermeiro, estar atuando no CAPS ad há no mínimo 6 meses e aceitar participar do estudo 

através da assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. Os dados foram 

coletados entre o mês de outubro e novembro de 2011, através de um questionário sócio- 

demográfico para caracterização dos participantes e um roteiro de entrevista semi-

estruturado com o intuito de apreender a percepção dos sujeitos pesquisados previstos nos 

objetivos da pesquisa. 

 Vale salientar que somente um participante permitiu gravar a entrevista, os demais 

preferiram responder o instrumento por escrito.  As entrevistas foram transcritas na 

íntegra e, após a leitura cuidadosa, identificou-se concordâncias no contexto, que 
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possibilitaram o agrupamento de temas, tal como orienta a Análise de Conteúdo 

Temática12 que consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem uma 

comunicação cuja presença ou frequência tenha significância para o objetivo analítico 

visado. 

O estudo obedeceu às disposições contidas na resolução 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde – CNS, a qual trata de pesquisa envolvendo seres humanos. O respeito 

devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após consentimento livre e 

esclarecido dos sujeitos individuais ou grupos por si e/ou por seus representantes legais, 

manifestando a sua anuência à participação na pesquisa. Desse modo a pesquisa teve início 

mediante a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Estadual da Paraíba, sob protocolo número 0513.0.133.000-11. 

 

3 Resultados 

A partir dos dados sócio-econômicos obtidos no decorrer da presente pesquisa fez-

se uma caracterização dos participantes, enquanto os dados subjetivos foram analisados a 

partir da técnica de Análise de Conteúdo,12 possibilitando o agrupamento de temas 

organizados em duas categorias: o trabalho da enfermagem; dificuldades enfrentadas; 

organização do serviço quanto à assistência prestada; interação com a família. 

 

Caracterização dos participantes da pesquisa 

 

Os participantes do estudo caracterizaram-se como indivíduos predominantemente 

do sexo feminino, sendo duas mulheres e um homem, com idade variando entre 28 a 54 

anos e com tempo de formação profissional variando entre 2 e 31 anos. Dos participantes 

da pesquisa apenas um possui especialização. O tempo de atuação desses profissionais em 

serviços de saúde mental varia de 1 a 6 anos, com carga horária de trabalho de 20 a 40 

horas semanais. 

 

O trabalho da enfermagem 

 

A equipe de enfermagem do CAPS ad de Sousa é formada somente por enfermeiros, 

não existindo assim profissionais do nível técnico. Os enfermeiros são responsáveis por 

todas as atividades de enfermagem, burocrático-administrativas e assistenciais que podem 

ser divididas em: atendimentos individuais que consistem em consultas de enfermagem 
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(intercorrências clínicas), triagem, acolhimento, observação e contato com os usuários, 

administração e entrega de medicação, verificação de sinais vitais, orientação, assistência 

de enfermagem (evolução do paciente, projeto terapêutico individual); atendimentos 

grupais (grupos de orientação à saúde e uso correto da medicação); oficinas e atendimento 

familiar. 

Os profissionais apontam a experiência e o fato da equipe ser interdisciplinar como 

motivo facilitador para o desempenho das atividades de enfermagem, além da autonomia 

do CAPS ad, para solucionar problemas em todos os níveis de atenção a saúde dos usuários, 

a disponibilidade de automóvel, o apoio da Secretaria Municipal de Saúde e da direção da 

instituição e a identificação com a área de atuação. Isto pode ser verificado nos 

depoimentos abaixo: 

 
(...) existe um interesse da equipe inteira pra buscar resoluções 
sobre o usuário, o governo municipal ajuda em várias questões 
como material, estrutura, não falta medicamentos (...) tem um 
carro disponível na unidade pra ir até o usuário caso não tenha 
comparecido ao serviço (...) existe o apoio muito grande que nos é 
dado da direção, da coordenação de saúde mental e todos os 
funcionários envolvidos no processo. (P1.) 
 
Primeiramente, eu me identifico muito com a saúde mental, e, 
principalmente, com o trabalho desenvolvido no CAPS ad, a equipe 
também é uma grande incentivadora, já que somos muito unidos e 
trabalhamos, realmente, em conjunto. Outro fator importante é o 
nível dos profissionais, temos profissionais bastante capacitados na 
equipe, então, aprendo bastante com eles. (P2). 
 
Participar de uma equipe com mais experiência e multidisciplinar, 
é muito importante e ajuda bastante. (P3). 
 
 

Dificuldades enfrentadas  

 

 

As dificuldades apontadas como obstáculos para exercer o trabalho de enfermagem 

no serviço estão relacionadas à falta de capacitação/ treinamento para os profissionais que 

atuam nessa área e a ausência de uma assistência satisfatória nos serviços de saúde 

(hospital geral, serviços ambulatoriais) aos usuários de álcool e drogas no período da noite. 

Quando questionados se em algum momento foram capacitados para trabalhar no 

CAPS ad e que tipo de capacitação, os entrevistados se posicionaram da seguinte forma: 
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(...) Quando a gente chegou na unidade eu particularmente só tinha 
visto coisa de CAPS no papel e pouco, só foi uma aula só, então 
quando a gente chegou aqui não tinha noção de nada do CAPS e 
como abordaria o usuário (...). (P1). 
 
(...) para iniciar o trabalho neste serviço não fui capacitada, 
porém, no período que iniciei a equipe participava de supervisões 
mensais propostas pelo Ministério da Saúde e foi durante essas 
supervisões que muitas dúvidas acerca do serviço foram 
esclarecidas. (P2). 
 
Houve uma capacitação feita pelo Estado, o governo municipal fez 
um projeto de capacitação e nessa capacitação ela dividia-se em 
duas partes, uma voltada só para a saúde mental era feita durante 
o dia na universidade federal (...) e a noite era um sistema voltado 
mais para o CAPS ad do que seria o CAPS ad. (P3). 
 

Com relação a ausência de assistência durante o período noturno nos serviços de 

saúde aos usuários de álcool e drogas, dois dos participantes enfatizaram: 

 
A falta de um atendimento mais intensivo para que pudéssemos 
assistir o usuário de uma forma mais complexa, tanto durante o dia 
como a noite, para que prestássemos atendimento durante a crise 
de abstinência como também durante a fase de desintoxicação. 
Outra dificuldade é a falta de programas específicos para usuários 
de crack, como também, a ausência de investimentos na 
capacitação dos profissionais que atuam nesta área. (P1). 

 
(...) o CAPS ad é uma clínica dia, muitos usuários passam pela 
questão da abstinência e os hospitais gerais do município (...) não 
querem atender usuário (...) a gente avalia e administra medicação 
durante o dia, mas quando chega ao final da tarde manda para 
casa, ele fica aos cuidados e sofrimento da família (...) seria 
interessante a criação do CAPS ad III com facilidade de acesso. (P3). 
 

A maioria dos participantes refere que o fato do serviço ser do tipo II, limita as 

condutas assim como a eficácia das atividades desenvolvidas e consideram que o CAPS ad 

24 horas ou CAPS ad III seria uma nova possibilidade de assistência, qualificada e eficaz. E 

como alternativas para melhorar o serviço, apontaram a necessidade de uma melhor 

organização e a contratação de mais profissionais. 

 
(...) Nós escutamos diariamente de nossos usuários a dificuldade de 
enfrentar a noite nas ruas, principalmente aqueles que não 
conseguem ficar em abstinência e que necessitam de um período 
para desintoxicação. O CAPS ad II limita a eficácia do tratamento. 
Ter o CAPS ad III 24 horas seria bom, porque resolveria a maior 
dificuldade dos usuários que é o período noturno. (P1). 
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(...) O tratamento no CAPS ad II necessita ser complementado no 
CAPS ad III, já que são fases diferentes do tratamento. O CAPS ad III 
seria para usuários que necessitam de um atendimento intensivo 
para passar por uma desintoxicação e o CAPS ad II continuaria o 
tratamento com o usuário semi e não intensivo já desintoxicado e 
em abstinência. (P2). 

 
Para que tenhamos mais eficácia e eficiência no tratamento 
proposto no CAPS ad II necessitamos de um CAPS ad III, como 
também, a contratação de mais profissionais como um terapeuta 
ocupacional e outra assistente social. (P3). 

 
A organização do serviço quanto à assistência prestada 

 

Em relação às mudanças das práticas que decorreram da Reforma Psiquiátrica 

quando questionados se essa transformação tornou a assistência deficiente, as respostas 

são unânimes em afirmar que não há carência em relação ao serviço, mas sim concordância 

que a mudança de estratégias e saberes beneficia usuários e profissionais. 

 
(...) a reforma, principalmente em relação aos usuários do CAPS ad 
(...) possibilita uma ressocialização. (P1). 

 
(...) vejo uma grande liberdade de pensamento do usuário, uma 
gama de maiores ofertas de opções de tratamento, ele fica na 
unidade porque quer, pelo interesse dele (...) Então na minha visão 
essa reforma da avaliação psiquiátrica para o CAPS para usuários 
com problemas com drogas CAPS ad é a grande evolução (...). (P2). 
 

Os participantes relataram fazer parte de uma equipe que atua de forma 

interdisciplinar e intersetorial.  

 
(...) todo mundo se integra e faz parte de tudo (...) no projeto 
terapêutico individual todos os profissionais vão fazer parte (...) 
então sem as reuniões semanais para discutir as causas e os 
problemas dos usuários, a gente estaria um pouco perdido no 
tratamento (...). (P1). 

 
(...) a gente convida de vez em quando alguém do A.A (...) 
atualmente também a loja maçônica faz atividades com os usuários 
(...) a gente convida para fazer palestras professores da 
universidade, alguns usuários com problemas na justiça, sempre 
mantendo essa parceria. Estamos discutindo a possibilidade de uma 
lei que favorecesse o usuário de drogas, para quem contratasse um 
usuário de drogas pague menos impostos (...) atualmente a 
sociedade sousense tem demonstrado um maior interesse na pessoa 
e não no fato dela usar ou não drogas. (P3). 
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Os enfermeiros apresentaram conhecimento sobre a política de redução de danos e 

aplicam essa proposta no CAPS ad, porém não da forma preconizada, adotando estratégias 

a como Programas de Trocas de Seringa (PTS), Programas de Manutenção por Metadona ou 

com a integração dos Profissionais Redutores de Danos ao Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS), mas executam a redução de danos estimulando a 

abstinência progressiva. Pode-se observar isto através dos seguintes discursos: 

 
É uma nova maneira de reduzir os danos associados ao uso de 
drogas psicoativas focando a prevenção. Porém, se tivéssemos um 
profissional redutor de danos seria implementado de maneira mais 
eficaz. (P1). 

 
Sim, a gente utiliza a redução de danos no serviço (...) com o 
tempo começamos a entender que esses usuários estavam num 
processo evolutivo (...) em recuperação e qualquer proposta de 
intervenção que faça com que ele reduza a quantidade de drogas 
que está usando é positiva (...) o pouco que eles conseguem já é 
muito. (P3). 

 
Dos enfermeiros que participaram da pesquisa, pôde-se constatar que estes não 

utilizam a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) como forma de organizar a 

assistência prestada, de acordo com as seguintes falas: 

 
No momento, não. (P1). 
 

                                  Não (P2). 
 

A gente não utiliza (...) mas faz uma coisa um pouco parecida, 
quando elabora o projeto terapêutico (...) procura saber quais são 
os problemas que ele apresenta em todas as suas áreas, seja em 
problemas familiares, a questão do desemprego, auto-estima, 
autocuidado, relação com as pessoas que os cercam (...). (P3). 

 
Apesar de não utilizarem a SAE como instrumento para o cuidado de enfermagem, a 

maioria dos profissionais compreende a importância desse processo e considera que a sua 

implantação poderia melhorar a assistência prestada nos serviços realizados no CAPS ad, 

como evidenciado por dois dos participantes: 

 
 A SAE é uma forma de visualizarmos de forma mais complexa os 
diagnósticos clínicos dos nossos usuários e assim podermos assisti-
los, também, de modo mais complexo. (P1). 
  

    É uma forma de ver o usuário além da dependência. (P2). 
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Dos participantes entrevistados apenas um considera que a SAE não melhoraria a 

assistência, pois acredita que esta se aplica melhor as patologias clínicas e não as 

alterações do comportamento e necessidades psicológicas. 

 
Eu acho assim que talvez o projeto terapêutico individual seja uma 
adaptação que a gente fez para o CAPS do que seria mais parecido 
com a sistematização da assistência de enfermagem (...) a 
avaliação do projeto terapêutico daqui é a longo prazo, a 
sistematização como a gente pega mais pacientes clínicos ela é 
meio que desenvolvida mais pra clínica, essa assistência é meio que 
diária (...) mas aqui quanto mais você vai se movendo tangenciando 
as questões da área psicológica você vai ver que elas são mais a 
longo prazo, então essa reavaliação não tem como ser diária (...).  
(P3). 

 
Interação com a família 

 

Em relação à tríade família-usuário-profissional, os participantes apontaram 

benefícios dessa relação e observou-se que esta é de extrema importância, como se pode 

perceber nas falas a seguir:  

 
Os benefícios são quando a família acompanha o usuário, o 
tratamento é mais eficaz. (P1). 

 
Desde a fundação do CAPS ad o símbolo que a gente inicialmente 
utilizou era um triângulo com três mãos, uma mão seria do usuário, 
a outra dos profissionais e a terceira da família, sem os três o 
tratamento não funciona (...) a família participa bastante (...) ta 
sempre interessada no tratamento dos usuários (...) sem a 
participação dela o tratamento fica pela metade (...) a resposta ta 
sendo muito positiva (...). (P2). 

 
A nossa unidade realiza reuniões semanais com a família, pois é 
muito importante ter essa interação família-equipe. A enfermagem 
tem um grande acesso a família do usuário, já que, na grande 
maioria, a família acompanha o usuário à consulta médica, como 
também, na entrega de medicação. É muito importante que ocorra 
o “feedback” entre equipe e família. (P3). 
 

Um dos participantes evidencia qual a principal dificuldade na relação da família com 

o usuário:  

 
 A grande maioria das famílias tem um sentimento de revolta com a 
situação, pois sentem que não existe mais nada a fazer pela 
recuperação daquele usuário e que a qualquer momento vai voltar 
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tudo de novo, então a família quer se livrar daquele problema, às 
vezes é uma coisa até inconsciente (...).(P2). 

 
Fica explícito que os profissionais deste serviço procuram realizar interação com a 

família, considerando-a como parte da equipe de tratamento como se pode ver nos 

depoimentos a seguir:  

 
(...) a medida que a família passa a entender o que ta acontecendo, 
qual é a nossa política e quais são as expectativas, ela passa a 
ajudar no tratamento e entender bem a situação, tornando-se 
outra equipe para tratar do usuário (...). (P2). 

 
(...) temos que manter a família unida e seguindo a proposta de 
tratamento, mostrando que tem um tempo de recuperação (...). 
(P3). 

 
4 Discussão 

 

De uma forma geral, percebe-se através das falas dos enfermeiros que houve um 

grande avanço na assistência desses usuários, mas ainda há muito para ser conquistado 

nessa área, e especialmente, na instituição pesquisada. A falta de capacitação e falhas na 

estrutura e dinâmica do serviço compromete a qualidade da assistência prestada. Contudo, 

ter uma equipe comprometida com o projeto terapêutico, com a inclusão do usuário nesse 

processo é a melhor maneira de conseguir a abstinência, de forma eficaz.13  

Os participantes enfatizam que a interdisciplinaridade da equipe e a 

intersetorialidade existente no município são facilitadores para o desempenho das 

atividades de enfermagem. Tal fato pôde ser percebido através da autonomia demonstrada 

pelos profissionais do CAPS ad para solucionar problemas em todos os níveis de atenção. 

