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0 fenômeno do envelhecimento da população tem tendência crescente e traz repercussões 
sociais e econômicas, com consequências nos serviços e no bem estar das pessoas. A longevidade 
impõe a necessidade de st) pensar em evitar o sofrimento do idoso e postergar o viver saudável

Estudo descritivo sobre qualidade de vida do idoso, em Fortaleza, realizado no período de 
deze.mbro/97 abril/98. O objetivo quantitativo consistiu em mensurar e analisar dados referentes às 
variáveis de gênero, faixa etária, bairro de residência e zona de origem, em estratos de alto, médio e 
baixo padrão sócio-econômico, enquanto que os aspectos subjetivos de qualidade de vida foram 
traduzidos através do conceito apresentado pelos atores (idosos amostrados.) e sua própria 
interpretação, emergindo: saúde, amor familiar (filhos), paz, religião e outros fatores julgados 
relevantes.

Pesquisa desenvolvida através de entrevista semi~estn.rturada e uso de questionário 
multidimensional, com questões qualitativas e quantitativas em 385 pessoas, não segregadas, com 
idades de 60 e mais anos. Em amostragem probabilistica estratificada, aleatória e sistemática, foram 
selecionados três dentre cinco distritos cens itá rios, a partir dos quais foram amostrados seis bairros e 
respectivas populações

A análise quantitativa apresentou, dentre outros, os seguintes resultados:

Há mais mulheres 263 (68,3%) do que homens 122 (31,7%) entre os idosos nos bairros 
pesquisados; São também maioria os 200 casados (51,9%) sendo que há cerca de 134 (34,8%) viúvos, 
dos quais 122 (91,0%) são mulheres; O grupo de idade mais avançada (de 80 a 94 anos) se concentra 
nos estratos economicamente mais elevados das categorias AeB,; Quanto à moradia, observou-se que 
316 (82,1%) residiam em casa própria. Todos os índices analisados sofreram grandes variações com os 
estratos sociais, principal meu te em: nível de instrução, condições gerais de vida e condições 
econômicas.

Calculadas as frequências absolutas das variáveis dos valores atribuídos ao conceito de 
qualidade de vida, na análise qualitativa, destacaram-se; saúde, paz, amor familiar e amizade. Os 
idosos deram relevância ao amor familiar, saúde e paz, religião e dinheiro sobre fatores que promovem 
a qualidade de vida e elegeram, como redutores da qualidade de vida, problemas familiares, doença, 
dificuldade financeira, falta de respeito e solidão. Sentir-se feliz foi a resposta afirmativa de 336 
(87,3%) das pessoas pesquisadas. A solidão se fez presente no depoimento de 138 (35,8%) dos 
entrevistados. Os idosos selecionaram, como principais indicadores de avaliação de qualidade de vida: 
a saúde percebida, a independência financeira; casa para morar; a vida afetiva plena e respeito.

Os índices favoráveis de auto-avaliação nas condições gerais de vida, foram 246 (66,1%); dos 
aspectos: educacionais: 196 (51,6%); econômicos: 178 (47,0%); sócio-cultnrais 207(55,6%); estilo de 
vida 269 (71,2%) e na saúde percebida 261 (68,1%). O índice de autonomia dos idosos que realizam 
todo o conjunto de atividades resultou 219 (56,9%).

As pessoas idosas não são homogeneamente distribuídas. Diferenciam-se petas categorias 
sócio-econòmicas cujos estratos AeB detém maiores rendas, melhor grau de escolaridade, melhor 
saneamento básico, mais acesso aos bens e serviços, melhor saúde percebida e mais autonomia.

A qualidade de vida, traduzida quantitativamente nos melhores níveis de saúde esta associada 
as categorias A e B e quando retratada qualitativamente como valor de auto estima e satisfação de 
viver resultou em índice médio geral de 274 (71,7%) dos .idosos.

Sugere-se ao Setor Saúde construir indicadores que retratem leituras de outras realidades da 
pessoa idosa, que não as concernentes à dolnça e ao óbito.



The phenomermm of aging populations has a growing teudency and brings social 
economícal repercussions with coriseqtiences in the Services and ín the peop.le's welfare. The 
longevity imposes the need to think ia avoiding the old people suffering and improving their quality of 
health.

Th is descriptive work is aboutthe quality oflife of old age d p copie in the cíty of Fortaleza. It 
was developed in the period from decernber 1997 to april 1998.The quantitative aim cousísted in 
mensuring and analysing the data related to variables of gender, age, place of living and origin in high, 
middle and low social economícal classes: while the subjectiva aspects of quality-of life were shown 
through a concept presented by the actors ( sample of old people .) and their own performance., 
resuíting in Health, familiar !ove,{childre.n), peace, religion and other relevam factors.

This research was developed through a semi-structured interview and a multídimensional 
questionar}-' with qualitative and quantitative questions applied to 385 people, not segregated, at the 
age of sixty and more.Three out of five zones were selected through a probabilistical, stratified and 
systematic sample,From these zones, six districts were sampled with their respective populations,

The quantitative analysís showed among others the following results:

There are more women 263 (68,3%) than men 122 (3 1,7%) among old people ín the districts 
researched. The majority are marriecl - about 200 (51,9%). There are about 134 (34,8%) widowers. 
From this total 122 (91%) are wornen.

The more advanced age group (from 80 to 94 years) are concentrated in the high economícal 
classes from categories A and B. Concernmg to dwelling , it was noticed that 316 (82,1%) lived in 
their own houses (paid houses). Al! the rates aualysed suffered great variables with the social classes 
mainly .in: instruction, general and economícal life conditions.

When it was comited in the qualitativo analysís absolute frequencies of variables of values 
atributed to the concept of quality oflife, the following aspects were great er: health. peace, familiar 
love and friendship.The old people gave emphasis to familiar love, health, peace, religion and money 
over factors that promote the quality of life and elected as reductors of the quality of life: Family 
problems, disease, financial dif^culties, lack of respect and íonelmess.

To feel happy was the affirmative response of 336 (87,3%) of the interviewed people. In the 
testimony of 138 (35,8%) old people, the loireiiness was present.

The old people selected as main indicators of evaluation of quality of life the perceived 
health ,the financial independence, house to live in, the fui 1 affective life and respect.

They rated goocl raies of self-evaluation .in general conditions of life 246 (66,1%); anel in the 
fo llowing aspects: educat iona 1 196 (51,6%); economica l 178 (47,0%) soc io- cultural 20 7 (55,6%); life 
style 269 (71,2%) and perceived health 261 (68,1%). The rate of old people auionomy who achieved 
all the group of activities resulted in 219 (56,9%).

The old people are not homogeneously distributed. They differ by the social economícal 
categories whose classes A and B ha ve got greater incomes, better instruetion, better basic sanitatíon, 
more access to goods and Services, better perveived health and more autonomy,

The quality of life expressecl quantitatívely in the best health leveis is associated to 
categories A and B, and when described quaíitativelv as a value of self-esteem and pleasure of living, 
it resulted in a rate of general average of 274 (71,7%) of old people.

We suggested to the Health Sector to develop indicators that capture readiugs of other 
realities related to eíderly people and not only concerned to ilIness and death.
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1 (NTRODVÇÂO

Lí Jíiistâísfíitiva

O envelhecimento da população constitui um dos fenômenos de maior importância 

mundial no século XX, com repercussões econômicas, sociais e familiares, cujas 

consequências se dão no âmbito dos serviços de saúde e no bem-estar das pessoas, Há um 

decréscimo na proporção de pessoas jovens que, com a diminuição da fecundidade e o 

aumento da esperança de vida, vêm sendo substituídas por pessoas mais velhas, A velhice, 

também denominada terceira idade, é um fenômeno global. A população idosa, em termos 

relativos, cresce no mundo inteiro. Hoje, em pelo menos 120 países, a expectativa de vida ao 

nascer vai além dos 60 anos, com a média global de 66 anos, com a projeção de se chegar a 

2025, com 73 anos ( Pessúú, 1998, p. 195). A Organização Mundial de Saúde elegeu 1999 

para o ano internacional do idoso,

No Brasil, em 1960, o contigente de pessoas de 60 anos ou mais, representava 4,7% 

da população. Em 1991, passou para 7,4%, com tendência, ascendente. O envelhecimento 

populacional surge de forma acelerada no país. Há um incremento da população idosa, tanto 

em número absoluto de pessoas, quanto em sua representatividade proporcional. No Nordeste 

brasileiro, a sua contribuição relativa, nos mesmos anos, era de 5,0%, elevando-se para 7,2% 

(IBGE - Censo Demográfico), A elevação da taxa de crescimento dos idosos, nesta região, 

recebe ainda influência da redução da taxa de fecundidade dos processos migratórios que 

acontecem, máxime em popldação jovem. No Ceará, em particular, o tamanho da prole, de 

1991 a 1996, reduziu-se em 1/3

O tema. Qualidade de Vida do Idoso em Fortaleza-Ce, nasceu cie um processo lento, 

de maturação í nt i ma, inspirado na realidade brasileira que s ofr e u m cresc i menío acel eraclo de 

envelhecimento da sua população em meio às adversidade» econômicas e sociais. Fortaleza 

abriga, aproximadamente, um terço da população residente no Estado. A par disso, apresenta 

profundas e estruturais diferenças sociais, econômicas e de serviços públicos, entre bairros.

A base de escolha deste tema foi alicerçada em duas vertentes: a primeira, vem do 

desejo de se trabalhar a parte positiva do ser humano: as suas potencialidades. A^saúde 

pública, em sua história, cuida basicamente da doença. Todos os dias, as ocorrências vitais 

negativas são mensuradas e imortalizadas por algum tempo. Eleger qualidade de vida para 

estudo, é procurar descobrir, entre tantas indagações o que é qualidade de vida para esta 

amostra de idosos9 -Que qualidade de vida têm esses idosos nos diferentes estratos sociais9 - 

Em todas as categorias sociais os idosos farão uma auto-avaliação positiva de suas vidas? - 
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Que indicadores os idosos sugerem como importantes, para mensurar sua qualidade de vida9 - 

Há uma diversificada condição social determinada por todo um contexto de vida 

m a t e r i a I i za d a e $ u bj et i v a, d e p r i o r i d ades, de s a t i st aç a o e d e s o nhos. C o n v i v e- se, n a a t ua li d ade, 

com grande adversidade estrutural., oriunda das políticas econômicas de acumulação da 

riqueza e fomento da miséria.

Hoje, diante da escassez de recursos para políticas sociais, visualiza-se um futuro 

pouco promissor. A falta de prioridade para tais políticas está relacionada com o insuportável 

volume de recursos financeiros destinados ao pagamento de juros da dívida externa. Frente a 

estas constatações, uma grande questão desponta: como buscar a melhoria da qualidade de 

vida da população idosa9 Talvez a saída-chave do problema seja conhecer melhor esta 

realidade, com as suas múltiplas facetas.

A segunda vertente, diz respeito ao desejo de se pesquisar pessoas em idade madura 

e mais avançada . O homem passa a maior parte de sua vida na fase de adulto. Nào se busca, 

em geral, o idoso. E quando o faz, traz para estudo: deficiência, declínio das forças físicas, 

doença, incapacidade, dependência, velhice e morte. Confere um viés literário à busca 

rotineira sobre as perdas físicas e biológicas do idoso. A velhice, muitas vezes, é reduzida a 

visão biológica calcada em perdas. Entretanto, ela extrapola a visão orgânica: è giobalizante e, 

portanto, compreende múltiplas dimensões: antropológica, sociológica, cultural, biológica, 

política e jurídica. A idade deve dimensionar os ganhos e as perdas incorporados ao processo
..ST

de desenvolvimento do ser humano, em todas as etapas do ciclo vital.

Falar da qualidade de vida do idoso implica valores de cidadania e de ética. É mexer 

com os valores sociais e culturais. Consiste em assegurar as condições mínimas materiais de 

vida à população em i d a d e b e m a v a n ça d a e j á excluí d a d o m er cad o p rod u t i v o. Rei a t a r so b r e 

idoso, exige visão total do contexto situacional de sua vida.

Ao discursar sobre o idoso neste País, costuma vir à tona os extremos: velhice 

abandonada pela família e enclausurada ~ a visão da piedade e da filantropia. Muitos dos 

discursos cobram a lealdade familiar para com os ancestrais. Outros, salientam as perdas 

biológicas e o decaimento físico. Por fim, eles transformam o envelhecimento da população 

em um problema social, quando realçam, de forma enfática, os gastos financeiros que a 

Previdência Social e o setor saúde têm para com o idoso. Nas estatísticas de mortalidade, no 

Ceará, no grupo de causa das mortes mal definidas, que se incorporam: as sem assistência 

médica e aquelas sem diagnóstico. O predomínio é absoluto na população idosa. Em 1996, 

elas atingiraín 31,4% de todos os óbitos68,2% dos quais na popuIação de 60 anos ou mais.
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Em Fortaleza, houve notificação no referido grupo de doenças, no mesmo ano, de 1.5'77 

óbitos sendo que destes 914 (58,O?ó) ocorreram na população idosa.1 As prioridades, na área 

da saúde, em geral, se direcionam para a criança, a gestante ou ainda para os grupos de 

doenças transmissíveis, em especial, as epidêmicas. As mazelas e doenças rotuladas da 

velhice., notadamente as do aparelho circulatório e as doenças crônico degenerativas, se 

constróem e atuam silenciosas, maltratam e matam muitos todos os dias, permanecendo, no 

anonimato, na singularidade desapercebida. O idoso é tratado no conjunto dos adultos, quando 

interessa ao sistema e, como população marginalizada, nas relações de poder - trabalho e 

aposentadoria. Ainda são raras as iniciativas que se fazem sentir em favor da condição 

humana do idoso, que tragam a tona as suas potencialidades, que denuncie a exclusão social e 

desrespeito da sociedade para com este contingente populacional. O idoso tem suas 

peculiaridades, principalmente na área da saúde. Precisa-se acordar para o outro lado: o da 

velhice saudável, realizada, prazerosa de viver e com potencialidades produtivas. Assim 

nasceu o desafio de pesquisar a qualidade de vida do idoso. "Talvez o grande valor da ciência 

seja conhecer e compreender o homem e descobrir possíveis formas de fazê-lo feliz”. 

(Patrício, 1988, apuei Patrício, 1994 p,59).

A sociedade, em geral e, em particular o Estado do Ceará, ainda não despertou para a 

questão da velhice. O silêncio sobre o idoso constitui uma forma de ignorá-lo e, portanto, de 

se trabalhar contra o problema da falta de espaço e de prioridades para este já expressivo 

contingente populacional Q idoso ainda não tem peso político, voz e vez. Não se deu o 

despertar para esta etapa do desenvolvimento que faz parte do acontecimento inexorável do 

ser humano que teve e tem a vida não interrompida prematuramente. Este trabalho partiu da 

consciência nítida de contribuir para a desmistifícação da figura preconcebida do idoso de 

degenerescência física, de desvalor e de inutilidade. Joga-se pesado sobre o velho. A 

sociedade impõe um estatuto cultural de comportamento, um elenco de proibições de 

costumes, há um desrespeito as suas potenciais condições, a sua história, a sua experiência de 

vida e, principalmente, não há uma compreensão da sua lentidão e dos condicionantes 

adquiridos no seu agir. O idoso tem personalidade própria, nome, CPF e carteira de 

identidade, não lhe cabendo, portanto, a condição de miserável, de desassistido, doente e 

sozinho.

A qualidade de vida do idoso é um tema que aborda a condição e não a natureza do 

homem em idade madura e avançada. Tem no seu pano de fundo, não somente a condição 

individual do idoso e/ou o seu contexto familiar, mas também a postura do governo com

1 Fonte Secretaria de Saúde do Estado do Ceará
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respeito à dignidade das pessoas humanas, às desigualdades sociais e que responda às 

demandas dos mais velhos. Não adianta o aumento da longevidade, sem qualidade de vida. 

Apenas representaria o prolongar do sofrimento humano; é um ganho inútil. "... A expectativa 

d e sa ú d e é mais i m p o ri a n t e do q u e a ex p e c t at i v a de vi d a" (re l at ó ri o 0 M S/19 9 7 a p u d Pess i n i 

1998 p. 195 ). O tema qualidade de vida está em voga. Integra uma preocupação dos cientistas 

sociais e, às vezes, é fonte geradora de muitos discursos entre os governantes e políticos. 

Ainda é muito discutido e pouco trabalhado. Há maís uma visão jornalística de reportagem. 

No uso deste tema, cada ator incorpora a sua visão de mundo e a sua ideologia. Não há um 

comprometimento institucional e da sociedade, em geral, com o bem estar da comunidade.

E o que vem a ser Qualidade de Vida9 "Como qualidade de vida, entendemos o 

viver, que é bom e compensador em pelo menos quatro áreas: social, afetiva e profissional e 

na q ue se refere a saúde ’Li pp e Rocha, 1994 p .13), V i ver c o m p e n s ado r, s i g n i fi c a c o m sa I d o 

positivo, satisfação de viver e bem-estar.

Estruturam o eixo central, proposto nesta pesquisa as áreas básicas que incluem 

condições gerais de vida, saúde, renda, afetividade, autonomia e satisfação de viver. 

Acrescenta-se, ainda, a percepção que tem o idoso sobre a sua qualidade de vida. Esses 

motivos serão objeto de análise nos resultados.

"Para qualquer pessoa, a qualidade de vida simboliza anseios que, quando alcançados, 
fazem-na satisfeita (...^Além da necessidade de sobrevivência, o homem tem sempre a 
sua atenção voltada para outras aspirações que surgem após a satisfação pelo menos 
parcial, de suas necessidade básicas" (Rebelo 1995 p.4)

Constitui uma aspiração humana dotar a sua vida de qualidade. O "viver muito" 

satisfaz tanto a "meta indivicluar como a da "'saude coletiva". Há várias formas de se viver: 

sadio, doente, feliz, infeliz, agrupado, isolado, amparado, desassistido, etc. Ninguém 

ambiciona viver de qualquer jeito. Todos procuram tornar a sua vida, segundo o seu modo de 

ser, fe 1 iz, prazerosa. I st o t or na m u i t o m a í s s i g n i fi c at i v a a m et a d e t o do s e d e um c o nj u n t o d e 

disciplinas sociais - de procurar "dar maís vida aos anos". As mazelas da falta de qualidade 

de vida recaem sobre o setor saúde.

Demorou muito para a epidemiologia brasileira reconhecer o seu compromisso 

histórico com a qualidade de vida. Isto foi feito, quando em 1994, trabalhou essa temática, no 

seu H Congresso, em Belo Horizonte. Comprovando assim, a sua estreita relação com a Saúde 

Pública. Qualidade de vida faz parte das recomendações dos encontros que resultaram nos
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documentos denominados: Alma-Ata, Carta de Ottawa, 1986, e da Carta de Fortaleza 

out/1995 e da Carta de Havana jun/1997,

As medidas preventivas na terceira idade, têm, como objetivo, melhorar a qualidade 

de vida deste contingente populacional, Foi assim que nasceu o desejo de se estudar 

Qualidade de Vida do Idoso, A decisão de incorporar ao tema a visão de estratos de alto, 

médio e baixo padrão socio-econômico, deu a este trabalho uma responsabilidade e um 

sentido maior. Necessário se faz começar a estudar a epidemiologia das desigualdades sociais. 

Pesquisar Qualidade de Vida do Idoso em Fortaleza, em população não segregada2, gerou 

maior completcidade à realização do trabalho de campo.

Este estudo representa, portanto, uma tentativa de resgate da realidade. As pessoas 

têm diversificadas aspirações de vida. Os objetivos de vida diferem, muitas vezes, em 

essência. O tema Qualidade de Vida não é fácil e nem homogêneo. Este estudo transversal 

tem, como desfecho, a prevalência mensurada da qualidade de vida da população estudada, 

em um dado momento de suas vidas. 0 diagnóstico da qualidade de vida das pessoas idosas 

não segregadas, em Fortaleza, por estrato social, traz uma gama de variáveis significativas, 

extraídas de dados levantados, relativos a cada idoso. Este trabalho fornece, ainda, taxas de 

prevalência relatada das queixas/doenças, durante o período da pesquisa. Informa, outrossim, 

sobre aspectos importantes das dimensões pesquisadas da qualidade de vida: condições gerais 

de vida, educação, aspectos econômicos, sociais e culturais, satisfação de viver e auto-estima,
..xr

saúde, estilo de vida, convívio familiar, autonomia e independência familiar. O material será 

objeto de análise no item 4, resultados.

Acredita-se que, no momento, revelar a qualidade de vida dos idosos residentes em 

Fortaleza, em relação ao estrato social, em populações não segregadas, representa um 

diagnóstico valioso. Este tema tem relevância cientifica, engloba vários ramos do 

conhecimento, dai o seu caráter interdisciplmar, o que possibilita a construção de distintas 

i nterpretações, com en foques d ifereníes, em re 1 ação à qualidade de vida. .

1.2. Objetivos

Diante do que foi exposto e tendo por base os propósitos visados nesta investigação, 

buscou-se na amostra pesquisada o cumprimento de:

O presente estudo não tem por objetivo estudar idosos que vivem cm instituições que acolhem esta população
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Objetivo Geraí

Avaliar qualidade de vida do idoso nos estratos sócio-economicas, em população não 

institucionalizada de Fortaleza,

O bj e t i v o s E s p e c í f i c o s

® Conhecer as diferentes percepções que os idosos têm de sua qualidade de vida;

«Elaborar indicadores selecionados pelos idosos, objetivando a determinação quantitativa 

da qualidade de vida deste segmento populacional;

«Levantar as variáveis eleitas pelos idosos, como promotores de sua qualidade de vida;

«Determinar os fatores que influenciam negativamente a vida do idoso, segundo as suas 

concepções;

«Verificar o nível de autonomia dos idosos, no seu contexto familiar;

«Identificar algumas demandas geradas pela população idosa, dentro das variáveis 

pesquisadas;

«Conhecer os índices de satisfação de qualidade de vida do idoso, nas dimensões 

pesquisadas por estratos sociais.
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2 fundamentos teóricos

2.1 Qualidade de vkla: Conceitos e generalizações

O conceito de qualidade de vida é complexo, multidimensional e de elevado grau de 

subjetividade. Fica difícil uma definição genérica não apresentar lacunas, bem assim permitir 

diferentes interpretações, dado o envolvimento de componentes subjetivos. As pessoas têm 

diferentes aspirações na vida. Há urna heterogeneidade de situações que impossibilitam um 

conceito unanime genérico.

Não há qualidade de vida visualizada somente pelas condições materiais. Isto 

constitui um viés literário, se bem que ainda ocorra por ser mais factível sua 

operacionalização. Os conceitos sobre qualidade de vida não expressam uma unidade de 

pensamento objetivada que atenda à universalidade de situações. No entanto, eles refletem a 

preocupação com o bem-estar, com as condições de trajetória de vida das pessoas e, ainda, 

com o nível de satisfação de necessidades individuais dentro do seu meio sociocultural. 

Corresponde a aspectos da vida individual e coletiva, gerando um grau de satisfação material 

e de sensação espiritual.

Há que se entender que inexiste qualidade de vida satisfatória, sem que existam as 

condições mínimas materiais necessárias e satisfatórias para se viver com dignidade.

Predomina, na literatura sobre o assunto, a relação de um conjunto de necessidades 

humanas básicas a serem satisfeitas. Não obstante, a percepção desta condição difere no 

tocante ao gênero, ao grupo etário, origem e ao estrato social. Excluídas as necessidades de 

subsistência, acredita-se que as demais são sentidas de forma diferenciada pela população, 

decorrente de seu processo histórico de vida, do nível de aspiração, etc. Domina, no conceito 

de qualidade de vida, a satisfação de viver. Costuma-se perceber a expressão qualidade de 

vida sempre de forma positiva, ou seja, de vida boa, farta em condições materiais, satisfeitas 

de viver, etc. Paradoxalmente, quando a qualidade de vida resultante é visualizada de forma 

negativa, fica difícil aceitar a má qualidade de vida. Provavelmente, não se esteja querendo 

admitir outro jeito de viver, concretizado em: escassez de recursos materiais e financeiros, 

com sofrimento, solidão e frustração das aspirações de vida não realizadas, resultando, assim, 

numa adjetivação à característica, rotulada em - má qualidade de vida. Tudo isto condita 

com o objetivo maior da vida: encontrar felicidade, realizar as aspirações, ter uma boa 

qualidade de vida, etc. A má qualidade de vida não se coaduna com o esperado pelas pessoas, 

com prazer de viver e com a satisfação de suas necessidades básicas. Por esta razão, quando
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se tala em qualidade cie vida, rnentaliza-se sempre a boa qualidade de vida, muito embora se 

encontre entre as pessoas, a má qualidade de vida.

A Teoria de Masíow informa que existem necessidades humanas e que elas podem 

ser sintetizadas nos rótulos abrangentes: fisiológicas, de segurança, de relação afetiva, de 

posição dentro do grupo e de auto-realização ( Presti, 1978, p 273).

Há diferentes formas de valorização individual dos fatores desencadeadores de bem- 

estar de satisfação das pessoas com a sua própria vida. A expressão qualidade de vida contém 

uma dualidade a de ser globalizante e, ao mesmo tempo, singular, em idênticos tempo e 

espaço de cultura coletiva. Ela ultrapassa o nível das necessidades básicas, a visão 

materializada e objetiva das cousas. Em seu bojo estão contidas a subjetividade, as aspirações 

e as emoções. Corresponde ás realizações, ambição e potencial individualizado. O conceito 

de qualidade de vida emerge, também, de realidades existenciais. Envolve fatores: biológicos, 

emocionais, econômicos, sócio-culturais e geográficos. Não se pode entender o problema de 

qualidade de vida do homem, fora do seu contexto cultural, da sua dinâmica de vida familiar e 

social e, ainda, de suas condições econômicas que influenciam, plasmam e condicionam o seu 

modo agir neste processo de constantes e bruscas mudanças.

A eleição das variáveis que têm como desfecho prazer, sensação de realização, 

felicidade, afeto, alegria de viver e de bem-estar geral, goza de caráter individualizado, de 

elevado grau de subjetividade; depende, em particular, de cada indivíduo e do conjunto de 

valores da coletividade por ele incorporado. Captar o valor subjetivo impregnado na 

qualidade de vida, constitui uma tarefa por demais trabalhosa, Este conceito é de difícil 

mensu ração O conhecimento da parte materializada se faz com relativa abrangência e 

aproximação da realidade, através dos instrumentos de saúde, educação, consumo, moradia, 

lazer; estilo de vida, participação social e autonomia física.

"A questão chave na integração destes conceitos e de evidências de pesquisa é saber 
qual ou quais variáveis são mais preditivas dos estados descritos: status sócio- 
econômico, idade, raça, emprego, status conjugal, disponibilidade de transporte, 
residência, atividade e integração social, que parecem ser preditores importantes, mas 
não os únicos.”.(Neri, 1993 p. 14)

SupÕe-se que há fatores que influenciam, positivamente, a qualidade de vida: saúde, 

bom nível de instrução, renda que garanta condições satisfatórias de vida, companheirismo e 

rede de amigos; outros, negativamente: baixa renda, falta de amparo familiar, solidão, 

desemprego, baixo nível de instrução e perdas: financeira, de ente querido e de bens.
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O homem faz uso de sua liberdade para pensar, se autodeterminar, agir e buscar a 

realização dos seus sonhos. Ele gera expectativas referendadas na sua experiência de vida e 

circunscritas pelas condições existenciais, culturais e políticas. A qualidade se substancia na 

concretude das aspirações do homem materiais, emocionais, psicológicas e sociais, resultando 

em satisfação de viver. A classificação do nível de qualidade de vida tem julgamento duplo a 

de quem a observa e a de quem a detém. “A qualidade de vida excelente, boa, regular ou má 

deveria ser adjetivada não só pelos que observam os viventes, mas sim pelos atores” ,( Rufino 

Ne tio 1992 p.64)

Estes conceitos já têm em si a impregnação subjetiva valorativa de quem os avalia. A 

expressão excelente ou boa, regular ou má, depende do referencial do objeto que se projeta, 

da experiência de vida do grau de exigência ou de acomodação do ator ou do observador. Eirn 

que pese o fato, costuma-se falar que o mínimo indispensável agrega: saúde, ocupaçao-renda, 

lazer, escolaridade, segurança, habitação, lazer e afetividacle.

“Tara efeito de desenvolver a presente reflexão, vou considerar como Qualidade de 
vida boa ou excelente aquela que ofereça um mínimo de condições para que os 
indivíduos nela inseridos, possam desenvolver, ao máximo, suas potencialidades, sejam 
estas: viver, sentir ou amar; produzindo bens e serviços; fazendo ciências ou artes; 
vivendo para ser meios utilitários fins (apenas enfeitando), ou simplesmente existindo. 
Todos são seres que procuram se realizar” ( Rufino Netto, 1992, p.64).

No cotidiano, os leigos confundem qualidade de vida com condições materiais e 

poder de compra que, semxlúvida, são instrumentos componentes, porém não exclusivos. 

Também o modelo capitalista busca confundir qualidade de vida com crescimento 

econômico, renda “per capita” de um país/região ou município, procurando reduzi-la à 

dimensão econômica. A concentração da riqueza é quem invalida o oferecerecimento às 

pessoas, em geral, dos instrumentos potenciais básicos iniciais na busca dos demais 

componentes integrantes da sua qualidade de vida.

Fortaleza tem uma concentração de renda que salta aos olhos até das pessoas menos 

esclarecidas. O contraste da riqueza e da pobreza está presente nas ruas.

"4Ê importante notar que qualidade de vida não se confunde com poder de compra e nem 
esgota nele. De fato, um homem só tem qualidade de vida se tiver liberdade e a 
consciência de cidadão que só a educação lhe podem dar (...) E por isto que qualidade 
de vida não resultará nunca em ações isoladas, mas de um plano estratégico global que 
privilegia o homem em todas as dimensões bio-psico-sociais. Eí aqui entra tanto a ação 
do governo, quanto a de todas as organizações e dos próprios cidadãos, porque refletem 
na construção de um ambiente ylobal de respeito e valorização da vida” ( Mezono 1994 
p.3)
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/ A promoção da qualidade de vida ua velhice extrapola os limites de responsabilidade

individual, assumindo também compromisso familiar; coletivo e institucional, além de possuir 

caráter sociocultural. Qualidade de vida na velhice depende das condições de saúde, da 

afetividade, das condições materiais, do poder de socialização e de interação entre pessoas. A 

vida do homem resulta sempre de um conjunto de influencias do meio por ele vivenciadas e 

incorporadas. A avaliação da qualidade de vida na velhice implica a adoção de múltiplos 

critérios, não podendo ser restrita à saude. 0 bem-estar denota conforto, satisfação, costuma 

ser traduzido em termos de condições materiais de vida, resultando assim indicadores de fácil 

observação e de mensuração dos valores. Este é bem-estar material. -E a parte da 

\ subjetividade, como buscá-la17 O bem-estar é resultante da satisfação de um conjunto de 

necessidades humanas universais e peculiares ao indivíduo. Em relação ao bem-estar, a 

literatura apresentou os seguintes conceitos:

“'Vários elementos são apontados como determinantes ou indicadores de bem-estar na 
velhice: longevidade; saúde biológica, saúde mental, satisfação, controle cognitivo, 
competência social, produtividade, atividades, eficácia cognitiva, status social, renda, 
continuidade de papéis familiares e ocup aciona is e continuidade de relações informais 
em grupos primários ” ( Neri 1993, p. 10)

“Bem estar - Ia satisfacción de Ias necesiclades físicas sociales y mentales de un pueblo 
para el logro de una vida com el mínimo de angustia y con comodidad permanente”. 
(Crespo Falcon, 1985, p.5)

As pessoas felizes e amadas constróem situações de vida mais positivas e com 
,.jtr

resultados mais acalentadores, independente de seu estrato social. A convivência e a própria 

vida, comprovam o fato.