Este resultado é consonante com estudo realizado, que constatou que os profissionais 

compartilhavam seus conhecimentos e percebiam a necessidade de formação dentro do 

ambiente do trabalho.14  

A inserção do enfermeiro nos CAPS ad parece ser facilitada pelo bom 

relacionamento com a equipe multiprofissional que tem, na perspectiva da 

interdisciplinaridade, a capacidade de absorver o conhecimento do enfermeiro e 

reconhecer que esse é importante para o sucesso da proposta terapêutica. O trabalho 

interdisciplinar exige que os membros da equipe socializem seus papéis, proporcionando 

redução da organização hierarquizada em prol de trabalho coletivo e igualitário.15 
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O contexto evidenciado na fala dos participantes condiz com a opinião de outros 

estudos ao afirmarem que a intersetorialidade deve representar um espaço de 

compartilhamento de saberes, de estruturação de novas linguagens, de novas práticas e de 

novos conceitos. Sua construção é parte de um processo transformador no modo de 

planejar, realizar e avaliar as ações de modo a promover um reordenamento na 

implementação das manifestações pontuais no conjunto das políticas públicas.16 

As dificuldades apontadas como obstáculos para exercer o trabalho de enfermagem 

no serviço foram relacionadas à estrutura e dinâmica, como falta de profissionais, ausência 

de serviços de suporte ao CAPS e de capacitação/treinamento. A insatisfação referida 

pelos profissionais acerca da ausência de capacitação corrobora com o estudo que mostra 

que os enfermeiros têm recebido pouca informação e treinamento sobre o contexto do 

álcool e outras drogas, o que contribui para a falta de embasamento teórico.17 Essa 

questão merece destaque pela pouca mobilização dos gestores em oferecer capacitação 

adequada aos profissionais que participam de trabalhos tão específicos como os desse 

serviço. 

Com a Reforma Psiquiátrica necessita-se de profissionais capacitados na área de 

saúde mental de forma a obter a qualidade necessária para assistir humanamente o 

usuário. Os conhecimentos advindos de cursos de especialização ou capacitação permitem 

aos enfermeiros um melhor preparo para lidar com os portadores de sofrimento mental e a 

possibilidade de criar novas formas de organização do trabalho, que considerem as 

relações existentes entre os usuários, a equipe e a comunidade, além de se tornarem 

seguros e autocríticos em relação à sua assistência.18 

Dos enfermeiros que participaram da pesquisa, pôde-se constatar que não utilizam 

a SAE, no entanto, compreendem a importância desse processo e consideram que a sua 

implantação poderia melhorar a assistência prestada. Sobre esse contexto, a literatura 

afirma que a SAE é de vital importância para planejar e executar o cuidado individualizado 

ao usuário.9 Os processos de enfermagem, vinculados ou não a teorias de enfermagem, 

fundamentam-se no método de resolução científica de problemas e, por isso, suas fases 

propõem a coleta de informações, a definição do problema, a opção por uma solução, 

testando-a, avaliando seus resultados e tentando outras soluções se a primeira não tiver 

sido satisfatória.19  

De acordo com os relatos, percebe-se que a equipe de enfermagem utiliza um 

projeto terapêutico que atenda as necessidades singulares de cada sujeito, no sentido de 

garantir um vínculo na relação enfermeiro-usuário. Dessa forma, o participante compara o 
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projeto terapêutico individual a SAE, porque, de certa forma, sistematiza as condutas e 

metas traçadas para cada usuário com uma única diferença: não há formulação de 

diagnósticos. 

Todos os participantes concordam que a desinstitucionalização foi e é um processo 

de mudança que oferece melhores expectativas e liberdade não só ao usuário, como 

também ao profissional. No entanto, apontam para uma falha que possivelmente, se bem 

articulada, poderia vir a melhorar não só a assistência prestada, mas ser complementar, 

que seria a implantação do CAPS ad 24 horas. 

Observou-se ainda que a família é percebida como co-responsável pelo cuidado do 

usuário, mas ao vê-lo acompanhado pelo CAPS tenta “abandonar” o problema, colocando a 

responsabilidade somente na equipe e na própria instituição. Assim, os profissionais 

relatam que buscam incentivar e estreitar esse laço com a família enfocando sempre o 

bem estar do usuário.  

Tal situação corrobora com uma pesquisa realizada em um dos CAPS ad de Minas 

Gerais, em que a participação da família ocorria de maneira não efetiva, restringindo-se 

apenas a reuniões em que se discutiam assuntos acerca da medicação e como lidar com 

situações próprias da doença. Nesse enfoque, a participação familiar dentro do CAPS ad 

deve superar o papel de apenas objeto das ações, mas também transformar-se em sujeito 

de ações, que se envolva com a questão a fim de promover o processo de reintegração e 

reinserção social, bem como o resgate da sua cidadania.20 

 

5 Conclusão 

 

As questões pontuadas neste estudo demonstram a importância do processo de 

mudança que se sucedeu com o movimento da Reforma Psiquiátrica apontando que a 

ressocialização e a reabilitação aumentam a liberdade de usuários e profissionais e 

permitem amplas possibilidades de intervenções que, ao mesmo tempo, produzam 

cuidados e dêem visibilidade as diversas demandas dessa população em relação à 

sociedade. Tais intervenções devem ser pensadas de forma intersetorial, utilizando-se dos 

conceitos de “território”, de “rede” e da lógica ampliada da redução de danos coerentes 

com as diretrizes da Reforma Psiquiátrica Brasileira.  

Os resultados aqui evidenciados conduzem a novas pesquisas, reflexões, propostas e 

atitudes por parte dos gestores e profissionais que atuam em saúde mental especialmente 

nos serviços voltados para atenção a usuários de álcool e outras drogas. Faz-se necessário 
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um processo de construção e reconstrução dos serviços, assim como das formas de 

intervenção para que se possa atender a essa demanda de forma eficaz e principalmente 

promover uma concreta reinserção destes usuários na sociedade. 
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INTRODUCTION 

Since the early twentieth century, with the 

great technological advances, it created the hope 

that the cure of diseases or effective and 

definitive treatments would be areality; however, 

despite the developments in medicine, it 

becomes clear that some diseases are not cured. 

Among these, we can highlight the Diabetes 

Mellitus (DM) presenting as a disease with 

chronic evolution, resulting in long-term 

complications for the organism and 

multidimensional damage in the lives of 

patients(1). 

For the large number of elderly people 

affected and the economic and social 

implications involved in the management and 

treatment, DM is a serious public health problem 

worldwide. Therefore, DM is presented as one of 

the most common diseases in the classification 

of chronic degenerative diseases; the treatment 

and control require changes in behavior in 

relation to food, medication intake and lifestyle. 

These changes may compromise the quality of 

life (QOL) if there is no proper guidance about 

the treatment or recognition of the importance of 

the complications arising out of this pathology 
(2). 

There is consensus among the scholars(1) that 

DM is having significant impact on QOL of 

people aged over 60 years old. Given this 

assertion, assessment of QOL of the elderly 

patient is recognized as an important area of 

scientific knowledge, because of the concept of 

QOL is to bring health, satisfaction and well-

being in physical, mental, social, economic and 

cultural spheres. 

In this context, it is important to use specific 

assessment of QOL instruments, since the use of 

these instruments allows for a more objective 

and clear judgment of the global impact of 

chronic diseases such as diabetes on the QOL 

of elderly patients. Such evaluation has the 

advantage of including subjective aspects not 

usually addressed by other evaluation 

criteria(3). Allied to this, there are few studies 

that used the B-PAID (Problems Areas in 

Diabetes Scale) to assessing the quality of life 

4.2 Evaluation of the impact of Diabetes mellitus on the quality of life of aged people 
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quality of life related to health, having diabetes brings specificities that vary from individual to individual, 
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of elderly people with diabetes.
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Thus, to understand how the process of 

aging with diabetes as well as its influence on 

quality of life may contribute to a greater care 

to the health of the elderly, enabling the 

deployment of proposed intervention in order 

to promoting QOL and the well-being at that 

age.  

Given this context, the research aims to 

evaluating the quality of life of elderly patients 

with Diabetes Mellitus Type 2 accompanied 

by the primary care professionals of the 

municipality of Cajazeiras-PB. 

METHODOLOGY 

This is a descriptive and cross-sectional 

study with a quantitative approach, performed 
in 11 Family Basic Health Units (UBASF) 

located in the urban area of Cajazeiras - 

Paraiba. Data were collected during the month 

of November 2011, after approval by the 
Federal University of Campina Grande 

(UFCG) Research Ethics Committee (CEP) at 

the University Hospital Alcides Carneiro 
(HUAC), under protocol number: 20111410-

045.  

The study population consisted of all 

seniors diagnosed with Diabetes Mellitus Type 
2and monitored by the Family Health Teams 

(FHT) of the municipality; and, for the 

composition of the sample, it took as a basis the 
amount total of diabetic people accompanied 

by the FHS in the year 2011, wich was of 962 

people, according to data from the Primary 
Care Information System (SIAB - reference 

month January)(4). This quantity was used as 

a parameter for the sampling strategy in this 

study, because there is no available SIAB 
distribution by age of the diabetic population, 

making it impossible to measuring only the 

number of elderly people with diabetes. 
Still considering a population-based study 

(household survey) conducted by the Ministry 

of Health on risk behaviors and morbidity 

from non-communicable diseases(5) and 

diseases, it was adopted in calculating the 

sample with 5% prevalence of diabetes (based 

on percentage checked in Brazil – 5,2%, and 

the city of João Pessoa-PB – 5,3%).  

Thus, for the sample, it was considered a 

sampling error of 5% and a confidence interval 

of 95% in the calculation of sample size for 

finite populations. By applying the formula 

met a total of 68 subjects who met the 

following inclusion criteria: age 60 or older 

and be registered in Sis-HiperDia. All ethical 

principles of research met the standards of the 

National Health Council, in accordance with 

Resolution 196/96 of the Ministry of Health, 

regarding research involving human 

subjects(6). 

The choice of participants was 

operationalized by dividing the total number 

of subjects to be investigated by the number of 

family health teams located in the urban area 

of the municipality (68 ÷ 11 = 6,18 = 6), 

resulting in six elderly by FHS. With this 

calculation, the selection of seniors that were 

investigated in each UBASF occurred from the 

consultation to the follow-up of hypertensive 

and diabetic Sis-HiperDia, of which the first 

six names were chosen that were contained 

therein and in accordance with the record 

inclusion criteria listed.  

There were used as exclusion criteria for 
participants: being in clinical health to answer 

questions; absence in the household at the time 

of data collection (in these cases, the elderly 

were replaced by those seniors following the 
registration form Sis-HiperDia). 

After being granted permission to the 

completion of the research by the CEP, there 

were scheduled visits for the elderly in their 

homes, through the collaboration of 

community health workers in selected micro-

areas. Data collection was performed by the 

researcher by applying one of two instruments: 

one with sociodemographic variables (sex, 

age, time since diagnosis of diabetes and 

insulin use) and the other titled Brazilian 

version of Problems Areas in Diabetes Scale 

(B-PAID). It is noteworthy that the interviews 

were initiated after presentation and signing the 
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Informed Consent Form (ICF) by the 

participants.  

B-PAID is a 20-item questionnaire focused 

on negative emotional aspects related to living 

specifically with diabetes. For each item may be 

assigned score from 1 (meaning "no problem") 

to 6 ("serious problem"). The score is 

transformed into a scale ranging from 0 

(satisfactory outcome) to 100 (highest level of 

emotional distress). 

The collected data were tabulated in 

Microsoft Office Excel 2007 and analyzed 

statistically using the IBM Statistical Package 

for Social Science (SPSS) version 19 software 

calculations of absolute, relative frequencies and 

measures of central tendency (mean and 

standard deviation) were made besides the 

weighting of scores in the domains and 

dimensions, and then the results were presented 

in tables. 

RESULTS AND DISCUSSION 

The participants were 68 seniors who met 

the inclusion criteria and agreed to participate 

in the study voluntarily. The results were 

grouped into two stages, the first being the 

demographic profile of the participants and the 

second the quality of life related to health.  

As regards the age of the individuals 

involved, the same varied between 60 to 85 

years old, mean of 68,84, with a standard 

deviation of ± 6,57. Of the 68 participants, 51 

(75%) were female and 17 (25%) were male. 

This same study found a slightly higher 

percentage (24,3%) of males in the same age 

group audience, demonstrating that, although 

the picture of the state of Paraiba in 2009 

showed the highest prevalence of Diabetes 

Mellitus among men this study was the 

prevalence of women, a result that could point 

to an increased demand for their basic health 

units, in contrast to men(5). 

Regarding age, the largest number of older 

people with type 2 diabetes in this study was 

present in the age group 60-64 years old, 

where were found 34% of cases. On schooling, 

the results revealed that 60,3% of respondents 

had only primary education. The survey also 

showed a considerable illiteracy rate (32,4%). 

These results are crucial for the success of this 

preventive approach to diabetes public because 

poor education can hinder access to 

information, bringing less chances of learning 

about self-care, and difficulties in 

understanding the therapeutic approaches(7). 

Furthermore, the presence of a considerable 

amount of illiterates among elderly diabetics is 

also a worrying statistic since Besides the risk 

factors mentioned above, the lowest level of 

education seems to be directly associated with 

depressive symptoms among diabetics, greatly 

compromising their mental health, a unique 

aspect in assessing the quality of health-

related life(8). 

The time of diagnosis of diabetes ranged 

from 1 to 20 years with a mean of 6.62 and 

standard deviation of 4.3 years. The higher 

prevalence was found in diabetic patients 

diagnosed with time from 5 to 9 years (37%). 

The Brazilian population, a significant portion 

of individuals with this disease is unaware of 

the diagnosis, which is carried out, in most 

cases, since the presence of complications of 

the disease(9). In this context, the preventive 

measures become the only strategies to reduce 

morbidity and mortality caused by the disease. 

Strict metabolic control associated with simple 

preventive and curative measures are relatively 

able to prevent or delay the onset of chronic 

complications of DM, resulting in better 

quality of life for the diabetic individual.  

The use of insulin in diabetic elderly was 

another aspect investigated in this study. The 

results showed a total of 23,5% of respondents 

who were using insulin. 

Regarding the analysis of diabetes-related 

quality of life using the B-PAID questionnaire, 

the results were grouped by related items, 

arranged in four sub-dimensions(10): a) 
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Emotional problems related to diabetes; b) 

Problems related to treatment; c) Problems 

related to food; and d) Problems related to social 

support. The results were also shown in tables 

and presented through absolute and percentage 

values for better understanding of their 

meanings.  

The sub-dimension 1 displays items related to 

emotional aspects manifest by diabetics to living 

with the disease. It consists of 12 items assessing 

fear, anger, depression and concerns of 

individuals about their health (Table 1). 

When surveyed about their feelings regarding 

diabetes, older people said they did not feel 

scared when they think about living with 

diabetes (57,4%), do not get depressed when 

they think about having to live with diabetes 

(61,8%) and do not know whether changes in 

mood and feelings experienced by them are 

related to diabetes (63,2%). However, a cross-

sectional study conducted in Porto Alegre, to 

checking cognitive flexibility in diabetic 

patients, identified the presence of depressive 

symptoms in older adults with type 2 diabetes 

mellitus by applying a specific instrument (Beck 

Depression Inventory)(11). 

With regard to the fact of considering 

diabetes a weight in its life, it was found that 

60% of the participants do not consider this way. 

Similar findings were found in another study in 

which participants reported that the disease 

appears as part of your life, but it is not the 

center of it(12). Perhaps because the DM is a 

relatively new disease in their lives (average of 6 

years of diagnosis), participants showed little 

concern and few negative feelings about this. 

 

Table 1 - Emotional problems related to diabetes. Cajazeiras-PB, Brazil, 2011. 

 

It is a 

serious 

problem 

It is almost 

a serious 

problem 

It is a 

moderate 

problem 

It is a small 

problem 

It is not a 

problem 

 % (f) % (f) % (f) % (f) % (f) 

Feel fear when you think about 

living with DM 
8,8 (6) 11,8 (8) 8,8 (6) 13,2 (9) 57,4 (39) 

Falls apart when you think 

about having to live with DM 
1,5 (1) 7,4 (5) 1,5 (1) 27,9 (19) 61,8 (42) 

Don't know if humor/feelings 

have to do with DM 
1,5 (1) 1,5 (1) 8,8 (6) 25 (17) 63,2 (43) 

Feels that DM is a weight 8,8 (6) 4,4 (3) 10,3 (7) 16,2 (11) 60,3 (41) 
Worry about low blood glucose 

episodes 
2,9 (2) 5,9 (4) 5,9 (4) 4,4 (3) 80,9 (55) 

Gets angry/pissed when 

thinking about living with DM 
0 (0) 10,3 (7) 8,8 (6) 10,3 (7) 70,6 (48) 

Worries about the future and the 

possible complications 
16,2 (11) 11,8 (8) 8,8 (6) 17,6 (12) 45,6 (31) 

You feel guilty/anxious when 

you don't mind DM 
16,2 (11) 7,4 (5) 8,8 (6) 11,8 (8) 55,9 (38) 

Do not accept your diabetes 1,5 (1) 2,9 (2) 11,8 (8) 7,4 (5) 76,5 (52) 

Feel that DM is taking your 

mental/physical energy 
11,8 (8) 2,9 (2) 16,2 (11) 8,8 (6) 60,3 (41) 

Dealing with the complications 

of DM 
16,2 (11) 5,9 (4) 7,4 (5) 17,6 (12) 52,9 (36) 

Sit down exhausted with the 

effort to taking care of DM 
7,4 (5) 1,5 (1) 7,4 (5) 14,7 (10) 69,1 (47) 

Source: SPSS, 2011. 
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When evaluating their concern with episodes 

of low glucose, 80,9% of seniors responded not 

worrying about this issue, allowing assume 

unaware of the danger that hypoglycemia can 

result in their health, a fact confirmed in another 

study also found that diabetic patients studied 

did not know what to do before a painting of 

hypoglycemia or hyperglycemia. DM is a 

necessary offset to obtain a better quality of life 

factor because it prevents future complications 

related to disability, so the importance of the 

patient being aware of their blood glucose levels 

that can be achieved with self-monitoring(13). 

When asked if they get angry when they 

think about living with diabetes, 70,6% of 

seniors said they do not express such sentiments, 

indicating that the disease is already accepted 

something in their lives, although this has not 

occurred in all cases (29,4%), which brings out 

the importance of multi-professional 

psychological support, as well as from family 

and friends in this process, so that the person 

with diabetes is better able to coping with their 

new condition. 

Another intriguing aspect of this study is 

that the majority of seniors (55%) responded 

positively to the question about worrying 

about the future and the possibility of serious 

complications, a counterpoint to the assertion 

verified previously that diabetes is not a 

burden on their lives. However, when asked 

about their feelings regarding self-care, the 

majority (55,9%) showed no feelings of 

guilt/anxiety in situations that do not take care 

of diabetes; and when asked if they would 

accept diabetes, also responded most 

positively (76,5%). These results enable us to 

verify that the elderly have ambivalent 

feelings about the perception of themselves as 

beings with diabetes.  

It is also significant emphasizing that the 

control of risk factors and appropriate 

treatment are of paramount importance in the 

development of chronic complications 

associated with diabetes delay and that all 

subjects in this study are given in addition to 

guidance, free treatment by the professionals 

of the Health Strategy the Family. 

Another aspect observed in relation to 

health-related quality of life was the elderly 

feel that diabetes is taking your mental and 

physical energy. In this item, 60,3% of them 

responded negatively to this item. Although 

the results indicate a good relationship of the 

elderly with diabetes, it is known that the 

quality of life in old age has been linked to 

issues of independence and autonomy, and the 

dependence of the elderly result of biological 

changes (disability) and changes in social 

demands(14). The more active the elderly isthe 

greater satisfaction with life and hence better 

quality of life.  

Being older and having diabetes are 

conditions that pose a risk to the proper 

standard of health-related quality of life by 

interfering directly in the general provision 

(physical and mental) of these individuals. 

Perhaps, being relatively recent diagnosis of 

diabetes for most of the study participants 

(mean 6 years); their biological and social 

consequences may not have been perceived in 

its entirety. 

Analyzing the topic of "deal with the 

complications of diabetes", 52,9% of seniors 

responded that this is not a problem in their 

lives, and also said they do not feel exhausted 

with the constant effort that is needed to 

taking care of their diabetes (69,1%);perhaps 

because neither expressing feelings of guilt in 

situations that do not care, these items have 

obtained positive results. This shows that the 

elderly diabetic living a contradiction, since 

the report that the disease does not interfere in 

his life, has clarified that certain care and feels 

no options to have to accept the restrictions 

imposed by their chronic condition. A similar 

situation was observed in another study in 

which some of the testimonials from patients 

treated on the obligation to follow certain 

precautions to avoid complications and help 
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them to have a life as close to normal as 

possible(15). Thus, it also noticed certain 

resignation.  

The second sub dimension groups the 

specific items related to the treatment of 

patients with diabetes. This dimension is 

composed of three items that assess the degree 

of determination of individuals to follow the 

implemented therapy (Table 2). 

 

Table 2 - Problems related to treatment. Cajazeiras-PB, Brazil, 2011. 

 

It is a 

serious 

problem 

It is almost 

a serious 

problem 

It is a 

moderate 

problem 

It is a small 

problem 

It is not a 

problem 

 % (f) % (f) % (f) % (f) % (f) 

Does not have clear targets and 

specific care to DM 
0 (0) 4,4 (3) 13,2 (9) 8,8 (6) 73,5 (50) 

Feeling discouraged with the 

treatment of DM 
1,5 (1) 4,4 (3) 13,2 (9) 7,4 (5) 73,5 (50) 

Feeling dissatisfied with the 

doctor who runs DM 
0 (0) 5,9 (4) 2,9 (2) 8,8 (6) 82,4 (56) 

Source: SPSS, 2011. 

 

 

The results show that most seniors do not 

feel discouraged by the treatment (73,5%) or 

dissatisfied with the doctor who takes care of 

diabetes (82,4%), while recognizing that do 

not have clear and specific goals in diabetes 

care (73,5%). The findings in this study show 

that the elderly have not established guidelines 

to control their health condition, nor cares 

about this, which can lead to complications of 

the disease in the shortest time and affect their 

quality of life. We emphasize the importance 

of family and friends, as well as an 

interdisciplinary professional group that 

provides technical information and emotional 

support for coping with the disease(16). 

The sub dimension 3 centralizes specific 

topics related to the diet of the individual with 

diabetes. This dimension is composed of three 

items that assess the level of concern of the 

elderly in relation to meals and faces the same 

uncomfortable about it (Table 3).  

The results showed that most seniors do not 

care about the food and what to eat (69,1%) 

and have no feelings of deprivation in relation 

to meals (52,9%), highlighting the difficulty 

that they hold to follow the recommended 

dietary restrictions, as noted in another study, 

which contributes to the difficulty of 

managing diabetes and worsening of 

symptoms, leading to the appearance of 

complications at an early stage(17). 

These results, coupled with the fact that 

older people consider not facing 

uncomfortable situations in relation to diabetes 

(60,3%), evidence of the predominant role of 

the dietitian as a member of the 

interdisciplinary team in the care of older 

people with diabetes, because food is a 

necessity Basic human that is influenced by 

numerous factors, such as socio-cultural 

aspects, age, physical and mental status, 

economic status and general health status, in 

this case, the Diabetes Mellitus. 
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Table 3 - Emotional problems related to food. Cajazeiras-PB, Brazil, 2011. 

 

It is a 

serious 

problem 

It is almost 

a serious 

problem 

It is a 

moderate 

problem 

It is a small 

problem 

It is not a 

problem 

 % (f) % (f) % (f) % (f) % (f) 

Faced with uncomfortable 

situations in relation to the care 

of DM 

11,8 (8) 2,9 (2) 16,2 (11) 8,8 (6) 60,3 (41) 

Have feelings of deprivation with 

respect to food and meals 
16,2 (11) 5,9 (4) 7,4 (5) 17,6 (12) 52,9 (36) 

Worries about food and with 
what to eat 

7,4 (5) 1,5 (1) 7,4 (5) 14,7 (10) 69,1 (47) 

Source: SPSS, 2011. 

The sub dimension 4 reflects specific topics 

related to social support that individuals with 

diabetes need to tackle the disease and 

maintain their daily activities. This scale 

consists of two items that assess how the 

elderly perceive yourself and your loved in 

coping with diabetes (Table 4).  

 

Table 4 - Problems related to social support. Cajazeiras-PB, Brazil, 2011.  

 

It is a 

serious 

problem 

It is almost 

a serious 

problem 

It is a 

moderate 

problem 

It is a small 

problem 

It is not a 

problem 

 % (f) % (f) % (f) % (f) % (f) 

Feel alone with DM 4,4 (3) 4,4 (3) 17,6 (12) 16,6 (11) 57,4 (39) 

Feel that family and friends don't 

support you 
7,4 (5) 1,5 (1) 8,8 (6) 19,1 (13) 63,2 (43) 

Source: SPSS, 2011. 

When asked about these aspects, older 

respondents who do not feel alone because 

possessing diabetes (57%) and realize that 

family and friends support you in relation to 

the disease (63,2%). These results are 

corroborated by a study conducted in the state 

of São Paulo in which elders identified the 

importance of family presence in their lives as 

a source of personal fulfillment and 

security(18). 

However, even noting that most seniors say 

they do not feel alone with diabetes and the 

family and friends support them, a significant 

portion manifested the opposite (43% and 

36.8%, respectively), a result corroborated in 

another study(19). It is known that diabetes 

imposes suitability to various lifestyle habits 

such as diet, physical activity and medication 

use, which can be mitigated with the presence, 

participation and encouragement of family. 

Thus, lack of family support is one of the 

barriers to treatment adherence and self-care 

of diabetes. Patients in this study were elderly, 

and to perform some tasks required by the 

disease, such as medication administration, for 

example, need help making once more with 

the family is a component of extreme 

importance in the lives of these individuals. 

CONCLUSIONS 

After analyzing the quality of life related to 

health through the application of B-PAID, it 

was found that, in general, diabetes did not 

have a negative impact on quality of life of 

younger elderly, females with lower education 

level and shorter time to diagnosis of diabetes. 

Although most study participants had 
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expressed a good standard of health-related 

quality of life, diabetes brings porting 

specifics that vary from individual to 

individual, characterizing the phenomenon as 

singular.  

Through this type of study it can meet the 

most negative dimensions caused by diabetes, 

thus enabling the planning of health promotion 

and prevention targeting this group in order to 

empower the individual with DM for more 

healthy choices in their daily lives, aimed at 

improving QOL.  

Therefore, recognizing the QOL of 

individuals with diabetes means an odd 

moment of understanding, and refers again to 

the importance of planning and implementing 

actions of governmental responsibility, with 

grounding in scientific information, to be 

developed through public health policies 

involving improving the quality of life of 

individuals. 

AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA DIABETES MELLITUS NA QUALIDADE DE VIDA DE 
IDOSOS 

RESUMO 

O presente estudo teve como objetivo avaliar a qualidade de vida de idosos com DiabetesMellitus do tipo 2 

acompanhados pelos profissionais da atenção básica. Trata-se de um estudo descritivo e transversal, de 

abordagem quantitativa, realizado no ano de 2011 com 68 idosos diabéticos cadastrados nas unidades de saúde 

do município de Cajazeiras – Paraíba, por meio da aplicação de um instrumento com variáveis 

sociodemográficas e outro para avaliar a qualidade de vida–ProblemsAreas in Diabetes Scale (B-PAID), versões 

brasileiras. Os resultados apontaram que, de maneira geral, o diabetes exerce um impacto significativo na vida 

dos idosos mais jovens (com média de 68,84 anos), do sexo feminino (75%), com grau de escolaridade menor 

(60,3%) e com menor tempo de diagnóstico da doença (média de 6,62 anos). Conclui-se que, embora a maioria 

dos participantes do estudo tenha manifestado um bom padrão de qualidade de vida relacionado à saúde, portar 

diabetes traz especificidades que variam de indivíduo para indivíduo, caracterizando o fenômeno como singular. 

Pode-se ainda conhecer as dimensões mais negativas causadas pelo diabetes, possibilitando assim o 

planejamento de ações de promoção de saúde e prevenção voltadas a este grupo com vistas à melhoria da 

qualidade de vida. 

Palavras-chave: Diabetes Mellitus. Qualidade de vida. Idoso. Atenção Primária à Saúde. 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA DIABETES MELLITUS EN LA CALIDAD DE VIDA 
DE LAS PERSONAS MAYORES 

RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la calidad de vida de los pacientes ancianos con diabetes mellitus 

tipo 2 seguidos por el equipo de la atención primaria. Se trata de un estudio descriptivo y transversal, con 

enfoque cuantitativo, realizado en 2011 con 68 diabéticos de edad avanzada registrados en unidades de salud 

del municipio de Cajazeiras - Paraíba, mediante la aplicación de un instrumento con las variables 

sociodemográficas y otro para evaluar la calidad de vida – ProblemsAreas in Diabetes Scale (B-PAID), versión 

brasileña. Los resultados mostraron que, en general, la diabetes tiene un impacto significativo en las vidas de las 

personas mayores más jóvenes (con media de 68,84 años), mujeres (75%), con bajo nivel educativo (60,3%) y 

con el diagnóstico de la enfermedad más corto (media de 6,62 años). Llega-se a la conclusión de que, aunque la 

mayoría de los participantes en el estudio ha expresado un buen nivel de calidad de vida relacionada con la 

salud, portar diabetes trae especificidades que varían de un individuo a otro, caracterizando el fenómeno como 

singular.También fue posible conocer las dimensiones más negativas causadas por la diabetes, lo que permite la 

planificación de las acciones de promoción de salud y prevención enfocadas-+ a este grupo destinado a mejorar 

la calidad de vida. 

Palabras clave: Diabetes Mellitus. Calidad de Vida. Anciano. Atención Primaria de Salud. 
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4.3 Quality of life of elderly in the work context 
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Abstract 
 

Introduction: population aging, reflecting among other factors, of a 

steady increase in life expectancy brings with it the active presence of the 

elderly in the labor market, making it a challenge to provide a better 
quality of life (QOL) in this group.  

Objective: evaluating the quality of life of older people working and not 

working.  

Method: this is an exploratory and descriptive study conducted with 113 
elderly of a social group in the city of Cajazeiras - PB, using a 

sociodemographic questionnaire, the WHOQOL-BREF and WHOQOL-OLD.  

Results: from the analysis it was observed that older people working had 

higher average scores in most areas of the WHOQOL-BREF and facets of 

WHOQOL-OLD, demonstrating the psychological domain (70.08) and 
Sensory Skills facet (72.50). The physical domain showed a statistically 

significant difference (p=0.046) between the two groups.  

Conclusion: the work may be directly related to the biopsychosocial well-

being, making it necessary to implement actions that value work as a 
determinant factor of the quality of life of the elderly. 

 

Keywords: Aging; Work; Quality of Life. 

 
 

Introduction 

Aging is considered one of the phenomena with the greatest impact on 

world population in the twenty-first century, resulting in a demographic 
restructuring process, which is characterized by reduced fertility rates, 

reduced mortality and consequent increase in life expectancy[1]. 

In Brazil, the elderly population growth occurs in a radical and 

accelerated way; however, presents a course differing for each region of 

the country due to its vast size and geographical diversity, socio-
economic, ethnic and cultural[2]. 

According to estimates of researchers, by the year 2030, 

approximately 13.4% of the population will be composed of individuals of 

65 years old and over, corresponding to approximately 30 million 
people[3]. 