A qualidade de vida é existencial, inerente a cada época e cultura predominante. “La 

calidad de vida es queda tensión, o diferencia, entre as las expectativas y los resultados, el 

grado de satisfacción de las personas com su vida....” ( Lolas 1991, p 28),

Vale salientar que a qualidade cie vida esperada por um habitante da cidade difere da 

do homem do campo, independente da cultura, do idioma e do regime político e econômico. 

As relações são associadas a uma atividade social e são distintas das derivadas do gênero e do 

nível de educação.

A literatura mostra que um grande número de escalas e de testes são usados para 

mensurar qualidade de vida, tendo por base definições e modelos. Eles sofrem variação no 

conceito, construção e conteúdo o que invalida a comparação direta dos resultados de um com 

outro, porém a sensação de qualidade de vida é matéria intrínseca e subjetiva. As pessoas,



Fundamentos teóricos 1 1

apesar de leigas, agem de acordo com a sua percepçao. Come n í a Faguhar, (1995, p 1944) que 

os críticos entendem que não é possível realizar uma boa medida sobre como as pessoas 

avaliam as suas vidas. As medidas objetivas oferecem vantagem porque nào são motivos para 

observações incorretas, porém são limitadas em relação à complexidade que encerra o 

conceito.

A promoção da qualidade de vida, na velhice, excede os limites restritos de 

responsabilidade individual e familiar, incorporando uma dimensão sócio-cultural e política. 

Depende do processo de interação entre pessoas, do contexto social, da política de 

distribuição da renda nacional e de interiorização geográfica, O fenômeno da urbanização, na 

maioria das vezes, agrava a qualidade de vida. A migração tem, geralmente, gerado um 

grande numero de favelas, frustrando a expectativa de realização das aspirações de vicia das 

pessoas migrantes e ocasionando problemas decorrentes de demandas sociais insatisfeitas. A 

concepção de saúde, calcada no modelo biomédico, vem se mostrando impotente para os 

desafios urbanos.

Quando se fala em qualidade de vida, a questão ambienta! deve ser considerada. 

Diante disto, surge a pergunta: será que na totalidade de Fortaleza, considerando o conjunto 

de bairros (114) e de suas favelas, esta cidade se enquadra no conceito de cidade saudável, 

abaixo referido9

...considera-se uma: cidade saudável aquela em que os dirigentes municipais 
enfatizam a saúde de seus cidadãos, dentro de uma ótica ampliada de Qualidade de 
Vida, em acordo com a proposta de promoção da Saúde referida na Carta de Ottawa, em 
1986”( Ferraz, 1993 p 46 apue! OMS).

2,2. Velhice - o discurso médico e da sociedade

O discurso biomédico tem poder de construir um pensar social e, indevidamente, 

associou a velhice ao desgaste físico e à doença. Serviu de base à ideologia dominante, a sua 

visão exclusivista de perdas. Tem, portanto, uma dívida a ser resgatada para com o idoso. Na 

representação social da velhice, ao se observar a predominância do biológico sobre os demais 

aspectos da vida, não há uma visão total.

“Velhice é um fenômeno biológico com consequências psicológicas que se apresentam 
através de determinadas condutas, consideradas típicas da idade avançada. Modifica a 
relação do homem no tempo e, portanto, o seu relacionamento com o mundo e com a 
sua própria história. Por outro lado, o homem nunca vive em estado natural: um estatuto 
lhe é imposto, também na velhice, pela sociedade a que pertence.” ( Bevoir, 1.970, 
apiid Marti ns 1990, p. 13)
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Este conceito expressa um preconceito social. Denota aceitação do idoso, 

passividade com a realidade ao incorporar conduta genérica rotulada como padrão. 

Provavelmente, esta cultura social impregnada e massi ficada, ditando regras de 

comportamento ao idoso, faz massacrar muitas das aspirações e do jeito de querer ser da 

pessoa em função das imposições sociais, Eí onde está a individualidade, o ser feliz ao seu 

modo, a sensação de prazer e o respeito ao idoso9 Precisa-se ter em mente que a velhice não é 

um fato estático e homogêneo. Os idosos, como categoria, formam um conjunto heterogêneo 

de pessoas, eles diferem em atitudes, condições de vida, de saude, de aíetividade, formas e 

intensidade de relacionamentos sociais, de cultura, de suporte familiar, para enfrentar essa 

etapa da vida.

O envelhecimento decorre de uma série prolongada de processos, de adaptação 

permanente do indivíduo em uma sociedade de constantes mudanças. As respostas temporais 

a este processo de envelhecimento são individuais. Em características gerais, ocorre: redução 

da massa protéica, apresentando rigidez de certos tecidos, manchas e rugas na pele, processos 

mitódicos reduzidos, diminuição da eficiência funcional: velocidade da condução nervosa, da 

taxa de metabolismo basal, do conteúdo de água celular, do débito cardíaco, da capacidade 

vital pulmonar; deteríoramento da capacidade adaptativa, perda de dentes, aumento do tecido 

conjuntivo, diminuição da função renal e redução da capacidade defensiva diante da agressão, 

têm curso individual do ponto de vista biológico. Estas manifestações diferem segundo as 

características biológicas e fisiológicas, as tendências, os acontecimentos marcantes ocorridos 

na história de vida de cada um e, ainda, têm implicações na capacidade de superação dos 

problemas e perdas marcantes vivenciados. Há portanto, na gerontologia internacional, uma 

forma unidirecional de universalizar uma epistemiologia cultural específica. Não só existem 

velho carente, pessoa aposentada e corpo envelhecido. A velhice é universal e, portanto, se 

faz presente em todas as camadas sociais e meio cultural. Do ponto de vista social, entra a 

representação que se tem da velhice, os conteúdos simbólicos produzidos, reelaborados e 

incorporados em prática pelas pessoas idosas. Em geral os indivíduos têm uma preocupação 

em viver muito, terminar os dias na terra de forma digna e sem sofrimento. Não há como 

encarar a velhice uma doença. Apesar de ser a última, ela é uma etapa normal da vida. 

Constitui uma categoria socialmente produzida pelo avanço da idade cronológica, muito 

embora pesquisas antropológicas mostrem exemplos segundo os quais com a idade, os 

indivíduos não adquirem propriedades substanciais.

Para se entender o significado da velhice, na sociedade, é só lançar um olhar para o 

tratamento social e para o espaço dispensado ao idoso. Há associação da velhice com
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incapacidade, pobreza, retraimento social e perda de potencialidades. Os ocupantes de cargo 

de poder, no seu imediatismo, têm uma visão pontual ao afastar a pessoa de suas atividades, 

do contato social e do lazer, o que constitui uma agressão ao idoso e a sua história de vida. O 

idoso sofre as intervenções do sistema político administrativo nas suas condições de vida 

substanciadas na política de aposentadorias e na retração de benefícios na área social . Há um 

imobilismo do Estado, quanto às questões dos idosos. O velho, em geral no Brasil é pobre.

O discurso médico apresenta, como característica marcante do envelhecimento, 

acentuada perda da capacidade de adaptação e menor expectativa de vida, Muito embora o 

envelhecimento seja diferenciado entre os órgãos e sistemas, em intensidade e tempo. O 

processo de envelhecimento constitui um fenômeno natural e obedece a instruções genéticas, 

Existindo, no entanto, condições capazes de acelerar ou retardar o seu ritmo de acontecer.

“Duas fases caracterizam a velhice dentro do contexto médico - social: a primeira, 
após sessenta e cinco anos, quando as alterações funcionais e psicológicas podem estar 
presentes e a segunda, após setenta e cinco anos, plena de transtornos orgânicos e /ou 
dificuldades familiares, econômicas e sociais, podendo ou não culminar em uma 
senectude máxima” (Serro Azul, Luís 1981, p, I).

Observa-se, sempre, a predominância do biológico, da idade sobre a expressão 

mental. A velhice está associada a desgaste físico e, ainda, de forma errada, à doença. A 

gerontologia valoriza a degeneraçao biológica, o corpo envelhecido e gera todo um discurso 

até hoje em vigor. O discurso biomédico respalda a imagem negativa que se tem da velhice. 

A velhice está associada ao desgaste físico, ao corpo envelhecido, à doença do 

envelhecimento, à degeneraçao biológica, enfím, oferece suporte aos interesses do Estado. Os 

indicadores demográficos e de saúde construídos reforçam os interesses da elite dominante no 

Pais, formando uma identidade da velhice, até hoje prevalente. Tal não se verifica nas 

questões culturais e históricas específicas. Existem diferenças substanciais qualitativas entre o 

se sentir enfermo e o ter uma enfermidade; entre uma velhice percebida saudável e uma 

velhice de pessoa doente e entre o ter potencial de trabalhar e produzir e se autodeterminar e 

ser denominado de população dependente. Daí não se pode generalizar nem velhice e nem 

idoso.

Segundo Charam (1987, p. 18), apitd OMS, é este o conceito de velhice ou 

senescência: “Velhice é aquele período de vida quando as alterações das funções mentais e 

físicas tornam-se cada vez mais evidentes, por comparação com períodos prévios da 

existência”.
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Observa-se, de forma empírica, que as pessoas que permanecem ativas têm, em 

oeraf uma velhice bem sucedida. Há, entretanto, em relação à qualidade de vida dos 

indivíduos da terceira idade, diferenças em decorrência dos aspectos genéticos, do modo de 

vida, de doenças, de perdas, da auto-estima, de condições econômicas e familiares.

Para Nérice (1976) apud Vitola (1998, p. 69 e 70) “as principais situações 
conflitivas da velhice são: apreensão da lenta queda das energias físicas e mentais, 
dificuldades de se adaptar às novas situações, oscilação entre estados de ânimo e 
desânimo, falhas da memória, resistência a inovações, certo desinteresse geral, fixação 
nas mesmas amizades e nos mesmos fatos, temor de ficar na miséria, desconfiança de 
estranhos, aumento de religiosidade, preocupação com a morte, marginalização das 
decisões, necessidade de comunicação, sentimento de abandono, necessidade de 
sentir-se útil, necessidade de lazer “

A grande maioria dos conceitos apresenta a velhice como uma etapa relativamente 

avançada da vida. A idade constitui um instrumento de contagem do tempo.

23, Velhice e sim relação com a idade»

Provavelmente, hoje, a velhice ainda seja muito discutida e pouco definida. Não há 

unanimidade de conceito. Há, realmente, uma impossibilidade de precisão em que idade 

principia o envelhecimento. Existe uma consciência de que as pessoas podem parecer velhas 

precoces e outras terem o seu processo de envelhecimento tardiamente. Não se tem definida, 

com base científica, a idade introdutória da velhice. A velhice, arbitrariamente tem como 

determinante a .idade. Ela se caracteriza por um processo universal de experiência individual, 

tendo, portanto, uma significação singular.

Ocorrem diferentes formas de envelhecer. Há pessoas que envelhecem bem 

humoradas, saudáveis, felizes, elegantes, possuem uma boa rede de relacionamento, gozam de 

boa dose de saúde percebida e conservam hábitos promovedores da saúde física e mental. 

Descobrem os encantos da vida madura e convivem bem com a idade que têm. Há outras 

pessoas que algumas coisas ou quase tudo lhes faltam. Há, portanto, uma diversidade de 

situações. Os estatísticos sociais, sem base científica, por razões políticas e econômicas 

“homogeneizaram” o processo de envelhecimento, e pré-ftxaram a idade em 65 anos para 

entrada das pessoas na condição de velho. A aposentadoria sintetiza a arbitrariedade desta 

quantificação. Existem várias definições de velhice, em geral, baseada em pesquisas 

gerontológicas, consequentemente no modelo biomédico. Há também várias idades para um 

mesmo indivíduo. A idade tem uma significação social e costuma ser marcada por ritos, fatos 

e cerimônias. A idade das pessoas ao nível sociológico, representa importante variável de
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correlação em relação à cultura e ao lugar. A idade pode ser percebida a partir de diferentes 

dimensões:

ki mI e c ro í wlógka - te m p o r base o t em p o cale n d á ri o, sen d o definida pelo tiú m e r o d e 

anos de uma pessoa. Constitui um potente instrumento de poder e de controle em nossa 

cultura, com critérios e normas que determinam direitos e deveres do cidadão. Eista contagem 

não é a mesma para todos os povos do planeta.

kiíuie timcàonak tem por base fatos concretos, refere-se à idade que a pessoa sente 

ter, podendo corresponder ou não à cronológica. Inclui diferentes considerações genéticas, 

ambientais e funcionais. Em uma das entrevistas, uma senhora bem idosa e cheia de vida 

disse: “vou fazer uma plástica no rosto. Eu tenho uma cabeça muito jovem e tenho uma cara 

que não corresponde à idade que sinto dentro de mim, de bem mais jovem. O médico quer 

que eu opere o pé mas eu não quero, ele não me incomoda, eu quero é o rosto "

Idade biológkiv sua dimensão ultrapassa ao número de anos de vida envolve 

condições outras capazes de acelerar ou retardar o ritmo do envelhecimento. O declínio é um 

fenômeno natural, orientado por instruções genéticas, próprias a cada espécie.

Ickde social ~ condicionada por valores e crenças, a sociedade também classifica a 

idade dos indivíduos por estágios - jovem, adulto e velho. Costuma ser usada como 

instrumento de poder e controle - quando se nega, por exemplo oportunidade aos muito jovens 

ou muito velhos: dizendo as pessoas são jovens demais para assumir chefia - não têm ainda 

responsabilidade e/ou são idosas para assumir um emprego - estão perto de se aposentar; 

dizer que são crianças que não têm juízo, tem valor relativo, de acordo com o momento, a 

situação e o interesse, ocorre de ser novo para isto e velho para aquilo. As normas de 

comportamento são cobradas diferentemente, no que se refere aos diversos estágios: jovem, 

adulto e velho.

A classificação da idade tanto por estágios, como por faixa etária tem um 

componente de arbitrariedade, o que favorece, em muitos casos, utilização valorativa, 

chegando a induzir a distribuição de direitos e de responsabilidades. Dizer quem deve fazer tal 

espécie de trabalho, serve também para excluir as pessoas da vida produtiva .

A) mercado de trabalho brasileiro é profundamente discriminatório, com as pessoas de 
mais idade. Qualquer anúncio de emprego estabelece um rigoroso limite de idade 18 
até 35 anos - para admissão. Nas empresas, funcionários que passam dos 40 anos são 
com frequência demitidos... Assim, no Brasil, a terceira idade começa aos 40 anos. As 
pessoas começam a ser consideradas inaptas para o trabalhoQ Ferrari, 1984, p 250).
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Acresce este tato que hoje, com o processo de privatização, as pessoas de idade do 

meto (45<60 anos - primeiro envelhecimento), de experiência de vida e de maturidade estão 

sendo descartadas dos empregos, em uma verdadeira desvalorização à história de vida 

funcional, para cederem espaços aos jovens recém saídos de universidades, contratados com 

salários bem mais baixos. Este fato provoca perda de poder aquisitivo, insegurança, 

instabilidade nos lares, medo e falta de perspectiva do futuro, perda de posição social, de 

respeito e da qualidade de vida no presente. O trabalho produtivo e remunerado oferece 

requisito muito importante para dar dignidade e qualidade de vida ao homem. Possibilita a 

independência financeira, o sentir-se útil, o relacionamento social e crescimento pessoal além, 

de possibilitar uma rede de amizades. O idoso brasileiro, quando expurgado do mercado de 

trabalho pela compulsória, tem que se adaptar a uma nova vida, de restrito relacionamento 

social, de mais tempo disponível para lazer e, em geral, sem o suporte financeiro necessário 

para fazer jus à su posta liberda d e. Ovei h o b r a s i I e i r o, em gera L é pob re. V e m, a o c i o s i d a d e e a 

solidão. Geralmente, na fase de adulto, o trabalhador não se preparou para esta nova etapa 

vida mas a sociedade lhe cobra um comportamento adequado, quando ele ingressa na terceira 

idade. Padrões culturais reinantes nas sociedades dimensionam os critérios que legitimam, 

para as faixas etárias, as condutas e normas de agir. A idade das pessoas está impregnada de 

valores subjetivos. A velhice é, substancialmente, sociológica e cultural.

“Velho foi considerado, antes de tudo, não como alguém de muitos anos de vida, 
pessoa de comportamento conservador ou quem pensa e/ou age de maneira considerada 
ultrapassada, independente de sua faixa etária... qual pessoa implicante ” ( Jordão Netto, 
ecol, 1994, p 185).

Usa-se o termo velho, de acordo com o contexto social. Serve para designar pessoas 

que atingem a idade considerada avançada. Denota valor relativo ao referencial utilizado 

comparativo. O termo velho constitui o designativo de pessoas que atingiram idade 

cronológica de vida avançada e velhice o estado ou condição de ser velho. A palavra velho 

configura certos valores históricos, cristalizados no tempo e de grande significado psico- 

sócio-cultural. Pode-se encontrar diferentes significados e/ou representações da palavras 

velho e velhice. As duas, na maioria das vezes, são carregadas de conceitos e/ou valores de 

forte significado psico-sócio-cultural, marcando profundamente o comportamento dos 

indivíduos. Precisa-se sair do velho, na conotação de museu, e resgatar o velho com suas 

múltiplas experiência de. vida. Necessário se faz "desmistificar o conceito de velhice, que 

propõe uma ruptura entre a vida adulta e a velhice. Ruptura significando quebra: um fim e 

um começo sem ligaçãoNCanoas, 1993, p II).
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Hoje, dada a conotação dos termos velho e velhice, procura-se suavizá-los com as 

denominações idoso e terceira idade. Há uma preocupação em substituir referidas 

denominações por idoso e por maturidade.

Biologicamente, os humanos percorrem o ciclo vital que vai da concepção à morte, a 

qual, diga-se de passagem, é necessária apesar de dolorida. Os homens sofrem no interstício, 

da caminhada, as influências do estrato social, cultura, estilo de vida, e outros determinantes 

que agem sobre o indivíduo prolongando ou encurtando a existência terrena.

2.4 Euveihecâmento

As diferenças entre as velhices individuais têm como causas: saúde, família - 

hereditariedade, meio, hábitos passados, idade, nível de vida, posição social. As perdas, as 

emoções, podem acelerar ou retardar o processo, dado que elas transformam física e 

moralmente as pessoas. A velhice não surge inesperadamente; ela é o resultado de um 

prolongamento de processos, de transformações biológicas e fisiológicas, acarretando 

mudanças psicológicas e sociais nos indivíduos. Há diversas categorias de idosos na 

sociedade; consequentemente, há vários tipos de velhice: a do pobre e a do rico; a do 

intelectual e a do analfabeto; a do assistido e a do desassistido; a do preto e a do branco; a do 

doente e a do sadio.

Do ponto de vista biológico, segundo Serro Azul, (1981, p. 1) “o envelhecimento do ser 
humano consiste em -alterações intrínsecas do organismo, estruturais e funcionais, 
progressivas e irreversíveis, cujos efeitos deletérios determinam aumento do risco de 
debilidade e doença, e só finda com a morte”.

Para Charam ( 1987, p 18): "0 envelhecimento do indivíduo é um processo fisiológico 
que começa com a concepção e ocasiona mudanças, características para as espécies, 
durante todo o ciclo de vida. Nos últimos anos de vida estas mudanças produzem uma 
limitação da atividade do organismo, em relação com o meio. Os ritmos em que estas 
mudanças ocorrem nos diversos órgãos de um mesmo indivíduo, são distintos”

O envelhecimento se caracteriza por alterações progressivas, anatômicas e 

funcionais, nos diversos órgãos e tecidos. Ele é um fenômeno universal e biológico de todos 

os organismos vivos. Tudo é transitório, inclusive a vida. A visão biomédica é centrada, 

exclusivamente, no seu objeto de estudo: saúde versus doença. Em assim sendo, a 

visualização que se faz sobre o aspecto fisiológico e biológico, convergem para a mesma 

ótica. Estes conceitos têm como idéias centrais um grupo de significados entrelaçados ao 

avanço da idade, tais como: conjunto de processos, progressivo e dinâmico, alterações 

orgânicas em todos os níveis com modificações morfológicas, fisiológicas, bioquímicas e 

psicológicas, principal mente perdas, doença e a fini tude. Esquecem o percurso de vida que é
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constituído de ganhos e perdas, a história de vida individual e o contexto familiar e social do 

idoso. O processo de envelhecimento soma valores ocorridos durante a vida sendo único e 

singular.

S egu nd o co n c 1 u i u Deps (1993, p 71), apud L e Fe vre (1981) ... 1 Ti a es t ereó tipos 

culturais, compartilhados por gerontólogos e idosos, de que o processo de envelhecimento é, 

primariamente, marcado por perdas e negação"".

Do ponto de vista biológico, o envelhecimento começa no nascimento. No homem, 

começa quando cessa o crescimento. Todos os fatores que aceleram o desenvolvimento 

precipitam também o envelhecimento e os que retardam o crescimento adiam também o 

inicio da velhice. O envelhecimento biológico caracteriza-se pela perda de reserva fisiológica 

em praticamente todos os sistemas e pelo aparecimento de doenças, frequentemente letais que 

dependem da idade.

“A gerontologia abarca quatro aspectos aparentemente distintos: Envelhecimento 
físico - perda progressiva da capacidade do corpo para se renovar. Envelhecimento 
psicológico -- transformação dos processos sensoriais, perceptuais, cognitivos e da vida 
a fet i va d o i n d i v í d u o. Envelhecí m e n t o c o m po rt ame nt al: m o d i fi cações p ré-c i t a d a s 
enquadradas num determinado meio e reagrupando as aptidões, as expectativas e as 
motivações, a auto-imagem, os papéis sociais, personalidade e adaptação. Contexto 
social do envelhecimento - influência que indivíduo e a sociedade exercem um sobre o 
outro. Este diz respeito a saúde, ao rendimento econômico, ao trabalho, ao lazer, à 
família, etc." (Berger 1995, p.2)

O tempo é visto como o fator determinante do processo de envelhecimento, com 

realce para uma visão desvalorativa, traduzida por perdas, doença e morte. Em essência, uma 

visão extremamente negativa, fecha o ciclo da vida: nascer, crescer, reproduzir e morrer.

O envelhecimento tem muito maior complexidade; não se caracteriza simplesmente 

por um processo físico e biológico, mas também pela perda dos ideais de vida. O processo de 

envelhecimento é individualizado, representado consequentemente, uma experiência 

heterogênea.

Para envelhecer bem é necessário deixar o idoso viver todos os aspectos da vida o 

emocional e o profissional. A pressão social sobre o idoso nas questões inerentes a sexo, 

mormente nas diferenças de gênero, dificulta o seu viver na área emocional. O idoso não é 

assexuado. Quando se trata de população idosa, a discrepância quanto a estado civil 

casado/sexo se radicaliza. As mulheres, em geral, permanecem viúvas ou dão exemplo de 

44 b o m c o m pornamento".
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2,5, O idoso e os íhidos demográficos

A nova realidade mundial mostra que mais da metade da população de idosos (60 

anos ou mais) vive em países em desenvolvimento. Vale ressaltar que a França levou 115 

anos, isto é, de 1865 a 1980, para que o contingente de idosos passasse de 7,09o a 17,0% 

enquanto o Brasil levará 20 anos, de 1996 a 2016, para passar de 7,0% e chegar a 14,0% 

previsão de 1996 a 2016 (OMS, Ibanhes et al, 1998 p.61).

A contribuição projetada dos idosos, população de 60 anos ou mais, para o ano 

2000, no mundo, é de 9,7% do contingente populacional; para os países desenvolvidos, 18,3% 

e 7,5% para as regiões menos desenvolvidas. Para a Europa se prevê 19,8%, para a América 

do Norte 15,7% e para a América Latina 7,6% (Veras, 1994 p 36 a/w/Guíblant, 1982).

O Demografic Yearbook, 199 te Anuário Estatístico do BrasiI 1993, (apud Monteiro 

e Alves 1995 p.78) informam que a população de 60 anos ou mais atingiu na Inglaterra 

20,2%; na França 18,2%; nos Estados Unidos 16,8%; em Cuba 10,9% e no Brasil 7,3%.

A esperança de vida em passes em desenvolvimento, que em 1950 era de 41 anos, 

passou, em 1990, para 62 anos, e estando prevista para 2020, chegar a 70 anos (OMS- apud 

Tbanez el al. p.6). A expectativa de vida ao nascer, no Brasil, que era de .33,7 anos em 1900 e 

de 43,2 em 1950 alcançando, em 1996, 67.4 anos (Fontes: Silvestre et al, 1996, p.83 e IBGE).

Em 1980, a esperança de vida nos Estados Unidos da América, havia alcançado 82,2 

anos para as mulheres, em média.

O aumento da esperança de vida, em idades avançadas, constitui um fenômeno 

recente tendo início depois de 19.30, em contraste com os nascimentos que começaram em 

1980 (OMS, 1984, pub. 706, p. 18).

O E3rasil está caminhando para o envelhecimento da população, de forma muito 

rápida: sem uma infra-estrura básica de assistência na área social, mormente na saúde

Os fatores responsáveis pelo irreversível envelhecimento da população brasileira 

recaem, principalmente, no declínio das taxas de fecundidade e, em menor contribuição, na 

queda da mortalidade.

No Brasil, desde a década de 50, houve progressivo declínio das taxas de mortalidade 

e, mais recentemente, de fecundidade; e a associação destes dois fatores promovem a base 

demográfica para o envelhecimento da sua população. O pais sofreu, entre 1965 e 1980 um
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declínio de 30,4% na sua taxa de fertilidade total. A população cresce menos, em taxas anuais. 

Há crescente redução do numero de filhos, por mulher. Todas estas alterações transformam a 

pirâmide populacional, devido a estrutura etária da população, deixando de ser de base larga e 

conformação triangular (altas taxas de mortalidade e de fecundidade) para uma de base 

reduzida e arredondada (ditada pela redução da fecundidade). Em 1940, a taxa de fecundidade 

era de 6,2 filhos por mulher. Em 1960 passou para 6,3, com tendência lenta de crescimento 

durante toda a década. A partir de 1970, esta taxa apresentou tendência decrescente de 5,8, 

para 4,1, em 1980 e 2,6 em 1990. Apresentou uma diferença no período de 1960 a 1990, de 

3,4 filhos, o que eqüivale uma queda de 53,8.%. Em 1960, a natalidade era de 43,3 nascidos 

vivos por mil habitantes minimizou-se ainda nas décadas subsequentes para 37,7, 3 1,0 e 23,6 

em 1990, decaindo, portanto, em 45,4% em igual período, com uma diferença de 19,5. A taxa 

de crescimento da população brasileira esteve assim situada: 1940 (2,3%), 1960 (3,1%); 1970 

(2,8%); 1980 ( 2,2%) e em 1991 (1,54%). Verificando-se, portanto, um crescimento de 

30,3% no período de 1940 a 1960 e de 1960 a 1991, o ritmo de crescimento da população 

brasileira foi reduzido em 50,5%. Este comportamento não ocorreu em relação ao contingente 

populacional idoso; em 1940, ele contribui com 4,0% da população, em .1960 com 4,7%, em 

1980 com 6,1%) e em .1991 com 7,3%j A população idosa cresceu de 1940 a 1960 em 17,5%) e 

de (960 a 1991 em 57,3% comparando os percentuais. Em contrapartida, a população de 0-19 

anos passou, em igual período de 53,4% para 45,1%? A principal característica hoje da 

população idosa é a rapidez de crescimento.
.xr

Já está constatado que o envelhecimento da população no mundo não mais constitui 

um privilégio de países desenvolvidos A maioria dos idosos vive hoje em países de terceiro 

mundo. O envelhecimento, sob a ótica demográfica, se mede pela proporção de idosos, em 

relação ao conjunto da população. No Brasil, nos últimos anos, vários fatos ocorreram, 

simultaneamente, sendo que na configuração deste novo quadro demográfico, contribuíram: o 

ingresso progressivo e definitivo da mulher no mercado de trabalho, adicionado ao uso de 

métodos contraceptivos, melhor nível de informação, mais ambição nas suas perspectivas, 

além de dificuldades econômicas, responsáveis por uma queda real na fecundidade. De um 

lado a população tem reduzido as taxas de natalidade e mortes em idades iniciais, por outro 

lado, tem elevado, substancialmente, expectativas de vida, gerando, assim, a elevação relativa 

no contingente de pessoas idosas.

A urbanização da população brasileira teve origem, principalmente, na migração de 

pessoas oriundas do interior e da área rural para as grandes cidades. Este fato ocorreu

IBGE - Brasil em números V.4 e Kalache et al, 1987.



fundamentos teóricos 2 l

intensamente e ocasionou uma desproporção entre demandas sociais e condições 

materializadas no planejamento urbano. Por outro lado, desencadeou, como consequência, 

uma competição populacional desenfreada, determinada por razões existenciais. Levou ainda 

a u ma su b t ra ç ã o do n ú m e r o d a p r o I e, d eco r ren t e t amb é m de mel h or i a d e n í v e 1 d a i rifo r m aç a o, 

contribuindo, de certa forma, para a limitação da família. Trouxe, em geral, para o migrante, 

ruptura de costumes, de valores e aculturação. Muitos deles desassistidos e sem condições, 

formaram comunidades urbanas marginais por não participarem satisfatoriamente dos bens e 

serviços da grande cidade. Observa-se ainda em comunidades pobres, a convivência 

intergeracional, com várias famílias sob mesmo teto.

Segundo Kalache e col (1987, p 213): “A passagem da situação de alta mortalidade e 
alta fecund idade para uma de baixa mortalidade e, gradual mente, baixa fecund idade, 
traduz a elevação da expectativa de vida média da população, um aumento, em termos 
absolutos e proporcionais, no rumo das pessoas atingindo idades avançadas’”

Envelhecer, hoje, não mais constitui privilégio de minorias. A população mundial 

está envelhecendo. Registra-se ocorrência de redução dos nascimentos e um aumento da 

população idosa, em detrimento da população jovem. Dados das Nações Unidas, revelam que 

a América Latina, cuja esperança de vida ao nascer, de 1980 a 1985, se situava em 64,1 

anos, tem projeção para 1995 a 2000 em 68,1 anos e, para o período de 2000 a 2025 de 71,8. 

Ressaltando em especial o caso do Brasil, nos mesmos intervalos de tempo, temos: 63,5; 67,4 

e 71,9 anos, respectivamente. Está prevista para a América Latina no ano 2000, a existência 

de 23.455 milhões de pessoas com idade entre 60 e 69 anos, além de 17.535 para maiores de 

70 anos, e o Brasil, em igual período terá 6.042 milhões de idosos e mais 7.953 nas 

respectivas faixa etárias, aqui citadas, ocupando a soma a proporção de 1.3% da população. 

Esta fonte ainda informa que nos Estados Unidos os idosos superam, em 30%, a utilização dos 

serviços de saúde em relação aos adultos e gastam mais de 380% a mais de hospitalização por 

ano (OPS, Perez-Anzola 1985, p. 21). O Brasil exibe (Tabela 1) uma expectativa de vida 

projetada para o ano 2000 de 68,6 anos e com projeção para o ano 2020 de 75,5 anos4.

A Organização Mundial de Saúde considera envelhecido, do ponto de vista 

populacional, um país que apresente mais de 7% de idosos, sendo que este segmento deve 

estar em ascensão.

IBGE - Brasil cm números, v. 6. 1998
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Tabela 1 - Penceotoal cia popolação de 60 anos e mais, taxa de íecmul idade, expectativa 
de vida, natalidade e mortalidade geral - Brasil, 1940 a 2020

Aíjos % Fojpidacão de
60 anos e mais

(1)

Taxas de estatísticas
Taxa de

Fecundidade
(filhos/mrdher) 

............ (11...........