Faced with the reality of the demographic changes observed by an 

increasingly aging population, it is evident the challenge of providing the 

elderly not only to live longer, but also a good quality of life (QOL). 
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Motivated by the interest of measuring the population of QOL, the 

World Health Organization (WHO) formed the WHOQOL Group in order to 

develop instruments to measure this quality in a cross-cultural 

perspective, valuing the individual perception of the person[4]. 
The quality of life is considered as "the individual's perception of his 

position in life in the context of his culture and value systems in which he 

lives and in relation to his goals, expectations, standards and concerns"[5]. 

For Torres et al.[6] quality of life is related to self-esteem, personal 

well-being and covers aspects, such as: functional status, socioeconomic 
status, emotional state, social interaction, intellectual activity, self-care, 

family support, the actual state of health, cultural, ethical values and 

religiosity, lifestyle, job satisfaction and/or daily activities and the 

environment in which we live. 
In this sense, when evaluating the quality of life of a given 

population, the act of working can be configured as one of the important 

aspects especially among the elderly. It states that the permanence of 

people over 60 in the labor market and extending the productive life is a 
reality that needs to be considered from the point of view of formal and 

informal workers. 

It is understood by formal work that meets the contractual labor 

relations, largely determined by market forces and regulated by specific 
legislation. It can also be considered from the pool of workers who have 

legal contract, working in the public sector, professionals, workers linked 

to social security, protected by unemployment insurance and those with 

Guarantee Fund for Time of Service[7]. 

Informal work is defined as that which prevails minimal government 
intervention; not comply with the laws or rules, specifically, tax and labor 

laws; no contracts registered with the social security indefinite length of 

time without clarification of basic items such as: function, working hours, 

paid weekly rest, among others[8]. 
The number of elderly people who remain in formal or informal work 

has advanced in recent decades. The elderly, despite having already been 

retired, still often working on their own, doing temporary activities, 

helping the family by choice and need to supplement the family income or 
because they wanted to escape from the stigma of unproductive[9]. 

  The work, particularly in this age group is not only as a source of 

income, but plays an important role in order to give identity to the 

subjects, recovery and personal development also allows the elderly to 

establish plans, aims and aspirations, build emotional ties, exercise their 
creativity and enable independence[10]. 

That is why the work activity gets interesting lines in proposing 

interventions for elderly people, with the need to review the role of the 

elderly in society, to expand the possibilities for engagement, self-esteem 
and social integration[11]. 

Besides work, the inclusion of the elderly in community groups can 

represent a notorious element for active and healthy aging, since they are 

spaces that allow the structuring of symbolic ties of identification, and 
share joys, sorrows, knowledge, providing the elderly emotional support 
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and motivation to reflect the meanings of old age, leading to construction 

of new social identities[12]. 

The evident problem demonstrates the importance of assessing the 

quality of life and its relation to the work for the elderly, as it involves 
several peculiarities and the way we understand it can contribute to the 

implementation of public policies that promote healthy and successful 

aging. 

Building on this understanding, the present study has the objective to 

analyze the quality of life of older people working and not working. 
 

Method 

It is an exploratory study of a quantitative approach, performed with 113 

elderly people from a population base of 151 elderly enrolled in 2014, in 
the living group of the Social Service of Commerce (SESC), located in the 

city of Cajazeiras - PB. 

The participation of older people in the study met the inclusion 

criteria: age ≥ 60 years old, both sexes meet attending the activities 
promoted by social group during the study period and present cognitive or 

mental capacity assessed by the Mini Mental State Examination 

(MMSE)[13]. Of the total elderly population base, 38 elderly were excluded 

for not meeting the established inclusion criteria. 
The study participants were divided into two groups, one group of 

seniors who exercised a formal or informal activity of work, being retired 

or not, and the second group of retired or not and no formal or informal 

work activity. 

Data collection was conducted from June to September 2014; using 
interview consisting of two parts: the first by a semi-structured with 

sociodemographic data and the second part with WHOQOL-BREF and 

WHOQOL-OLD related to assessing quality of life. 

      The WHOQOL-BREF consists of 26 questions, grouped into four 
domains with the names of physical, psychological, social relationships 

and environment, which include questions with options of Likert 

responses. The first two questions are composed by general aspects of 

QOL and the remaining 24 represent each of the 24 facets that make up 
the original instrument[14]. Each domain consists of questions whose 

scores of responses vary between 1 and 5 being the worst condition 

expressed by 1 score and the best score 5. The results vary between 0 

and 100, with the values closer to 0 referring to the worst results and the 

closer to 100 the best. 
    The WHOQOL-OLD, considered a specific instrument for elderly, 

composed of 24 questions divided into six facets, forming an additional 

domain incorporating issues related to aging. Additional facets of 

WHOQOL-OLD are: sensory abilities, autonomy, past, present and future 
activities, social participation, death and dying (concerns about death and 

dying) and intimacy (ability to have intimate and personal relationships) 

[15]. 
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The data collected were stored in a spreadsheet structured in 

Microsoft Excel program, being imported into SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciences) for Windows, version 20. 

The data followed the categorical variables descriptive analysis 
through absolute frequencies (n) and percentage (%), in addition to the 

position and dispersion measures - average, standard deviation, minimum 

and maximum values and median for numerical variables. To compare 

average between two groups of seniors we used the T Student test and its 

corresponding nonparametric Mann-Whitney test, with significance level of 
5% in the study. 

Regarding the analysis of the internal consistency of the WHOQOL-

BREF and WHOQOL-OLD were calculated Cronbach alphas for their 

domains and facets. The values for this test range from 0 to 1, but it is 
considered acceptable from 0.70, and the higher the value the greater 

congruency between items, indicating homogeneity to the extent of this 

phenomenon[16]. 

The study met the ethical principles contained in the National 
Health Council Resolution 466/2012[17], upon approval by the Institutional 

Review Board (IRB) of the University Hospital Lauro Wanderley under 

Protocol 261/09, cover sheet Nº 294.027 and CAAE: 0182.0.126.000-09. 

 
Results  

The two groups of elderly consisted of 50 (44.2%) older people working 

and 63 (55.8%) who do not work with female predominance in both 

groups and a higher percentage of elderly who do not work (87.3%). In 

the group of older people working, the age group between 60 and 64 
years old stands out (32.0%), while for the group was not working 

between 65 and 69 years old (28.6%). 

With regard to marital status, married elderly predominate (56.0%) 

among those working to the detriment of those who do not work (47.6%). 
Regarding education, most elderly in both groups had not completed 

primary school, but the elderly who do not work had less education.  

About the family income, income between one and three minimum 

wages characterize 48.0% (24) of older people working and 65.1% (41) of 
not working. With respect to retirement, 72.0% (36) of the elderly are 

retired and remain working, while 90.5% (57) not working. Among those 

who are not retired, 28% (14) work and 9.5% (6) not working. 

Regarding the family arrangement, it was found that 30.0% (15) of 

the elderly who work live with a spouse and child and 23.8% (15) of the 
elderly who do not work live only with their spouse. Regarding religion, 

80.0% (40) of older people working and 92.1% (58) not working refer to 

follow the Catholic religion.  

Elderly people who work perform their activities mainly distributed 
as merchant (28.0%), seamstress (16.0%), civil servants (14.0%), 

general assistant (12.0%), Craftsman (10.0%) and farmer (8.0%) (Table 

1). 
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Table 1. Characterization of the elderly regarding socio-demographic data 

and work. Cajazeiras - PB, 2014. (N = 113). 

Variables 
Elderly who work Elderly who do not work 

n % n % 

Total per group 53 44.2 63 55.8 

Gender     

Female 31 62.0 55 87.3 

Male 19 38.0 8 12.7 
Total 50 100.0 63 100.0 

Age (years)     

60-64  16 32.0 17 27.0 
65-69  14 28.0 18 28.6 

70-74  6 12.0 17 27.0 

75-79  9 18.0 8 12.7 

80 or over 5 10.0 3 4.8 
Total 50 100.0 63 100.0 

Marital Status     

Single 8 16.0 9 14.3 
Married 28 56.0 30 47.6 

Divorced 1 2.0 3 4.8 

Widower 13 26.6 21 33.3 
Total 50 100.0 63 100.0 

Schooling     

Illiterate 4 8.0 3 4.8 

Incomplete Elementary 24 48.0 39 61.9 
Complete Elementary 3 6.0 6 9.5 

Incomplete High School 4 8.0 6 9.5 

Complete High School 4 8.0 5 7.9 
Incomplete Higher 

Education 
1 2.0 - - 

Complete Higher Education 10 20.0 4 6.3 
Total 50 100.0 63 100.0 

Monthly Family Income     

Up to 1 minimum wage 5 10.0 10 15.9 

Between 1 and 3 minimum 
wages 

24 48.0 41 65.1 

Between 4 and 5 minimum 

wages 
15 30.0 10 15.9 

More than 6 minimum 

wages 
6 12.0 2 3.2 

Total 50 100.0 63 100.0 
Retired     

Yes 36 72.0 57 90.5 

No 14 28.0 6 9.5 

Total 50 100.0 63 100.0 
Family arrangement     

Alone 7 14.0 7 11.1 

Only with spouse 9 18.0 15 23.8 
Spouse and children 15 30.0 12 19.0 

Spouse, children, son-in-

law/daughter-in-law 
1 2.0 4 6.3 

Continua. 
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Continuação. 

Variables 
Elderly who work Elderly who do not work 

n % n % 

Family arrangement     
Only with children 7 14.0 4 6.3 

Trigerational arrangement 6 12.0 10 15.9 

Intragerational 

arrangement 
3 6.0 4 6.3 

Spouse and grandchildren 2 4.0 1 1.6 

Only with grandchildren - - 5 7.9 

Another family member - - 1 1.6 
Total 50 100.0 63 100.0 

Religion     

Catholic 40 80.0 58 92.1 
Evangelic 6 12.0 3 4.8 

Without a religion 4 8.0 2 3.2 

Total 50 100.0 63 100.0 

Source: A field research. Cajazeiras – PB, 2014. 

 

Quality of life (QOL) measured in both groups of seniors by 

WHOQOL-BREF showed a higher average score for the Psychological 

domain (68.2) and lowest average score for Environmental Matters 
(60.0), while the facets of WHOQOL-OLD showed a higher score on the 

facet Death and Dying (72.1) and a minor in Social Participation 

(62.9). 

It should take note that the internal consistency of the WHOQOL-
BREF and WHOQOL-OLD assessed by Cronbach's alpha coefficient gives 

satisfactory level for the domains of the WHOQOL-BREF and facets of 

WHOQOL-OLD (Table 2). 

 

Table 2. Descriptive statistics and internal consistency of the domains of 
WHOQOL-BREF and facets of WHOQOL-OLD. Cajazeiras - PB, 2014. 

N=113 

Domains/Facets 
Average 

(SD) 
Median Min Max 

Alpha of 

Cronbach 

WHOQOL-BREF      

Physical 65,7 (13.8) 67.9 35.7 100.0 0.778 

Psychological 68,2 (12.2) 70.8 20.8 91.7 0.776 

Social relationships 67,7 (14.4) 66.7 25.0 100.0 0.773 

Environmental 60,0 (9.9) 59.3 31.3 84.4 0.773 
WHOQOL-OLD      

Sensory skills 71,8  (18.0) 75.0 37.0 93.8 0.774 

Autonomy 63,1 (13.0) 62.5 25.0 100.0 0.789 

Past-present-future 
activities 

64,3 (14.1) 68.8 25.0 93.8 0.767 

Social participation 62,9 (12.6) 62.5 31.3 93.8 0.769 

Death and dyeing 72,1 (19.6) 81.3 25.0 100.0 0.790 
Intimacy 68,2 (18,1) 75.0 6.3 100.0 0.771 

Source: A field research. Cajazeiras – PB, 2014. 
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In the analysis of the WHOQOL-BREF domains and WHOQOL-OLD 

facets of older people working and not working, it was found that there 

was a statistically significant difference (p=0.046) only for the physical 
domain of WHOQOL-BREF, representing an average of 68.6 for seniors 

who work and 63.4 for those not working. 

To check the fields and facets of QOL of older people working and not 

working, it was found that older people who work showed the highest 

average scores in most areas of the WHOQOL-BREF, highlighting the 
psychological domain with the highest average score (70.1), opposing the 

environmental domain, which presented the lowest average score (59.5). 

Among the elderly who do not work, the highest scores were detected in 

psychological domains and Social Affairs, and the average 66,8, while the 
environmental domain had the lowest score (60.4). 

Regarding the WHOQOL-OLD facets for the elderly working, facets 

Sensory Skills presented the highest average score (72.5) while the Social 

Participation showed lower score (62.7). Regarding the group of older 
people who do not work Death and Dying facet stood out with the highest 

score (72.0) rather than for Autonomy facet, which had the lowest score 

(62.1) (Table 3).  

 
 

 

Table 3. Descriptive statistics and internal consistency of the domains of 

WHOQOL-BREF and facets of WHOQOL-OLD. Cajazeiras - PB, 2014. 

N=113 

Domains/Facets 
Elderly who work 

Average (SD) 

Elderly who do 

not work 

Average (SD) 

P value 

WHOQOL-BREF    
Physical 68.6 (14.3) 63.4 (13.0) 0.046* 

Psychological 70.0 (11.8) 66.8 (12.5) 0.157* 

Social relationships 68.8 (17.6) 66.8 (11.3) 0.231** 
Environmental 59.5 (9.9) 60.4 (10.1) 0.630* 

WHOQOL-OLD    

Sensory skills 72.5 (17.9) 71.3 (18.3) 0.691** 

Autonomy 64.4 (12.4) 62.1 (13.6) 0.361* 
Past-present-future 

activities 
65.5 (14.3) 

63.4 (14.0) 
0.443* 

Social participation 62.8 (14.4) 62.9 (11.0) 0.918* 
Death and Dyeing 72.2 (19.5) 72.0 (19.6) 0.952* 

Intimacy 67.1 (20.2) 69.0 (16.4) 0.588* 

* T-Student 

** Test U of Mann-Whitney 

Source: A field research. Cajazeiras – PB, 2014. 

 
Discussion 

The largest share of female seniors in groups working and not working is 

characterized as an explicit phenomenon by a greater longevity of this 
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gender, associated with their lower exposure to risk factors such as 

smoking and drinking, in addition to different attitudes of prevention, 

control and treatment of diseases[18]. 

The highest number of elderly in the population, also called 
feminization of aging, has been characterized as a common scenario and 

can justify the increased participation of women in older age groups. This 

significant participation of women in older age groups may still be justified 

by the records in the 2000s in Brazil; that, for every 100 elderly women, 

there were 81 elderly men. Estimates also indicate that in 2050, the 
country, the rapprochement between the number of female and male 

elderly even more distanced, obtaining values of 100 to 76 elderly, 

respectively[19]. 

The participants of this study are characterized by being young 
seniors who are in the early stages of the aging process, which favors the 

development of activities like work. In addition, data from the National 

Survey by Household Sampling (NSHS) conducted between 1998 and 

2008, recorded an increase in self-rated health among the elderly, 
especially in the age group between 60-69 years old, showing the 

evolution of the level of satisfaction of these individuals in relation to their 

physical well-being, mental and social over the years, enabling thus the 

maintenance or rehabilitation of the elderly in work activities[20-21]. 
The low education level (illiterate, incomplete primary) significant in 

older age groups (66.7%) may reflect the educational policy in Brazil until 

the 1950s, when education was considered a privilege of few and mainly 

focused on men who had support from the family, with the exclusion of 

women who held responsibility for the care of home and children. The 
difficulty of access to education, especially for its location in villages and 

towns in rural areas was also considered as a determining factor in the 

illiteracy in the country[22]. 

 The marital status of married and widowed predominant in both 
groups of elderly was a reality of the elderly (70.0%) in the city of Iguatu 

- CE found by Silva et al.[23]. In another study, conducted with seniors 

aged 60 and older living in the urban area of the city of Uba - MG, the 

marital status of widowhood have any influence on the decline in the 
functional capacity of older people, since it can lead to a situation of 

insulation and less concern about health, and negatively influence the 

functional capacity[24]. 

 The monthly family income between one and three minimum wages 

for both elderly groups corroborates values found in 79.8% of a total of 
192 elderly enrolled in the Family Health Units in the city of Foz do Iguaçu 

- PR in 2010[25]. 

 Allied retirement to the family income of the elderly becomes a 

possibility to ensure that old a minimum income to meet their basic 
needs, making it for a lot of individuals, as their only source of income 

and sustenance[26]. 

 The increased participation of older people in the labor market, 

including retirees, may indicate the need to maintain a standard of living 
acceptable and comparable to the parameters experienced in the past, 
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beyond the completion of household income, minimum conditions of 

survival and/or improvement of health of the elderly, especially the 

preservation of autonomy and physical mobility[27]. 

 In the family arrangement, although elderly of both groups reside 
more with spouse and children, should also be highlighted that the elderly 

do not work and live only with their spouse, apart from those who live 

alone. 

 Nowadays, an elderly living alone does not necessarily imply that it is 

abandoning the victim and/or loneliness, as a result of various factors, 
such as the universalization of social security, improvements in health 

conditions and advances in the media, transportation and services, 

represent an innovative and successful aging[28]. 

The largest number of Catholics among the elderly is justified by 
religious profile of the population that remains as the main aspect of the 

hegemony of affiliation to that religion, inherited from the historical 

process of colonization of the country[29] and currently remain a significant 

portion of by supporters of the country's population[30]. 
Regarding the quality of life of older people working or not, the scores 

represent a satisfactory level of this condition in the domains of WHOQOL-

BREF and the aspects analyzed the WHOQOL-OLD, when compared to the 

maximum score (100.0%) of the scores for each domain and/or facet. 
Quality of life, presented with a higher score on the areas 

Psychological and Social Affairs of WHOQOL-BREF for both elderly groups 

could be attributed to the fact attending a group of coexistence. This 

insert can be regarded as a social support that provides a change in the 

age-old paradigm as limitation and disability, because these groups can be 
found active seniors, self-satisfied with their overall condition and that 

relate interpersonally with others of the same age group or not[31]. 

The results of these domains also present to 51 seniors a support 

group in the city of Bonita - SP, who pointed us satisfaction levels above 
60.0% for the Psychological domain and 70.0% for the Social Relations 

domain WHOQOL-BREF[32]. 

The lowest average score of quality of life for seniors presented in 

Environmental Matters (60.0) assessed by WHOQOL-BREF refers to issues 
that address the physical security and the individual's environment, 

financial resources, opportunities for acquiring new information, 

recreation, leisure, access and availability of resources for health care and 

satisfaction with transport[14]. 

The low education level (illiterate, incomplete elementary education) 
prevalent in older age groups may have influenced the low score value 

displayed in this field by the possibility to decrease the acquisition of new 

information, access and search to healthcare. Moreover, the household 

income of the majority of the elderly (58.4%) can compromise the living 
conditions, physical security and transport; reduce leisure and recreation 

opportunities, limiting them only to those carried out living group. 

The low education level and family income associated with the lowest 

score in the environmental area were also observed in a study conducted 
in 2006, with 141 elderly people in social groups in Florianopolis - SC, with 
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results inferior schooling to eight years of education (p=0.008) and 

income of less than three minimum wages (p=0.004) [33]. 

Low financial value of pensions contributes to the elderly seek 

appropriate conditions for a satisfactory quality of life and stay in work 
activity can promote the care of this condition. Retirement submits the 

elderly to a financial shortfall, which in turn causes deficiencies of a 

material nature, not leading to an old age with quality of life[34]. 

The highest average score (72.1) shown in Death and Dying facet of 

the WHOQOL-OLD submitted by seniors groups refers to the evaluation of 
the concerns and fears about this process[35]. This result is justified by the 

majority of older people being in the age group between 60 and 64 years 

old, covering the initial phase of the aging process. These seniors are 

considered active, participating in the social group; they have good social 
relationships and cultivate a strong connection with religiosity and 

spirituality in their daily lives, which promotes the absence of extreme 

concerns regarding death and the perception of it as a natural process. 

In a study conducted in the city of Porto Alegre - RS, with 15 elderly 
participants of a group of coexistence, Death and Dying facet also had the 

second highest average score (14.7)[36]. Opposed to these results, another 

study of 131 fragile elderly living in communities in the city of João Pessoa 

- PB, showed a lower average score in this facet (29.0). The author 
reports that most participants had age equal to or over 80 years old and 

this lower score on the facet may be associated with elderly awareness of 

their finitude and fear of dependency before dying[37]. 

The Social Participation facet assesses personal satisfaction with daily 

activities and the level of these, with the use of time and opportunities to 
participate in activities with the community[35], with the lowest average 

score for quality of life (62.7) presented by the elderly of the study. 

These findings may be related to the fact that it is common for elderly 

refer dissatisfaction with the level of daily activities, together with the own 
families and the community, so the community groups seeking support 

and support to address these needs. 

The physical domain is presented with a statistically significant 

difference between the two groups, showing higher scores among older 
people working. This domain assesses the pain and discomfort, energy 

and fatigue, sleep and rest, mobility, activities of daily living, dependence 

on medication and treatments and ability to work[35].  

Andrade and Monteiro[38] claim that the positive relationship between 

work and aging shows that older workers tend to have better health than 
the elderly population in general, which justifies a higher standard of 

quality of life. 

Regarding the psychological domain, both groups had satisfactory 

scores for quality of life; however, there is a higher score in this area for 
the group of workers, strengthening the importance of working for a 

better quality of life for seniors. As highlighted Neri[39], psychological 

factors, involving intelligence and cognitive ability are active aging and 

longevity indicators, so the more active the elderly, the higher their life 
satisfaction and thus better quality of life. 
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The Social Relations domain show relevant to the quality of life of 

older people who do not work, indicating that the absence from work and 

retirement does not prevent them from maintaining their basic social ties 

for active aging. 
Farias and Santos[40] stress the importance of adapting to changes 

arising from old age, becoming adjustments while having the ability to 

solve problems and create lace, support networks and social support. 

Regarding the Sensory Abilities facet of the WHOQOL-OLD, the elderly 

group working had higher average score and this facet assesses sensory 
functioning and impact of the loss of sensory abilities in quality of life.  

Study[36] with 15 individuals of a group of coexistence of the Pontifical 

Catholic University of Rio Grande do Sul in Porto Alegre, pointed than ten 

retired workers were still putting some informal work, with a better 
performance in this aspect (14.8), strengthening the assumption that 

satisfactory sensory functioning is directly associated with the job. 

In the group of older people who work the highest score was found in 

the facet Death and Dying (72.0) and the lowest in the facet Autonomy 
(62.1). The highest score on Death and Dying facet may be linked to the 

fact that older people who are retired and do not perform other work 

activity have more time to engage in spirituality, which promotes a better 

understanding of aging and perception of death as a stage of natural 
evolutionary process. 

The lowest score on Autonomy facet shows that the fact of not 

working can reduce the independence of the elderly and the possibility to 

make their own decisions and may compromise healthy aging. This facet 

assesses the independence in old age and shows how far it is able to live 
independently and make their own decisions. 

Matsui and Capezuti[41] claim that personal autonomy is considered 

crucial to the quality of life of an elderly person. This principle includes the 

respect for people and requires acceptance so that they self-govern and 
be independent both in their choices and in their acts. 

 

Conclusion 

The quality of life was evidenced in a positive way between the domains of 
WHOQOL-BREF and facets of WHOQOL-OLD, both for seniors who work as 

for those not working. These results demonstrate that how aging is 

experienced and represented by the elderly depends on the social and 

cultural contexts in which they live. 

It was observed that the permanence of the elderly at work enables 
the maintenance of physical, mental, autonomy, cognitive and sensory 

abilities evidenced respectively by higher scores in physical and 

psychological domains and facet sensory abilities, and a natural perception 

of death and dying and forming bonds that encourage freedom seen 
through the higher score in the domain social relationships. 

The lack of researches about the theme quality of life in the elderly 

perspective working justify the need for other studies, considering that 

achieving successful aging should be an important concern to be valued in 
contemporary society. 
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Health policies aimed at the elderly need to broaden actions that 

include the development of programs or cooperatives that promote the 

reintegration of elderly people into the labor market in order to sight it as 

something relevant to their quality of life. 
Thus, it is expected that the results of this study may raise 

discussions that include the appreciation of the elderly and their potential, 

enabling the development of strategies and the implementation of actions 

that may reenter the elderly in the labor context, promoting an aging 

combined with quality satisfying life. 
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RESUMO 

 

Introdução: o envelhecimento populacional se apresenta como uma das 

maiores conquistas do presente século, de modo que atingir uma idade 

avançada, já não é mais privilégio de poucas pessoas. 
Objetivo: conhecer as representações sociais sobre qualidade de vida 

(QV) construídas por dois grupos: idosos que trabalham e idosos que não 

trabalham e compreender se existe relação entre qualidade de vida e 

trabalho nas representações sociais elaboradas por esses idosos. Método: 
participaram deste estudo 113 idosos de um grupo de convivência no 

município de Cajazeiras-PB. Para coleta dos dados, utilizou-se um 

questionário sociodemográfico e o Teste de Associação Livre de Palavras 

(TALP). Os dados foram processados pelos softwares SPSS versão 2.0 e 
Iramuteq versão 0.6 e analisados à luz da Teoria das Representações 

Sociais. Resultados: emergiram quatro classes hierárquicas: Aspectos 

sociais, Condições econômicas, Sentimentos positivos e Participação no 

grupo. Verificou-se que os idosos que trabalham associam QV a bens 

materiais, enquanto para aqueles que não trabalham, esse conceito 
encontra-se ligado a questões emocionais, a sentimentos positivos e as 

interações sociais desenvolvidas no grupo. Conclusões: Entende-se que 

conhecer as representações sociais sobre QV pode contribuir para o 

desenvolvimento de estratégias que possibilitem um envelhecimento bem 
sucedido ao idoso que permanece no trabalho.  

Palavras-chave: Envelhecimento. Trabalho. Qualidade de vida. 

Representações Sociais. 

 
ABSTRACT 

 

Keywords: 

 
Introdução 

O envelhecimento populacional se apresenta como uma das maiores 

conquistas do presente século, de modo que atingir uma idade avançada, 

já não é mais privilégio de poucas pessoas. Viver mais constitui um 

grande desafio às sociedades, pois só se torna importante quando os anos 
adicionais têm qualidade e significado[1]. 
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Diante da realidade do crescente envelhecimento da população 

brasileira, faz-se imprescindível garantir às pessoas idosas não só uma 

sobrevida maior, mas também uma melhor qualidade de vida. Com o 

aumento da longevidade da população idosa, a busca pela melhoria da 
qualidade de vida vem sendo muito valorizada, almejando os aspectos que 

contribuem para o alcance da velhice bem-sucedida[2]. 

O conceito de qualidade de vida é considerado abrangente e reflete 

diversos aspectos objetivos e subjetivos, podendo variar quanto à cultura, 

classe social, faixa etária, percepção e aspirações do indivíduo[3]. Entre 
esses aspectos, estão o bem-estar físico, familiar, emocional, habilidade 

funcional, espiritualidade, função social, sexualidade, função ocupacional e 

capacidade para o trabalho, os quais, quando integrados, mantêm o 

indivíduo em equilíbrio consigo mesmo e com o mundo ao seu redor[4]. 
Dentre os diversos conceitos atribuídos à qualidade de vida, destaca-

se a definição da Organização Mundial de Saúde (OMS), que contempla a 

percepção subjetiva que o indivíduo possui de sua posição no seu contexto 

cultural, envolvendo valores, expectativas, além de condições materiais de 
vida[5]. 

Quando se avalia a qualidade de vida de uma determinada população, 

o trabalho se configura como um dos aspectos relevantes, notadamente 

entre os idosos, que cada vez mais tem retornado ao mercado de trabalho 
após a aposentadoria. O trabalho, para além do potencial produtivo, da 

capacidade de gerar riquezas, participa da construção subjetiva do idoso, 

valorizando a sua dignidade enquanto ser humano, além do que a 

ausência de uma atividade laboral pode culminar no temor à dependência, 

à perda de dignidade, à solidão e ao sofrimento[6]. 
O aumento da população de idosos em nosso país confirma à 

necessidade do desenvolvimento de pesquisas que venham a contribuir 

para uma melhor compreensão dos aspectos biopsicossociais e culturais 

que envolvem a relação entre qualidade de vida e trabalho, 
principalmente sob o prisma do aporte teórico das representações sociais. 

Nesse sentido, a representação social destaca-se enquanto uma 

modalidade de conhecimento particular que tem por função a elaboração 

de comportamentos e a comunicação entre os indivíduos.  
Conforme define Moscovici[7], as representações sociais são 

caracterizadas como conjuntos simbólicos/práticos/dinâmicos, os quais 

possuem o status de uma produção e não reprodução ou reação a 

estímulos exteriores, utilizando e selecionando as informações a partir de 

repertório circulante na sociedade.  
Jodelet[8] salienta que as representações sociais constituem formas 

de conhecimento socialmente elaborado e partilhado, tendo um alcance 

prático que contribui para a construção de uma realidade comum a um 

dado conjunto social. 
Em outra definição proposta por Tura[9], as representações sociais 

constituem saberes utilizados pelas pessoas em seu cotidiano e 

comportam visões compartilhadas pelos grupos, que modelam o mundo 

ou tornam familiar aquilo que é estranho ou distante, possibilitando a 
constituição de uma lógica e organização da vida cotidiana.  
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Essa teoria permite conhecer as práticas sociais e comunicações dos 

idosos e como os mesmos elaboram e compartilham desses 

conhecimentos, utilizando-os como referência nas comunicações inter e 

intragrupos e nos modelos de orientações comportamentais, afetivas e 
avaliativas no contexto social no qual se encontram inseridos[10]. 

         Tendo em vista a permanência de um significativo número de idosos 

no mercado de trabalho e a importância de implementação de políticas 

públicas direcionadas a essa população, questiona-se: quais as 

representações sociais sobre qualidade de vida construídas por idosos que 
trabalham e por aqueles que não trabalham? Existe relação entre 

qualidade de vida e trabalho nas representações sociais atribuídas por 

estes idosos? 

De modo a responder as questões supracitadas, este estudo 
objetivou conhecer as representações sociais sobre qualidade de vida 

construídas por idosos que trabalham e por aqueles que não trabalham, 

bem como compreender se existe relação entre qualidade de vida e 

trabalho nas representações sociais construídas por esses idosos. 
 

 

Método 

Trata-se de um estudo exploratório com abordagem quanti-qualitativa, 
realizado com 113 idosos de uma demanda de 151 idosos cadastrados no 

grupo de convivência do Serviço Social do Comércio (SESC), no de 

município de Cajazeiras/PB.  

Os participantes do estudo foram divididos em dois grupos: grupo 1 

- composto por 50 idosos que exercem uma atividade formal ou informal 
de trabalho, estando aposentados ou não; e grupo 2 - formado por 63 

idosos aposentados ou não, sem o exercício de atividade de trabalho 

formal ou informal. 

Os participantes atenderam aos critérios de inclusão de: ter idade ≥ a 
60 anos, ser de ambos os sexos, encontrar-se frequentando as atividades 

promovidas pelo grupo de convivência no período da coleta de dados, 

aceitar participar da pesquisa através da assinatura Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e apresentar capacidade 
cognitiva ou mental avaliada pelo Mini Exame do Estado Mental – 

MEEM[11]. Foram excluídos do estudo 38 idosos por não atenderem aos 

critérios de inclusão estabelecidos. 