Expectativa 
de Vida 

(em anos) 
r....ja

Taxa de 
Natalidade 

(por mil hab.)
. H)

Mortandade/
mil hab

........ .
1940 4.4 6,2 38,5 44,0 25,3
1050 4,2 6,2 43,2 44.4 20,6
1960 4,7 6,3 55,0 43.3 13,4
1070 54 5.8 574 37,7 9,4
[980 64 44 61,8 31,2 9,0
1990 7,4 2,0 65,6 23,6 7,2
1991 7,3 2,6 65,9 22,0 7,1
1996 8,2 2,3 67,4 20,7 6,8

2000- 7,0 ? 2 68,6 19,9 6,7
2020- 13,1 24 71,8 15,4 6,4

14BGE - Censo demográfico c séries retrospectivas c anuários estatísticos do Brasil. 1980-2020
3- IBGE - Anuário estatístico 1993.
4- Ramos. L.R. et al. Apiiil Santos 1940-1950 e de 1960-2020. United Nations 1950-2025.
5- Aitneida, Ana Valéria apud Santos 1990-1950 e de 1960-2000 United nations.
^Projeção

O Brasil ocupava, em 1950, o 16° lugar dentre os países com população de 60 anos e 

mais, de idade, com 2 milhões de idosos. No entanto, as previsões para o ano de 2025, 

indicam que ele passará a ocupar a 6:1 classificação com 16 milhões de idosos (10,9%) (World 

Health Statistics Animais apuei Kalache, 1987, p.20'1). Nas últimas cinco décadas, verificou- 

se na população brasileira mudança nos níveis de mortalidade e de fecundidade.

Vale ressaltar que a esperança de vida ao oascer, no início do século, em [900, 

era de 33,7 anos; chegou a 1991, com 65,9, assinalando um incremento real de 32,2 anos, 

representando uma elevação em 95,5%, com 32,2 anos de vida ganhos no período. Para efeito 

de melhor análise, distribuindo o tempo por intervalos, observa-se que de 1900 a 1940 ela 

saltou de 33,7 anos para 38,5 anos, representando um crescimento de 4,8 anos; entretanto, 

de 1940 (38,5) a 1960 (55,9) a esperança de vida aumentou 17,4 anos; entre 1960/1980 (63,5 

anos) o incremento resultou de 7,6 anos, chegando a 1991, com 65,9 anos (Ramos et al 1987, 

p 214; Silvestre et ai 1996, p.83 IBGE-, 1996).

Comentando os números de censo de 1996, a revista Veja, 1997 (13/ago p 13). 

informa que, o Ministério da Saúde, gastou, em 1996, mais de 679 milhões de reais com a 

internação de 2 milhões de pessoas, com mais de 60 anos de idade. Complementa que os 

velhos não param de crescer, a uma velocidade três vezes mais rápida do que o conjunto da 

população.



fundamentos teóricos 23

Observa-se urna alteração substancial sofrida no processo demográfico, incremento 

esse significativo de população idosa e, no entanto, a velhice ainda persiste num plano 

secundário das prioridades políticas,

O triste episódio da clinica Santa Genoveva despertou o Brasil para um problema 

para o qual ele não está preparado - o envelhecimento da população.

Afirmam Silvestre et el, (1996, p.81 e 82) que: “ ...Neste final de século assistimos no 
Brasil um verdadeiro “boonf ’ de idosos. A faixa de 60 anos ou mais é a que mais cresce 
em termos proporcionais” disseram ainda, que a população de idosos crescerá 16 vezes 
contra 5 vezes da população total.

O Brasil contou no censo de 1991, segundo o IBGE, com 10.722.705 pessoas de 60 

anos e mais, representando 7,3% da população. Visualiza-se nas ruas, sempre mais, a cada 

ano, pessoas em idades madura e avançada, A questão numérica por si só revela a magnitude 

que o grupo de idosos deveria representar nas políticas sociais, Se o idoso tivesse uma 

prioridade no atendimento ambulatória! do setor saúde, em consultas médicas e tratamento 

oportuno resolutivo das queixas, com certeza ocorrería subtração do registro de 

hospitalizações para este grupo, bem como, da permanência média/dia hospitalar para este 

co n t i nge n t e p o pu I a c i o na 1.

O Ceará* registrou 493.505 pessoas de 60 anos e mais em 1991, atingindo 7,8% da 

população. A esperança de vida ao nascer, em 1996, era de 67,8 anos para ambos os sexos, 

sendo 66,1 anos para a população masculina e 69,6 anos para a feminina. Para a população de 

60 a 65 anos é de 13,8 anos, de 65 a 70 anos de 9,3 anos 70 anos e mais 5,0 anos. O índice de 

Swuaroop e Uemura, nos mesmo ano, foi de 60,5%.

Em Fortaleza, o censo de 1980, apresentou 68.425 pessoas residentes com 60 anos 

ou mais, representando 5,2% e, em 1991, este contingente passou para 112,716 idosos, 

atingindo 6,4%. Entre 1980 e 1991, a razão de dependência da população de 60 anos e mais 

passou de 8,9% para 18,7%, enquanto a da população de 0-14 anos decresceu de 62,6%) para 

50,1%, em relação a 100 pessoas de idade produtiva (15-59 anos). O índice de Swaroop e 

Uemura resultou em 55,4%.

Esta pirâmide populacional apresenta-se bem diferente daquela do censo de 1980 na 

qual a base era bastante larga. Na de 1996, de base estreita, supõe-se que o controle da 

natalidade vem, sendo efetuado através de tecnologia mais disponível a partir dos anos 90 

(laqueadura, camisinha, DIU, etc); decorrendo daí a queda das taxas de fecundidade.
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Figura!. Pirâmide populacional, Fortaleza-Ceará, 1996
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3 METODOLOGIA

3,1“ Objeto de Estudo

O escopo desta pesquisa se concentrou no estudo da qualidade de vida da população 

idosa, residente em Fortaleza, comparando os resultados entre os estratos sociais.

3,2 Procedimento dn Amostragem

• Local de Estudo

O planejamento da pesquisa deu vez à escolha do município de Fortaleza, capital do 

Ceará, para servir de campo de estudo, dadas algumas constatações: ocupa uma área de 336 

Km2, tem população de 1.768.647 habitantes (1991), oferecendo esta Capital, ainda, toda 

uma gama de condições de vida, e por agrupar pessoas idosas, de todos os estratos sociais. A 

partir dessa generalização é que foi efetuada uma amostragem.

®Tâpo de Estiido

Trata-se de um estudo transversal, através do qual se focalizou qualidade de vida do 

idoso em Fortaleza, Desenvolveu-se um desenho de estudo exploratório, com abordagens 

qualitativas e quantitativas no segmento populacional, rotulado na pesquisa de pessoas idosas.

® População do Estudo

Este trabalho, partindo de uma abordagem cronológica para definir a população 

idosa, fez um ponto de cortesãos 60 anos de idade, por ser sistematicamente empregado em 

países de terceiro mundo. Foi definida assim, de forma pragmática, a população significativa 

para o estudo. Vale salientar que o Brasil é um pais muito heterogêneo, no qual os 

indicadores obtidos constituem média da população. Existem, entre as macro regiões, 

diferenças significativas na vida média da população, sendo esta menor para as regiões Norte 

e Nordeste. Além disto, a própria Organização Panamerica de Saúde dá o suporte a este 

limite?:

Reforça, ainda, esta decisão, o sistema de aposentadoria vigente que instituiu 35 anos 

de contribuição e 60 anos de idade para os homens e 30 anos de contribuição e 55 anos de 

idade para as mulheres, no que diz respeito à ruptura do mercado de trabalho.

' "... La Drganízación de las Nacíones Unidas fijó en 1986 la cdad de transición a la vejcz en 60 anos .... 
Envcjecimcnlo es im termino general que. scgún el contexto cm que aparezea. puede .re.fe.ri.rse a un fenômeno 
fisiológico, de cotuportamienlo. social c cronológico, En el presente trabajo se consideran en especial aspecto 
cronólogico de la populación, es decir. se liene en cuenta al conjunto de quienes tienen 60 anos v más de cdad. 
sobre la premisa de que los fatores cronológicos son los que liendcn a caracterizar y condicionar los aspectos dei 
cnvcjccimiertlo", (Anzola Pcrez. OPS. publicação científica n. 492. 1985 p.9)
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® Amostra

Extraiu-se a representação amostrai cie 385 pessoas idosas. A pesquisa se deu 

mediante inquérito domiciliar em setores dos três primeiros distritos censitários de .1991, 

selecionados dentre os cinco existentes a seguir listados, com seus respectivos números de 

setores: Antônio Bezerra, com 161; Fortaleza detém 805; Parangaba engloba 294; Messejana 

consolida 145; e Mondubim totaliza 330. Todos os dados utilizados para cálculo da amostra 

são originários do IBGE.

No processo de amostragem foram utilizadas as variáveis estabelecidas para cada 

distrito, de acordo com a seguinte sistemática:

Quadro I -Critérios utilizados para mensurar a amostra

Critérios Peso

1 Resida do Chefe do Domicílio

Renda mensal de 20 ou mais salários mínimos 3

Renda mensal até 1,5 salário mínimo 1

2 Saneamento

Domicílios com abastecimento de água canalizada interna

Domicílio com coleta de lixo pelo serviço público 2

Domicílio ligado à rede geral de serviço de esgoto público •->0

3 Edyração

Ch efes de d o m i cí l i os sem i n st r u çã o o u c o m es c o l ar i d ad e me no r qu e l a n o 1

Chefes de domicílio com 15 anos ou mais de escolaridade 9

4 Habitação

Domicílios com l ou 2 cômodos 1

Domicílios com K) cômodos ou mais "iD

5 Popnlação:

® Pessoas com 60 anos ou mais 2

«Crianças com até 7 anos de idade 2

Os distritos foram classificados na graduação imposta pelos citados critérios.

No climensionamento e determinação da amostra, para a execução da pesquisa, foram 

utilizados os processos técnicos de amostragem:

® Probabilística estratificada - para a seleção dos bairros, por distritos censitários.

• Probabilística aleatória - para escolha dos setores, em cada bairro.
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& Probabílística sistemática - para a escolha dos domicílios em cada unidade do 

primeiro estágio

As técnicas amostrais foram realizadas em múltiplas etapas, a fim de que a mostra 

fosse representativa do universo, sendo usada a seguinte fórmula, para seu cálculo,

n^(Nh.p,q)/[Nh. (cl/z)3], onde:

n-amostra; Nh-domicílios particulares; p;-probabilidade de ocorrência; q- 1-p; 

d-desvio amostral-0,05; z=L96; Nível de significância^95%,

Como resultantes destes estágios, elegeu-se a seleção dos bairros, dos setores 

censitários, e dos domicílios, em bairro. Para o dimensionamento da amostra foi adotado o 

modelo de amostragem estratificada proporcional, com erro amostra! máximo de 5% e um 

nível de signíficância de 95%, englobando as 385 entrevistas.

Tabela 2 - População representativa do município de Fortaleza de 60 anos e mais, 
segundo distrito censitário geral, gradação e amostra

■Fonte: IBGE, 1991

Distrito/Bairro População Pop. de 60 anos Ranking Amostra

Antônio Bezerra 193.914 9.801 0.1002 110

Antônio Bezerra 60

Henrique Jorge 50

Bortaieza 744.600 58.322 0,4723 163

Aldeota 119

Meireles 44

Messejana 229.857 l 1.106 0,1193

Mondubim 332.186 16.299 0,1688 -

Parangaba 268.080 17.188 A1394 7/2

Parangaba 43

Serrinha 69

Fortaleza 1,768.647 112,716 385
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Figura 2. Mapa de Fortaleza
Pesquisa de qualidade de vida ha população idosa de Fortaleza-Ceará, 
Dezembro de 1997 a abril de 1998
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Determinou-se um padrão de agir para a operação de campo. Se ao término da 

pesquisa, os setores dentro dos distritos ficassem aquém do número determinado de 

entrevistas seriam complementados pelo vizinho imediato, condicionado aos limites do 

próprio distrito censitário. As complementações foram discutidas anteriormente no IBGE, 

para guardar das características da área trabalhada.

• Critério de Inclusão

Resume-se praticamente em pessoas de 60 anos ou mais, residentes na área, não 

institucionalizadas, interessadas em participar da pesquisa, recebendo a entrevistadora e 

respondendo ao questionário.

• Critérios de Exclusão

A amostra não incluiu: setores especiais; hotéis - pessoal não residente; 

acampamentos e quartéis; população segregada: idosos residentes em albergues, asilos (abriga 

um contingente grande de idosos, alguns fora de área e de quadro homogêneo); idosos 



hospitalizados ou doentes acamados domiciliares e em estado grave; pessoas com sérios 

problemas de audição e de fala, com difícil possibilidade de se manter um diálogo (motivos 

operacionais); pessoas dementes senis (caduquice); doentes mentais mantidos em qualquer 

fo r m a de i n st it u i ç ã o co I et i v a e ser v i ça i s (por n ao ser p e s s o a própria d a área); pessoas ausentes 

do local e residências fechadas e favela fora da área do estrato social,

3.3 Operadonaíizíição: Estratégias e DituiuMiides

® Estudo piloto

O questionário foi testado em idosos residentes na Aerolândia, e em seguida., feitos 

os ajustes na abordagem, construção e nas ordens das perguntas,

• Do Treinamento e das Entrevistadoras

Importante dizer que elas passaram por etapas de treinamento teórico e prático no 

intuito de unificar as abordagens e sistemática de trabalho, tendo, inclusive, cada uma delas, 

acompanhamento, de forma direta, no estágio inicial do trabalho. Receberam toda informação 

sobre o conteúdo do trabalho, objetivos, população, inclusões e exclusões. Ressaltou-se o 

rigor que deveria ser cumprido às determinações impostas na seleção das pessoas, nas 

substituições, nas complementações de área, no respeito ao entrevistado e na necessidade de 

gerar clima de entrevista. Foram ainda orientadas, para não dar parecer, opinar sobre pomo 

de vista e sim ouvir e observar. Recomendou-se, para a identificação das pesquisadoras, que 

elas portassem o crachá de entrevistadora desta pesquisa Qualidade de Vida do Idoso, 

juntamente com a carteira de identidade, enquanto trabalhassem em campo. A escolha 

exclusiva de mulheres para o trabalho se deu por acreditar que pessoas do sexo feminino têm 

mais possibilidade de penetrar nos edifícios e casas de luxo, em decorrência do problema de 

insegurança tão alardeado em rádio, jornal e televisão gerando pânico e autodefesa das 

pessoas. No pré-teste foram feitas duas aplicações em campo, em pessoas enquadradas na 

faixa etária e residentes de outra região em estrato social de padrão médio. Após o retorno, 

foram tiradas as dúvidas e procedida a padronização das informações. As entrevistadoras 

receberam prancheta, lapiseira, mapa da área e orientações escritas, contendo súmulas da 

metodologia, o número de entrevistas da área, o intervalo, o número aleatório, sistema de 

trabalho, definição dos termos adotados na pesquisa. Seis entrevistadoras, muito interessadas, 

praticamente atuaram em campo, recebendo supervisão - duas delas acadêmicas de farmácia e 

outra graduanda de sociologia - trabalharam nos bairros de melhor poder aquisitivo - Aldeota 

e Meireles e duas outras, de curso cientifico e experientes, atuaram nos bairros mais simples - 

Parangaba, Serrinha, Antônio Bezerra e Henrique Jorge. Eiste fato ocorreu por razões 

estratégicas dada a dificuldade do trabalho na área, uma vez que apenas uma delas conseguiu
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penetrar em um trecho mais simples da Aldeota, furando o bloqueio. Vale ressaltar que o 

treinamento foi cuidadoso, padronizado, unificados o entendimento do questionário e 

abordagem da aplicação, além de ter sido acompanhado o desenvolvimento dos trabalhos

® Aspectos éticos

Desde o início, o trabalho se embasou no amplo respeito ao entrevistado. 

Forneceram-se as informações sobre a pesquisa que lhes sào de direito saber: a sua 

importância, o conteúdo, esclarecimentos a que se destinam as informações e garantia do 

sigilo da entrevista. Os agradecimentos à pessoa pela cooperação e, ainda mais, pela paciência 

em responder a um questionário gigante, foram então apresentados.

Na abordagem com o entrevistado, adotou-se, como pergunta inicial, a adesão: você 

aceita participar desta pesquisa sobre qualidade de vida das pessoas em idade madura e em 

idade avançada de Fortaleza, respondendo a este questionário9 Caso afirmativo, prosseguia- 

se dizendo que se respeitava o direito que elas têm de livre escolha. Algumas poucas vezes, 

após todos os esclarecimentos iniciais, se verificou resistência, dado que outras perguntas 

foram formuladas e esclarecidas. As entrevistadoras tinham conhecimento completo do 

projeto de pesquisa. O registro da recusa ocorreu quando, após prestar todos os 

esclarecimentos, a negação foi confirmada.

® Fersodo Aplicação do Questionário

As entrevistas se deram no período de início de dezembro de 1997 a abril de 1998, 

tendo como instrumento um questionário aplicado sob a forma de entrevista, com duração 

mínima em torno de 45 minutos. Em geral, na área de poder aquisitivo alto eram aplicados 2 a 

3 questionários por pessoa/dia.

® Do mstrwnento dn coleta

Utilizou-se um questionário semi-estruturado (anexo 8), composto de partes 

definidas:

Ia, Identificação geral e controle do documento e da pesquisadora

2a, Aceitação em participar da pesquisa

3a. Variáveis demográficas: idade, se?<o, bairro, tempo de residência em Fortaleza, 

religião, situação laborai, estado civil

4a. Percepção da qualidade de vida

5a. Dimensões da qualidade de vida



a) Atributos individoais

1. CoíidiçÕes gerais de vida - moradia, condições sanitárias, transporte e uso de 

tecnologia

2. Aspectos educacionais -■ nível de instrução

3. Aspectos econômicos - renda, estrato social e formação dos rendimentos

4. Aspectos sociais e culturais -- aceitação das condições, amizade, solidão e 

participação social

5. Satisfação de viver e auto-estima ~ realização, se é feliz, capacidade de 

solucionar problemas, reação diante de perdas e esperança de vida.

6. Saúde - plano, percepção da saúde, saúde em relação aos outros, busca aos 

serviços de saúde e nível de satisfação com os serviços de saúde e prevenção de 

doenças.

7. Estilo de vida - padrão de comportamento, distração, comportamento frente às 

enfermidades

8. Convívio familiar ~ companhia, auxilio doença e financeiro e relacionamento 

familiar

9. Aistoíiomiíi e independeucia familiar - capacidade de realizar as atividades 

diárias dentro e fora de casa, de fazer um tratamento médico e de administrar 

dinheiro

10. Percepção da qualidade de vida aspectos subjetivos - se conhece a expressão 

qualidade de vida, o que é qualidade de vida, o que dá e o que piora a sua 

qualidade de vida e a eleição de indicadores de mensuração para qualidade de 

vida.

b- Atributos do contexto

11-Aspectos de políticas sociais -■ setores: saúde, educação, segurança, emprego,

justiça e sistema de transporte público
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® Recins.a

As pessoas que após a terceira insistência se negaram a responder o questionário 

foram consideradas como recusa, a primeira delas dada ao entrevistador, a segunda ao 

supervisor e a ultima à coordenação. Adotou-se como critério padrão de substituição de todas 

as recusas, entrevista corn o vizinho, preferentemente o da direita, passando a contagem com 

o mesmo intervalo, tendo., como partida, o referencial determinado.

® Estratégias chí Operação de Campo

Cumpriram-se as determinações protocolares impostas pelo projeto de pesquisa, 

defendido e aprovado no Exame Geral de Conhecimentos.

Os obstáculos à execução dos trabalho de campo ocorreram em decorrência dos 

fatores inerentes ao tempo, o inicio dos acontecimentos correspondeu ao final do ano, época 

meio improdutiva, caracterizada por compras e festas natalinas. Este fato motivou a decisão 

de se iniciar a pesquisa em bairros de menor poder aquisitivo, onde teoricamente seria 

oferecida maior possibilidade de encontrar o pessoal em casa e/ou menor possibilidade de 

negociação quanto ao atendimento a entrevistadora, sob a justificativa de “não haver tempo 

disponível, no momento”. Posteriormente, veio o carnaval. Vale ressaltar que também 

coincidiu com o momento de iniciar a pesquisar nos bairros de maior poder aquisitivo e 

Fortaleza, não dispondo de uma cultura carnavalesca, fica bastante deserta. Nesse periodo, as 

pessoas se dirigem, com frequência, ao refúgio praiano do interior do Estado. Por outro lado, 

as famílias de mais poder Aquisitivo que não viajam, reforçam a segurança nessa época, 

dificultando, assim, o acesso das entrevistadoras a tais residências. Optou-se, durante o 

carnaval, por uma pausa circunstancial imposta aos trabalhos.

O outro motivo teve origem no pessoal de campo: duas, dentre as pesquisadoras, 

foram substituídas por que não cumpriam o cronograma estabelecido na pesquisa. Este fato, 

felizmente detectado bem no início da operação de campo, possibilitou que as substituições 

fossem realizadas sem comprometer o andamento dos trabalhos. Vale ressaltar que ambas 

vieram por indicações de pessoas confiáveis, tinham experiência nesse gênero de atividade, 

q u a n d o d o r e c rut ame nt o e t re i na me n t o afi r m a ra m d i s p o n i b i 1 i d ad e de tempo e interesse portal 

de trabalho. Após a conclusão do levantamento, os questionários foram checados em campo, 

na proporção de 10,0%. Inclusive, posteriormente, na fase de limpeza dos dados do 

computador, novo teste ocorreu, com nova checagem, sendo esta exclusiva à Serrinha, indo 

outra pessoa ao campo levando o endereço e as perguntas selecionadas, comprovando a 

confirmação efetiva da execução cia pesquisa. Esta fase de checar as informações demandou 

tempo e paciência, devido ao grande número de variáveis.
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Da recusa a pesquâsa

As pessoas que se negaram a participar cias entrevistas estão informadas por setor e 

explicitados os motivos da recusa, conforme informação por setor:

Quadro 2- Resumo ch$ recusas ocorridas por setor

Bairro N” Pessoas Motivo
Henrique Jorge 3 Não achavam importante e nem queriam 

conversa com estranho

Serrinha 1 Impossível diálogo pessoa muito rude

Aldeota 6 Problemas de segurança, sendo 02 delas em um 
edifício impenetrável para qualquer tipo de 
pesquisa

♦ Caracterização dos Bairros e dificuldades de acesso:

Os bairros pesquisados têm características e infra-estrutura bastantes 

heterogêneas.

Aldeota

Características - Bairro elegante, detentor de toda uma infra-estrutura econômica, 

demonstrou uma forte influência religiosa. Formado por casas grandes, bonitas, com portão 

eletrônico, edifícios de luxo, com todo um aparato de segurança, com guaritas altas 

distanciando o diálogo e, por cima, sofisticada rede de comércio.

O outro trecho do bairro Aldeota, em geral, não dispõe do mesmo padrão do setor 

anterior contudo possui toda uma infra-estrutura econômica, social e de serviços.

Dificuldades - Intensificadas, dada a dificuldade de acesso das entrevistadoras ao 

entrevistado nas proximidades da praça Portugal, tornando assim, mais trabalhosa a execução 

desta pesquisa. Ei muito difícil se trabalhar em área rica. A segurança é muito cuidadosa. As 

ordens são rígidas quanto a não deixar subir. Os funcionários ficam temorosos de perder o 

emprego; apesar dos prédios possuírem circuitos internos de tv, pedem a carteira de 

identidade do entrevistador.

Estratégias ~ Foram adotadas aqui particularidades diferentes dos bairros mais 

simples, que prevalecendo para todos os setores de maior poder aquisitivo. Procedeu-se a uma 

circulada em toda a área para mapear os problemas e estudar a forma de acesso às pessoas. As 



alternativas brotadas foram resumidas em três: comunicação escrita, uso do telefone e 

diretamente na portaria. A experiência inicial de uso do telefone, timidamente testada, muito 

bem acolhida de princípio.., comprovou ser obstáculo depois. As pessoas postergavam a 

entrevista até a exaustão, pelo cansaço. A melhor opção encontrada residia na conquista dos 

porteiros.

Com pessoas vaidosas e bem nascidas economicamente, aparentando menor idade, 

tinha-se muito cuidado para não exclui-las da pesquisa. Os porteiros informavam se moravam 

no prédio pessoas com 50 anos e mais, citando o número dos seus respectivos apartamentos; 

adiantavam o estado civil -- se casado(a) ou viuvo(a), dando condições às entrevistadoras para 

projetar o mapa de entrevistas. A entrevistadora conversava com a moradora pelo interfone, 

explicando., em síntese, o trabalho e pedindo permissão para subir, assim, de uma a uma, em 

um trabalho muito lento, cansativo e sob um sol causticaute, tudo deu certo. Não se rotulava 

que a pesquisa tinha por público o idoso, e sim pessoas de idade madura e experientes. A 

velhice, para muitas destas pessoas, constitui um tabu, uma agressão, a sociedade não tem um 

enfrenta mento natural da realidade, uma aceitação temporal. Ninguém quer envelhecer. A 

velhice parece agredir muita gente. As pessoas são tomadas de surpresa, principalmente as 

ricas. Baseado .nisto não se perguntava a idade na clientela rica e sim, em que mês e ano você 

nasceu?

Quando as pessoas podiam cooperar no aqui e agora, o que ocorreu, no geral, sentia- 
..xr

se um alívio, uma alegria, quando marcavam o dia e horário, tinha-se sempre a incerteza da 

aceitação ou da recusa disfarçada pelo cansaço da busca improdutiva.

Entrevistadoras - O pessoal de campo gostou mais de trabalhar nesta área nos 

edifícios do que nas casas. Neste distrito censitário estão os setores de maior poder aquisitivo 

da pesquisa e de mais difícil acesso ao entrevistado.

Entrevistado- O pessoal é medroso nesse tocante, denotando insegurança de inicio, 

no entanto; após ultrapassar esta barreira inicial da porta de entrada e do estágio inicial do 

diálogo, que não é fácil, a comunicação Hui naturalmente. As pessoas passavam a conversar 

muitas vezes prolongando a permanência da entrevistadora, o que leva a supor carência 

afetiva, solidão necessidade de ser ouvido. As pessoas, em geral, se mostravam educadas, 

acolhem bem os responsáveis pela entrevista.



Características - Bairro de alto poder aquisitivo, próximo à praia e com toda uma 

infra-estrutura econômica, social e de serviços, predominando edifícios, clubes e hotéis (estes 

últimos excluídos da amostra, uma Escola de Saúde Pública, escolas e posto de saúde, além 

de dezenas de clínicas privadas.

Dificuldades - .Apresentou menor grau de dificuldade do que a Aldeota nas 

proximidades da praça Portugal, Ressalta-se que em toda a região de elevado poder aquisitivo 

a pesquisa foi trabalhosa, muito difícil e extremamente lenta. Quase sempre existiram 

barreiras de acesso entre o pesquisador e o pesquisado, ao exemplo de esquema de segurança, 

pessoal e eletrônico.

Parangaba

A pesquisa em Parangaba foi realizada em dois setores de características bem 

distintas:

Setor 1

Características - Bairro calmo, ruas arborizadas e, em geral, limpas, Este bairro não 

se enquadra nos elegantes da cidade, porém detém uma boa infra-estrutura e as pessoas têm 

um poder aquisitivo intermediário, na sua maioria. No setor de transporte público, há várias 

linhas de ônibus, possibilitando o fácil deslocamento do pessoal. Tem, como recurso de saúde 

de nivel terciário, o Frofmha de Parangaba, localizado na Avenida Osório de Paiva.

Dificuldades - Apenas o cansaço do trabalho de campo, O bairro é simples e não tem 

esquema de segurança nas residências; o acesso da entrevistadora ao idoso se faz sem maior 

exigência, desde que não precise assinar nada, A conversa inicial se restringe à necessária, 

para esclarecimento do trabalho e aceitação do idoso em participar da pesquisa.

Entrevistado - Aqui, os idosos, se deixaram entrevistar à vontade. Foi muito boa a 

receptividade. Nenhuma recusa ocorreu. Pessoal muito gentil e de muito bom atendimento.

Setor 2

Características - um condomínio de um conjunto habitacional, constituído de 34 

grandes blocos de apartamentos, desprovido de elevador e de aparência limpa, muito bem 

localizado, calmo, geograficamente bem delimitado. Apartamentos com varanda e muitas 

plantas. Verificou-se a existência de muitos carros nas garagens.
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Entrevistado - Foi sentido um clima muito harmonioso, de boa vizinhança e de calor 

humano. As pessoas se visitando entre si e conversando umas com as outras em rodas de 

cadeiras nas áreas de fora da parte interna do condomínio.

Dificuldades - Não houve. Foi muito bom o nive! de atendimento, de Fácil diálogo 

com todos os moradores.

Estratégia - A porta de entrada se deu através do síndico que, além de autorizar a 

pesquisa, fez a apresentação das entrevistadoras junto aos moradores. Descreveu o mapa das 

localizações da clientela, em potencial, bloco por bloco, deu o nome das pessoas residentes, 

inclusas na faixa de idade procurada. Com base nestas informações e mantidas as 

determinações impostas no projeto, fez-se o mapa preliminar de entrevistas na administração 

do condomínio.

Serrmha

Características - bairro carente, em termos de infra-estrutura física e de serviços. As 

ruas são asfaltadas na sua maioria, na época da pesquisa havia existência de poços cFagua e 

de muita muriçoca.

Mão há hospitais na área -• a clientela se dirige ao Frotinha de Parangaba. As pessoas 

entrevistadas reclamaram da lentidão do atendimento da área da saúde. Informaram que 

precisam acordar às 5 da manhã para conseguir uma consulta; queixaram-se muito da falta de 

remédio. Na área pesquisada^ a comunidade acha-se desprovida de benefícios sociais: de um 

Centro de Saúde, de área de lazer e de organização social. O bairro é bem pobre. Porém 

dotado de uma escola estadual, outra de deficientes físicos e de uma outra particular.

No setor de infra-estrutura de comunicações foi observado a existência de muitos 

telefones públicos nas ruas

Na sua escassa infra-estrutura, detém duas linhas de ônibus: Paranjana ■- de 

circulação periférica nas avenidas Dedé Brasil e Anita Garibaldi, internamente, a área 

dispõe da linha Santa Te reza.

Segundo os moradores, o bairro apresenta-se calmo durante o dia. zX noite ele se 

torna perigoso.

Dificuldades - somente as decorrentes do próprio trabalho. Não foi encontrada 

nenhuma casa fechada. Área não abastada, pessoal simples, sem nenhum grau de exigência ao 

atendimento.
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Entrevistados - As pessoas são comunicativas, alegres,, trabalhadoras e receptivas. A 

pesquisadora encontrou alguns doentes. Observou-se, na singularidade, boas regras de 

higiene, Conviveu-se com uma reclamação constante a falta de aposentaria do pessoal idoso. 

O povo disse que já teve dinheiro e que hoje é outra coisa, há muita pobreza. A maioria das 

senhoras entrevistadas trabalha durante a semana como empregada domestica, em bairros de 

poder aquisitivo alto.

Antônio Bezerna

N e st e b a i r r o fora m p e squ i s ad a s d u a s á reas be m d i fe r e n c í a d a s.

Nâi área H

Características - Area física satisfatória. Serviços de rede de esgoto, em fase de 

execução. Possui infra-estrutura básica: o Hospital do Frotinha, um posto de saude, o circulo 

operário que também presta assistência médica e, atrás do grupo de Antônio Bezerra, há 

também outro posto de saúde, um clube de 3ri idade, uma escola pública, um clube social e 

um posto policial do 10° distrito.

Dificuldades: nenhuma que mereça registro, apenas muito trabalho, sol quente e 

cansaço.

Área 2

Características - Esta fíca no bairro Genibaú, localizado às margens do rio 

Maranguapinho, bem próximo ao FRIFOR.

Pessoal extremamente pobre. Quando o rio enche, as casas ficam alagadas e as 

pessoas perdem o pouco que têm. Há telefone público, em muitas ruas na área.

Não há escola pública na área; o povo tem baixo nível de escolaridade. As ruas são 

esburacadas, mas as casas dispõem de energia elétrica.

Aspecto sanitário a desejar, observou-se muito lixo no meio da rua. O caminhão do 

lixo só faz o percurso até a metade da rua Boa Ventura, o restante do pessoal não conta com o 

serviço de limpeza pública, tendo que colocar o lixo no saco e ir deixar no local. Muitos 

resolvem queimar os seus resíduos sólidos.

Crianças descalças no meio da rua, brincando com lama.

Na época da pesquisa, havia, em funcionamento, no conjunto habitacional São 

Miguel, um Posto de Saúde que ajudava a população, na resolução de seus problemas de 



saúde. No início de 1998, quando em retorno a área, obteve-se dos moradores a informação 

que esta unidade de saúde havia sido desativada. Drena-se a prestação dos serviços de saúde 

para o Frotinha e o Conjunto Ceará. Falta toda uma infra-estrutura física nesta área; o pessoa! 

víve à margem dos benefícios sociais.

Dificuldades: Setor de problemático acesso geográfico. O melhor acesso que se teve 

para a execução da pesquisa foi por trem. De ônibus., as entrevistadoras teriam que andar uns 

12 quarteirões para chegar à área..

Outra dificuldade encontrada foi a grande quantidade de pessoas alcoolizadas na 

área.

.Entrevistados - Os idosos sentem-se abandonados. Acham-se isolados por não terem 

acesso aos serviços de saúde. O pessoal é pobre e não dispõe de recursos mínimos 

indispensáveis para sobreviver, inclusive para se alimentar. As pessoas são marcadas pelo 

sofrimento da sobrevivência.

Voltando a esta área em junho de 1998, observou-se que a maioria das casas foi 

demolida. A CHESF está edificando uma sub-estação e consequentemente, indenizando e 

retirando da área o pessoal para out.ro local do mesmo bairro. Também no outro lado, próximo 

à sub-estação da CHESF, há informação, obtida dos moradores, de projeto de demolição e de 

indenização do bem para a passagem do METROFOR.

Hemiqpse Jorge

Características - Dispõe de infra-estrutura de linha de ônibus, possibilitando fácil 

acesso ao centro e aos demais terminais. As ruas compridas, com boa área física, se 

apresentavam com alguns poços de água estagnada quando da realização da pesquisa. Bairro 

tido como calmo pela maioria dos entrevistados. Em geral, o pessoal gosta de morar no local. 

Dotado de escolas, é de fácil acesso de transporte aos serviços de saúde.

Dificuldades -• nada de registro especial; foram restritas às inerentes a uma pesquisa 

de campo: cansaço físico, sol e conversa.

Entrevistados - Há evidência clara de perda acentuada de poder aquisitivo das 

pessoas, denunciada em depoimentos, observada nas casas adquiridas em há alguns anos, 

relativamente grandes e hoje deterioradas; o pessoal tem queixa de que não dispõe condições 

para tirar sequer uma goteira do telhado, executar um conserto ou uma reforma. Foi afirmado 

que o material podería ser comprado à prazo, mas que a mão de obra tinha que ser à vista e 



não havia recursos financeiros para arcar com a despesa. Denota-se dentro da categoria 

social casas próprias boas e grandes, compradas no passado, porém com traços evidentes de 

deterioração. Ouviu-se muita gente se queixando de pequenas despesas: que precisa ajeitar a 

casa, reformar, tirar cupim, goleiras e consertar banheiro, porém faltava o dinheiro.

Outro fato que chamou atenção no decorrer da pesquisa foi uma boa quantidade de 

avós cuidando de netos e de casa. Os filhos casados vão trabalhar e parece surgir a avó, como 

chefe de família, assumindo a luta cia casa e o cuidar dos netos. Há muitas vezes exploração 

do trabalho doméstico do idoso.

30 Dos ccmceitos Uíslizados

« Definida como população idosa toda pessoa com idade cronológica igual ou 

superior a 60 anos.

® População não segregada - é a população não institucionalizada em lar, albergue, 

asilo para idosos e outros correlatos.

® Agitado- inquietação crônica

® Ansioso- angustiado, apreensivo., tenso

® Nervoso - Considerado aquele que vive com estado de tensão permanente, as
.../r

preocupações podem ser com salário insuficiente, com as condições de transporte, 

de moradia, e com o desprezo familiar.

® Fumante - a pessoa que fuma pelo menos I cigarro por dia

® Queixa/doença - relatado pelo entrevistado como sendo portador

® Pessoa feliz - satisfeita, sensação de leveza, de harmonia com a vida

® Exercício físico - quem faz pelo menos 3 vezes na semana, independente do 

tempo.

♦ Quando da análise das auto-avaliações das dimensões de qualidade de vida, usou- 

se terminologia diversificada, de acordo com a dimensão:

Positiva - para conceitos ótimo e bom; neutra, para regular e negativa, para 

insuficiente e mau.

Ou ainda:

Satisfatório/bom -■ para conceitos bom e ótimo e não satisfatório/Não bom para o 

restante.
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® Nível cia qualidade de vida auto-avaíiada - calculado pelo conjunto de conceitos 

que cada um se deu, em todas as áreas avaliadas.

« Qualidade de vida (conceito técnico) - E o grau de satisfação das pessoas com a 

sua vida, após suprir as necessidades de sobrevivência. No caso do idoso 

destacam-se as áreas: renda, saúde, afetiva, social, autonomia e independência 

familiar.

® Qualidade de vida para o pesquisado se deu sobre o índice global de satisfação 

que ele atribui à sua própria vida, nas dimensões analisadas.

® Pessoa sadia - considerada a percepção que a pessoa tem sobre o “se sentir com 

saúde”, o estado de saúde por ela reconhecido e relatado.

® Solidão - considerada a percepção que a pessoa tem de solidão, não importando 

ser por estar sozinho, por privação de relacionamento, por carência afetiva ou por 

sentimento indesejado, ou seja, o sentimento externado pelo idoso.

• Consumo de Gordura vegetal na dieta.

Elevado - de 2 a 3 porções de carne gorda, frango com pele, manteiga, leite 

integral, ovos todos os dias. Pouco -- carne sem a gordura visível, frango sem pele, 

leite desnatado, ovos até três vezes por semana.

• Consumo alto

Açúcar - alto quem coloca açúcar no suco da laranja

Sal- comparado sempre com a carne assada que dá sede

® Consulta médica com frequência - o idoso que ultrapassar a 3 consultas/ano

® Classificação sócio-econômica

Estrato social --- critério de classificação econômica da Associação Brasileira de 

Anunciantes/Associação Brasileira dos Institutos de Pesquisa de Mercados - 

ABI.P.EM.E de 08/04/1997.
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Quadro 3- Crí té nos de classificação sódo-ecoitomica da ABIPEME6 
 Bar te 1 ~ Nível de mstràçjto 

Qual o gnm de mstnsção do chefe de soa família Novo crit. (ABIPEME)
Analfabeto/ 1 . Grau menor incompleto 0

f- menor completo/ 1 grau maior incompleto 5

[ grau maior completo/ 2 grau incompleto 10

2 grau completo/Superior incompleto 15

Superior completo/Pós-graduaçao 21

Quadro 3- Critérios de classificação sócio-econômica da ABIPEME (coatüwação) 
 -Barte 2-Itens de posse  

Iteos de posse Novocritorio(ABIPEME)
1 isí-, •• 3 4 ' 5 6e+ Neíihisma

Banheiros Q 5 7 10 12 15 0
Rádio Q .3 5 6 8 9 0
Aspirador 6 6 6 6 6 6 0
Máquina dc lavar 8 8 8 8 8 8 0
TV a cores 4 7 l 1 14 18 22 0
E m p r eg ad a M e n s a Li s t a 5 12 18 24 24 24 0
Automóvel 4 8 12 16 16 16 0
Vídeo cassete 10 10 10 10 10 10 0
Geladeira 7 7 7 7 7 7 0

Quadro 3- Critérios de classificação sócio-ecooômica da ABIPEME (conclusão) 
___ Parte 3 - Os pontos de corte definidores dos estratos econômicos foram:

Estrato sócio-econômica (*)
Novo critério (ABIPEME)

Escala de pontos Estrato
89 ou mais A

59 a 88 B
35 a 58 C
20 a 34 D
0 a 19 E

(*) A nomenclatura arbitrária (desde A até E) em ordem decrescente, 
corresponde ao decréscimo de pontos. Não foi adotado conceito sociológico na estratifícaçào social 
por ser mais factível a estratifícaçào.

Adotou-se no texto as cinco categorias determinadas pela ABIPEME. Quando dos 

testes estatísticos, procedeu-se agrupamento, resultando apenas três segmentos sociais: a 

junção dos segmentos sociais “ A e B” que passou a ser denominada de “A/B”; o 

continuou isolada, recebendo a nomenclatura de “C” e os estratos “D e E7' se fundiram, única 

" Envolve. para classificar o estrato social o somatório dos pontos obtidos em nível de instrução e itens de posse 
que. após quantificados, os resultados são comparados com o intervalo correspondente no quadro 2 -■ parte 3, 
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categoria, formando um estrato chamado de “D/E’\ pela sua similitude social. O 

aarupamento, além dos aspectos de semelhança se deve ainda à necessidade de fins 

estatísticos, análise teste de signíficância estatística, entre as varáveis pesquisadas.

Nível de Instrução

® Sem instrução - são considerados os analfabetos, os idosos que nunca 

frequentaram a escola, aqueles que dizem que não sabem ler e escrever;

® 1° grau menor incompleto - abrange os idosos que não chegaram a concluir a 4° 

série do primeiro grau menor;

® 1° grau menor completo - estão incluídos os idosos que concluiram a 4a série do 

Io grau menor;

® Io grau maior incompleto -- envolvem os idosos de nível de instrução superior a 4a 

série., mas que não conseguiram concluir a 8a série;

« Io grau maior completo..estão incorporados os idosos que concluíram até a 8

série;

® 2o grau incompleto - inclui, neste estudo os idosos de nível de instrução superior à 

8a série do Io grau, porém sen terem chegado a concluir a 3a série do 2o grau;

® 2° grau completo - envolve até a 3a série do 2o grau;

® 3° grau incompleto - pessoas que entraram em uma universidade, mas não 

chegaram a concluir o curso;

® 3o grau completo..Consideromse as pessoas que haviam concluído o 3o grau

(curso superior) ou que estavam cursando especialização, mestrado ou doutorado.

Distribuição íhis sub-faixas de idade7 *

♦ Jovens idosos - pessoas de 60 a 69 anos de idade cronológica.

® Meio idosos..pessoas de 70 a 79 anos de idade cronológica.

para classificação do estrato social.
Distribuição etária já foi adotada cm estudo uo Rio de Janeiro por VERAS. Renato (1994). na sua tese de 

doutorado.
Com base na transformação que o tempo opera nas pessoas em atitudes c. principal mente, nas diferenças 

orgânicas c que os entrevistados foram agrupados cm sub-faixas etárias denominadas de qjovens idosos’'
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® Avançados idosos..Pessoas de 80 ou mais anos de idade cronológica.

Címsukas médicas

De princípio, pensou-se perguntar sobre as consultas médicas realizadas nos últimos 

3 meses. Entretanto, temendo distorções, pela probabilidade de ocorrer, de forma signifi cante, 

maior número desta atividade, decorrentes de pontes de safe na, diabetes e outras doenças 

crônicas prevalentes que exigem controle médico sistemático. Inclusive, ainda há fatores 

externos comumente encontrados entre os idosos, que poderíam alterar esta frequência devido 

a: quedas, fraturas ósseas que conduzem a uma alta concentração de consultas em um curto 

período de tempo. Por estas razões, optou-se por perguntar quantas vezes o idoso foi ao 

médico nos últimos 12 meses, com a consciência de que poderia ocorrer algum problema 

relativo a lembrança, porém era bem mais minimizado. Acreditando ser a saúde de vital 

importância para o idoso, por se relacionar com a sua autonomia, com o seu convívio familiar 

e social e, acima de tudo, com o seu bem estar, é que o controle médico deve constituir um 

fato marcante, isto é, para as pessoas que querem se manter com saúde e temem ficar doente e 

dar trabalho.

3,5 ArníHse dos dados

Após rigorosa revisão de formulários, foí criado um banco de dados específico para a 

pesquisa, onde foram armazenados os questionários, após digitação e, posterior revisão e 

análise, através do software Epidemiologia para Microcomputadores EPIINFO 6.03, 

desenvolvido pelo Centro de Controle de Doenças (CDC).

Foi feita análise descritiva dos dados. Usou-se intervalo de confiança de 95% para 

verificar associações e homogeneidade de distribuições entre as proporções. Foram utilizados 

os testes de Qui-quadraclo, Fisher e Pearson.

A abordagem qualitativa se fez utilizando a análise de categorização (análise de 

valor) de Bardin. Buscou-se os eixos temáticos das informações após leitura atenciosa das 

respostas dos entrevistados.

pessoas com 60a 69 anos de idade cronológica, os "meio idosos" de 70 a 79 anos c os "idosos velhos" de 80 
anos ou mais. A pesquisa revelou predominância 185 (48.1%) das pessoas nas sub-faixas etárias mais jovens.
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4 RESULTADOS

A pesquisa de Qualidade de Vida do idoso envolveu 385 pessoas, residentes em 

Fortaleza, em áreas circunscritas a seis bairros dos distritos censitáríos de: Fortaleza, com 163 

(42,3%) entrevistas; Parangaba, com 112 (29,1%) e Antônio Bezerra com 110 (28,6%). A 

população amostrada corresponde proporcional mente ao universo de Fortaleza, Do 

contingente pesquisado, a Aldeota incorporou 1 19 (30,9%) pessoas da amostra, enquanto que 

Ant ôni o Bezerra 60 (15,6%), H enri qu e J o rge 5 0(13,0%), M eire 1 e s 44 (1 1,4 %), P ar a nga b a 4 3 

(l .1,2%) e Serrinha 69 (17,9%), razão que se explica por proceder a análise interna, por bairro. 

Os quantitativos foram diferentes por razões estatísticas da representatividade. Os distritos 

censitáríos determinados, detém populações numericamente bem diferentes

A análise dos dados demográficos contidos nos demonstrativos siiuacionais da 

população (tabela 3) mostra o seguinte:

Uma relação inversa entre o avanço da idade e o número de idosos pesquisados. No 

total são 263 (68,3%) mulheres e representam o dobro dos homens 122 (31,7%). Dá para 

inferir que a população de 60 a 69 anos trabalhada, representa cerca de 3,4 vezes a de 80 e 

mais anos de idade. .As diferenças de percentuais das frequências dos entrevistados entre as 

sub-faixas etárias vão se distanciando, à proporção que se avança na idade.

Por faixa etária a distribuição dos homens é essa: de 60 - 69 anos 185 (48,1%) de 70 

- 79 anos (146) 37,9% e 80 - 94 anos 54 (14,0%). Quanto à$ mu(heres, observa•• se um 

percentual mais elevado nas faixas de 60 - 69 anos 130 (49,4%) e de 80 e mais 37 (14,1%). 

Quando comparadas as proporções M:F, apenas nas unidades de 70..79 anos o percentual do

gênero masculino excede a das mulheres.

Q u ant o à na t u ral i d a d e: 3 lí 0 (85,7 %) s ã o do Cea rá e 55 (14,3 %) nascera m e m o u t ro s 

estados. A maioria dos idosos 305 (79,2%) reside há mais de 25 anos em Fortaleza.

São também maioria aqueles que são casados ou vivem juntos 200 (51,9%) sendo 

apenas (7,5%) solteiros. Há muitos viúvos, cerca de 134 (34,8%) pessoas que vivem 

solitariamente.

Dos idosos pesquisados, 168 (44,0%) pertencem aos estratos sociais “D/E11, sendo 

I 10 deles nr “E’1 (tabela 3).
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4..1 C a rac ter í sticas de mo g rá fieis s

Tabelia 3 - Demonstrativo situíKÍomd dos características gerais da população de 60 anos 
e mais. Fortaleza, dezembro de t997 a abril de 1998

Faixa etária (em irnos)

■Variáveis 60 - 69 70 - 79 80 e mais
N(> % ir % % N* %

1. Gênero 185 100,0 146 100,0 54 .100,0 385 100,0
Masculino 55 29.7 50 34.2 17 3 1.5 122 31,7
Feminino 1.30 70.3 96 65.8 37 68.5 263 68.3

2,Rcsidência/Bain'O 185 100,0 146 100,0 $4 100,0 385 100,0
Aldeota 47 25.4 52 35.6 20 37,0 119 30.9
Meireles 14 7.6 17 11.6 13 24.1 44 11.4
Pa ranga ba 25 13.5 11 7.5 7 13.0 43 1.1.2
Scrrmha 39 2 L l 27 18.5 3 5,6 69 17.9
Antônio Bezerra 34 .18.4 20 13.7 6 11.0 60 15.6
Henrique Jorge 26 14.0 19 13,1 5 9.3 50 13.0

3, Origem
3/1, Naturalidade 185 100,0 146 100,0 54 1100,0 385 100,0

Ceará 161 87.0 125 85.6 44 81.5 330 85.7
Outros Estados 24 13.0 21 14.4 10 18.5 55 14.3

3,2. Zona 182 100,0 145 100,0 54 100,0 381 100,0
Urbana lll 61.0 80 55.2 34 63.0 77 5 59.1
Rural 71 39.0 65 44.8 20 37.0 156 40.9

4/lTempo de residência /ano 180 100,0 145 100,0 53 100,0 378 100,0
0-25 37 20.6 30 20.7 6 11.3 73 19.3
26-39 31 17,2 27 18.6 10 18.9 68 18,0
40-49 34 18.9 23 15.9 12 22.6 69 18,3
50 ou + 78 43.3 65 44.8 25 47.2 168 44.4

5. Religião 185 100,0 146 100,0 54 100,0 385 100,0
Católica 153 82.7 132 90.4 53 98.1 338 87.8
Evangélicos 18 9.7 9 6.2 l 1.9 28 7.3
Outras/seni religião 14 7.6 5 3.4 - - 19 4.9

ó.Estado Civil 185 100,0 146 100,0 54 100,0 385 100,0
Solteiro 15 8.1 12 8.2 2 3.7 29 7.5
Casado/junto 115 62.2 68 46.6 17 31.5 200 51,9
Viúvo 43 23.2 57 39.0 34 63.0 134 34.8
Se parado/D i vorci a do .12 6.5 9 6.2 1 1.9 22 5.8

7. Estrato Social 184 100,0 144 100,0 54 100,0 382 100,0
A 13 7.1 5 3.5 2 3.7 20 5.2
B 38 20.7 36 25,0 19 35.2 93 24,3
C 48 26.0 39 27.1 14 25.9 101 26,5
D 38 20.7 15 10.4 5 9.3 58 15.2
E 47 25.5 49 34.0 14 25.9 110 28.8

4-Excluíclos 7 idosos que não souberam precisar o tempo de residência em Fortaleza

Explorando, ainda, o demonstrativo situacional das características gerais da 

população idosa em Fortaleza (tabela 3), quer na leitura direta ou indireta dos números tem- 

se:
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® 'Gênero x idade ~ Existe predominância das mulheres, em todas as faixas 

asrupadas; à medida que se vai avançando na velhice., acentua-se a relação. Constata-se uma 

prevalência feminina na velhice. Ocorre muita diferença dos quantitativos entre os gêneros. 

As mulheres desta amostra predominam em todas as sub-faixas agrupadas 60-69 anos, 70-79 

anos e 80 anos e mais. Isto vai se constituindo um excedente feminino, em relação aos 

homens.

Apresentou a pesquisa uma razão, no conjunto, entre os sexos de 2,1 mulheres para I 

homem. Em relação às sub- faixas, esta relação teve como desfecho aproximadamente 2,4 

para 1 entre 60-69 anos; 1,9 para 1 entre 70 a 79 anos e 2,2 para 1 entre 80 e 94 anos. Os 122 

homens entrevistados consolidaram 31,7% e as 263 mulheres corresponderam a 68,3%.

Da análise dos valores médios obtidos das idades em ambos os gêneros, inferiu-se o 

seguinte: para os homens, os valores obtidos para as idades foram: mediana, se deu em 70,5 

anos; média 70,6 anos; variância de 55,7 anos, desvio padrão de 7,5 anos; Idade máxima de 

90,0 anos e moda de 73,0 anos. Para as mulheres, 70,0 anos de idade mediana; 70,2 anos 

idade em média; 50,0 anos de variância; 7,1 anos de desvio padrão; 94,0 anos de idade 

máxima e 70,0 anos de moda (p=0,5867). Embora as mulheres idosas sejam numericamente 

bem mais representativas do que os homens, estes últimos obtiveram valores mais elevados 

em médias de idade.

® Bairro de reskiêuda x idade - A distribuição das sub-faixas etárias nos bairros, 

revelou heterogeneidade. O grupo de idade mais avançada, constituído de idosos de 80 a 94 

anos, concentrou-se nos bairros de estrato social mais privilegiado, principalmente em 

Meireles. Inclusive os percentuais da faixa etária entre 70-79 anos ultrapassaram os idosos 

com idade compreendida entre 60-69 anos na Aldeota e Meireles. Nos bairros de poder 

aquisitivo baixo mais da metade dos idosos se agrupa entre 60-69 anos.

A razão entre os "‘idosos jovens” (60-69 anos) e os "velhos idosos” (80 e mais anos), 

por bairro, mostra a força do poder aquisitivo e da condição de vida: corresponde, na Aldeota, 

2,3 para I; em Meireles de 1,1 para I; entretanto, em Antônio Bezerra, esta relação se dá de 

5,6 para 1; em Henrique Jorge, de 5,2 para 1; em Parangaba, de 3,6 para 1; e na Serrinha, de 

13 para l. O distanciamento dos quantitativos entre as fases aumenta com a idade, em 

decorrência da fmitude da vida. Nestes bairros pobres, parece que o sobreviver até a velhice 

avançada já constitui uma seleção natural.
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A idade limite superior encontrada na pesquisa foi de 94 anos; verifícou-se com 

única pessoa, uma senhora residente em Meireles, pertencente ao estrato social “BÇ de 

origem urbana, interiorana, de bom nível de escolaridade e renda e de muito boa saúde 

percebida, "... me considero forte e resistente ... ", e que teve somente como queixas de 

saúde relatadas, problemas auditivos e solidão,

Nos bairros Aldeota e Meireles, a idade mediana resultou 71,0 e 74,0 anos, bem 

próximos da idade média 71,5 e 74,4 anos respectivamente, apresentando desvio padrão de 

6,8 e de 8,2. Os demais bairros de: Parangaba, Serrinha e Henrique Jorge tiveram a mesma 

idade mediana de 68,0 anos e Antônio Bezerra de 67,5 anos. A idade média destes bairros foi 

de 69,6 anos, em Parangaba; 69,4 anos, em Henrique Jorge; 68,5 anos, em Antônio Bezerra e 

68,4 anos, na Serrinha. Portanto, há relação estatística significante desta variável, com o poder 

aq u i s i t i v o d a p o p u 1 a ção, r e p r e s ent a d o n o caso, pe 1 o bai r r o (p=0,0007).

Excluindo Aldeota e Meireles, em todos os bairros foi registrado uma subtração dos 

quantitativos de idosos e da sua contribuição percentual em todas as faixas etárias, à 

proporção que avançam, no intervalo de idade pré-fi.xados. Os dois bairros citados 

apresentaram na faixa de 70 -79 anos percentuais superiores aos obtidos na faixa de 60-69 

anos (tabela 3).

Isto se explica, talvez, por processos migratórios no passado Dos 385 idosos 

amostrados, 299 (77,7%) não nasceram em Fortaleza e das 146 pessoas de 70-79 anos 119 

(81,5%) provieram de outra naturalidade.

® Origem do Idoso - luituralkhuie, zona, migração e tempo de residência em 

Fortaleza - Dos idosos entrevistados, apenas 86 (22,3%) nasceram em Fortaleza. Esta 

estatística sugere ter ocorrido, há décadas, um intenso processo migratório, que se fez, 

principalmente, do fluxo interior para a capital. Contribuiríam de forma mais expressiva, na 

formação desta amostra de idosos, os cearenses nascidos: em Sobral 18 (4.7%); em Quixadá 

16 (4,2%); em Itatipoca 16 (4,2%); em Maranguape 13 (3,4%) e em fim B aí uri té com 9 

(2,3%) os demais entrevistados provêm, em conjunto, de várias cidades, de forma bem mais 

reduzida.

Dos idosos entrevistados, 55 (14,3%) tem berço em outros Estados da federação e 

330 (85,7%) têm origem no Ceará. Dos não cearenses os Estados de processo migratório mais 

significativo foram: Paraíba e Alagoas ambos com 7 idosos (1,8%). De todos os idosos que 

não nasceram em Fortaleza, 98 (32,8%) são de gênero masculino e 201 (67,2%) do feminino.
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Dos 381 idosos que responderam o item zorni de origem, descobriu-se que 225 

(59 1%) das pessoas idosas pesquisadas, tiveram origem da zona urbana. Há, portanto, um 

ligeiro predomínio destes, em relação ao rural, com 156 (40,9) (Tabela 3). Observa-se que nos 

bairros de maior poder aquisitivo, a origem predominante de pessoal é urbana: Aldeota 88 

(73,9%); Meireles 39 (88,5%) e Parangaba 27 (67,5%), enquanto que os de poder aquisitivo 

menor, tiveram origem rural mais acentuada: Henrique Jorge, 23 (46,0%); Antônio Bezerra, 

25 (42,4%) e Serrinha, 23 (33,3%). Há uma sigmfícância estatística entre estas duas variáveis: 

zona de origem e bairro de residência do idoso (p-0,0000). Outra constatação se deu quanto 

ao contingente populacional de idade mais avançada: resguardadas as proporções internas 

zonais, a população de origem urbana parece viver mais, O próprio êxodo rural, decorre, em 

parte, de condições adversas à vida e à perspectiva de ascensão de vida melhor, muitas e 

muitas vezes frustradas na cidade grande. Entre os homens, 49 (40,2%) emigraram do “meio 

rural” e entre as mulheres, 107 (41,3%). O migrante, por todo um processo de adaptação da 

nova vida, sofre, de certa forma, uma aculturação.

O fato tem profundas modificações no estilo de vida das pessoas, na mudança de 

valores e na geração de demandas sociais insatisfeitas, relacionadas diretamente com a 

qualidade de vida.

«Tempo de residência dos migrantes em Fortalezíi - Excluindo a população não 

natural de Fortaleza, a que soube precisar o tempo de residência nesta cidade consolidou em 
,/r

299 pessoas idosas entrevistadas. Buscou-se arbitrar os intervalos de anos de residência em 

Fortaleza, de modo a obter representatividade dos idosos amostrados na pesquisa (tabela 3). 

Acredita-se que este tempo de residência tenha relação com o enraizamento do idoso na 

cidade. Julga-se que ele tem importância para o ciclo de amizade instalado no trabalho e na 

nova vida em sociedade.

Encontrou-se a quase totalidade dos idosos - 305 (80,7%), com tempo de residência 

em Fortaleza superior a 25 anos. Não se pretendeu qualificar a intensidade deste 

enraizamento. Isto exigiría nível de conhecimento da cidade, poder de acesso aos bens, 

serviços e lazer e, portanto, só posteriormente podería ser aprofundada esta questão. Supõe-se 

que, em geral, os idosos tenham convivência bastante familiarizada com a cidade e seu povo.

«Relàgião - Das 385 pessoas pesquisadas, 366 (95,1%) disseram professar o 

cristianismo, com a religião católica representando 338 (87,8%) dos idosos. O reduzido 

número dos que rezam a doutrinam da igreja cristã reformada, apresentou-se em igualdade de 

representação entre os evangélicos tradicionais e pentecostais, porém de comportamento 



desi^Lial quanto ao gênero. O sentimento religioso comprovou-se em 285 (76,4%) das pessoas 

que informaram ter prática religiosa, Dentre os 323 católicos, religião dominante de forma 

absoluta, a prática religiosa se deu com 248 (76,8%) idosos e entre os evangélicos, apenas 11 

(78,6%). As mulheres professam um pouco mais de religião cristã do que os homens: 254 

(96,6%) e 112 (91,8%), respectivamente. A tarefa de lidar consigo mesmo, é decorrente de 

busca de paz interior, de ter um significado maior para a vida, de aceitação das condições de 

vida e de encontrar conforto na perda e na dor, A prática religiosa também tem papel social de 

convivência com as pessoas, de terapia, de relaxamento dos problemas e ainda de conquista 

do céu diante, da iminência da morte. A religião serve também de lenitivo à incapacidade 

humana de enfrentar fracassos e sofrimentos - entrega-se tudo a Deus e vem o consolo.

D o s “ve l h o s i d o so s’' t o d o s p ro fessa m a religião cristã, sendo 53 (98,1%) c at ó I i c os. 

De outras religiões, foram 3 idosos que professam religião neo-cristã, 8 na medi única -■ sendo 

6 na espírita e 2 na umbanda e 1 na oriental apenas 5 pessoas confessaram não professar 

qualquer religião, número não quantitativamente representativo na amostra.

«Estado Civil - Há mais pessoas casadas/companheiro dentre os entrevistados. 

Considerando isoladamente o estado civil, o mais expressivo volume de entrevistados ocorreu 

entre os casados - 200 (51,9%), ultrapassando a metade da amostra. Esse dado é teoricamente 

importante, por se supor companhia na linha horizontal e isto proporciona oportunidades de: 

afetividade, cumplicidade de vida, cooperação da solução dos problemas, ajuda na superação 

das limitações e, enfim, potencialidades compartilhadas.

Os sozinhos, configurando 185 pessoas, respondem por 48,1% da amostra, sendo 134 

viúvos. Entretanto, houve predominância absoluta deste contingente, quanto ao gênero, 122 

(91,0%) pessoas entrevistadas são viúvas e 12 (8,9%) homens viúvos. As mulheres 

respondem pela quase totalidade deste estado civil correspondendo a 46% das pesquisadas. O 

contingente de idosas viúvas se avoluma na velhice. Aumenta a discrepância de viúvos para o 

estado civil casado.

No estado civil viúvo, excetuando-se a Serrinha, com 20 (29,0%), nos demais bairros 

este índice variou entre 40 (33,6%) na Aldeota e 17 (39,5%) em Parangaba. Agregando o 

pessoal não casado/junto, Henrique Jorge apresentou o maior percentual 29 (58,0%) dos 

idosos de status social solitários.
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Neste subgrupo dos solitários, além dos viúvos, também se encontram os divorciados 

4 (1,0%), os separados 18 (4,7%) e solteiros 29 (7,5%). A idade mostrou significância no 

status civil p 0,9003

® Estrato social - Dos idosos, apenas 20 (20,2%) da amostra, pertencem ao estrato 

social “A1', sendo 19 deles residentes na Aldeota (95,0%), compreendendo (6,4%) da 

população deste bairro, e que ainda detém 65,5% do estrato social “B” pesquisado. No bairro 

do Meireles, predominam o estrato social “B” 27 (62,4%) e 16 (36,4%) no “CA Parangaba 

tem 21 (48,8%) dos idosos no estrato social “C1 e apenas I (2,3%) no “BA nos demais 

setores predomina o estrato “EH, com: Antônio Bezerra 40 (66,7%), Henrique Jorge com 22 

(40,0%) e Serrínha com 40 (58,0%). Vale ressaltar que os bairros Serrinha, Antônio Bezerra e 

Henrique Jorge contém quase todos os contigentes de idosos nos estratos sociais e “E”

Tabela 4 - Distribuição das idades por valores médio, mediano, máximo, desvio padrão 
e vanância, segundo estrato social Fortaleza, dezembro de 1997 a abril 1998.