A coleta de dados foi realizada no período de junho a setembro de 

2014, nas dependências do SESC, utilizando uma entrevista composta por 
duas partes: a primeira seguiu um roteiro semiestruturado para 

caracterização sociodemográfica dos participantes e a segunda parte 

contendo o Teste de Associação Livre de Palavras (TALP), com o estímulo 

”qualidade de vida”.  
Os dados sociodemográficos foram armazenados em uma planilha 

eletrônica estruturada no Microsoft Excel, com dupla digitação, no sentido 

de promover a eliminação de erros e garantir a confiabilidade na 

compilação dos dados. Em seguida, os dados foram organizados e 
codificados, sendo importados para o aplicativo SPSS (Statistical Package 
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for the Social Science) for Windows, versão 2.0. A análise descritiva, para 

as variáveis categóricas, foi realizada por meio de frequências absolutas 

(n) e percentuais (%). 

Os dados referentes à TALP foram organizados em banco de dados no 
Microsoft Word e processados no software Iramuteq (Interface de R pour 

les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires), 

desenvolvido por Ratinaud[12]. Através desse software, é possível 

examinar os dados de forma hierárquica e descendente, além de permitir 

a análise lexicográfica do material textual, identificando classes 
caracterizadas a partir de seu vocabulário e pelos segmentos de textos 

que compartilham este vocabulário[12]. 

Os dados processados pelo software foram analisados considerando 

os processos (objetivação e ancoragem) e dimensões (informação ou 
conhecimento e atitude) do aporte da Teoria das Representações Sociais7. 

O estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa do Hospital 

Universitário Lauro Wanderley com o CEP/HULW nº 612/2010, folha de 

rosto nº 372583. 
 

Resultados  

Dos 113 idosos que constituíram os grupos do presente estudo, um grupo 

se definiu por idosos que trabalham representando 44,2% (50) e outro 
por aqueles que não trabalham 55,8% (63), ambos compostos por uma 

maioria do sexo feminino, sendo maior o percentual de idosas que não 

trabalham 87,3% (55). No grupo de idosos que trabalha, a faixa etária de 

60-64 anos se destaca com 32% (16), enquanto para o grupo que não 

trabalha, a maior prevalência 28,6% (18) foi entre 65-69 anos.  
No que concerne ao estado civil, houve uma maior proporção de 

idosos casados, sendo 56,0% (28) dos que trabalham e 47,6% (30) dos 

que não trabalham. Quanto à escolaridade, a maioria dos idosos nos dois 

grupos possui ensino fundamental incompleto, sendo 48% (24) dos idosos 
que trabalham e 61,8% (39) dos que não trabalham.  

Sobre a renda familiar mensal, os rendimentos entre um e três 

salários mínimos caracterizam 48,0% (24) dos idosos que trabalham e 

65,1% (41) dos que não trabalham. Com relação à aposentadoria, 72,0% 
(36) dos idosos são aposentados e permanecem trabalhando e 90,5% 

(57) não trabalham.   

Em relação ao arranjo familiar, identificou-se que 23,8% (15) dos 

idosos que não trabalham vivem apenas com o cônjuge, e 30,0% (15) dos 

idosos que trabalham vivem com cônjuge e filho. Sobre a religião, a 
maioria dos idosos é católica, sendo 80,0% (40) dos que trabalham e 

92,1% (58) dos que não trabalham. 

Entre os idosos que trabalham, as atividades mais prevalentes foram: 

comerciante 28,0% (14), costureira 16,0% (8), servidor público 14,0% 
(7), auxiliar de serviços gerais 12,0% (6), artesão 10,0% (5) e agricultor 

8,0% (4). 
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Representações sociais de idosos sobre qualidade de vida 

 

Os 113 questionários, corresponderam ao corpus utilizado. 

Inicialmente foi realizada uma pré-categorização de modo a organizar os 
dados em um dicionário. Após esse procedimento o corpus foi analisado 

pelo software Iramuteq, que originou 113 Unidades de Contexto Inicial 

(UCI’s), com aproveitamento de 75,8% da totalidade do material, seguido 

pela divisão em 113 segmentos de texto, representando as UCE´s 

(Unidades de Contexto Elementar).  
Foram descartadas pelo software IRAMUTEQ as palavras com 

frequência inferior a 3. Em seguida, considerando-se as formas reduzidas, 

as palavras passaram a representar um total de 560 palavras, das quais 

119 foram analisáveis e 441 palavras instrumentais (artigos e 
preposições, entre outros).  

A análise hierárquica, realizada na sequência, reteve 85 das 113 

presentes no corpus, originando quatro classes de segmentos, 

selecionadas pelo valor do qui-quadrado (x2) e frequência das palavras 
mais relevantes (Figura 1).  

 

Figura 1. Distribuição das classes ou categorias temáticas segundo 

a Classificação Hierárquica Descendente. 
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Classe 1: Dimensões da qualidade de vida – Esta classe, 

composta por 29 UCE´s, contempla o maior percentual no contexto 

temático (34,1%) em relação às demais classes. Compreende as palavras 

como lazer, família e educação, sendo compartilhada pelos idosos que 
trabalham, na faixa etária dos 60 a 64 anos e com ensino superior 

completo. 

Classe 2: Condições que proporcionam Qualidade de vida – 

representa 19 UCE´s e corresponde a 22,3% das palavras retidas. Os 

elementos mais frequentes representados nesta classe foram: dinheiro, 
alimentação, conforto e moradia. Esta classe reflete as características dos 

participantes que trabalham, com renda de 1 a 3 salários mínimos e 

ensino fundamental incompleto. 

Classe 3: Posicionamento frente a Qualidade de vida – 
concentra 20 UCE’s e 23,5% das palavras retidas, tendo como palavras 

mais frequentes: tranquilidade, felicidade, fé, amor, respeito. 

Contribuíram na formação desta classe os idosos que não trabalham, na 

faixa etária dos 75 a 79 anos e com nível de escolaridade fundamental 
incompleto. 

Classe 4: Interação em grupo - esta classe concentra 17 UCE’s, 

correspondendo ao menor percentual no contexto temático (20%) em 

relação às demais classes. As palavras mais frequentes foram: atividade, 
conversa e alegria. A composição desta classe registra idosos na faixa 

etária dos 70 a 74 anos, ensino fundamental completo e que não 

trabalham. 

 

Discussão  
 

A classe Dimensões da qualidade de vida, destaca o lazer, a 

família e a educação, considerados pelos idosos mais jovens (60 a 64 

anos) e que trabalham, com ensino superior completo e renda familiar de 
4 a 5 salários mínimos. 

As dimensões desta classe semântica indicam que a qualidade de 

vida pode estar ancorada no sentido de descanso, relaxamento, diversão, 

objetivada pelo lazer associado ao sentido social do encontro familiar e/ou 
com os colegas de trabalho.  Além disso, uma maior renda financeira 

oriunda de idosos que trabalham pode permitir maiores oportunidades de 

lazer, levando-os a uma maior significação desta palavra associada à 

qualidade de vida. 

Observa-se nesta classe a importância para os idosos do apoio e do 
suporte da família para se ter um envelhecimento com qualidade. A QV 

atribuída à família pode também ser reflexo da condição de serem idosos 

mais jovens, que trabalham e possuem uma maior renda em relação aos 

demais grupos, condições sociais que favorecem uma autonomia diante da 
família. Esta condição tende a conferir ao idoso certa independência e a 

capacidade de tomar suas próprias decisões, o que parece contribuir para 

uma melhor qualidade de vida. 

Mendes[1] afirma que é na atividade de trabalho que são depositadas 
nossas aspirações pessoais e perspectivas de vida. É o trabalho que 
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permite o ato de existir enquanto cidadão e auxilia na questão de se 

traçar redes de relações que servem de referência, determinando, 

portanto, o lugar social e familiar. 

A qualidade de vida atribuída a educação pode estar ligada ao acesso 
à melhores oportunidades de trabalho e de renda, o que também 

possibilita melhores condições de vida. 

Estudo realizado[13] com 365 idosos, no município de Botucatu-SP, 

apontou que 4,1% (15) idosos atribuíram qualidade de vida a ter acesso à 

educação, apropriando-se de conhecimentos no decorrer da vida, por 
meio de estudos e leituras. Ainda no estudo, 22,4% (82) dos idosos 

associam o lazer como sendo importante para a qualidade de vida, 

referindo-se como uma forma de entretenimento, conjunto de atos que 

promovem divertimento, distração e relaxamento. 
Sobre este contexto, autores referem que o nível de escolaridade 

influencia a permanência do idoso no mercado de trabalho. A escolaridade 

correlaciona-se positivamente com a permanência na força de trabalho e 

com estratégias de resolução no final da vida ativa[14] 
  As condições que proporcionam qualidade de vida atribuídas 

ao dinheiro, que permite a alimentação, a moradia e reflete em conforto, 

foram considerados relevantes para a qualidade de vida pelos idosos que 

possuem renda de 1 a 3 salários mínimos e que trabalham.  
Pode-se inferir que esses idosos, por possuírem uma renda mais 

baixa, necessitam continuar trabalhando para garantirem acesso a bens 

materiais que lhes proporcionem melhores condições de vida. 

Verificou-se, a partir da formação das classes, diferenças entre as 

representações sociais referidas sobre qualidade de vida entre as classes 1 
(Dimensões da qualidade de vida) e a classe 2 (Condições que 

proporcionam qualidade de vida). O trabalho participou na formação 

de ambas as classes, apresentando, no entanto, representações sociais 

diferentes. Na classe 1, a qualidade de vida parece estar ancorada no 
sentido do trabalho enquanto satisfação pessoal em permanecer ativo, 

útil, capaz. Para a classe 2, o trabalho remete ao sentido da subsistência, 

da necessidade financeira de continuar trabalhando para que se tenha 

melhores condições de alimentação, moradia e conforto. Ressalta-se que, 
em geral, os baixos valores das aposentadorias fazem com que as pessoas 

idosas necessitem continuar trabalhando, visando condições adequadas 

para obter uma qualidade de vida melhor[15]. 

Essas condições condizem com o estudo de Oliveira et al. [16], 

realizado com 240 idosos residentes em comunidades no município de 
João Pessoa-PB que atribuem qualidade de vida ao trabalho, alimentação, 

dinheiro.  

Com relação ao Posicionamento frente a Qualidade de vida, 

tranquilidade,  felicidade, fé, amor e respeito foram associados à 
qualidade de vida pelos idosos que não trabalham, com maior faixa etária 

e menor escolaridade. Nesta faixa etária, idosos aposentados e que não 

exercem outra atividade de trabalho tendem a se dedicar mais aos 

aspectos espirituais, religiosos e ao cultivo da fé, o que reforça os 
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sentimentos positivos. Além disso, os idosos passam a valorizar mais os 

momentos que permitem a reflexão e a tranquilidade.  

A religião pode oferecer respostas às exigências da velhice, de 

facilitar a aceitação das perdas ligadas ao processo de envelhecimento, de 
oferecer instrumentos psicológicos para o equilíbrio e orientação pessoais, 

e de mobilizar estratégias para o enfrentamento de dificuldades quando 

estas excedem as possibilidades de solução do indivíduo[17-18]. 

A interação em grupo possibilita ao idoso realizar atividade, 

estabelecer encontros e conversas, que resultam em momentos de 
alegria.  

Para Moscovici[19], é na comunicação direta, na conversação, que as 

representações são elaboradas e retrabalhadas e a identidade social é 

fortalecida. Araújo, Coutinho e Carvalho[10], ao estudarem dois grupos de 
convivência de idosos, na cidade de João Pessoa-PB, destacam que, para 

os idosos, a participação em grupos foi associada à “alegria”, “amizades”, 

“atividade física”, denotando o sentido positivo desta participação para as 

relações interpessoais e para melhores condições de saúde. O estudo 
ressalta, ainda, uma valorização dos idosos às atividades 

sociorrecreativas, com destaque para a “dança” devido à sua importância 

em momentos de lazer e recordações de músicas que marcaram fases de 

suas vidas.  
Considerando que as representações sociais surgem a partir das 

interações sociais e estão ligadas às características destas interações, 

entende-se que é importante que os idosos tenham algum local onde 

possam se encontrar com seus pares e discutir as diversas questões 

relativas a essa etapa da vida[19]. 
Destarte, a presença em um grupo de convivência demonstra que as 

relações sociais são elementos consideráveis para a construção da 

representação da qualidade de vida no grupo pesquisado. A participação 

em grupos de convivência concede aos idosos o conquista da cidadania 
para o cotidiano através de uma reflexão do seu entorno sociocultural, 

além do que, suscita mecanismos individuais e coletivos para ações de 

intervenção na velhice. De acordo com Costa e Campos[20], esses grupos 

de convivência foram idealizados com objetivos, atividades e propostas 
diferenciadas, com espaços para o lazer, a sociabilidade, a cultura e a 

construção de uma consciência de cidadania. 

 

Conclusão 

 
As representações sociais dos idosos sobre qualidade de vida diferem 

em relação às variáveis sociodemográficas como renda, escolaridade, 

faixa etária e, principalmente, trabalho. As dimensões da QV e as 

condições que proporcionam QV, foram valorizadas por idosos que 
trabalham, sendo a qualidade de vida associada a oportunidades de lazer, 

educação e a bens materiais; enquanto que nas classes Posicionamento 

frente a QV e Interação em grupo foram compostas por idosos que 

não trabalham, que representaram a qualidade de vida relacionada a 



78 
 

questões emocionais, a sentimentos positivos e às interações sociais 

desenvolvidas a partir da convivência em grupos 

Evidenciou-se, também, que as representações dos idosos que 

trabalham apresentam diferenças significativas com relação a escolaridade 
e renda nas classes  Dimensões da QV e Condições que 

proporcionam QV. Na classe Dimensões da QV as representações 

sociais foram atribuídos à qualidade de vida por idosos com ensino 

superior completo e com renda de 4 a 5 salários mínimos, sendo a 

qualidade de vida está ancorada no sentido do trabalho enquanto 
satisfação pessoal em permanecer ativo, útil, capaz. Nas Condições que 

proporcionam QV, composta por idosos com ensino fundamental 

incompleto e renda de 1 a 3 salários mínimos, a qualidade de vida está 

ancorada no sentido do trabalho que remete a subsistência, a necessidade 
financeira de continuar trabalhando para que se tenha melhores condições 

de alimentação, moradia e conforto. 

Sendo assim, a compreensão da existência de uma relação entre 

qualidade de vida e trabalho nas representações atribuídas por estes 
idosos poderá fornecer subsídios para mobilizar práticas sociais de 

atendimento adequado e de intervenção face à velhice, que favoreçam a 

qualidade de vida dos idosos e os auxiliem no exercício do seu papel de 

cidadãos e atores sociais, na sociedade contemporânea, onde o privilégio 
e a valorização social incidem, sobretudo, sobre a estética, a juventude e 

a força de trabalho produtiva.  

Vale destacar, ainda, a necessidade premente de manutenção dos 

grupos de convivência existentes e da implantação de outros, para que se 

possa atender a um número cada vez maior de idosos, conforme sugerem 
Araújo, Coutinho e Carvalho[10].  

          Nesse sentido, suscita-se o estímulo a novas pesquisas que 

venham a aprofundar as dimensões subjetivas da qualidade de vida no 

contexto do trabalho para os idosos, principalmente sobre o enfoque das 
Representações Sociais, mobilizando reflexões que conduzam a 

comportamentos em busca de uma velhice bem-sucedida. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados aqui demonstrados permitiram a análise da qualidade de vida de idosos, 

segundo a perspectiva do trabalho. Observou-se que quando se avalia a qualidade de vida 

(QV) de uma determinada população, o trabalho se configura como um dos aspectos 

relevantes especialmente entre os idosos, que cada vez mais tem se mantido ativos e 

retornando a atividade laboral mesmo após a aposentadoria.  

Por ser um conceito amplo, complexo e subjetivo propôs-se com este estudo analisar a 

qualidade de vida através de diferentes enfoques de modo a apreender de forma mais 

abrangente os significados da Qualidade de vida para os idosos pesquisados.  