Estrato
sodal'

Mude em
■ média

varsíuscia Desvio 
padrão

idade
medi atua

Idade 
máxima

Número de 
idosos

A 68,1 49,5 7,0 66,0 80,0 20

B 57,7 7,6 71,0 94,0 93

C 70,6 46,0 6,8 70,0 86,0 101

D 67,9 'S Q "7/ 6,2 67,0 84,0 58

E 70,3 " 55,0 7,4 70,0 92,0 H0

Variância homogênea com p=0,0046 ao nível de 95,0% de confiança

Os valores médios de idade por estrato social “EA apresentaram-se surpreendentes. 

Explica-se o fato por se tratar de média onde recebe a influência dos valores extremos 

encontrados neste estrato social de grande velho ou longe vos. Talvez o pobre quando não 

morrendo prematuramente, tenha mesmo uma seleção orgânica natural que resista muitas das 

intempéries da vida.

No estrato social ""A”, com apenas 20 pessoas pesquisadas, não se encontrou nenhum 

grande velho ou longevo na população amostrada. Os demais estratos sociais (“BA “C” e 

MM) encontram-se na ordem decrescente de idade média esperada (Tabela 4).
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Figura 3 - Distribuição dos idosos pesquisados por bairro, segundo gênero, Fortaleza, 
dezembro de 1997 a abril de 1998.

Os quantitativos de mulheres pesquisadas superam os de homens, em todos os 

bairros: na Aldeota, 79 (66,4%); em Antônio Bezerra, 43 (71,7%); no Henrique Jorge, 39 

(78,0%); no Meireles, 31 (70,5%); em Parangaba, 31 (72,1%) e na Serrinha, 40 (58,0%). 

Comprova-se um excedente da população feminina em relação a masculina.

Tabela 5 - Distribuição dos idosos, segundo ocupação no passado e no presente, 
Fortaleza, dezembro de 1997 a abril de 1998

Categorias Profissionais
Ocupação

Passado Presente
N° % N° %

Profissional liberal/Autônontp 24 6,6 7 2,0
Comércio 22 6,0 11 3,2
Indústria 1 0,3 1 0,3
Militar 3 0,8 0,8
Funcionário Público 29 7,9 2 0,6
Agricultor 34 9,3 0,9
Dona de casa 118 32,3 156 45,1
Religioso 1 0,3 1 0,3
Prestação de serviço/mecânico/ doméstica/etc 55 15,0 25 7,2
Bancário 7 1.9 - -
Professor 30 8,2 4 1,2
Pecuarista 2 0.5 2 0,5
Aposentada/Pensionista 1 0,3 110 31,8
Não trabalha - - 16 4,6
Atividade de apoio 15 4,1 3 0,9
Serviços gerais de construção 7 1,9 5 1,4
Comerei ário 13 3,6 2 0,6
Industriário 4 1,1 1 0,3
Procurador 1 0,3 1 0,3
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Dentre as categorias profissionais, o predomínio é das donas de casa. As mulheres 

desta geração assumiram muito pouco o mercado produtivo e não entraram em trabalho de 

exposição de riscos físicos e emocionais, com grandes conflitos e decisões, como 

costumeiramente atuam os homens, dando margem a que a ocupação possa causar algum 

impacto na sua qualidade de vida e longevidade,

4„2.. Dimensões (3a qualidade de vida

4,2,1. CosuliçÕes gerais de vida

O rápido processo de envelhecimento da população brasileira está ocorrendo em 

meio ao crescente desenvolvimento tecnológico e á turbulência econômica, provocando: 

achatamento salarial, redução dos valores da aposentadoria e de benefícios, elevada taxas de 

desemprego e subemprego, restrições de direitos constitucionais, exorbitantes taxas de juros, 

processos migratórios acelerados para grande centros urbanos, gerando tensão e demandas 

sociais insatisfeitas, principalmente nos setores saúde, moradia, saneamento e segurança 

pública, A condição de renda provocou, juntamente com outros determinantes, alteração 

substantiva no perfil familiar, não só na redução da natalidade mas, notada.mente, nos valores 

sociais, levando a tendência da família a se resumir a uma única geração. Este fato distancia 

os idosos do convívio amiúde com os seus próprios filhos, em uma época em que a carência 

afetiva e a dependência se aguçam. Merece questionar onde ficam os idosos neste processo?

Os componentes das condições gerais de vida, nesta pesquisa, incorporam os 

requisitos mínimos de moradia, condições sanitárias, transporte e uso das tecnologias,

• Habitação

Possuir casa própria dá, acima de tudo, segurança e autonomia. Morar no que é seu, 

não ser hóspede, tem forte valor significativo no processo de relacionamento familiar. Dos 

idos o s entre vi st ado s, 316 (82,1 %) res i d e rn em c a s a p r ó pri a; 4.1 (10,6%) em alugada e 28 

(7,3%) em cedida (tabela 6). Dos que tem casa própria, 149 (80,5%) têm idade entre 60-69 

anos, 124 (84,9%) entre 70-79 anos e 43 (79,6%) entre 80-94 anos. Há associação estatística 

entre a idade e ter a propriedade da habitação (p=0,0125).
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Tabeh 6 - Distribuição dos idosos com cassi própria e ísão própria, por bairro e estrato 
social, Fortaleza dezembro de 1997 a abril de 1998.

Nota: NS(p>0,05)

Setores
Cíísíi

TestePrópria Não própria Total
N° % N° %

Bairros 316 82,1 69 17,9 385 100,0

Aldeota 104 87,4 15 12,6 119 100,0

Meireles 30 68,2 14 3 1,8 44 100,0

Parangaba 31 72,1 12 27,9 43 100,0 p-0,0165

Serrinha 60 87,0 9 13,0 69 100,0

Antônio Bezerra 47 78,3 13 21,7 60 100,0

Henrique Jorge 44 88,0 6 12,0 50 100,0

Estrato social 313 8.2,0 69 184 382 100,0

A 19 95,0 1 5,0 20 100,0

B 81 87,1 12 12,9 93 100,0 p-0,3090

C 76 75,2 25 24,8 101 100,0 (NS)

D 49 84,5 9 15,5 58 100,0

E 88 80,0 22 20,0 l 10 100,0

Nos bairros mais pobres, as pessoas têm maior preocupação com aquisição de casa 

própria; quem não tem, queixou-se de não ter conseguido comprar, provavelmente, em 

decorrência do peso que representa o aluguel no escasso orçamento doméstico. Em Meireles, 

concentrou-se o maior contingente de residência alugada9 l1 (25,0%); na Serrinha, 4 (5,8%); 

Aldeota, 9 (7,0%); Parangaba, 4 (9,3%); Antônio Bezerra, 8 (13,3%) e em Henrique Jorge, 5 

(10,0%). Um entrevistado disse: "tenho uma casa para morar... zl coisa cpie eu tinha mais 

vontade na vida era uma cantinho para morar, e hoje tenho

O estrato social “C” foi o que apresentou a menor proporção de casa própria 75,2% 

o que leva a supor que se deve ao descompasso entre o grau de exigência para se definir o 

bairro, as características da moradia que atenda às expectativas geradas do local e pelo 

conforto desejado não ser compatível com a renda familiar mensal.

O pessoal de origem rural - 131 (84,0%), tem casa própria, já o urbano, fica em 182 

(80,9%). A satisfação ou insatisfação habitacional se verificou nas estatísticas a seguir. Dos 

idosos entrevistados 329 (85,5%) gostam da casa e/ou do lugar onde residem e apenas 56

'A diferença entre o número de casas próprias e alugadas constituí as reside nelas cedidas.
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(54,5%) não gostam. Destes últimos, muitos disseram que preferiríam mudar de local. Dos 

que têm casa própria, 86,1% afirmaram gostar do local onde residem.

Os estratos sociais de maior poder aquisitivo apresentaram maior satisfação com a 

moradia: “A” 18 (00,0%); MT', 90 (96,8%); X”, 88 (87,1%); “D'\ 48 (82,8%) e ,82 

(74,5%). Os dados mostraram significância estatística, entre a relação gostar da moradia e 

estrato social (p^'0,0003). O bom poder aquisitivo torna realidade o sonho de se morar 

atendendo às expectativas idealizadas quanto a habitação em si e o local, ou seja, morar bem.

As pessoas mais idosas apresentaram os maiores percentuais de gostar da moradia: 

50 (92,6%). No grupo de 70-79 anos 127, (87,0%) e no mais jovem de 60 a 69 anos, 152 

(82,2%).

Sentem-se seguros dentro de casa 272 (82,9%) dos idosos que gostam de suas 

moradias e 71,4% dos que não gostam. Esta associação foi significante (p = 0,04 16).

Gosta m d a moradia, 329 (85,5%) dos idosos, sendo 114 (95,8 %) dos q u e m ora m n a 

Aldeota; 41,(93,2%) dos que moram em Meireles; 37, (86,0%) em Parangaba, 52, (75,4%) 

dos idosos da Serrinha; 44, (88,0?4) de Henrique Jorge e 41, (68,3%) de Antônio EJezerra 

(p-0,0000). Dos 3 16 que tem casa própria, o gostar da moradia representa 86,2%.

Eis alguns dos depoimentos de pessoal idoso, com residência nos bairros que 

apresentam os mais elevados percentuais em relação a Mão gostar da moradia'’:

Estrato social “E” - "Àw tenho outra, tenho que me acostumar aqui mesmo"; 

"Estou sujeito a enchente, moro aqui a pulso*’ Quando chove, a água dá na cintura, o rio 

invade tudo. E as confusoes... "Nào gosto, só moro aqui porque nào tenho outra, é muito 

perigoso"; " Nâo gosto, tem muita bagunça"; "Eu nào gosto da vizinhança"; "Nào. a 

vizinhança é sem comunicação".

Estrato social “O” - "Nào gosto dessa rua vi morrer um neto nessa rua por 

irresponsabilidade, ê muito perigoso, muito movimentado"; "Devido morar perto da família 

e ter problemas com bebida. Queria morar no interior aqui a família quer casar e batizar. "

Estrato social “C” - "Nào gosto por fu!ta de relacionamento com os vizinhos".

Algumas das razões dos que gostam da moradia em bairros de meoor poder 

aquisitivo:
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Estrato social “E” - "Acho bom, nunca no mundo eu fui roubada"; "Gosto moro 

com a minha nela e tenho bons vizinho”: "E boa, tem galinhas. Hoje me acostumei com a 

casa e adoro os vizinhos".

Estrato social “D” - "é uma beleza, corre muito vento, o clima é ótimo

Estrato social 4iC,‘’ - "Já me habituei, é perto de tudo, tenho amigos por perto, a 

minha casa é grande e confortável": "Meu cantinho não incomodo a ninguém é bem como 

eu quero".

Estrato social - "E muito tranquilo e perto da igreja": "Com conforto, 

tranquilidade e segurança".

Os depoimentos a seguir Foram extraídos do pessoal residente em bairros de maior 

poder aquisitivo. Os que gostam da moradia comentaram:

Estrato social WA” - "Tenho conforto e sinto-me bem": "Porque gosto do 

apartamento, do tamanho, da localização, sinto-me bem aqui": "é tio meio de tudo: na minha 

casa eu tenho o meu mundo, fita, som, televisão, livros.... "; "Tenho lodo conforto e lazer"; 

"é um apartamento tranquilo, bem localizado, com tudo perto, praia, supermercado, etc".

E s t ra í o social “ B” - 1 ‘ Confortável é i im loca! pri vilegiado "; " estou satisfedo, 

considero o melhor bairro dq cidade"; "é perto de tudo e do mar"; "eu queria morar aqui 

para não sair de perto de meus pais. Depois me acostumei";

Estrato social “C’’’ ~ "Aluguei a casa que lenho e aluguei este apartamento que é 

mais seguro "; " Não tenho medo, os vizinhos são ótimos".

Dos qoe não gostam:

Estrato social “B” -"Muito não, gostaria de morar perto de um lugar onde pudesse 

ir a igreja e tudo ".

Estrato social WC” - "Não gosto, por falta de relacionamento com a vizinhança. "

Dos 172 (44,7%) idosos que têm transporte próprio na sua casa, 157 (91,3%) deles 

gostam da moradia. Dos 180 (46,8%) que andam geralmente de ônibus, 143 (79,4%) gostam 

da moradia. Revelam estas estatísticas também uma associação. Os dados associados revelam 

p-0,0368, entre os que gostam da moradia e têm transporte. Há um associação também entre 

segurança do idoso em casa e gostar da moradia, p=;0,0416,
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A resultante das condições gerais de vida em uma auto~avaliação dos idosos 

emdobou, no seu processo de avaliação: moradia, condições sanitárias - abastecimento 

cf água, destino adequado dos dejetos e coleta do lixo, o sentir-se seguro em casa e na rua e o 

uso de tecnologia. O item alimentação, devido ser por si só suficiente para uma pesquisa 

própria e em decorrência do volume imenso de informações contidas no questionário.., 

considerado para extrair dados relativos a comportamento alimentar e da renda., inclusos nas 

dimensões de e de economia, quanto à qualidade de vida.

• Saneamento Básico

A cobertura do saneamento básico tem repercussões na saúde da população. Eíle traz 

bem-estar e conforto às pessoas e torna o ambiente mais agradável. Também evita gastos com 

medicamentos, que, em geral, pesam muito no orçamento de boa parte da população.

Rotulando os três segmentos componentes do saneamento básico: água, dejetos (privada 

ligada ou não a rede de esgoto) e lixo, em um conjunto denominado condições sanitárias 

básicas, os resultados seriam: Aldeota (l 19); Meireles (44) e Parangaba (43) com 100,0% de 

cobertura; Serrinha, com 63 (91,3%); Henrique Jorge, com 49 (98,0%) e Antônio Bezerra, 

com 47 (78,3%). Dos que não tem a referida condição, 6 (30,0%) residem na Serrinha e 13 

(65,0%), em Antônio Bezerra.

Tabela 7 ~ Distribuição percentual dos idosos pelas condições de saneamento básico da 
residência. Fortak^a, dezembro de 1997 a abril cie 1998 .

Setor

. Abastecimento 
de Agua (%)

Destino dos Dejetos. (%)

/•:<%: .Tf f-.;t::o.-.•;Tfof:.•.:o •.•

Coleta de lixo 
na rua ('%)■ ■

Rede Outros .Esgoto Privada Sem privada Sim Não

Aldeota 100,0 - 99,2 0,8 - 100,0 -

Meireles 100,0 100,0 - - 100,0 -

Parangaba 74,4 25,6 16,3 83,7 - 100,0 -

Serrinha 82,6 17,4 2,9 94,2 2,9 94,2 5,8

Ant. Bezerra 86,7 13,3 6,7 86,7 6,7 84,7 15,3

Henrique Jorge 96,4 4,0 2,0 98,0 - 98,0 2,0

Total 91,4 8,6 45,7 52,7 1,6 96,4 3,6

p valor 0,0000 0,0000 0,0000
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||E;; A tabela 7 exibe que os bairro de maior poder aquisitivo detém melhor cobertura dos

f serviços de saneamento básico quer seja de água, de destino dos dejetos e de coleta de lixo,

. jfc ' independente das condições epidemiológicas do local. As necessidades de saúde não 

® '■ determinaram a prioridade das áreas a serem beneficiadas em primeiro lugar.

Extrapolando a tabela e colocando agora estes valores sob a ótica de estrato social 

tem-se o seguinte: os idosos, pertencentes aos estratos sociais “A" e “B’\ tem 100,0% de 

cobertura do sistema pública de abastecimento de ágisa. nas suas residências. Não dispõem 

w de residências ligadas à rede de água ou abastecimento público, os idosos de estratos sociais

/|íi "C” e i4D,\ respectivamente, 4 (4,0%) e 9 (15,5%); no estrato social “E’\ este índice passa

f| para 20 (18,2%). Em uma análise epidemiológica, os estratos sociais mais necessitados do

:?| sistema de abastecimento de água seriam %% e "E11, pela impossibilidade de adquirir de uma

tft fonte mineral, ficando mais susceptível às doenças de veiculação hídricas.

O componente destino adeqmuio dos dejetos, no estrato social têm 6 pessoas 

, sem privada, representando 5,5% dos 110 idosos classificados nesta estratificação social. A

J|. relação esgoto/privacla e estrato social, apresentou-se estatisticamente significativa 
|| (p 0,0000).

:J| Este quadro de saneamento básico está prestes a mudar. Foi encontrado serviço de

j| implantação de rede de esgoto, em muitos dos setores trabalhados durante a pesquisa.

!| O carro do lixo só não cobre 1 (1,7%) e 13 (11,9%) das casas dos idosos dos estratos

/|| sociais e ;’E\ respectivamente.

jj Dos 170 (44,2%) idosos que classificaram a sua saúde positiva, na intensidade boa

Ajl ou muito boa, 164 (96,5%) têm água da rede pública e 6 (3,5%) de poço. Os dados

■j| apresentam uma associação entre saúde e ter água (p-0,0017).

T As faixas que têm saúde, com classificação positiva e residências abastecidas por

|| esgoto, atingiram 116 (68,2%) e as que utilizavam privada, com sistema de fossa 53 (3 1,2%) e

1| as que não têm privada, apenas 1 (0,6%). Existe uma associação positiva, comprovada pela

I heterogeneidade dos dados de ter boa saúde e de dar um destino adequando aos excrementos

■f| humanos (p-%0000).

® Transporte

;|| O ir e vir das pessoas, é parte das necessidade básicas do ser humano para que elas

(J| possam produzir, se comunicar e se distrair. Os idosos que moram em Fortaleza participam 
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das ações de trânsito, nas categorias de motoristas, passageiros, ciclistas, motociclistas e 

pedestres. Necessário lembrar que esta cidade detém um número excessivo de cruzamentos, 

uma engenharia de trânsito não condizente com o agravamento de espaços urbanos; muitas 

das ruas não foram previstas para receber, concomitantemente, um fluxo grande de veículos e 

de pessoas em circulação. Há engarrafamentos, estresse dos motoristas de ônibus para 

cumprir horários pré-estabelecidos e corridos. Estes fatos dificultam o trânsito do idoso, 

tornando-o vulnerável em via pública.

A sociedade ainda não acordou para estudar a mobilidade do idoso. É importantte 

pesquisar os acidentes de trânsito, neste ciclo de vida e oferecer alternativas não limitantes de 

sua ação. Deve-se buscar mecanismos que melhorem seu raio de mobilização geográfica, com 

a oferta de transportes alternativos, capazes de permitir que possam sair com segurança, a um 

preço não proibitivo10, isto é trabalhar a favor da qualidade de vida, é uma necessidade. O 

bom transporte, aqui em Fortaleza, não tem tarifa compatível com o poder aquisitivo dos 

idosos. Muitos dos anciãos deixam de obter contatos mais amiúde com os filhos, netos, 

parentes e amigos, por temor de subir e descer dos ônibus. Os riscos dos acidentes os 

intimidam. Este grupo de pessoas é também mais facilmente ferido quando em quedas e 

acidentes, devido à lentidão de mobilidade e de entendimento da situação. O sistema de 

transporte público é vulnerável a quase todos os riscos de acidentes às pessoas e, sobretudo, 

aos idosos. Detém muitas falhas, algumas delas grosseiramente observadas. Com isto os 

idosos limitam a sua mobilidade, vão delegando aos filhos as tarefas de fazer compras de ir ao 

banco (para receber a aposentadoria); reduzem as visitas e deixam de sair, quando realmente 

gostariam de andar na rua. Ficar em casa, não faz bem; vai-se perdendo o hábito de resolver 

os seus próprios problemas e alicerçando, a grandes passos, a sua dependência, de principio 

mobilidade física e depois até de decidir sobre as coisas; gradativamente vão erguendo o seu 

isolamento, gerando e aprofundando a solidão, o tédio e a doença.

Figura 4 - Distribuição dos idosos, pelo tipo de transporte utilizado. Fortaleza, 
dezembro de 1997 a abril de 1998

Próprio
44,7%

Coletivo
______________________________ 46,8%

Artigo 203 § 2o Aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade dos transportes urbanos. Constituição 1988. 
(Este cumprimento legal está sendo feito nos ônibus do sistema integrado de transporte coletivo em Fortaleza)
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Dos idosos que só andam no sistema de itra ms porte eoktsvo, 10.3 (57,2%) têm a 

idade entee 60-69 anos; 62, (34,4%) entre 70-79 anos e 15, (8.3%) entee 80 a 94 anos. Há uma 

associação estatística signifi cante (p^O.,0000) entre o poder andar de ônibus e a idade do 

idoso.

S e for e m excluí d o sos 17 2 i d o so s (44,7 %) d o gru p o q u e t e m c a r r o e m casa, n o o ut r o 

grupo de idosos que não têrn carro em casa, se concentra todo um contingente de 213 (55,3'Mi) 

pessoas, a depender do sistema público de transporte coletivo, totalmente inapropriado aos 

idosos, em razão da mobilidade e de segurança.

Dos idosos que têm transporte próprio, 130 (63,1%) deram nota positiva à sua 

qualidade de vida. Das pessoas que não têm transporte, 105 (52,8%) deram nota neutra ou 

negativa sua qualidade de vida. Daí resultou associação estatística significante (p~0,0000) 

entre ter transporte próprio e qualidade de vida. Esta relação já era esperada; o transporte, 

como empiricamente é sabido, facilita a vida do cidadão e dá maior liberdade de administrar o 

tempo.

Se for compatibilizado gênero, com o ter ou não ter transporte em casa, 59 (48,4%) 

dos homens têm carro e 150 (57,0%) das mulheres não têm carro (p%),3219). Dos idosos 

homens, 62 (50,8%) andam de ônibus, das mulheres idosas, 118 (44,9%) também usam o 

transporte coletivo. O restrito pessoal que não sai porque tem medo de andar de ônibus, é 

constituído de mulheres.

Na A.1 deota, 103 (86,6o-o) dos idosos têm carro; ern Meireles, 28 (63,6%). Entretanto, 

o inverso ocorre nos setores mais pobres. Não possuem carro em casa, 58 (96,7%) de Antônio 

B eze rr a; 41 (82,0%) do s idos o s d e H e nr i q u e J o rg e; 56 (81,2 %) da Se r rinha e 26 (60,5%) d e 

Parangaba. Real mente os dados comprovam heterogene idade nas áreas, dada a concentração 

de renda e do conforto dos bens materiais que ajudam a viver bem melhor. (p%),0000).

Eis alguns dos depoimento do pessoal que depende de ônibus, foi que a outra 

clientela resolve muito bem este problema, com carro, motorista, taxi, marido e filhos.

Uma senhora de 80 anos, com toda a lucidez e autonomia física e que, inclusive, no 

momento da entrevista estava lavando roupa e cozinhando, paralisou seus trabalhos para 

dizer; AVâo se pode andar de ônibus, escada minto alta motoristas irresponsáveis, eu deixo 

de ir à rua ou fico esperando quando meu filho poder passar aqui e me levar". “Desde os 70, 

anos eu náo ando de ônibus; quando preciso sair, fico esperando peto genro ou vou de taxi. " 

(Este último depoimento provém de uma pessoa pobre e bastante idosa, que em medida
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extrema é obrigada a se transportar em taxi apesar do mesmo pesar bastante orçamento do 

mês). "Alguns ônibus são altos para subir as pernas são curtas. Tem motorista bem novinho 

abençoado que espera a gente subir e descer. "Não lenho mais condições de andar 

sozinha. "; “Não subo nos ônibus, eles são muilos ai tos, não dà para a gente subir"; Há 

também os que q uerem e p reci sam se movi men t a r: ' ‘saio mais de ôtiibus, lenho passe line ... 

a gente passa muito tempo esperando o ônibus na parada".

® Segurança /Insegurança

A segurança foi abordada, sem particularizar a família, para a indagação: “ Você se 

se nt e segura e rn casa9" O s i doso s r e s p o neler a m p o s it i v a m e nt e e m 312(81,2%) d a s e ntre v i st a s. 

Em uma escala de nota de 1 a 5? apresentou a média de 4,3, portanto um resultado satisfatório, 

Das pessoas que têm idade entre 60 a 69, anos se sentem seguro® em casa 151 (8 1,6%), dos 

que têm idade entre 70 a 79 anos, 117 (80,7%) e dos que têm entre 80 a 94 anos, 44 (81,5%), 

portanto, a idade não alterou o fato da pessoa sentir-se ou não seguro dentro de casa, O 

pessoal de origem urbana 189 (84,3%) se sente seguro em casa, das pessoas de origem rural, 

I 19 (76,3%). O resultado desta estatística ocorreu com heterogeneidade de desfecho entre os 

setores pesquisados. Dos idosos residentes na Aldeota, 98 (83,1%) se sentiram seguros em 

casa, em Meireles, 42 (95,5%); em Parangaba, 38 (88,4%), na Serrinha, 57 (82,6%); em 

Antônio Bezerra, 40 (66,7%) e em Henrique Jorge, 37 (74,0%). Estas estatísticas produziram 

uma associação significante (p-0,0034) entre bairro e o sentimento de segurança na moradia. 

Eis alguns depoimentos: “já fui roubado três vezes aqui em casa"; "as vezes os marginais 

passam pelo telhado".

O nível de segurança positiva em casa, por estrato social, teve os seguintes 

resultados: no W\ 19(95,0%); no 80 (87,0%); no "C‘\ 91 (90,1%); no “D", 47(81,0%) 

e no “E’\ 73 (66,4%). Há associação entre estrato social e sentir-se seguro em casa 

(p-0,0000), As pesso a s de p oder aq u i s i t i v o a lí o se sen ti a rn m a i s segu ra s. D a s 2 98 p esso a s q u e 

sentem segurança em casa, 206 (69,1%) deram conceito positivo à sua qualidade de vida. 

Existe associação estatística (p™0,0000) entre qualidade de vida e sentir-se em segurança em 

casa.

Dos idosos entrevistados, 215 (56,9%) não se sentem seguros na rua. Distribuindo 

este índice por faixa etária, tem-se: 105, (57,1%) entre 60-69 anos; 82, (57,3%) de 70-79 

anos; 28 (54,9%) 80-94 anos. Correlacionando este indicador com o estrato social , tem-se: 5, 

(26,3%) no es trato" A"; 44, (48,4) no estrato B”; 65, (65,0%) no estrato “C"; 3 l (53,4%) no 

estrato^D" e 68, (63,0%) no (p%),0058).
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Das pessoas idosas de origem urbana, 121 (54.5%) não se sentem seguros na rua, das 

procedentes do campo., 91 (59,9%).

A distribuição dos idosos, por nível de insegurança na rua, teve essa construção: nos 

q u e r e s i d e m n a Al d eot a, 51 (44,75 o); e m M e i r e l es, 2 7 (61,4° 5); e m P ar a n g a ba, atingiu 32 

(74,4%); na Serrinha, 35 (5 1,5%); em Henrique Jorge, 25 (50,03o) e no Antônio Bezerra, 45 

(76,3%). O nível de se sentir inseguro na rua não ocorreu de forma homogênea entre os 

bairros. (p=0003). Obteve uma relação estatística signifícante entre as variáveis sentir-se 

inseguro e bairro de residência do idosos. Influiu nesta auto-a va li ação não somente a condição 

do bairro de ser mais ou menos perigoso, mas, também o nivel de informação que se tem 

sobre o assunto. Contribuem em não se sentir seguro na rua, desde o medo de assalto, â ação 

de marginais, à falta de policiamento, o andar acompanhado ou sozinho e as noticias 

veiculadas nos meios de comunicação.

Alguns dos deiwmseiHos de idosos residentes em bairros de baixo poder aquisitivo, 

sobre sentir-se seguro ou não na rua: “Segurança aqui st) a de Deus, marginal tem muito"; 

“vivo no meio de malandros’'; “o mundo não oferece segurança, jãfui assaltado duas vezes 

'falta de policiamento os marginais andam roubando a gente. Já fui assaltado 8 vezes”; 

“Sinto-me segura porque estou acompanhada"; “Ndo me preocupo com isso": "lòu ndo 

enxergo, é um pessoal mudo malvado e violento"; "Acho ótimo ninguém mexe com 

ninguém “; “Não, porque tenho medo de ser atropelado por carros"

Observa-se que onde se negligencia a infra-estrutura básica, os idosos fizeram auto - 

avaliação mais baixa em todas as variáveis de suas condições gerais de vida, o que respalda 

que eles tiveram critérios pessoais, bem individuais, porém bem lógicos de auto - avaliação. 

Impressionante o contraste de condição de vida da população. Encontrou-se uma vila de umas 

20 casas, com um único banheiro comunitário, em um dos setores do distrito censitário de 

Antônio Bezerra. O que mais chamou atenção foi que no meio de tanta pobreza concentrada, 

convivência habitual com o medo sazonal de enchentes do rio Maranguapinho e consequente 

expulsão do pessoal de suas casas, além do desassossego quando isto ocorre, esta 

comunidade tivesse tamanha receptividade para ser entrevistada. Observou-se, nesta área, um 

alto consumo de álcool nos fins de semana e feriados.

A tabela 8 - mostra que os homens fizeram melhor auto-avaliação de suas condições 

gerais de vida do que as mulheres; o mesmo aconteceu com os idosos de idade mais avançada, 

em relação aos mais jovens. Entre os bairros, os resultados foram muitos distantes entre os 

estratos sociais econômicos, de alto e baixo padrão. Na Aldeota e Meireles, alcançaram bons
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resultados de auto-avtdiação: de 10(5 (91.4°o) e 39 (88,6%) respectivamente, enquanto que 

Henrique Jorge, Serrinha e Antônio Bezerra registraram 21 (45,7%), 25 (39,1%) e 20 

(33,9%), respectivamente. O teste estatístico mostra significância (p-0,0000) entre as 

condições gerais de vida e o bairro de residência. Os estratos sociais apresentaram grande 

diferenciação, enquanto que resultou 105 (93,8%), "D/E11 consolidou 58 (36,5%); o

alto grau de significância foi confirmado nos testes estatísticos (p=:0,0000) entre estratos 

sociais e condições gerais de vida. Os que nasceram na área rural também se auto-avaliaram 

em m ai s b ai x o s í n d i c es d o s q u e o s n a s c i d o s em área u r b a n a, o s r e su It ad o s fo ram 75 (51,0%) e 

168(76,0%) respectivamente, revelando associação estatística (pO.0000) entre a zona de 

origem urbano/rural e as condições gerais de vida.

Tíiibda 8 - Distribuição dos idosos pelo índice de aiHo-avídiação de omdições gerais de 
vida, segimdo as variáveis gêoero, idade, setor, estrato social e zona. 
Fortaleza, dezembro de 1997 íí abril de 1998

Nota: NS(p- 0,05)

Variáveis

Auto-avaliaçâo
TestesSatisfatória Não satisfatória lotai

N° % %

LGênero

Masculino

Feminino

84

162

71,2

63,8

34

92

28,8

36,2

118

254

100,0

100,0

p=0,1601

(NS)

2. Idade

60 a 69 118 65,2 63 34,8 181 100,0

70 a 79 91 64,5 50 35,5 141 100.0 p-0,4465

80 a 94 37 74,0 13 26.0 50 100,0 (NS) ■

3,Residência/Bairro

Aldeota 106 91,4 10 8,6 116 100,0

Meireles 39 88,6 5 11,4 4^4 100,0

Parangaba 35 81,4 8 18,6 43 100,0 p-0,0000

Serrinha 25 39,1 39 60,9 64 100,0

Antônio Bezerra 20 33,9 39 66,1 59 100,0

Henrique Jorge 45,7 25 54.3 46 100,0

4, Estrato Social

A/B 105 93,8 7 6,3 112 100,0

C 80 81,6 18 18,4 98 100,0 p-0,0000

D/E 58 36,5 101 63,5 159 100,0

5 Zona

Urbana

Rural

168 76,0

51,0

53
7?

24,0

49,0

77 |

147

100,0

100,0

p-0,0000
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» Uso de tenwlogh

Dos idosos pesquisados, 267 (69,4%) possuem ideftme. Na Aldeota, 119 (100%) 

dos entrevistados o têm, em Meireles, 42 (95,5%), e em Parangaba, 36 (83,7%). Os maiores 

índices de idosos, sem telefone, tiveram registro na Serrínha, com 47 (68,1%); em Antônio 

Bezerra, 39 (65,0%); no Henrique Jorge, 23 (46,0%) e na Parangaba 7 (16,3%). Há uma 

associação significativa entre o local de residência do idoso e o ter telefone (p^0,0000). Os 

dados estatísticos revelam a heterogeneidade da situação nos estratos sociais, 1 1 I (66,1%) dos 

idosos dos estratos sociais “D” e "E?1 não têm telefone. A relação estrato social e ter telefone11 

mostrou ser significativa (p-0,0000).

Dos idosos, 268 (69,6%) que têm equipamento de som, a distribuição também se 

fez desigual. Há concentração da frequência na área rica. Na Aldeota, 109 (91,6%) tem "som11 

em casa; no Meireles, 40 (90,9%); em Parangaba, 27 (62,8%), em Antônio Bezerra, 34 

(56,7%); Serrínha, 33 (47,8%) e Antônio Henrique Jorge, 25 (50,0%). Há associação 

significante (pM),0000) entre ter "som'1 e o setor de residência. O nível alto de escolaridade 

maior oferece probabilidade de se ganhar mais dinheiro e, por conseguinte adquirir bens 

essenciais. Isto coincide com a aquisição de um equipamento de som. Dos que não tem 

"som1; 43 (37,1%) são analfabetos; 38, (32,8%) têm o primário incompleto; 16, (13,8%) tem 

entre 4a série a 8a do Io grau incompleto (p=<),0000). Dos homens, 67,2% tem som e das 

mulheres, 70,7% o possuem.

O aparelho de forno de mkroonuias predomina nos estratos sociais "A” e "B”, 

ocupando 20(100%) e 70 (75,3 %), res pec t i va mente penetro u no "C1; co m apenas 2 2 (21,8%), 

retratando associação significante (p^0?0000) entre o estrato social e o possuir o referido 

forno. A informação consta nos itens de posse de 1.16 (30,1%) dos idosos, concentrando 

praticamente entre Aldeota e Meireles. A proporção que aumenta o nível de escolaridade, 

facilita o acesso à aquisição do forno de microondas, implicando o poder de compra 

(p O..UOOO).

O computador ainda é um equipamento elitista. Está na casa de 60 (15,6%) dos 

idosos. Dentre os idosos que o possuíam, são do estrato "A" 15 (75,0%), do "BA 34 (36,6%) e 

d..tf“C” 10 (9,9%) (p“0,0000). O uso ainda não se massificou, apesar das sucessivas quedas 

de preços. A aquisição de computadores cresce segundo o nível de escolaridade do idoso, 

concentrando-se em maior escala, nos que têm nível superior. Dos idosos, 315, (81,8%) têm 

acesso a algum tipo de tecnologia e 70, (18,2%), não têm acesso a nenhum tipo de tecnologia.



Destes pertence m a o e st rat o ;cEi ’ 53 (75,7%); ao es trato "D”? 14 (20,0%); ao '"C”, 3 (4,3 %), 

indicando uma associação significativa (p^0,0000) entre estrato social e uso de tecnologia.

4.2.2. Aspectos educaciosmís

Dentre os idosos pesquisados, 83, (21,6/6) não têm instrução; 59 (15,4%) cursaram o 

,f grau menor incompleto, 15, (15,4%) o primeiro grau menor completo/ I grau maior 

incompleto; 49, (12,8%) situam-se entre o f grau maior completo e o 2 grau incompleto; 67, 

(17,4%) estão entre o 2 grau completo/ superior incompleto e apenas 45, (l 1,7%) dos idosos, 

concluíram o curso superior.

Ressalva-se que uma das entrevistadas se negou a responder este item, alegando não 

se sentir bem em dizer o seu nível de escolaridade, ficando, portanto, excluída desta parte da 

antílise. Diante deste fato, supõe-se que a mesma apresentava um baixo nível de instrução, 

contrastando com a sua condição sócio-econômica elevada.

A diferença do nível educacional, quanto ao gênero, retraía muito bem a época em 

que nasceram e foram criados esses idosos. Dos homens, 32 (26,2%) não têm instrução; nas 

mulheres, este índice atingiu 51 (19,5%), os que cursaram o 1 grau menor incompleto 

chegaram a 22, (27,2%) entre os homens e 59, (72,8%) entre as mulheres. Se juntar o pessoal 

analfabeto com o de baixo nível de instrução, em um único contingente, obtém-se 54, (44,2%) 

dos homens e 110, (42,0%/) das mulheres.

Estão entre os que fizeram o I grau menor completo/1 grau maior incompleto, 13 

(10,7%) dos homens idosos a mo st r a d o s e 46 (17,6%)) das mulheres. Dos que i n for m a ram t er 

cursado entre o I grau maior completo e o 2 grau incompleto situam-se 12 (9,8%) dos 

homens e 37, (14,0%) das mulheres. Incluídos na mesma amostra estão, 67 (17?4%õ) dos 

idosos que declararam ter feito o 2 grau completo/superior incompleto. Eles representaram 

19, (15,6%) do contingente dos homens e 48, (18,3%) do das mulheres. Afirmaram ter 

concluído o nível superior, e alguns até terem feito pós-graduação: 24, (19,7%) dos homens e 

21, (8,0/6) das mulheres; a razão é de, aproximadamente, 2,4 vezes mais o índice dos 

homens, em relação ao de mulheres (p-0,0059), mostrando, estatisticamente, que há 

sígnifícância no nível de escolaridade entre os gêneros.

1 (1) Telefone adquirido no preço antigo
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Figura 5 - Distribuição dos idosos, segundo o nível de escolaridade por bairro. Fortaleza 
dezembro/1997 a abril de 1998

□ Sem instrução/10 grau menor incompleto
□ 1o grau menor completo/superior incompleto
□ Superior completo/pós-graduação

O nível de escolaridade compõe um dos fatores determinantes de condições sócio- 

econômicas do cidadão. Sabe-se que há uma relação direta entre o nível de escolaridade do 

idoso e a sua situação financeira e social. A educação favorece os meios a serem utilizados 

para se adquirir bens econômicos. Os idosos desta amostra, de nível universitário, são quase 

que exclusivos moradores dos setores de maior poder aquisitivo (p=0,0000).

Figura 6 - Distribuição dos idosos por nível de escolaridade, segundo estrato social 
Fortaleza dezembro/1997 a abril de 1998

□ Sem instrução/10 grau m enor incom pleto
□ 1o grau menor com pleto/superior incom pleto
□ Superior completo/pós-graduação
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Os nascidos em zona rural, ainda hoje têm mais dificuldade de estudar do que os de 

origem urbana. Comprovou-se uma relação estatística significante entre zona de origem e 

escolaridade do idoso (p=0,0000). Estes idosos nasceram em um tempo em que o estudo não 

tinha a necessidade crucial de hoje, sentida em tamanha intensidade para atender ao nível de 

exigência do mercado de trabalho e de sobrevivência. Naquela época, a mulher era preparada 

basicamente para assumir as funções de dona de casa, de mãe e de aceitação dos costumes. 

Quase sempre a mulher era conformada e não buscava alterar esta realidade.

Figura 7 - Distribuição dos idosos por zona de origem, segundo nível de escolaridade, 
por zona de origein. Fortaleza dezenibro/1997 a abril de 1998

□Sem instrução/1°grau menor incompleto
□ 1ograu menor completo/superior incompleto 
□Superior completo/pós-graduação

O nível educacional mostra a sua determinação nas auto-avaliações dos idosos, nas 

diversas dimensões de qualidade de vida. Na avaliação sobre condições gerais de vida, as 

pessoas idosas que tinham nível de instrução do colegial ao pós-graduado se auto-avaliaram 

melhor. A leitura dos dados traduz associação estatística entre (p=0,0000) às referidas 

variáveis. Aliás, houve associação estatística significativa entre cada uma das dimensões de 

qualidade de vida, em relação ao nível de instrução. Todos os “p" foram iguais a 0,0000.
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Tabela 9 -índices de avaliação positiva das dimensões da ípalidade de vida dos idosos, 
segundo o nível de instrução, em Fortaleza, dezembro de 1997 a abril de 1998

Dimensões N(>
Nível de instrução*

Teste
Sem instrução e 

F grau 
incompleto

1“ grau menor 
completo ao 
universitário

N %

Universitário 
completo

%N %
l-condições gerais de vida 371 64 4L3 138 80.2 44 100.0 P-0,0000
2-nívcl educacional 379 31 19.5 121 69,1 44 97.8 P-0.0000
3-aspectos econômicos ,378 46 28.2 97 57.1 35 77.8 P=0.0000
4-aspcclos sociais e culturais 371 61 38.6 110 65.1 36 81.8 PHi.OOOD
5-saüsfação de vi ver c auto-estima 381 101 6 1.6 129 75.0 44 97.8 P=0.0000
6-saúdc 382 90 54,9 134 77.5 37 82 2 P=0.0000
7-cstílo de vida 377 95 59,4 131 76.2 43 95.6 P=0.0000
8-autononúa e independência 

familiar
384 105 64.0 146 83.4 45 100,0 P-0,0000

/X tabela abaixo, mostra que o nível de instrução somente obteve o índice elevado de 
auto-avaliação de satisfação nos bairros de maior poder aquisitivo. O nível alto de instrução é 
muito elitista

Tabela IO - Distribuição dos idosos pelo índice de auto-avaliação do seu nível de 
instrução, segundo gênero, idade e estrato social, Fortaleza, dezembro de 
1997 a abril de 1998.

Nota: NS(p>0,05)

Variáveis
Auto-avaliação

TestesSatisfatório Não satisfatório Total ■
N° % %. NQ %

1 - Gênero
Masculino 64 53,8 55 46,2 119 100,0 p-0,56 18
Feminino 132 50,6 129 49,4 261 100,0 (NS)

2~ Idade
60 - 69 86 47,3 96 52,7 182 100,0
70..79 74 51,4 70 48,6 144 100,0 p---0,0431

80 - 94 36 66,7 18 33,3 54 100,0
3 - Setor

Aldeota 94 79,0 25 21,0 119 100,0
Meireles 36 81,8 8 18,2 44 100,0
Parangaba
Serrinha

26
17

60,5
26,2

17
48

39,5
73,8

43
65

100,0
100,0 p-0.0000

Henrique Jorge 15 30,6 34 69,4 49 100,0
Antônio Bezerra 8 13,3 52 86,7 60 100,0

4 - Estrato social
A/B 102 85,7 17 14,3 119 100,0
■c 56 57,1 42 42,9 98 100,0 p-0,0000

D/E 38 23,3 125 76,7 163 100,0
5 - Zona

Urbana
Rural

145
50

65,0
32,7

78
103

35,0
67,3

??3

153
100,0
100,0 p-0,0000
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Mostram as estatísticas associação significante (p=0,()000) entre nível cie instrução 

da população idosa e as varáveis setor, estrato social e zona de origem.

4,2*3 Aspectos ecmwmicos

Os aspectos econômicos têm uma importância significativa na determinação positiva 

do nível de qualidade de vida dos idosos. Torna-se difícil falar em qualidade de vicia, quando 

se trata de pessoas excluídas economicamente, muito embora a qualidade de vida possa ser 

adjetivada de positiva e negativa. O nível sócio-econômico das pessoas joga um papel 

importante na definição das condições de vida; impõe respeito e obediência. O dinheiro 

compra as condições de vida, proporciona os meios de saúde, os bens de sustentação e o lazer 

e, ainda, aproxima as pessoas. No entanto, ter dinheiro não simboliza felicidade. Esta 

relaciona-se com o modo de viver, emerge das condições subjetivas tais como: tranquilidade, 

afetividacle, paz interior, etc. Como a variável renda tem peso em toda a avaliação social, 

emocional e, sobretudo econômica, ela entra como fator condicionante e/ou determinante de 

qualidade de vida. Pesquisou-se a renda, em relação ao idoso e à família. Sabe-se entretanto 

que a pesquisa de renda colhida de forma cfireta é vulnerável e está sujeita a críticas. Esta 

variável torna-se muito difícil de se obter, corretamente, de forma direta. Quem ganha pouco, 

em geral, quer aparentar melhor nível de vida e quem ganha muito tem tendência a subtrair a 

renda. Não se costuma anunciar com exatidão quanto se ganha. Dinheiro se esconde e se usa. 

Por este motivo e também por ser mais significativo, elegeu-se como procedimento, a análise 

das dimensões de qualidade de vida, por segmento social. Tanto os dados referentes a renda 

dos idosos e à da sua família, foram colhidos e ilustram este trabalho.

Decidiu-se utilizar, para definição de estrato social, o novo critério da classificação 

sócio-econômica da Associação Brasileira de Institutos de Pesquisa - ABIPEME, de 

08/04/1997, por ser de mais factível operacionalização. Apesar das limitações, ele tem largo 

emprego em pesquisas de mercado. Observou-se que alguns itens não foram contemplados, 

tais como: viagens dentro e fora do país. É obvio que todo modelo tem imperfeições, daí a 

adaptação a este para o idoso. Compõem este desenho: dados de instrução, itens de posse e 

uma pontuação padrão. Esta, após a contagem de pontos do pesquisado, possibilita a sua 

classificação na escala pré-tixada, determinadora de seu estrato social. Hoje, com a facilidade 

de se comprar a prazo, a aquisição dos eletrodomésticos se tornou possível a um maior 

contingente populacional.
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Tabehl 1 - Valores médios* mínimos* máximos, modal e mediano da renda dos idosos, 
segundo estrato social e setores. Fortaleza, dezembro de 1997 a abril de 1998*

........... RENDA MENSAL DO IDOSO em RS.1,00 '
Variável ['Valor Média Desvio Valor Coefeiente Mediana Moda

máxiano'.......... ....... padrão___ mínimo variância

O a r 8.000 3.790 2,276 500 60,0% 3,000 000
B 8.000 2.038 1,543 0 75,5% 2.000 •> 000

á
U c | 8.000 723 1,084 0 149,9% 360 120

</} O(/)
D i 2,000 231 330 0 142,9% 120 120

ísJ E 1 580 151 105 0 69,5% 120 120
ALDEOTA ! 8.000 2.224 1.772 0 79,7% 2,000 3 000
MEIRELES | 8,000 1.721 1.772 0 103,0% 1,200 0

l± PARANGABA i .1.260 259 251 0 96,9 120 120
C i

r" SERRLNHA 1 960 190 213 0 112,1% 120 120
A, BEZERA 600 1.57 112 0 71,3% 120 120
H, JORGE i

i
440 130 94 0 72,3% 120 120

p-0,0000

Registrou~se uma grande variação entre o valor do rendimento, principal mente do 

estrato social “C” Em relação ao coeficiente de variâncía, o estrato social “A” constituiu o

grupo mais homogêneo , Existe uma diferença muito grande entre o valor mediano da renda

do idoso, na classificação social.

Observou-se, no estrato social “D”, que há pessoas com salário .relativamente 

elevado, mas de condições materiais de vida bastante pobre e isto levou a um grande desvio 

da média. Tem-se até 50,0% düs idosos de categorias sociais mais baixas, revelados pela 

mediana, que estão percebendo o salário mínimo vigente na época da pesquisa (maio/1996).

Tabela 12 - Valores médios de variabilidade, mmimos, máximos, modal e mediano da
renda Familiar dos idosos, segundo estrato social e setores, Fortaleza, 
dezembro de 1997 a abril de 1998

REN DA MENSAL 7AMÍIJAR DO IDOSO em R$ 1J30
Variáveis Valor Média Desvio Valor Coefsciente Mediana Moda

máximo padrão mínimo Variâneia
O A 12.000 6,280 2,672 3.000 42,53 5.000 5.000

B 10.000 3.380 1.917 600 56,7 3,000 3.000
C 8,000 1.438 1.214 120 84,4 .1100 1.800

S 
wi O D 2.000 494 359 100 72,7 480 480

E 600 245 127 120 51,8 240 120

ALDEOTA 12,000 3.810 2.340 827 61,4 3.000 3,000
& MEIRELES 8.000 2.552 1.628 220 63,8 2.400 2,400
w

PARANGABA 2.490 717 542 120 75,7 600 480
fej 
(/} SER.RI.NHA 2.000 467 445 100 95,3 330 .120

A. BEZZERA 600 279 146 120 52,3 240 240
I.L JORGE 1.200 339 222 120 65,5 240 240

p-0,0000
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Quando se analisa a renda familiar, eleva-se, substanciai mente, os valores da tabela 

da qual consta a renda mensal do idoso. As exceções ocorreram em Antônio Bezerra e nos 

estratos sociais “C e “C'\

Tabela 13 - Distribuição da reiula hulividual e familiar dedarad^, em salários mórimos* 
dos idosos, Fortaleza, dezembro de 1997 a abril de 1998,

Rendia do idoso* Renda 7amaliar
Salários Min. N9 % Salários Míil N9 %

<1 37 0 (.) < 1 - -
1<3 170 45.4 l<3 III 29,9
3<7 44 1 1,8 3<7 85 22,9
7-10 32 8,6 7-10 29 7,8
>10 91 24.3 >10 14ó 3 9,4

. Total ■ 374 100 Total ' 37.1 100
*valor do salário mínimo de maio/.1997 - R$120,00

Divergem muito o valor da renda do idoso, quando a este valor se incorpora a renda 

familiar. Há uma subida lógica de condição de vida. Os valores crescem em todas as faixas. 

Há muita gente que ganha pouco e vive rela ti va mente bem, no contexto familiar.

Tabelía 14 - Distribuição dos idosos, em função da resida, segundo as variáveis gênero
faixa etária, bairro, estrato social e zona de origem, em Fortaleza, dezembro 
de 1997 a abril de 1998

RENDA. MENSAL DO IDOSO EM SALÁRIO MÍNIMO
Variáveis <1 ■

ç 't it a a..< jl i M-o»
.1 a <3 | ’ 3 a <7 . | , 7a 10 [ >10 Testes

N f % N | % 1 N % 1 N | % ! N %
1. Gênero zr

Masculino J 2.5 51 42.9 16 13.4 9 7.6 40 33.6 P=0.0()23
Feminino 34 13.3 119 46.7 28 11.0 23 9.0 5 1 20.0

2, Eaixa etária
60 a 69 anos 28 15.6 84 46.9 12.3 (0 5.6 35 19.6
70 a 79 anos 8 5.7 64 45.4 17 12,1 15 10,6 37 26.2 P=0.007.1

80 a 89 anos 1 1.9 22 40.7 5 9.3 7 13.0 19 35.2
3. Bairros

.Aldeota 5 4.3 8 6.9 12 10.3 21 18.1 70 60.3
Meireles 5 11.4 3 6.8 8 18.2 8 45.5 20 45.5
Parangaba 4 9.5 26 61,9 10 23.8 1 2.4 1 2.4 p-o.oooo
Scrrinha 10 4.9 48 71.6 7 10.4 -? 3.0 -
A. Bezerra 5 8.5 50 84.7 4 6.8 - -
H, Jorge 8 17.4 35 71.1 3 6.5 - -

4. Estrato Social
A - - ? 15.0 1 5.0 16 80.0
B 8 8.6 5 5.4 10 10.8 12 12.9 58 62.4
C 13 14.0 3 3 35,5 17 18.3 18 19.4 12 12.9 pMJ.0000
D 6 10.5 42 73.7 6 .10.5 1 1.8 2 3.5
E 10 9,3 90 83.3 8 7.4 - - -

5. Zona
Urbana 20 9.1 75 34.1 27 12.3 19 8.6 79 35.9 p-0.0000
Pura! 17 .11.3 92 6Í..3 16 10.7 13 8.7 12 8.0



As mulheres idosas são campeãs de baixos salários: 153 (60%) delas percebem 

menos de 3 salários mínimos . As viúvas constituem um dado interessante: 70, (53,8%) têm 

renda de 1 a 3 salários mínimos e 34, (26,2%) percebem rendimento superior a 10 salários 

mínimos -■ o que se explica pela pensão dos maridos. Dentro do seu próprio grupo, na renda 

acima de 10 salários mínimos, as mulheres participam com 20,0%. Isto se deve á presença das 

viúvas com as pensões recebidas dos maridos, fazendo desequilibrar o habitual nas relações 

de gênero no mercado de trabalho, enquanto os homens entram com 33,6%. Elas são de uma 

época em que, em geral, estudava-se pouco, sendo a mulher educada acima de tudo para se 

casar.

Dos idosos jovens, .112 (62,5%) percebem salários inferiores a 3 salários mínimos. 

Os idosos do meio tiveram duas concentrações salariais de 1-3 com 45,4% e >10, com 26,2%. 

O mesmo ocorreu com os idosos de idades avançadas, resultando: 40,7% e 35,2%, 

respectivamente, nas mesmas faixas anteriormente citadas. Os idosos se concentram, 

predominantemente, na faixa de renda inferior a 3 salários mínimos e em menor proporção, na 

acima de 10 salários mínimos. Os estratos sociais “D” e “E" absorvem 168, (44,0%) dos 

idosos. O salário máximo declarado pelos idosos foi de R$ 12.000,00. O estrato social “A” se 

co ncent ra na Aid eo t a 19 (95,093) e no M ei re l es 1 (5,0 %). Do m i n a m o e st r a to “E% o s b a i r r o s: 

Serrinha, 40 (36,4%); Antônio Bezerra, 40 (36,4%>); Henrique Jorge, 22 (20,0%) e Parangaba, 

8 (7,3%).

Na análise dos bens que compuseram a determinação do estrato social, excluindo os 

4 idosos que utilizam banheiro coletivo, 142 (37,3%) têm, pelo menos l WC em casa; 80, 

(21,0%) têm 2; 78, (20,5%) têm 3 e 81, (2.1,3%) acima de 3. A média de banheiros nas 

residências dos idosos foi de 2,4, a moda l e a mediana 2.

O rádio foi encontrado na casa de 341 idosos (88%%). O aspirador somente foi 

verificado nos estratos sociais “A1’, “B"' e “C” e nos bairros da Aldeota 64 (78,0%), Meireles 

17 (20,79o) e Parangab a 1 (1,2%) d o s 8 3 aparei h os constatados.

A máquina de hivar rotspa se fez presente nos lares de 154 (40,0%) dos idosos e 

nos estratos sociais de maior poder de compra.

A televisão a cores foi referida nas casas de 353 idosos, com uma média de 2,1 

aparelhos por casa, moda 1 e valor máximo 6. As pessoas de melhor renda são as que detêm 

maior número de televisores. A empregada doméstica mensalista se concentrou na Aldeota e 
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Meireles. No bairro cia Serrinha, em um dos setores pesquisados, as idosas são secretárias 

diaristas na semana, em casas de bairros de maior poder aquisitivo.

O automóvel dá conforto ao pessoal da casa de 170 (44,2%) idosos, apresentando 

entre eles uma média de 1,4 com um máximo de 5 veículos. Quem tem vídeo é o pessoal de 

melhor renda; ele participa das residências de 171 (44,4%) dos idosos, resultando uma média 

de 1,3 e o valor máximo de 3. A geladeira é um eletrodoméstico de uso massificado e se fez 

presente nos lares de 351, (91,2%) dos idosos.

Em 32,6% dos questionários, não houve declaração de nenhum outro rendimento 

familiar que não o do próprio idoso. Esta ocorrência se deu, principalmente, nos estratos 

sociais “D” e “E”, envolvendo 5 1,6% e na “B”, com 30,6% do referido contingente.

Na formação dos rendimentos, 241, (62,6%) dos idosos, percebem aposentadoria; 89, 

(23,1%) pensão; 29, (7,5%) ainda tem salários; 12, (3,1%) poupança ou aluguel; 11, (2,8%) da 

atividade mercearia/bar; 3, (0,8%) doação e outros, 26 (6,7%). Alguns dos idosos têm mais de 

uma fonte de renda.

Tabela 15 - Distribuição dos idosos pela anito-avaliação das «mdiçôes econômicas por
gênero, idade, bairro e estrato social. Fortaleza, dezembro de 1997 a abril de 
1998

Variáveis
Aoto-ava

TestesSatisfatório .Não Satisfatório Total ■
% Na % %

1 - Gênero
Masculino 63 51,6 59 48,4 1 100,0 p-0,209l
Feminino 115 44,7 142 55,3 .257 100,0 (NS)

2 - Idade
60 - 69 72 39,6 110 60,4 182 100,0
70 - 79 76 53,1 67 46,9 143 100,0 p-0,0202
80 -- 94 30 55,6 24 44,4 54 100,0

3 ™ Setor
Aldeota 86 75,5 31 26,5 117 .100,0
Meireles 26 61,9 16 38,1 42 100,0
Parangaba 24 55,8 19 44,2 43 100,0 p:“0,0000
Serrinha 21 30,4 48 69,6 69 100,0
Henrique Jorge 8 16,7 40 83,3 48 100,0
Ant. .Bezerra 13 21,7 47 78,3 60 100,0

4 - Estrato social
A/B 83 74,8 28 25,2 Ul 100,0
C 52 52,5 47 47,5 99 100,0 p-0,0000
D/E 40 24,1 126 75,9 166 100,0

5 - Zona
Urbana
Rural

128
50

57.7
32.7

94
103

42.3
67.3

oçn

153
100,0
100,0

p=0,0000

Nota: NS(p>0,05)
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Exibem as condições socio-econômicas associação estatística signifí cante (p-0,0000) 

entre: setor de residência, estrato social zona de origem do idoso.

4.2,4 Aspectos sociais e cidtisrais

Participar de atividades sociais e culturais oferece bem-estar e significado existencial 

às pessoas. O homem tem necessidade de interagir com os outros homens; isto incorpora 

qualidade de vida ao tempo e à própria vida. As pessoas, quando não se relacionam entre si, 

produzem um afastamento que é nefasto ao espírito. A atividade social, como prática na vida 

dos idosos pesquisados, ocorreu de forma muito tímida ou reduzida. A população entrevistada 

foi constituída, em sua maioria, de mulheres e, as desta geração, em geral, foram acostumadas 

às tarefas domésticas. Por outro lado, não há um estímulo externo a manter o idoso em 

atividades sociais e culturais. O afastamento dos idosos pode provir do vivenciamento 

impregnado e generalizado de velhice, associado a valores negativos, à perda de autonomia e 

do poder aquisitivo, à falta de opção e, ainda, ao medo dos riscos: de doenças, de quedas, de 

atropelamento, impedindo de agir livremente a ficando a mercê de companhia.

Tabela 16 - Avaliação de aspectos sociais dos idosos, segundo estrato social Fortaleza 
dezembro de 1997 a abril de 1998

Nota: NS(p>0,05)

Variáveis Of.
Total Estrato Social

Teste% A/B
,N %

C
N %

D/E
N %

L Aceitação da condições 
sociais

Sim
Não

382
333
49

87,2
12,8

107 94,7
6 5,3

93 92,1
8 7,9

133 79,2
35 20,8 pmpoo 1

2, Recebeu e/ou visitou 
algum amigo durante o mês

Sim
Não

373
264
109

70,8
29,2

93 82,3
20 17,7

70 70,7
29 29,3

10.1 62,7
60 37,3 p"’Í.ÇQ02 í

3. Gosta de fazer novos 
amigos

Sim
Não

382
274
108

71,7
28,3

84 74,3
29 25,7

67 66,3
34 33,7

123 73,2
45 26,8 p~ 0.3Ó60 

(NS)
4. Sente solidão

Sim
Não

382
138
244

36,1
63,9

33 29,2
80 70,8

34 33,7
67 66,7

71 42,3
97 57,7

P-0.06S8

5. Sua solidão leva* 
Meditação 
Tristeza 
Vontade de se relacionar 
Irritação

138
46
51
80
13

9 8,0
15 13,3
24 21,2

4 3,5

9 8,9
13 12.,9
13 12,9
2 2,0

28 16,7
23 13,7
43 25,6

7 4,1

Alguns idosos escolhiam mais de um item, o que impossibilita o cálculo das percentagens e 
dos testes, pelo que se optou por colocar somente os valores positivos
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Os aspectos sociais e culturais dos idosos foram avaliados nos itens: aceitação das 

condições sociais, ter amigos e capacidade de se relacionar, nível de participação social e o 

sentir-se ou não solitário.

• Aceitação das condições sociais

Os idosos manifestaram alto nível de aceitação das condições sociais: 335 (87.0%). 

Homens e mulheres se incorporaram neste índice, de forma semelhante. Os idosos dos 

diferentes estratos sociais obtiveram distintos índices de aceitação das condições sociais e 

culturais.

Figura 8. Distribuição dos idosos por estrato social segundo nível de aceitação de suas 
condições sociais. Fortaleza, dezembro de 1997 a abril de 1998

Os idosos pertencentes aos estratos sociais alto e médio manifestaram índices de 

aceitação superiores a 90%. No estrato “D”, a não aceitação das condições sociais e culturais, 

registrou 13 (22,4)% e no “E”, 22 (20,0%), (p=0,0014). Portanto, como era lógico, cresce a 

não aceitação das condições sociais com o estado de pobreza. Esta significação estatística 

mostra a diferença da situação entre pobres e ricos e, consequentemente, formas diferentes de 

se envelhecer. Aliás, este contraste não fugiu à expectativa. Entre os moradores dos bairros 

de padrão social econômico bem alto, os resultados foram melhores, Meireles e Aldeota 

apresentaram, respectivamente, 42 (95,5%) e 110 (92,4%) de aceitação das condições sociais, 

enquanto que em Antônio Bezerra retroagiu esta taxa para 53 (88,3%). Os registros mais 

elevados da não aceitação das condições sociais ocorreram em Henrique Jorge, 13 (26,0%); 

Serrinha, 12 (17,4%) e Parangaba, 7 (16,3%) (p=0,0101). Os bairros espelharam a condição 

social dos seus moradores; portanto, as diferenças conduziram a significância estatística entre 

as variáveis citadas.
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Entre as pessoas que têm autonomia de locomoção e independência física, a taxa de 

aceitação das suas condições sociais atingiu a 193, (88,1%) e, no rneio das que não a têm, a 

taxa encontrada foi de 24 (14,5%) de não aceitação das referidas condições: ( p- 0,4548) não 

significante à referida associação.

A variável nível de instrnção apresentou diferenças significativas no resultado. A 

não aceitação das condições sociais e culturais foi maior em pessoas que tem até o Io grau 

incompleto 31, (18,9%) (p~0,0126). O melhor nível de instrução facilita engajar as pessoas 

nos movimentos sociais e culturais; denotando-se, de fato, a possibilidade da interação nas 

atividades sociais. A instrução diferencia, em parte, mais dois outros tipos de velhice: a do 

intelectual e a do analfabeto, que são caracterizadas por profundas diferenças qualitativas. Os 

livros servem de companhia e possibilitam viajar no tempo e no espaço geográfico. Quem 

sabe e gosta de ler, vive bem melhor a velhice

As pessoas que disseram ser felizes, tiveram um nível de aceitação das condições 

sociais de 302 (89,9%). As que não se acharam felizes, elevaram o índice de não aceitação 

para 16 (32,7%). Denotando, portanto, associação estatística (p-0,0000) entre sentir-se feliz e 

aceitação das condições sociais.