De maneira geral, a Qualidade de Vida foi evidenciada de forma positiva entre os 

domínios do WHOQOL-BREF e facetas do WHOQOL-OLD, já que todas as médias 

aproximaram-se de 100% nos dois grupos, principalmente entre o grupo de idosos que 

trabalha. Identificou-se no grupo de idosos que trabalha maiores escores nos domínios Físico, 

Psicológico e Relações sociais, assim como na faceta Habilidades Sensoriais e Morte e 

Morrer. 

No que tange a relação entre Qualidade de vida e trabalho, as representações sociais 

acerca da qualidade de vida se apresentaram distintas para idosos que trabalham ou não. 

Observa-se que as Dimensões da QV e Condições que proporcionam QV foram valorizados 

por idosos que trabalham, sendo a qualidade de vida associada a oportunidades de lazer e 

educação, ao apoio e suporte da família, e a bens materiais, enquanto que os idosos que não 

trabalham contribuíram para a formação das classes Posicionamento frente a QV  e 

Interação em grupo, nestas a qualidade de vida foi relacionada a questões emocionais, a 

sentimentos positivos e as interações sociais desenvolvidas a partir da convivência em 

grupos. 

Ao associar os resultados obtidos no primeiro e segundo artigo, observa-se que há uma 

relação entre as representações sociais atribuídas pelos idosos sobre Qualidade de Vida e os 

resultados obtidos na análise dos domínios do WHOQOL-BREF e das facetas do WHOQOL-

OLD. 

Observou-se a partir da formação das classes, diferenças entre as representações sociais 

referidas sobre qualidade de vida entre a classe Dimensões da QV e a classe Condições que 

proporcionam QV. A variável trabalho participou na formação de ambas as classes, 

apresentando, no entanto, ancoragens diferentes. Na primeira, a qualidade de vida parece estar
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ancorada no sentido do trabalho enquanto satisfação pessoal em permanecer ativo, útil, capaz. 

Já na segunda classe, o trabalho remete ao sentido da subsistência, da necessidade financeira 

de continuar trabalhando para que se tenha melhores condições de alimentação, moradia e 

conforto. Em ambas o trabalho parece conferir aos idosos independência e autonomia diante 

da família e da sociedade. Tais representações podem estar associadas ao menor escore na 

faceta Autonomia para o grupo que não trabalha, devido ao fato de que não trabalhar pode 

diminuir a capacidade do idoso de tomar suas próprias decisões, circunstância que 

compromete a sua qualidade de vida. A classe Dimensões da QV composta por idosos mais 

jovens (60 a 64 anos) e que trabalham pode estar associada aos maiores escores nos domínios 

Físico e Psicológico e na faceta Habilidades Sensoriais. 

 Além disso, na classe Condições que proporcionam QV as representações sociais 

associadas a dinheiro, alimentação, conforto e moradia destacam a relação destas com a 

qualidade de vida. Muitas vezes, a aposentadoria e seus baixos valores podem prejudicar a 

condição financeira do idoso levando-o a algumas privações nestes âmbitos, o que pode estar 

relacionado ao baixo escore médio para QV no domínio Ambiental nos dois grupos. 

Nas classes denominadas Posicionamento frente a QV e Interação em grupo as 

representações sociais mais evidenciadas respectivamente foram (Tranquilidade, felicidade, 

fé, amor e respeito) e (atividade, conversa e alegria) o que demonstra relação com os maiores 

escores atingidos nos domínios Psicológico (que contempla entre outros aspectos os 

sentimentos positivos, a espiritualidade e religiosidade) e Relações sociais que abrange as 

relações pessoais e o suporte social. Um enfoque que merece destaque está na possível 

associação entre a classe Participação no grupo e o baixo domínio na faceta Participação 

Social. Nesta classe composta por idosos mais velhos (70-74 anos) e que não trabalham, fica 

evidenciada a valorização que os idosos atribuem ao convívio social, a participação em 

atividades e a alegria destes momentos, destacando a insatisfação com o seu nível de 

atividades cotidianas, junto às próprias famílias, buscando nos grupos de convivência o 

suporte e o apoio para suprir estas necessidades.  

Apesar do aumento do número de idosos no mercado de trabalho ser uma realidade 

que atinge a sociedade brasileira, a reinserção no trabalho que poderia ser vislumbrada como 

importante estratégia para manutenção da qualidade de vida ainda é pouco contemplada nas 

políticas para o idoso, limitando-se em sua maior parte às ações que envolvam os cuidados 

com a saúde. Deixa-se de perceber o idoso como um ser de potencialidades, que pode 

contribuir e favorecer a dinâmica social com sua experiência.  
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Tal problemática foi observada nas poucas publicações referentes a esta temática 

durante a construção do referencial teórico desta pesquisa. Além disso, a maior parte das 

pesquisas encontradas foi realizada em capitais ou regiões metropolitanas, não sendo 

encontradas no período de busca, aquelas que contemplassem municípios de pequeno porte, 

principalmente em regiões sertanejas nas quais existem características sociais e econômicas 

específicas, onde a problemática em enfoque precisa ser discutida. 

Diante disso, espera-se que este estudo possa contribuir para uma melhor compreensão 

da qualidade de vida dos idosos no contexto do trabalho, de modo a fornecer subsídios para 

mobilizar práticas sociais de intervenções adequadas a este público, que favoreçam a 

qualidade de vida e os auxiliem no exercício do seu papel de cidadãos e atores sociais, na 

sociedade contemporânea. 

Nesse sentido, evidencia-se a necessidade de novas pesquisas que venham a aprofundar 

as dimensões subjetivas da QV para os idosos, mobilizando reflexões que conduzam a 

concretização de ações que venham a reinserir o idoso no contexto do trabalho, promovendo 

assim um envelhecimento aliado a uma boa qualidade de vida. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

  Pelo presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido eu, 

________________________________, em pleno exercício dos meus direitos me disponho a 

participar da Pesquisa: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE TRABALHO E 

QUALIDADE DE VIDA PARA IDOSOS.  

Declaro ser esclarecido e estar de acordo com os seguintes pontos: A referida pesquisa terá 

como objetivos: analisar a qualidade de vida dos idosos em dois grupos: idosos que trabalham e 

que não trabalham; conhecer as representações sociais sobre trabalho, idoso e qualidade de 

vida construídas por estes idosos. 

Ao voluntário só caberá a autorização para responder ao questionário e entrevista e não haverá 

nenhum risco ou desconforto ao voluntário. 

- Ao pesquisador caberá o desenvolvimento da pesquisa de forma confidencial, revelando os 

resultados ao médico, indivíduo e/ou familiares, cumprindo as exigências da Resolução 466/2012 

do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde. 

- O voluntário poderá se recusar a participar, ou retirar seu consentimento a qualquer momento 

da realização do trabalho ora proposto, não havendo qualquer penalização ou prejuízo para o 

mesmo. 

- Será garantido o sigilo dos resultados obtidos neste trabalho, assegurando assim a privacidade 

dos participantes em manter tais resultados em caráter confidencial. 

- Não haverá qualquer despesa ou ônus financeiro aos participantes voluntários deste projeto 

científico e não haverá qualquer procedimento que possa incorrer em danos físicos ou 

financeiros ao voluntário e, portanto, não haveria necessidade de indenização por parte da equipe 

científica e/ou da Instituição responsável. 

- Qualquer dúvida ou solicitação de esclarecimentos, o participante poderá contatar a equipe 

científica no número (083) 8790-3950 com Iluska Pinto da Costa. 

- Ao final da pesquisa, se for do meu interesse, terei livre acesso ao conteúdo da mesma, podendo 

discutir os dados, com o pesquisador. Vale salientar que este documento será impresso em duas vias e 

uma delas ficará em minha posse.  

- Desta forma, uma vez tendo lido e entendido tais esclarecimentos e, por estar de pleno acordo 

com o teor do mesmo, dato e assino este termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

 

______________________________          ________________________________ 

   Assinatura do pesquisador responsável                     Assinatura do Participante 
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APÊNDICE B – INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS 

 

ROTEIRO ESTRUTURADO PARA CARACTERIZAÇÃO SÓCIODEMOGRÁFICA 

DO IDOSO  

Asseguramos ao (a) Sr. (a) que a entrevista é voluntária e confidencial mediante o termo de 

consentimento livre e esclarecido que foi assinado. 

Nº Questionário:______________Data da entrevista: ___________Tempo da entrevista:   

Início:________Fim:_________ 

1. Características do Entrevistado: Idoso 

Idade:_________   Sexo: 1. (    ) Masculino   2. (    ) Feminino 

Escolaridade em anos: 

1 (    ) Analfabeto                                      2 (    ) Ensino Fundamental incompleto   

3 (   ) Ensino Fundamental completo       4  (    ) Ensino Médio Incompleto 

5 (   ) Ensino Médio Completo                 6  (    ) Ensino superior incompleto 

7 (   ) Ensino Superior completo              8   (   ) Outros 

Estado Civil: ___________________________ 

Trabalho: 

0 (    ) Não     1 (    ) Sim    

Tipo de trabalho:  1 (    ) Formal   2 (     ) Informal  Especificar: _________________ 

Aposentadoria:     0 (    ) Não      1 (    ) Sim     

Religião:_________________________________________ 

Renda Pessoal: 

1 (   ) De um a cinco salários mínimos 

2 (   ) De cinco a dez salários mínimos 

3 (   ) Mais de dez salários mínimos 

Renda Familiar: 

1 (   ) De um a cinco salários mínimos 

2 (   ) De cinco a dez salários mínimos 

3 (   ) Mais de dez salários mínimos 
 

Arranjo familiar: ______________________________________ 

2. Condição Clinica da Amostra (Idoso) 

1.Em geral, você diria que a sua saúde é: 

(a) excelente 

(b) muito boa 

(c) boa 

(d) média 

(e) ruim 

Possui Hábitos Nocivos a Saúde: 

(   ) Tabaco (   ) Álcool (   ) Automedicação  

Faz alguma atividade de lazer sim (   ) Não(   ) Quais?________________________________ 

Faz alguma atividade física sim (   ) Não(   ) Quais?__________________________________ 

Faz uso de alguma medicação sim (   ) Não(   ) Quais?______________________________ 
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Possui alguma doença sim (   ) Não (   ) Quais?_____________________________________ 

Hipertensão Arterial? (   )           

Diabetes Mellitus? (   ) 

Doenças Reumatologicas? Quais?_______________________________________________ 

Doenças Respiratórias? Quais?__________________________________________________ 

Doenças Cardiovasculares? Quais? ______________________________________________ 

Doenças neurológicas? Quais?___________________________________________________ 

Doenças Renais? Quais?_______________________________________________________ 

Doenças Hepáticas ? Quais?____________________________________________________ 

Alergias?___________________________________________________________________ 

Diminuição da Acuidade Visual? Sim (   ) Não (   ) Usa Óculos: _______________________  

Problemas auditivos? Sim (   ) Não (   ) Usa aparelho auditivo:________________________ 

 

 

TESTE DE ASSOCIAÇÃO LIVRE DE PALAVRAS – TALP 

 

 

Número da entrevista:___________________________________________________ 

Entrevistador:__________________________________________________________ 

Local de realização da entrevista:__________________________________________ 

Observações:___________________________________________________________ 

Estamos realizando uma investigação sobre: Envelhecimento, Trabalho, representações 

sociais e qualidade de vida. Gostaríamos de contar com sua participação respondendo este 

questionário. As respostas são anônimas e confidenciais e destinam-se exclusivamente para 

fins de investigação científica. Não há respostas certas ou erradas. Interessa-nos a sua opinião 

e resposta espontânea e individual. 

INSTRUÇÕES PARA RESPONDER AS PRIMEIRAS QUESTÕES 

Este questionário é constituído por uma questão em forma de “palavra estímulo”, que visa 

obter expressões ou palavras associadas à mesma. Assim, para ele você deverá escrever até 

cinco respostas que siga o critério estabelecido, isto é, considere pela ordem de evocação, ou 

seja, as primeiras que vêm a sua cabeça. Como sabe, não existem respostas certas ou erradas. 

O importante é que responda rapidamente a questão, a resposta solicitada e marque com um 

X a mais importante para si. 

 

Tome como exemplo o seguinte estímulo: quando penso em “Saudade” lembro-me: 

Tristeza; Ausência; Morte; Dor; Lembrança (X) 

 

TERMO INDUTOR 

1 – Quando penso em «Qualidade de vida», lembro-me de: 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

_________________________________ 
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ANEXO A – CAAE DO PROJETO 
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ANEXO B – DECLARAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO C - MINI EXAME DO ESTADO MENTAL 

 

ORIENTAÇÃO TEMPORAL 

1) Que dia é hoje? (1 Ponto)__________________________________________ 
2) Em que mês estamos? (1 ponto)______________________________________ 

3) Em que ano estamos? (1 ponto)_____________________________________ 

4) Em que dia da semana estamos? (1 ponto)______________________________ 
5) Qual a hora aproximada? (1 ponto)_______*(considerar variação de mais ou menos 1h) 

PONTOS 

______ 
______ 

______ 

______ 
______ 

ORIENTAÇÃO ESPACIAL 

6) Em que local nós estamos? (1 ponto)__________________________________ 

*(consultório, dormitório – apontando para o chão) 
7) Que local é este aqui? (1 ponto)______________________________________ 

*(apontando ao redor num sentido mais amplo – hospital, casa...) 

8) Em que bairro nós estamos ou qual o nome de uma rua próxima? (1 ano) 
_____________________________________________________________________ 

9) Em que cidade nós estamos? (1 ponto)________________________________ 

10) Em que país nós estamos? (1 ponto)________________________________ 

 

______ 

 
______ 

 

______ 
 

______ 

______ 

MEMÓRIA IMEDIATA 
11) Repita as palavras: carro (1 ponto); vaso (1 ponto); tijolo (1 ponto) (se houver erros, 

repetir as palavras até três vezes) 

   ______ 
   ______ 

   ______ 

CÁLCULO: subtração de setes seriadamente 

12) 100-7=_____(1 ponto)13) 93-7=_____(1 ponto)14) 86-7=_____(1 ponto) 
15) 79-7 = _____(1 ponto)16)72-7=_____ (1 ponto)       65 

(se houver erros, corrijo-o e prossiga. Considera correto se o paciente se autocorrigir) 

 

 
   ______ 

EVOCAÇÕES DAS PALAVRAS 
17) Quais são as palavras que o Sr.(a) acabou de repetir?_________________________ 

(carro/vaso/tijolo (1ponto para cada palavra) 

 
  _______ 

NOMEAÇÃO 

18)Qual o nome desses objetos? Mostrar o relógio (1 ponto) e a caneta (1 ponto) 

 

  _______ 

REPETIÇÕES 

19) Por favor, repita a frase “Nem aqui, nem ali, nem lá” (1 ponto se a repetição for perfeita 

 

 _______ 

20) Pegue este papel com a mão direita (1 ponto), dobre-o ao meio (1 ponto) e devolva-o 

para mim (1 ponto) (não dar dica para o entrevistado) 

  ______ 

 

21) Escreva em um papel “Feche os Olhos” Peça para o entrevistado ler a ordem e executá-

la. (1 ponto) 

  ______ 

22) Escreva uma frase. (1 ponto) 

______________________________________________________________________ 
(alguma frase que tenha começo meio e fim, para a correção não considerar erros 

gramaticais ou ortográficos). 

 

   ______ 
 

23) CÓPIA DO DESENHO (1 ponto) 

 

 

 
  _______ 

TOTAL  
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ANEXO D – WHOQOL-BREF (ABREVIADO) 

 

Este questionário é sobre como você se sente a respeito de sua qualidade de vida, saúde e 

outras áreas de sua vida. Por favor, responda a todas as questões. Se você não tem certeza 

sobre que resposta dar em uma questão, por favor, escolha entre as alternativas a que lhe 

parece mais apropriada. Esta, muitas vezes, poderá ser sua primeira escolha. Por favor, tenha 

em mente seus valores, aspirações, prazeres e preocupações. Nós estamos perguntando o que 

você acha de sua vida, tomando como referência as duas últimas semanas. 