® Amizade

Os idosos são muito seletivos nas amizades. Na velhice há uma redução de parceiros 

sociais, as pessoas interagem menos uns com os outros do que quando Jovens. No 

envelhecimento social, há um declínio da taxa de inter-relação social. Esta diminuição dos 

contatos sociais também depende do contexto em que o idoso está inserido. Eis alguns dos 

depoimentos positivos de duas senhoras bem idosas: "gosto de visitar e receber amigos e de 

conversar": "lenho a turma da renovaçdo crista e nos encontramos todas as 5a feiras

Dos 385 idosos pesquisados, 108 (28,1%) disseram não gosüar de fazer novos 

amigos. Dos 277 (71,9%) que se expressaram diferente mente, 228 (83,8%) deles receberam 

algum amigo ou visitaram alguém durante os últimos 30 dias que antecederam a entrevista. 

Há associação estatística (p-0,0000) entre gostar de fazer amigos e relacionar-se com os 

amigos. Estes dados comprovam a limitação de vida social para o conjunto dos idosos. Não 

teve significância o número de entrevistados que ultrapassou a duas visitas/mês ou que tenha 

recebido algum amigo. A concentração de respostas se deu em uma única vez. Este dado, no 

seu conjunto, sofreu ligeira alteração com a idade. Receberam amigos ou lhes fizeram visitas 

126 (70,0%) das pessoas de 60 a 69 anos, na sub-faixa de 70 a 79 anos este índice foi de 102 

(70,8%). O comportamento não foi uniforme entre os que percebem pouco e os que recebem
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muitos salários. Para os que ganham menos cie l salário mínimo, 21 (56,8?6) não receberam 

amigos e/ou fizeram alguma visita.

® Seleção de amigos

O idoso é muito seletivo nos seus contatos sociais. Ele fecha o círculo de amizades e 

busca qualidade de relacionamentos. Na velhice, os critérios de amizades são muito rígidos, 

prevalecendo a família, os vizinhos e as pessoas de amizade antiga

Mais de dois terços dos idosos, 288 (74,8%), informaram selecionar os seus amigos 

íia família. Este dado foi mais expressivo, principalmente, entre os mais idosos. O processo 

seletivo de amizade na família decresceu com o estrato social. Variou de 18 (94,4%) rw“A”, 

para 39, (67,2%) no “D”. Esta preferência familiar se deu um pouco mais elevada nas 

mulheres. Entretanto, não sofreu diferença entre os originários da zona rural e da urbana. A 

seleção de amigos, no seio da família, tem distribuição heterogênea entre os bairros. A 

Aldeota foi a campeã no processo seletivo de amigos na família: 104 (87,4%); Parangaba 

apresentou a mais baixa taxa: 21 (48,8%), comprovando-se associação estatística (p-0,0000) 

entre este processo seletivo de amigos e bairro de residência. A pesquisa em Parangaba teve 

características geográficas e sociais diferentes, desenvolvendo-se em blocos de um 

condomínio habitacional, onde o relacionamento se torna muito fácil entre os vizinhos. Talvez 

por isto se explique o resultado comentado. As pessoas colocavam cadeiras nas áreas comuns 

do condomínio e ficavam conversando com as de outros blocos, de forma bem prazerosa e 

interiorana. O ambiente geográfico de proximidade de uns com os outros, exerce forte 

influência nas questões de amizades dos idosos. Havia no conjunto um clima de 

conhecimento e de confiança, exteriorizado entre as pessoas.

Dos idosos, 178 (46,2%) selecionam seus amigos oa vizinhança. Os estratos sociais 

que menos gostaram de vizinhança foram “ A’1 e este local de recrutamento representa 

mais da metade do processo eletivo de amizade do estrato social “E”, Parangaba, Serrinha e 

Antônio Bezerra se destacaram entre os bairros pesquisados, por ordem decrescente, inclusos 

neste local seletivo de amizade. O buscar amigos na vizinhança se exteriorizou no depoimento 

de 178 (46,3%) dos idosos e outros 80 (20,8%) criam este laço com pessoas conhecidas, em 

geral.

Os clubes de 3i1 idade se apresentaram de forma muito tímida nesta pesquisa, como 

local de selecionar amigos, ficando mesmo item reduzido a 19 idosos, representado 4,9% 

dentre todos os entrevistados. Provavelmente, este fato traduza também o conceito que se 

tenha de “amigo”.
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Dos demais locais de convivência citados pelos idosos, distribuídos em múltiplos 

espaços geográficos e sociais, somente a igreja obteve frequência sígnificante. O restante não 

merece ser destacado, não tem frequência e peso estatístico.

® A solidão

Os idosos têm dificuldades de assumir publicamente, que sentem solidão. Talvez não 

queiram admitir este fato para si próprios por ser traumático ou por remeter ao sentimento de 

abandono.

Os idosos adotam diferentes reações ao enfrentamento da ameaça ou do sentir 

solidão na velhice. Os depoimentos abrangem várias óticas; eis alguns, de reação positiva. 

Observa-se aqui o preenchimento do tempo de forma saudável: AVrw sinto solidão, porque 

gosto de ler, faço crochê, assisto TV, gosto de dar uma voha no Shopping", “Quando quero 

sentir soüdão vou fazer alguma coisa: ler, rezar, costurar ou fazer serviço doméstico"; “Não 

gosto de sentir solidão, procuro telefonar e me comunicar com alguém", " Gosto de ser 

ativo, não sou ocioso, estou sempre fazendo algo, " “ não sinto solidão, sou amada pedo meu 

marido e pela minha filha "não sinto solidão e neto gosto de zoada": "não sinto solidão, 

sou músico. Toco violão, saio a noitinha, cantando e tocando com amigos"; “a gente tem 

muitas amizades.11

Dos idosos. 138 (35,8%) disseram claramente que sentem solidão. Este problema, 

nesta amostra, se acentua mais nasjtessoas de idades mais avançadas do que nos mais jovens, 

que veem a perda de atividades e a necessidade de preencher e dar significado ao tempo. As 

maiores frequências dos idosos que sentem solidão foram localizadas nos bairros mais pobres. 

A velhice do pobre e do sem ou de baixa instrução reduzem as opções de tornar o tempo útil e 

agradável. Na Aldeota, os achados de pessoas que sentem solidão registraram 34 (28,6%); no 

Meireles, 17 (38,6%); na Parangaba, 16 (37,2%); na SerrÍaha,20 (29,0%) e no Henrique 

Jorge, 25 (50,0%). O sentir solidão ocorreu desigual também entre os estratos sociais. Os 

registros foram bem mais expressivos nos estratos sociais “D11 e "Ei11, considerando que os 

baixos salários provocam diferentes tipos de vida. Como o número de pessoas pesquisadas 

entre as faixas etárias são bem diferentes o peso da solidão ficou em 56, (30,3%) entre 60 a 69 

anos; 60, (41,1%) entre 70 a 79 anos e 22 (40,7%) entre 80 a 94 anos.

Os idosos pesquisados, residentes e nascidos em Fortaleza, apresentaram 23 (16,7%) 

de solidão e .115, (83,3%) de não solidão, enquanto que os não filhos da terra se mostraram 

com, 63 (25,5%) e 184 (74,5%) respectiva mente. Esta ligeira diferença talvez se explique pela 
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distância da família e por que no período de tempo de permanência em Fortaleza., não deu 

para fazer nascer e fortalecer amigos dos ciclos de vida da infância e do passado.

Os movimentos religiosos promovem um preenchimento saudável do tempo e de 

convivência social do idoso. Representam um compromisso na regularidade de uma ação 

agradável que serve de estímulo á pessoa com vistas á participação social. Eles têm também 

uma função social de convivência. A solidão se fez presente entre 39 (44,3%) dos não 

praticantes de reiigião e 93 (3 2,6%) dos prati cantes (p;; 0,0451).

O nível educacional dá outra dimensão à velhice. As pessoas de maior instrução 

percebem o envelhecimento como um estágio da vida. Refletem e reformulam os conceitos de 

envelhecimento e velhice, calcados em perdas, incorporando a eles alguns ganhos. Dos idosos 

que têm até o Io grau incompleto, 71 (51,8%) têm solidão e dos de nível universitário apenas 

8 (5,8%) (p=0,0043). A relação é significativa e comprova a diferença que faz a instrução 

para as pessoas se sentirem sós ou não. A instrução favorece os relacionamentos e gera 

opções para preencher, com valor, o tempo a percorrer. Veja-se, por exemplo este depoimento 

de um idoso: '"preencho o tempo com leitura, passeios tenho um velhice sadia".

A solidão se fez presente entre os 330 idosos que afirmaram se relacionar bem com 

a família em 105 (31,8%) e em 33 (60,0) dos demais. Comparando agora a solidão com o 

distrair-se, ela esteve na resposta de 57 (41,9%) dos idosos que asseveram não se distrair e em 

81 (32,5%) dos que se distraem. Das 263 mulheres, 98 (37,7%) sentem solidão e dos 122 

homens, o sentir solidão atinge a 40 (32,8%) pessoas. A solidão foi bem mais expressiva entre 

os estados solitários representado 84 (60,9%) e nos casados 54 (39,3%) (p%),0002). Os idosos 

reagem diferentemente à solidão; em geral, quando se sentem solitários, 80 (20,8%) 

declararam sentir vontade de algum relacionamento. Estes são constituídos, em maior parte, 

de jovens idosos e pertencem mais aos estratos sociais “D” e “Ei”. Este desejo se deu em um 

pouco mais da metade entre os homens que confirmaram sentir solidão. Outro grupo, em um 

total de 51 (13.2%), afirmou entrar em estado de tristeza. Estes foram um pouco mais 

expressivos entre os idosos de idade mais avançada. O estado de tristeza na solidão 

predominou nos estratos “D” e “E” (em conjunto 48,8%), principalmente nas mulheres de 

estado civil não casado/junto. Dos 210 idosos que declararam ter reação diante da solidão, 37 

(17,6%) afirmaram ficar meditando nas suas vidas, disseram que “ficam pensando..., 

pensando na vida..,’1 Isto ocorreu mais nos anciãos mais pobres e nos estado civis solitários. 

Também foi mais comum este tipo de comportamento nos idosos do meio. Dos 13 (3,4%) 

dos idosos que sentem solidão e ficam irritados, estes se distribuíram principal mente nos 
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estrato sociais '""B”, 4 (30,8%) e "E”, 6 (46,2%) e são ligeiramente tendenciosos para os 

homens.

Nos depoimentos cie solidão dos idosos percebeu-se:

a) A ausência de diálogo por falta de mterlocutor

"Tem dias que sinto solidão, falta de pessoas para conversar e sair ": "ado tenho 

pente para con versar, trocar idéias, principalmente família". .Estas pessoas idosas passam a 

maior parte do tempo sozinhas em casa.

b) Os que têm vontade de sair de casa e são bloqueados por falta de companhia

"Gostaria de ter amigos e sair mais"; "Não posso sair ai fico ansioso. Gostaria de 

ler companhia para sair"

c) Os que externaram a depressão

" Fico com vontade de chorar dá ttm acocho... "

d) Os que se queixaram de solidão, associada à pobreza,

'Ginto solidão por cansa da pobreza"; "aspessoas me visitam por acaso. Os netos 

trabalham e quando fazem as suas visitas chegam tarde em casa"; "sinto demais solidão 

penso que já tive uma vida melhor e fico triste e irritada. "

e) Alguns dos depoimentos dos que sentem solidão decorrentes de perdas 
emocionais

'‘Gin to solidão, sinto saudades do mar ido(m orlo) e dos filhos distantes"; "cada um 

no seu canto. Depois da morte do meu marido agravou-se a situação... Os amigos do meu 

marido se afastaram"; " viúva sente um vazio. Filho não serve de companhia, filho sai... 

"sinto solidão quem eu amei não me faz companhia e eu não tenho ninguém"; " não lenho 

com quem conversar por igual": "E o jeito morrer só. Lamento não ler ninguém para viver 

ao meu lado. Sinto vontade de me relacionar, de ter uma mulher. "

f) Depoimentos dos que sentem solidão e a falta de .assistência dos íilhos

"Sinto falta da atenção. Sinto tristeza e vou a um vizinho"; "Sinto solidão quando 

estou com saudades da mãe. Acho que quando a gente fica mais velho que falta a força nas 

pernas, sente solidão. Deveria ler lido mais filhos só tive 2. deveríam ser 6 ": "cada um tem a. 

sua própria vida e, infelizmente, pouco se reúnem...sofro com a ausência dos filhos ".

Observou-se que as pessoas que afirmaram não sentir solidão, em geral tinham como 

resposta "preencher o tempo” e principal mente, "tenho minha família”. Os idosos deram uma 

super valorização à família, em todos os depoimentos. O trabalho/atividade nos depoimentos 
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dos idosos se coloca como um forte instrumento de defesa contra a solidão e ainda dá grande 

significado a vida.

Os idosos participam de movimentos sociais de forma muito tímida. São poucos os 

idosos que integram clubes de terceira idade - 6,2% dos idosos entrevistados apenas 5,2% 

visitam associações de classes, isso acontece por medo das despesas que podem decorrer, por 

cultura ou por não aceitação da velhice. Essas causas não foram investigadas.

As pessoas idosas que têm arnigos perfazem 343, (89,1%). Estas avaliaram bem 

melhor as condições sociais e culturais do que as que não têm amigos (’p-0,0009), retratando 

associação significativa entre estas variáveis na população idosa. O índice de boa auto- 

avaliação dos idosos quanto às suas condições sociais e culturais, foi 54, (26,1%) nos que 

sentem solidão e 153, (73,9%) nos que não sentem solidão, (p7777 0,0000), revelando 

significância estatística entre solidão e condições sócio-culturais. As pessoas que não sentem 

solidão avaliaram bem melhor as condições sócio-culturais dos que as que se sentiram 

sozinhas.

Tabela 17 - Distribuição dos idosos pelo índice de auto-avaliação dos aspectos sociais e 
culturais» segundo gênero, idade, setor, estrato social e zona. Fortaleza, 
dezembro de 1997 a abril de 1998

Nota: NS(p>0,05)

Satisfatório Não Satisfatório Total Teste
Variáveis N” % ■ N ' % N° %
1- Gênero 

Homem 69 58,5 49 41,5 1 18 100,0 p~0,4t)40
Mulher 138 54,3 1 16 45,7 254 100,0 (NS)

2-Idade
60 - 69 100 55,6 80 44,4 180 100,0
70 ■■■• 79 76 54,3 64 45,7 140 100,0 p-0,8035
80 - 94 31 59,6 21 40,4 52 100,0 (NS)

3- Setor
Aldeota 87 75,0 29 25,0 116 100,0
Meireles 29 69,0 13 31,0 42 100,0
Parangaba 32 74,4 11 25,6 43 100,0 p-0,0000
Serrinha 18 28,6 45 71,4 63 100,0
Ant. Bezerra 16 26,7 44 73,3 60 100,0
Henrique Jorge 25 52,1 23 47,9 48 100,0

4- Estrato social
AeB 86 78,2 24 21,8 110 (00,0

C 59 60,2 39 39,8 98 100,0 p=0,0000
DeE 60 37,3 101 62,7 161 100,0

S Zona
Urbana 141 64,7 77 35,3 218 100,0 p-0,0001
Rural 63 42,0 87 58,0 150 100,0
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4.2.5, Nívd de satisfação com a vida e auto-estima

Tabela 18 - üistribmção dos idosos por estrato social com percentuais positivos de auto- 
avaliação de satisfação de viver e auto-estima. Fortaleza, dezembro de 1997 a 
abril de 1998,

Itens Nô Sim % Estrato Social |

Â/B c D/E Teste

Você consegue realizar o que quer9 384 301 78,4 91,2 84,2 66,5 p"--0,0000

Você consegue realizar o que lhes satisfaz0 381 3 13 82,1 92,0 94,9 67,5 p-0,0000

Você se considera uma pessoas realizada0 384 313 81,5 89,3 89,1 71,4 p-0,0001

Você se considera uma pessoa feliz'7 385 336 87,3 95,6 87,1 81,5 p-0,0026

Você tem projeto de vida0 384 191 49,7 50,4 42,0 54,2 p=0,1547 (NS)

Você se considera capaz de resolver os seus 
próprios problemas9 384 348 .90,6 93,8 94,1 86,3 p 0.0423

Somente os Fáceis 160 28,6 34,7 55.4 p=0,0000
Difíceis 188 65,2 59,4 3 1,0

Satisfação de viver e auto-estima 385

Elevado 171 44,4 54,0 43,6 38,1

Médio 187 48,6 43,4 52,5 50,0 p-0,0048

Baixo 27 7,0 2,7 4,0 11,9

Você conserva a esperança de viver 384

Elevado 220 57,3 67,0 46,5 56,5

.Médio 135 35,2 29,5 42,6 35,1 p-0,0338

Baixo 29 7,5 3,6 10,9 8,3
Nota: NS(p>0,05)
NAm úmero de idosos que responderam o item
Simmmmero de idosos corn avaliação positiva neste item
Obs, Os complementos para os .100,0% correspondem a auto-avaliação neutra e negativa
Os itens constantes da avaliação da satisfação de viver e auto-estima, excetuando-se projeto de vida e 
os demais, mostraram associação estatística com estrato social, denotada pelos valores atribuídos aos 
p(s).

A tabela 18, traz a leitura de que os estratos sociais “A/B” apresentaram bem melhor 

índice de auto-avaliação nas variáveis: realizar o que quer, sentir-se realizado, considerar-se 

uma pessoa feliz, nível de auto-estima e de esperança de viver elevados.

O estrato “C” teve a mais baixa avaliação em projeto de vida e esperança de viver. Os 

estratos ltD/E” apresentaram os mais baixos índices no conjunto de indicadores avaliados de 

satisfação de viver e auto-estima; entretanto, os melhores índices se deram em ter projeto de 

vida, com demonstração de taxa satisfatória de esperança de viver.
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© Você consegue realizar o que quer?

Dos 385 idosos entrevistados, 30 L (78,4%) informaram que conseguem realizar o 

que querem, sendo distribuída a frequência em 14I, (76,6%) de 60 a 69 anos; 118, (80,8%) de 

70 a 79 anos e 42, (77,8%) de 80 a 94 anos, (p%),65 12). Esses números se fizeram presentes 

na AI deo t a, e m 110(92,4°«); n o M ei re I es, 3 8 (86,43 ó); na Par a n ga b a, 3 5 ( 81, 4%); e m A n t ô n i o 

Bezerra, 44 (73,3%) e na Serrinha, 45 (62,2%), mostrando associação significativa 

(p-0,0000) entre o local da moradia e o se sentir realizado! a) na vida.

O nível de realizar o que se quer, nos idosos entrevistados, foi ligeiramente mais 

elevado nas mulheres - 209 (79,5%), em relação aos homens - 92 (76,0%), (p=0,4475). Não 

se pode afirmar se isto decorre de menor expectativa da vida ou se de maior determinação e 

persistência no objeto desejado. Praticamente não sofreu diferença esta variável no tocante à 

faixa etária. Este indicador logrou melhores resultados entre as pessoas de poder aquisitivo 

mais alto, apresentando 103 (91,2%) entre os estratos sociais "A/BA no “CA 85 (84,2%) e 

1 l I, (69,5%) no “D/E’\ (p-0,0000),

A proporção que aumentou o nível de escolaridade entre os idosos pesquisados, 

observa-se elevação das taxas de realização dos objetivos de vida. Essa distribuição se deu: 

entre os sem instrução: 58 (69,9%); dos que têm o primeiro grau menor completo: 45 

(91,8%); idosos e universitários: 44 ( 97,8%). Comprova-se associação estatística entre o 

nível de escolaridade e realização pessoal (p = 0,0001).
.xr

Os nascidos em Fortaleza, em sua maioria, 75 (87,2%) alcançaram maior poder 

aquisitivo e também expressaram um pouco mais de realização na vida do que os não 

oriundos da Capital, 238 (79,9%). O mesmo comportamento se deu entre os de origem urbana 

194 (86,6%) e rural 116 (74,4%), p=0,0024, mostrando associação estatística entre as duas 

variáveis.

A prática de religiosidade mostrou-se ser significativa na realização das pessoas 

idosas, provavelmente, por trazer às pessoas mais paz interior. Os valores espirituais dão 

maior compreensão à pessoa humana e maior significado à vida. Esta taxa de sentir-se pessoa 

realizada conseguiu 239 (84,2%) idosos, entre os que praticam a religião e 64 (72,7%) dos 

que não a praticam, (p-0,0160).

® Você consegue realizar o que lhe satisfaz?

Dos 381 idosos que responderam este item, 39, (10,2%) afirmaram que nunca 

conseguem realizar o que lhes satisfazem e isto os torna revoltados com a vida. A idade não
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interferiu neste resultado. Este contingente de pessoas se encontra, basicamente, em bairros 

pobres, I i s t a d o s d e to r ni a cr es c e nt e: n o H enrique Jorge, 8(17,0%); na Serrinha, 13 (18,8%) e 

no Antônio Bezerra, 14 (23,3%). Estes idosos formam um conjunto predo min antemente dos 

sem instrução e/ou até o 1 grau incompleto.

A falta de escolaridade impede-os de ter ascensão social, dai decorre a revolta com a 

vida. A relação estatística entre nível de escolaridade e nível de realização na vida se deu 

extremamente significante (p~0,0000).

Dos 381 idosos aqui analisados, 158, (41,3%) se acharam muito realizados. Destes 

139, (88,5%) executam as coisas que lhes satisfazem; dos 153, (40,3%) que se sentem em 

parte realizados; 67 (43,8%) e dos 70, (18,4%) que não ser sentem realizadas - 22 (31,4%), 

fizeram por revelar associação entre fazer as coisas que se quer fazer e o sentir-se realizado 

(p-0,0000).

Das mulheres idosas pesquisadas, 218 (83,2%) se sentiram realizadas e felizes, 

enquanto que entre os homens idosos, esta ocorrência se deu em 95 (77,9%), (p-0,2097),

A auto-avaliação das pessoas idosas que se sentem realizadas, segundo item 

satisfação de viver e auto-estima, foi positiva para 235 (75,1%) das que afirmaram ser 

realizadas, e 38 (53,5%) para as não realizadas, (p=0,0002). Há uma associação entre 

satisfação de viver e auto estima e sentir-se realizada.

• Você se seaite reíilizísdo iiíi vida?

Dos idosos que fazem a sua própria vontade, 23 1 (77,5%) fizeram boa auto-a valí ação 

de suas vidas, mostrando uma associação entre as duas variáveis (p%),0000). Os idosos 

entrevistados de idade mais avançada revelaram ser mais realizados; a leitura dos achados 

demonstra 142 (77,2%) entre os que têm idade no intervalo de 60 a 69 anos; 124 (84,0%) 

entre 70 a 79 anos e 47 (87,0%) entre 80 a 94 anos, (p-0,1041). Os resultados da distribuição 

geográfica dos idosos alcançados por área de residência, encontram-se bem diversificados: 

Meireles, 43 (97,7%); Aldeota, 107 (89,9%); Parangaba, 34 (79,1%); Antônio Bezerra, 45 

(75,0%); Henrique Jorge, 36 (72,0%) e Serrinha 48 (70,6%), p-0,00027. A taxa de idosos 

realizados na vida que provieram de origem urbana, alcançou 194 (86,6%) e da zona rural 116 

(74,4%); há uma associação estatística significativa (pM),0025) entre zona de origem e 

realização pessoal. O nível de escolaridade apresentou-se bastante significativo entre os níveis 

de realização dos idosos. Os resultados foram mais elevados nos de maior grau de instrução. 

Nos idosos que cursaram até o Io grau incompleto, 116 (70,7?A) sentem-se realizados na vida; 



resultados 84

entre os que fizeram ate o colegial, esta taxa subiu para 152 (87,4%) e dos que fizeram 

faculdade, 44 (47,8%), p-^0,0000. A renda dos anciãos mostrou exercer forte influência no 

nível de realização da vida. Os que se consideraram realizados tiveram taxas proporcionais ao 

comportamento da renda pessoal do entrevistado, as estatísticas foram: dos que percebem 

menos de 1 salário mínimo 25, ( 69,4%); entre 1-3 salários mínimos, 128 (75,3%); entre 3-7 

salários mínimos, 37 (84,1%); entre 7-10 salários mínimos, 29 (90,6%) e acima de 10 salários 

mínimos, 84 (92,3%), (p-0,0023). Denotando associação estatística entre renda do idoso e o 

sentir-se realizado. A distribuição das pessoas realizadas, por estrato social se deu no estrato 

“A/Bf, com (00 (89,3%); no “C”, consolidou 86 (89,1%) e no lCD/.E’\ 120 (71,4%), 

(p=0,000l). Os idosos dos estratos mais ricos foram mais realizados. O sentir-se realizado 

envolve, no seu juízo de valor, um conjunto de aspectos objetivos e subjetivos. Dos idosos 

que se sentem realizados na vida, 211 (89,8%) fizeram boa auto-avaliação de suas vidas, 

enquanto que nos não reaI izados, esta taxa chego u a 24 (10,2'%), (p^0,00000).

Dos 385 idosos da amostra, 36 (9,4%) informaram não ter capacidade de resolver 

problemas. Os que disseram, na época da pesquisa, ter capacidade de solucionar problemas 

difíceis, atingiram 188 (49,0%) idosos, cujo valor absoluto, distribuído por sub-faixas de 

idade, dimanaram 103 (55,7%) dos que têm entre 60 a 69 anos; 66 (45,2%) entre 70 a 79 

anos; 19 (35,8%) entre 80 a 94 anos, (p^-0,0352). O grau de resolutiv idade dos problemas 

difíceis; decresce à medida que a idade avança. Quanto ao bairro, houve concentração dos que 

não tinham capacidade de solucionar os problemas difíceis naquele de mais baixo poder 

aquisitivo. Eis os resultados: Aldeota, 83 (70,3%); Parangaba, 25 (58,1%); Henrique Jorge, 26 

(52,0%); Meireles, 22 (50,0%) - população mais idosa, Serrinha, 19 (27,5%) e .Antônio 

Bezerra, 13 (21,7%), (p0,0000). O pessoal nascido na zona urbana tem mais capacidade de 

solucionar os referidos problemas: 119 (53,1%), do que os oriundos de zona rural 66 (42,3%), 

(p-0,0300). O nível de escolaridade exerceu forte influência na capacidade de solucionar 

problemas difíceis; nos sem instrução a taxa encontrada foi de 24 (28,9%); para os que tinham 

o l ° grau co m pl et o, 29 (59,2%) e 3 3 (73,3 %) p ara o s c o m n í v e 1 su per i o r, p~0,0000. O p o d er 

de resolutividade dos problemas difíceis, guarda estreita relação com as condições de saúde. 

Dos 385 pesquisados da amostra, I 12 (65,9%) estão entre os idosos que afirmaram ter boa 

saúde; 64 (38,1%) entre os que declararam ter saúde regular e 12 (26,1%) entre os que tem 

saúde ruim, (p-0,0000). Dos 219 idosos que comprovaram ter autonomia, 147 (78,2%) 

disseram ter capacidade de resolver os problemas difíceis e dos que não têm autonomia 165 

(.21,8%), (p=0,0000), revelando assoeiação sígni fí cati va entre elas.
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® Você se considera uma pessoa realizada?

Os idosos, pesquisados, na sua maioria - 313 (81,5%) sentem-se realizados, 

principalmente nos estratos sociais mais bem aquinhoados economicamente. Esta variável 

mostrou-se ser significativa na realização pessoal dos idosos. As especificações para o estágio 

de realizado têm várias dimensões, umas complexas e outras bastantes signíficantes, Eis uma 

amostragem dos vários motivos que tornaram estas pessoas realizadas ou não:

a) Sentimento do dever cumprido, o idoso sente-se responsável e feliz pelo 

sucesso da fa m íl ia e pela constância do lar: ‘Já cimipt7 a minha obrigação “Qtiem cria 

10 filhos sem problema e ainda estou aqui aguentando o barco: *' Porque tou tranquilo, já 

com os filhos criados e formados, seio iodos empregados, graças a Deus

b) Desejo de estabilidade econômica com sentimento de frustração da 

expectativa de vida, alusão ao sonhado em relação ao trabalho e ao produto final 

adquirido, valor prático: “Não me sinto realizado. Queria ganhar mais na vida e não 

consegui. Queria ter estudado mais, ganhar mais do que o mínimo. Ganhar uns 3 a 4 

salários. Não ganhei nada com o trabalho, apenas enriquecí os outros": u Não. Trabalho há 

40 anos e não tenho uma casa";“ 0 que eu queria não consegui uma casa para morar e 

botar as crianças dentro ": “Ouis muitas coisas na vida e não consegui. Tinha vontade de 

viajar e não viajei “Não me considero profissional mente realizada".

.-MS"
c) Valorização emocional da estabilidade harmoniosa da família, do sentir-se 

querido: “Porque os meus filhos são muito felizes, mas não são ricos: nas graças de Deus, 

vivem bem": “ Tenho um bom marido, bons filhos e não passo necessidade" Um senhor de 

68 anos: “Tou feliz, lenho filhos e netos ao meu lado ": “Sim, quero felicidade com a família e 

até hoje não lenho. Não sou ambicioso. Gosto de paz sossego e paz de espirito

d) Sentimento de satisfação de pessoa realizada que acertou na vida: '“Diz tudo o 

que eu queria, faria tudo de novo e Seria os mesmos filhos"; “ Sinto bem feliz com o que faço 

e com o que sou “Sim e muito. íui e sou feliz faria tudo de novo ".

e) Necessidade biológica mínima de vida satisfeita: “me sinto realizado, tenho o 

que comer". “Sim, eu tenho o que comer". Estes depoimentos aconteceram muito no meio 

dos pobres.

0 Valorização da saúde com alusão à longevidade: “Porque eu cheguei a esta 

idade com saúde, o sujeito fica satisfeito da vida". A visão deste grupo de pessoas é a de que
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a velhice é sinônimo de doença,, caracterizada por declínio físico. Para estas pessoas viver 

muito com saude é um privilégio. Este grupo de pessoas., em suas falas, revela temer a 

doença, o dar trabalho aos outros.

g) Valorização do ego - “Sim, ioda vida me dei valor"

h) Segurança e reídiração do seu principal sonho - Eu tinha uma barraca para 

morar e hoje tenho uma casa ”

i) Sentimento de conformação, de resignação - Sim e muito. Nunca planejei 

muito. Sou conformada com o que tenho e tido posto de extra. "

j) Sentimento de religiosidade: '"Porque é um dom que Deus me deu. Tive vida 

mau, sofrendo, passando necessidade. A gente só tem o que Deus quer"; “Ját venci muita 

coisa na vida por causa da parte religiosa"

Os enfoques do se sentir ou não realizado, varia de acordo com a dimensão de vida de cada 

um. Eis alguns depoimentos dos que náo se sentem realizados:

k) Na óticn de pobre sofrido, sem dinheiro - "Ndo. Porque a gente vive tao sei !ã, 

(ou aqui com estes quatro meninos e muito sofrimento "; "Náo, a gente tido tem condições 

fínanceiras, corno se realiza?”; “Ndo. Com muita dificuldade criei os filhos e tenho onde 

morar". Estes depoimentos expressam a falta de perspectiva das pessoas muito pobres.

l) Por problemas financeiros, dependência, perda de autonomia: "Tenho 

dificuldades financeiras quem faz tudo aqui sáo as filhas ": "com esta situação financeira náo 

dá para se sentir realizada" Estes depoimentos foram ouvidos de pessoas que trabalharam 30 

anos e dos que percebem, sobra muito pouco, face à medicação obrigatória. As casas estavam 

em processo estampado de degradação física.

m) Pela capacidade de trabalho, de reação positiva as dificuldades: "Náo me 

considero uma pessoa realizada, me considero uma pessoa lutadora";

n) No aspecto emocional no âmbito da perda subjetiva e objetiva, alusão à 

morte: "Náo, falta um pouco mais de atenção dos filhos"; "Ndo consegui ser fehz: um carro 

atropelou a minha esposa": "Náo, ... a minha família é toda doida"; "Pensei muito da vida 

e náo consegui nada. Perdi o meu marido". Estas pessoas têm uma baixo nivel de auto- 

estima e de esperança na vida.
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As limitações de espaço de viver do idoso podem ser ilustradas nesta queixa de um 

dos entrevistados de idade avançada: ‘‘Em parte, sinto-me realizado por ter construído uma 

bela família e triste, por me sentir um prisioneiro ", Em geral., os filhos reclamam dos pais por 

de saírem sozinhos, devido a idade que impõe limites de ação; entretanto, esquecem a 

assistência aos pais idosos. Há, claramente, nas falas de muitos dos idosos entrevistados, 

demonstração da falta de compromisso dos filhos, em relação aos genitores. Uma idosa disse: 

'‘Sempre fui uma boa mãe, mas sofro demais, choro de desgosto do filho cpte me abai ido t um ”

• Você se comidera unia pessoa feliz?