 

FA1. Como você avaliaria sua qualidade de vida? 

 

MUITO RUIM 

 

1 

RUIM 

 

2 

NEM RUIM 

NEM BOA 

3 

BOA  

 

4 

MUITO BOA 

 

5 

 

FA2. Quão satisfeito (a) você está com a sua saúde? 

 

MUITO 

INSATISFEITO 

 

1 

INSATISFEIRO 

 

 

2 

NEM 

SATISFEITO 

NEM 

INSATISFEIRO 

3 

SATISFEITO 

 

 

4 

MUITO 

SSATISFEITO 

 

5 

 

As seguintes questões perguntam sobre o quanto você tem sentido algumas coisas nas 

últimas duas semanas. 

FA3. Em que medida você acha que sua dor (física) impede você de fazer o que você precisa? 

 

NADA 

 

1 

 

MUITO 

POUCO 

2 

MAIS OU 

MENOS 

3 

BASTANTE 

 

4 

EXTREMAMENTE 

 

5 

 

FA4. O quanto você precisa de algum tratamento médico para levar sua vida diária? 

 

NADA 

 

1 

MUITO 

POUCO 

2 

MAIS OU 

MENOS 

3 

BASTANTE 

 

4 

EXTREMAMENTE 

 

5 

 

FA5. O quanto você aproveita a vida? 

 

NADA 

 

1 

MUITO 

POUCO 

2 

MAIS OU 

MENOS 

3 

BASTANTE 

 

4 

EXTREMAMENTE 

 

5 
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FA6. Em que medida você acha que a sua vida tem sentido? 

 

NADA 

 

1 

MUITO 

POUCO 

2 

MAIS OU 

MENOS 

3 

BASTANTE 

 

4 

EXTREMAMENTE 

 

5 

 

FA7. O quanto você consegue se concentrar? 

 

NADA 

 

1 

MUITO 

POUCO 

2 

MAIS OU 

MENOS 

3 

BASTANTE 

 

4 

EXTREMAMENTE 

 

5 

 

FA8. Quão seguro(a) você se sente em sua vida diária? 

 

NADA 

 

1 

MUITO 

POUCO 

2 

MAIS OU 

MENOS 

3 

BASTANTE 

 

4 

EXTREMAMENTE 

 

5 

 

FA9. Quão saudável é o seu ambiente físico (clima, barulho, poluição, atrativos)? 

 

NADA 

 

1 

MUITO 

POUCO 

2 

MAIS OU 

MENOS 

3 

BASTANTE 

 

4 

EXTREMAMENTE 

 

5 

 

As seguintes questões perguntam sobre Quão completamente você tem sentido ou capaz de 

fazer certas coisas nas duas últimas semanas. 

 

FA10. Você tem energia suficiente para seu dia-a-dia? 

 

NADA 

 

1 

MUITO 

POUCO 

2 

MÉDIO 

 

3 

MUITO 

 

4 

COMPLETAMENTE 

 

5 

 

FA11. Você é capaz de aceitar sua aparência física? 

 

NADA 

 

1 

MUITO 

POUCO 

2 

MÉDIO 

 

3 

MUITO 

 

4 

COMPLETAMENTE 

 

5 

 

FA12. Você tem dinheiro suficiente para satisfazer suas necessidades? 

 

NADA 

 

1 

MUITO 

POUCO 

2 

MÉDIO 

 

3 

MUITO 

 

4 

COMPLETAMENTE 

 

5 
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FA13. Quão disponíveis para você estão as informações que precisa no seu dia-a-dia? 

 

NADA 

 

1 

MUITO 

POUCO 

2 

MÉDIO 

 

3 

MUITO 

 

4 

COMPLETAMENTE 

 

5 

 

FA14. Em que medida você tem oportunidades de atividade de lazer ? 

 

NADA 

 

1 

MUITO 

POUCO 

2 

MÉDIO 

 

3 

MUITO 

 

4 

COMPLETAMENTE 

 

5 

 

As questões seguintes perguntam sobre quão bem ou satisfeito você se sentiu a respeito de 

vários aspectos de sua vida nas últimas duas semanas. 

 

FA15. Quão bem você é capaz de se locomover? 

 

MUITO RUIM 

 

1 

RUIM 

 

2 

NEM RUIM NEM 

BOM 

3 

BOM 

 

4 

MUITO BOM 

 

5 

 

FA16. Quão satisfeito(a) você está com o seu sono? 

 

MUITO 

INSATISFEITO 

 

1 

INSATISFEITO 

 

 

2 

NEM SATISFEITO 

NEM 

INSATISFEITO 

3 

SATISFEITO 

 

 

4 

MUITO 

SATISFEITO 

 

5 

 

FA17. Quão satisfeito(a) você está com sua capacidade de desempenhar as atividades do seu 

dia-a-dia? 

 

MUITO 

INSATISFEITO 

 

1 

INSATISFEITO 

 

 

2 

NEM SATISFEITO 

NEM 

INSATISFEITO 

3 

SATISFEITO 

 

 

4 

MUITO 

SATISFEITO 

 

5 

 

FA18. Quão satisfeito(a) você está com sua capacidade para o trabalho? 

 

MUITO 

INSATISFEITO 

 

1 

INSATISFEITO 

 

 

2 

NEM SATISFEITO 

NEM 

INSATISFEITO 

3 

SATISFEITO 

 

 

4 

MUITO 

SATISFEITO 

 

5 
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FA19. Quão satisfeito(a) você está consigo mesmo? 

 

MUITO 

INSATISFEITO 

 

1 

INSATISFEITO 

 

 

2 

NEM SATISFEITO 

NEM 

INSATISFEITO 

3 

SATISFEITO 

 

 

4 

MUITO 

SATISFEITO 

 

5 

 

FA20. Quão satisfeito (a) você está com suas relações pessoais (amigos, parentes, conhecidos, 

colegas)? 

 

MUITO 

INSATISFEITO 

 

1 

INSATISFEITO 

 

 

2 

NEM SATISFEITO 

NEM 

INSATISFEITO 

3 

SATISFEITO 

 

 

4 

MUITO 

SATISFEITO 

 

5 

 

FA21. Quão satisfeito (a) você está com sua vida sexual? 

 

MUITO 

INSATISFEITO 

 

1 

INSATISFEITO 

 

 

2 

NEM SATISFEITO 

NEM 

INSATISFEITO 

3 

SATISFEITO 

 

 

4 

MUITO 

SATISFEITO 

 

5 

 

FA22. Quão satisfeito(a) você está com o apoio que você recebe de seus amigos? 

 

MUITO 

INSATISFEITO 

 

1 

INSATISFEITO 

 

 

2 

NEM SATISFEITO 

NEM 

INSATISFEITO 

3 

SATISFEITO 

 

 

4 

MUITO 

SATISFEITO 

 

5 

 

FA 23. Quão satisfeito(a) você está com as condições do local onde mora? 

 

MUITO 

INSATISFEITO 

 

1 

INSATISFEITO 

 

 

2 

NEM SATISFEITO 

NEM 

INSATISFEITO 

3 

SATISFEITO 

 

 

4 

MUITO 

SATISFEITO 

 

5 

 

FA24. Quão satisfeito(a) você está com o seu acesso aos serviços de saúde? 

 

MUITO 

INSATISFEITO 

 

1 

INSATISFEITO 

 

 

2 

NEM SATISFEITO 

NEM 

INSATISFEITO 

3 

SATISFEITO 

 

 

4 

MUITO 

SATISFEITO 

 

5 

 



101 
 

FA25. Quão satisfeito(a) você está com o seu meio de transporte? 

 

MUITO 

INSATISFEITO 

 

1 

INSATISFEITO 

 

 

2 

NEM SATISFEITO 

NEM 

INSATISFEITO 

3 

SATISFEITO 

 

 

4 

MUITO 

SATISFEITO 

 

5 

 

As seguintes questões referem-se a com que frequência você sentiu ou experimentou certas 

coisas nas duas últimas semanas. 

 

FA26 . Com que freqüência você tem sentimentos negativos tais como mau humor, desespero, 

ansiedade, depressão? 

 

NUNCA 

 

1 

ALGUMAS 

VEZES 

2 

FREQUENTEMENTE 

 

3 

MUITO 

FREQUENTEMENTE 

4 

SEMPRE 

 

5 
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ANEXO E – WHOQOL-OLD 

 

Instruções 

Este questionário pergunta a respeito dos seus pensamentos, sentimentos e sobre certos 

aspectos de sua qualidade de vida, e aborda questões que podem ser importantes para você 

como membro mais velho da sociedade.  

Por favor, responda todas as perguntas. Se você não está seguro a respeito de que 

resposta dar a uma pergunta, por favor escolha a que lhe parece mais apropriada. Esta pode 

ser muitas vezes a sua primeira resposta.  

Por favor tenha em mente os seus valores, esperanças, prazeres e preocupações. 

Pedimos que pense na sua vida nas duas últimas semanas.  

Por exemplo, pensando nas duas últimas semanas, uma pergunta poderia ser:  

 

O quanto você se preocupa com o que o futuro poderá trazer? 

Nada 

1 

Muito pouco 

2 

Mais ou menos 

3 

Bastante 

4 

Extremante 

5 

 

Você deve circular o número que melhor reflete o quanto você se preocupou com o 

seu futuro durante as duas últimas semanas. Então você circularia o número 4 se você se 

preocupou com o futuro “Bastante”, ou circularia o número 1 se não tivesse se preocupado 

“Nada” com o futuro. Por favor leia cada questão, pense no que sente e circule o número na 

escala que seja a melhor resposta para você para cada questão. 

 

 

Muito obrigado(a) pela sua colaboração! 
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As seguintes questões perguntam sobre o quanto você tem tido certos sentimentos nas 

últimas duas semanas. 

Old_01 Até que ponto as perdas nos seus sentidos (por exemplo, audição, visão, paladar, 

olfato, tato), afetam a sua vida diária?  

Nada 

1 

Muito pouco 

2 

Mais ou menos 

3 

Bastante 

4 

Extremante 

5 

 

Old_02 Até que ponto a perda de, por exemplo, audição, visão, paladar, olfato, tato, afeta a 

sua capacidade de participar em atividades? 

Nada 

1 

Muito pouco 

2 

Mais ou menos 

3 

Bastante 

4 

Extremante 

5 

 

Old_03 Quanta liberdade você tem de tomar as suas próprias decisões?  

Nada 

1 

Muito pouco 

2 

Mais ou menos 

3 

Bastante 

4 

Extremante 

5 

 

Old_04 Até que ponto você sente que controla o seu futuro?  

Nada 

1 

Muito pouco 

2 

Mais ou menos 

3 

Bastante 

4 

Extremante 

5 

 

Old_05 O quanto você sente que as pessoas ao seu redor respeitam a sua liberdade?  

Nada 

1 

Muito pouco 

2 

Mais ou menos 

3 

Bastante 

4 

Extremante 

5 

 

Old_06 Quão preocupado você está com a maneira pela qual irá morrer?  

Nada 

1 

Muito pouco 

2 

Mais ou menos 

3 

Bastante 

4 

Extremante 

5 

 

Old_07 O quanto você tem medo de não poder controlar a sua morte?  

Nada 

1 

Muito pouco 

2 

Mais ou menos 

3 

Bastante 

4 

Extremante 

5 

 

Old_08 O quanto você tem medo de morrer?  

Nada 

1 

Muito pouco 

2 

Mais ou menos 

3 

Bastante 

4 

Extremante 

5 

 

Old_09 O quanto você teme sofrer dor antes de morrer?  

Nada 

1 

Muito pouco 

2 

Mais ou menos 

3 

Bastante 

4 

Extremante 

5 
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 As seguintes questões perguntam sobre quão completamente você fez ou se sentiu 

apto a fazer algumas coisas nas duas últimas semanas.  

Old_10 Até que ponto o funcionamento dos seus sentidos (por exemplo, audição, visão, 

paladar, olfato, tato) afeta a sua capacidade de interagir com outras pessoas?  

Nada 

1 

Muito pouco 

2 

Médio 

3 

Muito 

4 

Completamente 

5 

 

Old_11 Até que ponto você consegue fazer as coisas que gostaria de fazer?  

Nada 

1 

Muito pouco 

2 

Médio 

3 

Muito 

4 

Completamente 

5 

 

Old_12 Até que ponto você está satisfeito com as suas oportunidades para continuar 

alcançando outras realizações na sua vida?  

Nada 

1 

Muito pouco 

2 

Médio 

3 

Muito 

4 

Completamente 

5 

 

Old_13 O quanto você sente que recebeu o reconhecimento que merece na sua vida?  

Nada 

1 

Muito pouco 

2 

Médio 

3 

Muito 

4 

Completamente 

5 

 

Old_14 Até que ponto você sente que tem o suficiente para fazer em cada dia?  

Nada 

1 

Muito pouco 

2 

Médio 

3 

Muito 

4 

Completamente 

5 

  

As seguintes questões pedem a você que diga o quanto você se sentiu satisfeito, feliz ou bem 

sobre vários aspectos de sua vida nas duas últimas semanas.  

Old_15 Quão satisfeito você está com aquilo que alcançou na sua vida?  

Muito 

insatisfeito 

1 

Insatisfeito 

2 

Nem satisfeito 

nem insatisfeito 

3 

Satisfeito 

4 

Muito satisfeito 

5 

 

Old_16 Quão satisfeito você está com a maneira com a qual você usa o seu tempo?  

Muito 

insatisfeito 

1 

Insatisfeito 

2 

Nem satisfeito 

nem insatisfeito 

3 

Satisfeito 

4 

Muito satisfeito 

5 

 

Old_17 Quão satisfeito você está com o seu nível de atividade?  

Muito 

insatisfeito 

1 

Insatisfeito 

2 

Nem satisfeito 

nem insatisfeito 

3 

Satisfeito 

4 

Muito satisfeito 

5 
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Old_18 Quão satisfeito você está com as oportunidades que você tem para participar de 

atividades da comunidade?  

Muito 

insatisfeito 

1 

Insatisfeito 

2 

Nem satisfeito 

nem insatisfeito 

3 

Satisfeito 

4 

Muito satisfeito 

5 

 

Old_19 Quão feliz você está com as coisas que você pode esperar daqui para frente?  

Muito 

insatisfeito 

1 

Insatisfeito 

2 

Nem satisfeito 

nem insatisfeito 

3 

Satisfeito 

4 

Muito satisfeito 

5 

 

Old_20 Como você avaliaria o funcionamento dos seus sentidos (por exemplo, audição, visão, 

paladar, olfato, tato)?  

Muito 

insatisfeito 

1 

Insatisfeito 

2 

Nem satisfeito 

nem insatisfeito 

3 

Satisfeito 

4 

Muito satisfeito 

5 

 

 As seguintes questões se referem a qualquer relacionamento íntimo que você possa 

ter.  Por favor, considere estas questões em relação a um companheiro ou uma pessoa próxima 

com a qual você pode compartilhar (dividir) sua intimidade mais do que com qualquer outra 

pessoa em sua vida.  

Old_21 Até que ponto você tem um sentimento de companheirismo em sua vida?  

Nada 

1 

Muito pouco 

2 

Mais ou menos 

3 

Bastante 

4 

Extremante 

5 

 

Old_22 Até que ponto você sente amor em sua vida?  

Nada 

1 

Muito pouco 

2 

Mais ou menos 

3 

Bastante 

4 

Extremante 

5 

 

Old_23 Até que ponto você tem oportunidades para amar?  

Nada 

1 

Muito pouco 

2 

Mais ou menos 

3 

Bastante 

4 

Extremante 

5 

 

Old_24 Até que ponto você tem oportunidades para ser amado?  

Nada 

1 

Muito pouco 

2 

Mais ou menos 

3 

Bastante 

4 

Extremante 

5 

 

VOCÊ TEM ALGUM COMENTÁRIO SOBRE O QUESTIONÁRIO? 

 

OBRIGADO(A) PELA SUA COLABORAÇÃO! 