As pessoas idosas se mostraram felizes em todas os estratos sociais. Dos 385 idosos., 

223 (57,9%) informaram estar sempre felizes com a vida; I 13 (29,4%) quase sempre de bem 

com a vida; 28, (7,3%) externaram não ser felizes mas têm que conviver com a vida; os não 

felizes se concentraram em 16 idosos (4,2%) que expressaram ser raros os momentos de 

felicidade, enquanto 5 (1,3%) disseram ser inteiramente revoltados com a vida. O ser feliz 

envolve, no geral, 3.36 idosos, ou seja, 87,3%.

Nas relações de gêneros, os homens - 1 10, (90,2%) se sentiram mais felizes do que 

as mulheres - 226, (85,9%), (p~0,2463). O ser feliz ou sentir-se feliz ocorreu entre os idosos 

residentes na Aldeota: 1.12, ( 94,1%), no Meireles, 40 (90,3%); em Parangaba, 38 ( 88,4%); 

na Serrinha, 60 (86,9%); em Antônio Bezerra, 52 (86,7%) e no Henrique Jorge, 34 (68,0%). 

Nos setores de maior poder aquisitivo e, principal mente, na Aldeota e Meireles, onde também 

nos discursos dos idosos se exfernava maior religiosidade, as taxas de “ser felízU foram mais 

elevadas (p=0,0005), mostrando associação estatística entre o local de moradia e o ser feliz. 

As pessoas casadas/ou de união estável.. 181 (90,4%) se sentiram felizes e os idosos dos

demais estados solitários atingiram 155 (84,2%) (p-0,0482). O ser feliz foi ligeiramente 

detectado entre os nascidos urbanos: 199 (88,4%), bem mais do que entre os de origem rural - 

134 (85,9%), (p=0,4613), nesta amostra de idosos. O ser feliz independe da faixa etária dos 

idosos; em todas, situou-se em torno de 87,0%. O ser feliz entre os idosos praticantes de 

religião alcançou 251 (88,1%) da amostra e entre os que se dizem não praticantes 76 (86,4%), 

(p~0,6704),

As pessoas realizadas na vida - 287 (91,7%), se sentiram felizes, revelando 

associação estatística (p-0,0000) entre o ser feliz e sentir-se realizada na vida. O ser feliz tem 

distribuição proporcional bem diferenciada nos diversos níveis de escolaridade, porém 

re ve l a ndo-se ext r e m a m e n t e p o si t i v a n o m e i o d o s u n i ver s i t á r i o s. E n t r e o s se m i n st ru ç ã o, o ser 

feI iz atingiu 68 (81,6%); entre os que têm o 10 grau incompleto, 70 (86,4%), entre os que 

cursaram o Io grau completo 48, (8 1,3%); os com o segundo grau incompleto, 46 (93,9%); os 
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com 2o grau completo, 58 (69,2%) e entre os universitários 45, (.100,0%), (p=0,0182) O ser 

feliz teve representatividade diferenciada entre as diversas faixas de renda. O ser Feliz, entre 

os estratos sociais, atingiu: no “A/B”, 108 ( 95,6%), no “C”, 88 (87,1%) e no “D/E”, 137 

(81.5%). (p-0,0026).

O ser fe 11 z fo i e n c o n t r a d o em 15 6 (91,8 %) d o s i d o sos q u e relata r a m ter b o a saúde 

percebida, 15 I (89,9%) entre os que afirmaram gozar de saúde regular e 29 (61,7%) nos que 

qualificaram a sua saúde de ruim qualidade, (p-0,0000), revelando associação estatística entre 

o idoso sentir-se feliz e ter saúde percebida. O ser feliz foi encontrado em 287 (85,7%) dos 

idosos que afirmaram ser realizados na vida. Entre os 71 idosos que não se sentem realizados 

com a vida que têm ou com o saldo entre aspirações e realizações, esta taxa baixou para 48 

(14,3%), há uma associação estatística significante (p-0,0000) entre realizar as aspirações de 

vida e ser feliz. A renda dos idosos teve significado no ser feliz; os desfechos ocorridos 

atingiram: 29 (78,4%) para os que ganham menos de 1 salário mínimo; 141 (82,93A), para os 

que se situam entre 1 e menos de 3 salários mínimos; 37 (84,1%), para os que ganham entre 3 

e menos de 7 salários; 91 (100,0%), para os que ganham acima de 10 salários mínimos, 

(p-0,0006). Os idosos que gozam de autonomia física, dentro e fora da casa, se acharam mais 

felizes. Os resultados foram: 198, (90,4%) para os que têm autonomia e 138 (83,1%) para os 

que não atem, (p-0,0338).

• Você tem projeto de vida?

Dos 191 (49,7%) i d o s q u e declararam ter alg u m p r oj et o de vida, 73 (5 9,8%) são 

homens e 118 (45,0%) são mulheres, (p-0,0069). Os estratos mais pobres revelaram índice 

mais elevado de projeto de vida. As estatísticas retrataram que dos idosos pertencentes aos 

est r a t o s s o c i a i s A/B, 5 7 (5 0.4%) t ê m p r oj et o d e v i d a; d o ('.42(42,0%) e d o D/E 91 (54,2 %), 

(p-0,1547). Os projetos de vida dos idosos, em geral, giram em torno de comprar ou reformar 

a casa, de ter aposentadoria, de poder ajudar os filhos financeiramente mais pobres, de viajar 

com netos e sonham em ver os netos na faculdade.

O s d ep o i m e nt o s d o s i d o sos expressavam o s p r oj et o s d e v i d a d i v e r s i fi c a d o s:

a) Ter vida interior e alusão à longevidade: "Viver e ser feliz e ter o que preciso"; 

"ter paz de espirito"; "viver muito e irttensamenle"; " E ter saúde para continuar a viver",

b) É ter saúde, a cura através da fé: "h a Israel. Quero conhecer a Terra Santa, 

mergulhar meu rosto tio rio Jordão, tenho a impressão que ficaria boa do reumatismo

c) Segurança financeira, bens materiais e circunstanciais: "Para mim, o principal 

seria a aposentadoria"; "voltar a ter o que Já possui. Já tive dois carros rodando, casa boa, 

frigorífico, perdi tudo nestes planos de governo e com problemas de familia"; "Melhorar a 
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minha casa ".Possuir casa própria "ter um outro lugar para morar "ajeitar a casa e o 

dinheiro rido dá. Podería comprar o material a prestaçào, aos pouquinhos, mas pagar a máo 

de obra é que é difícil"; "náo tenho planos porque tido lenho dinheiro se tivesse reformaria a 

casa e viajava"

d) Prática religiosa: "voltar à igreja". Este depoimento foi de pessoa que 

circunstancialmente está assistindo a missa pela televisão.

e) Participação de atividades sociais "participar de atividades porque a vida é 

vida "

0 Doação - "viver mais e criar todos os sobrinhos", "que Deus me mostrasse um 

meio de vida para os meus filhos e netos, antes que eu morra. "

g) Negação da vida, referência à morte - “só morrer "

O ter projeto de vida dos idosos, dentro de um geoprocessamento por bairro, se 

distribuiu assim: Henrique Jorge, 31 (62,0%); Meireles, 23 (52,3%); Serrinha, 41 (59,4%); 

Aldeota, 57 (47,9%); Antônio Bezerra, 24 (40,0%) e Parangaba, 15 (35,7%), (p-0,0432). O 

ter projeto de vida decresceu com a idade; as taxas apresentadas foram: entre os idosos de 60- 

69 anos, 102 (55,4); entre os de 70-79 anos, 71(48,6%) e entre os de 90-94 anos, 18 (33,3%), 

(p-0,0160).

« Satisfação de viver e Auto-estmm

O nível de auto-estyna entre os idosos conforme graduação baixo, médio e alto, 

ocorreu, da seguinte forma: 27 (7,0%), 187 (48,6%) e 171 (44,4%), respectivamente. Na 

distribuição da auto-estima, segundo faixa etária, dos idosos de 60 a 69 - 14 (7,6%) disseram 

ter baixo nível, 93 (50,3%), médio e 78 (42,2%) alto. Nos de 70 a 79 anos ocorreram na 

mesma ordem: 12 (8,2%), 70 (47,9%) e 64 (43,8%) e nos de 80 a 94 anos os némeros se 

situara m em: 1 (1,9%), 24 (44,4%) e 29 (5 3,7%), respect iva mente, (p-0,403 6). O s r e tl ex o s se 

fizeram sentir na distribuição dos idosos de elevado grau de auto-estima, segundo a variável 

geogr áfica, com essas ocorrências: em Meireles, 26 (59,1 %); na Al deo ta, 61 (51,3%); na 

Serrinha, 32 (46,4%); em Henrique Jorge, 21 (42,0%) e em Parangaba, 17 (39,5%), 

(p=0,0l04). Os homens, com 63 (51,6%) se situaram no mais alto nível, em relação às 

mulheres, com 108 (41,1%), na média, 54 (40,75) para os primeiros e 133 (50,6%) para as 

últimas, (pM),0844). O nível de elevado grau de auto-estima entre os idosos da amostra, 

aconteceu em l10 (48,9%), entre o pessoal originário da zona urbana e 60 (38,5%) entre os 

nascidos em zona rural, (p= 0,0272). A auto-estima elevada ocorreu em 108 (49,3%); entre os 

idosos que têm autonomia para realizar sozinhos, as próprias atividades diárias e em 63 

(38,0%) entre os que não a têm, (p-0,0388). Entre os que tem boa saúde percebida, a auto-
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estima elevada se deu em 90 (52,9%) para uma média de 74 (43,5%); entre os que não tem 

boa saúde percebida, os resultados se inverteram: 8 I (37,7%) e 113 (52,6%), respectivamente, 

(p-0,0000), revelando associação estatística entre saúde percebida e auto-estima.

® Você conserva a esperança de viver?

Dos 384 idosos entrevistados, a esperança de viver decresceu com a idade em todos 

os níveis, muito embora não haja significância estatística (p=0,2733).

Elevado.de 60 a 69 anos 109 (49,5%); de 70 a 79 anos ~ 87 (39,5%); de <80 a 94 anos 24 

(10,9%).

Médio: de 60 a 69 anos 63(46,7%); de 70 a 79 anos - 46 (34J%); de 80 a 94 anos 26 (9,3%). 

Baixo: de 60 a 69 anos 13(44,8%); de 70 a 79 anos - 12 (41,4%); de 80 a 94 anos 4 (13,8%).

Tabela 39 - Distribuição dos idosos pelo índice de auto-a va Ilação de satisfação de viver e 
auto-estima, segundo gênero, idade, setor, estrato social zona e origem. 
Fortaleza, dezembro de 1997 a abril de 1998.

Variáveis Auto-avaliação .
Total TestesSatisfatório Não Satisfatório

N° % % N° %
1.Gênero

Homem 97 80,2 24 19,8 121 100,0 p •0,0126
Mulher 177 67,8 84 32,2 261 100,0

2. Idade
60-69 .130 71,0 53 29,0 183 100,0
70-79 104 71,2 42 28,8 146 100,0 p-0,8627
80-94 40 75,5 13 24,5 53 100,0 (NS)

S.Setor
Aldeota 100 84,7 18 15,3 118 100,0
Meireles 32 74,4 11 25,6 43 100,0
Parangaba 34 79,1 9 20,9 43 100,0 p - 0,0001
Seninha 46 67,6 22 32,4 68 100,0
Ant. Bezerra 36 60,0 24 40,0 60 100,0
H. Jorge..... .......... 26 52,0 24 48,0 50 100,0

4. Estrato social
A e B 98 88,3 13 11,7 111 100,0
C 72 72,0 28 28,0 100 100,0 p •■•■ 0,0000
D e E 101 60,1 67 39,9 168 100,0

5. Zona
Urbana 170 76,2 53 23,8 223 100,0 p-0,0188
Rural 101 65,2 54 34,8 155 100,0

Este índice de auto satisfação de viver e auto-estima engloba realização, o sentir-se 

feliz, capacidade de solucionar problemas, auto-estima e esperança de viver e reação diante de 

perdas. Em resumo, fizeram melhor auto-avaliação da satisfação de viver e auto-estima, entre
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os idosos pesquisados, os homens, em relação as mulheres, os de idade mais avançada; 

pessoal dos bairros de maior poder aquisitivo e os estratos sociais mais privilegiados 

economicamente.

<2.6, A Dimensão Saúde

A saúde expressa, por excelência, a qualidade de vida, situando-se em um patamar 

poderoso de bem estar. Na velhice, o tempo passa a ter uma dimensão mais importante do que 

quando jovem, decorrente do medo de adoecer e de dar trabalho aos outros, das perdas físicas 

sofridas, da solidão vi vencí ada e da fm itude. Ter saúde, para este grupo de pessoas, Implica o 

ir e vir, a autonomia física, a capacidade de trabalho, o relacionamento familiar saudável, a 

harmonia da vida com o mundo. O valor da saúde é sentido na sua forma mais simples e mais 

prática, pela sua ausência biológica, considerando que as pessoas se tornam irritadas, frágeis 

debilitadas e dependentes quando estão doentes. A auto-avaliaçao da saúde, como 

componente de qualidade de vida, extrapola os limites do indivíduo e depende de indicadores 

centrados na pessoa, na família e nos serviços de saúde, acerca dos quais os idosos sofrem 

suas repercussões no acesso quando procuram e no grau de presteza e de resolutividade do 

atendimento.

Os serviços de saúde foram avaliadas sob os aspectos: plano de saúde, consumo de 

serviços de consultas médicas e de internação, percepção da saúde, saúde comparada com 

outras pessoas da sua idade, nível de satisfação dos idosos com os serviços de saúde, conduta 

das pessoas, em relação à prevenção de doenças, hábitos e comportamentos diante das 

enfermidades. Todos estes aspectos formam um elenco de elementos preditores e/ou 

motivadores da qualidade de vida. Este trabalho procura, acima de tudo, fazer um estudo 

epídemiológico sobre as diferenças detectadas no momento da pesquisa em relação: ao local 

de moradia, estratos sociais, origem (urbano e rural) e qualidade de vida. É, portanto, um 

estudo sobre a epidemioíogia das igualdades.

O idoso, no setor saúde, por si só já pertence ao lado dos desiguais. Todas as 

prioridades são voltadas à criança, à mulher no perioclo fértil e ao risco e/ou controle de 

epidemias. Este fato se comprova até no morrer quando as mortes por causas mal definidas'" 

em fortaleza (15,3%) e no Ceará (28,2%), em 1997, e no grupo de 60 anos e mais no Estado 

responderam por (70,5%), concentrando-se de forma esmagadora nos idosos. Aliás, este é um 

comportamento histórico e evidencia, claramente, a falta de assistência medica para com estas 

pessoas. Vale ressaltar que dos 30.166 óbitos ocorridos no Estado, os idosos responderam por

Fome: Secretaria de Saúde do Eslado-SESA-CEi
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(52.4%). Os idosos contribuíram nas internações do setor saúde, pelo sistema SUS em um 

média/ario de (15,3%) do total das internações, com um agravante: este número sofreu 

redução em termos absolutos enquanto em 1994, foram realizadas 104.238 internações em 

idosos, em 1997 estas internações atingiram 83.277. Acrescenta-se a isso o fato de que houve 

crescimento da população idosa, no período. O idoso costuma ser visto, no setor saúde, como 

um segmento populacional que causa impacto nos serviços. Reclamam que eles têm alta 

procura na rede de saúde, principalmente no atendimento terciário; ocorre que, com muita 

idade cronológica de vida eles devem se apresentar com patologias múltiplas e permanecendo 

doentes mais amiúde e consumindo mais os custos dos procedimentos hospitalares nesta 

medicina tão técnica e menos humana. Somente se comenta a proporção de recursos gastos, 

na área da saúde, com este segmento populacional, em relação aos outros. Os números são 

canalizados para realçar os gastos de internação do idoso, quando se excluem dos 

adolescentes e dos adultos não idosos as internações por causas obstétricas, para estudos 

comparativos de custos e demanda hospitalares sobre ciclo de vida. Esta medida reduz a 

probabilidade de prioridade nos serviços de saúde pela população idosa e fornece os 

argumentos aos planos de saúde, de forma institucionalizada, oficializada quanto aos preços 

para as idades mais avançadas.

4.2.6.L Plano de saúde e o Sistema Umco de Saúde - SUS

As pessoas mostraram uma preocupação muito forte com a saúde e de temor de 

invalidez ao final da vida. A"” prevalência de piano de saúde e/ou convênio, de qualquer 

natureza e/ou a existência de ambos, se deu em 208, (54,0%) dos idosos. Ficou nitidamente 

claro que quem não tem plano de saúde 177 (46,0%) não o faz por questões financeiras. Eís 

alguns depoimentos dos idosos que não têm plano: “eu nao tenho condições de pagar um 

médico “eles massacram muito a gente demora demais para ser atendida “demora muito 

para atender a gente e precisa madrugar para falar com um médico“não sei para onde ir 

(juando adoecer deixei de pagar ... há seis meses": “ vou ao sistema público porque nao 

lenho condições de pagar. O atendimento é bom e resolve o meu problema".

As mulheres, como beneficiárias de plano de saúde e/ou convênios de saúde, 

ultrapassaram os homens, por ligeira diferença, ficando os valores, no contingente feminino 

em 144 (54,8%) e nos homens, 64 (52,5%). No conjunto dos idosos, a medida que se vai 

envelhecendo verifica-se mais ingresso de pessoas em plano e/ou convênio de saúde. A 

distribuição de plano de saúde se deu da seguinte forma: entre idosos que têm 60 a 69 anos - 

93 (50,3%); entre os que têm 70 a 79 anos 80(54,8%) e entre os que tem 80 anos ou mais - 

35 (64,8%), (p--0,1640).
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Há concentração de planos de saúde nos bairros de alto poder aquisitivo, com um 

maior número de pessoas beneficiárias/pagantes do sistema privado de saúde e/ou serviço 

contratado por convênio. A falta de segurança no setor de saúde pública, de um pronto 

atendimento hospitalar, reforçado com o medo de adoecer, conduzem as pessoas para o setor 

privado de saúde, embora com sacrifício.

Hoje o não ter plano de saúde já é denotativo de escassas condições de recursos 

financeiros e/ou imprevidência, e/ou ainda de desligamento das pessoas com a realidade do 

setor saúde SUS. Aldeota e Meireles contam, respectivamente, com 113 (95,0%) e 36 (81,8%) 

das pessoas pagantes e usuárias do sistema privado de saúde. Os bairros Parangaba e Serrinha 

obtiveram, para esta taxa, 24 (55,8%) e 19 (27,5%) e os outros dois, Henrique Jorge e Antônio 

Bezerra, com 11 (22,0%) e 5 (8,3%) respectivamente, mostraram associação entre o bairro de 

residência e o ter plano de saúde (p=0,0000). Estes dados ajudam a quantificar melhor as 

metas dos serviços públicos de saúde. Observou-se, nas entrevistas, que as pessoas gostariam 

de ter planos de saúde e as condições financeiras constituem o fator proibitivo, impedindo a 

muitas, o referido acesso.

4.2.Ó.2. Percepção da saúde

A saúde percebida constitui um instrumento poderoso de ajustamento de satisfação 

de vida na velhice. As estatísticas extraídas desta pesquisa revelaram ter “boa" saúde 

percebida - 170 (44,2%) dos idosos e 215 (55,8%) “não boa” saúde, compreendidos entre os 

gradientes: regular -168 (3,6%) e mim 47(12,2%), totalizando os dois últimos níveis, em 255 

(55,8%) pessoas.

Figura 9 - Distribuição dos idosos pelo nível da saúde percebida segundo gênero.
Fortaleza dezembro de 1997 a abril de 1998.
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Tabela 20 - Distribuição dos idosos pelo índice de saúde percebida, seguis do gênero, 
idade, setor, estrato social e zona de origem. Fortaleza, dezembro de 1997 a 
abril de 1998,

Nota: NS(p>0,05)

S&úde percebida
TotalBoa Não Doa

% % N° %
h Gênero

Masculino 65 53,3 57 46,7 122 100,0 p•■■■0,014 1.
Feminino 105 39,9 158 60,1 263 100,0

2, Idíide
60-69 80 43,2 105 56,8 185 100,0
70-79 60 41,1 86 58,9 146 100,0 pM), 1770
80-94 30 55,6 24 44,4 54 100,0 (NS)

3. Setor
Aldeota 78 65,5 41 34,5 119 100,0
Meireles 32 72,7 12 27,3 44 100,0
Parangaba 19 44,2 24 55,8 43 100,0
Serrinha 18 26,1 51 73,9 69 100,0 p - 0,0000
H. Jorge 11 22,0 39 78,0 50 100,0
A. Bezerra 12 20,0 48 80,0 60 100,0

4, Estrato Social
A e B 76 67,3 37 32,7 l13 100,0
C 49 48,5 52 51,5 101 100,0 p • 0,0000
DeE 42 25,0 126 75,0 168 100,0

5. Origem 
Urbana 
Rural

l 13
56

50,2
35,9

112
100

49,8
64,1

225
156

100,0
100,0

p=0,0056

A percepção da saúde entre os gêneros, revelou diferenças. Consideraram-se gozar 

de “boa” saúde percebida 65 (53,3%) dos homens e 105 (39,9%) das mulheres. Mostrou 

associação signifi cante a estatística entre estas duas varáveis (pM),014).

Distribuindo as 57 pessoas do sexo masculino que classificaram a sua saúde de 

forma regular ou ruim, encontram-se 46 (37,7%) dos idosos com nível regular, sobrando 

a p e n a s II (9,0%) d as p es so a s q u e i n fo r m a r a m gozar d e n í v e 1 de saúde p er ceb i d a i n s u fi ciente. 

Estes dois níveis passaram na análise estatística a constituir o conjunto de “não boa” saúde 

percebida.

As mulheres da amostra que qualificaram a sua saúde de “não boa”, perfizeram os 

158 (60,1%) do contingente das idosas. Esta taxa embute 122 (46,4%) de conceito de saúde 

regular ou neutro e 36 (13,7%) de nível de saúde ruim. Talvez por esta razão, nos consultórios 

médicos sejam encontradas mulheres, com predominância. Também o não se achar com saúde 
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pode, provavelmente, exercer influência na diferença da expectativa de vida ao nascer,, entre 

o homem e mulher.

A qual idade da saúde percebida está na razão inversa ao avanço da idade, entre os 

dois primeiros subgrupos de idosos. Quanto ao terceiro, não teve igual comportamento. Este 

último, constituído por 54 idosos, entre 80-94 anos, representou, relativa mente o grupo de 

melhor qualificação de saúde percebida, com 30 (55,6%) pessoas classificadas neste 

gradiente. Até mesmo as 24 pessoas que afirmaram não ter boa saúde, em sua predominância 

se auto-avaliaram com nível regular de saúde percebida. Os que chegaram até a idade bem 

avançada, parecem ser geneticamente selecionados e/ou aprenderam a viver de forma 

saudável e, assim, obtiveram os melhores resultados na auto-avaliação de saúde percebida

Dos 215 (55,8%) idosos que afirmaram não possuir boa saúde, apenas 47 (21,9%) 

qualificaram-se como tendo saúde ruim, e o restante pertence à soma considerável de 168 

(78,1%) pessoas inclusas na categoria regular.

Os bairros projetam nos resultados a influência cio poder aquisitivo das pessoas 

residentes. A saúde reflete todas as consequências de um complexo de fatores decorrentes das 

condições socais, familiares ambientais, dos determinantes políticos que afetam todo o 

conjunto de indivíduos. A saúde constitui um forte termômetro do nível de vida. A qualidade 

de vida sofre a força da influência, da distribuição da renda, do acesso aos bens e serviços 

sociais, dentre outras variáveis econômicas. A pesquisa detectou diferentes índices de 

percepção de saúde, relatada pela população idosa entrevistada do Meireles - 32 (72,7%) e da 

Aldeota - 78 (65,5%), sendo, portanto, níveis mais altos obtidos em relação aos bairros: 

Parangaba, 19 (44,2%); Serrinha, 18 (26,1%); Henrique Jorge, 11 (22,0°<>) e Antônio Bezerra, 

12 (20,0%). Consolidam Aldeota e Meireles 110 (64,7%) idosos do contingente de 170 

pessoas que classificaram a sua saúde de boa. Observou-se na qualificação da saúde 

percebida, uma forte influência da estrutura econômica na sua determinação. A Saúde 

percebida, classificada de boa, decresce nos bairros de menor poder aquisitivo enquanto que a 

saúde percebida não boa, cresce, a altas taxas, nos bairros de menor poder aquisitivo.

Todo profissional de saúde sabe, até por visão empírica, que os índices de saúde, doença 

têm comportamento heterogêneo, em relação aos estrato sociais. A influência do estrato social 

na determinação da saúde, reveste-se de extrema significância. Ela é pontual na localização 

dos problemas de saúde. Foram classificados como dotados de boa saúde percebida 76 

(67,3%) dos idosos do estrato social 4iA'\ 49 (48,5%) do estrato e 42 (25,0%) do “C'\ 

(p-0,00()0). Observou-se, portanto, uma associação estatística entre estrato social e saúde 
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percebida. Este índice é um indicador significativo de bem estar nas pessoas., conforme a 

revelação dos próprios idosos sobre a percepção da sua própria saúde. O índice de saúde 

percebida, se diferencia entre os nascidos urbanos e rural (p-0,0056), valendo repetir que 

quase a totalidade dos idosos tem mais de 15 anos de residência em Fortaleza e mais da 

metade deles tem, no mínimo, 40 anos.

Os idosos de origem rural estão apresentando os mais baixos índices sobre os 

indicadores avaliados, Este fato decorre de toda uma política histórica voltada para o 

crescimento econômico, em detrimento do social e do urbano sobre o rural.

O nível de escolaridade revelou o que se tinha de perspectiva. A educação constitui uma 

variável clássica de estudo, conhecida tradicionalmente da análise do setor social, mormente 

na saúde. Esta associação se mostrou signifícante na percepção da saúde dos idosos 

(p“0,0000). D o s 216 i d o so s q u e d ec 1 a rara m não ter boa s aú de, 119(72,6%) est ão i nc 1 uso s e m 

sem instrução ou têm primeiro grau incompleto, contrastando com os 86 (49,1%) dos que 

estão intercalados desde o primário completo ao superior incompleto, entretanto, dos que têm 

nível superior, 9 (20,0%) informaram não ter boa saúde percebida. Os 200 idosos casados ou 

juntos, com 95 (47,5%) de boa saúde percebida, relataram melhor nível, quando comparados 

aos demais “status?1 sociais solitários - 75 idosos, estes últimos com 40,5%. Para a referida 

taxa dos 170 idosos que têm “boa saúde'1, 95 (55,9%) são casados ou juntos e 75 (44,1°4) 

pertencem aos demais estados civis. Dos 185 idosos pertencentes aos status sociais solitários, 

I 10 idosos ~ 59,5%, declararam não ter boa saúde, distribuídos entre 83 (44,9%) de qualidade 

regu l ar e 2 7 (14,6%) de estágio rui m de saúde.

4,2.6.3. Saúde relativa a outras pessoas em relação a idade

Dos idosos pesquisados, quando interrogados: como você considera a sua saúde em 

relação a outras pessoas de suas idade9 269 (70,4%) informaram ter “muito boa” ou “boa 

saúde”, quando comparada a de outros idosos amigos ou conhecidos de sua idade. Das 185 

pessoas entre 60 a 69 anos 130 (70,3%) deram qualidade positiva à sua saúde (muito boa ou 

boa); 146 (71,2%), entre 70 a 79 anos, 104 (71,7%) e das 54, entre 80 a 94 anos, 35 (64,8%) 

também assim consideraram.

Os idosos, quando avaliaram a sua saúde, em relação a outras pessoas de sua idade e/ou 

amigas, foram muito menos exigentes nos critérios, do que quando avaliaram a saúde 

percebida. O julgamento se voltou, neste caso, para o exterior, envolvendo a capacidade de se 

cuidar e de realizar as tarefas habituais. Basta comparar os resultados da última tabela com a
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seguinte, para ver que na saúde percebida 170, idosos reconheceram gozar de boa saúde e, na 

comparada, este número passou para 269 pessoas.

Tabela 21 -Distribuição dos idosos pela sua msto-avabação de saúde, comparada a de 
outros idosos, segundo gênero, idade, setor, estrato social e origem. Fortaleza, 
dezembro de 1997 a abril de 1998,

Nota: NS(p>0,05)

Variáveis

Avaliação da Saúde

Total
Testes

Boa Não Boa

% N° . % N" %.
1, Gênero

Masculino 96 78,7 26 21,3 122 100,0 p-0,0102
Feminino (73 65,8 90 34,2 263 100,0

2. Idade
60-69 130 70,3 55 29,3 185 100,0
70-79 104 71,2 42 28,8 145 100,0 p-0,6709
80-94 35 64,8 19 35,2 54 100,0 (NS)

3. Setor
Aldeota 95 79,8 24 20,2 119 100,0
Meireles 40 90,9 4 9,1 44 100,0
Parangaba 32 74,4 11 25,6 43 100,0
Serrinha 42 60,9 9*7 39,1 69 100,0 p-0,0000
H. Jorge 23 46,0 27 54,0 50 100,0
A. Bezerra 37 61,7 23 38,30 60 100,0

4,Estrato Social
AeB 96 85,0 17 15,0 113 100,0
C 75 74,3 26 95 7 101 100,0 p - 0,0000
D e E 95 56,5 73 43,5 168 100,0

5. Origem
Urbana 172 76,4 53 23,6 255 100,0
Rural 94 60,3 62 39,7 156 100,0 p-0,0007

Os resultados foram melhores, no julgamento da saúde comparada a de outras pessoas 

de sua idade; do que na saúde percebida.

Dos idosos que recebem rendimentos inferiores a 1 salário mínimo (dez/97), 

incrivelmente, 20 (54,1%) acharam que tinham boa saúde em relação a outras pessoas de sua 

idade. Provavelmente, isso se deve ao fato de estabelecer comparação com pessoas de 

condições semelhantes. Estas taxas de boa saúde cresceram com o salário, do idoso até o

intervalo de 7 a 10 salários mínimos. Nas faixas obtidas de muito boa/boa saúde, comparadas 

entre os que percebem de l a 3 salários mínimos se encontram 104 (61,2%); de 3 a 7 

salários mínimos, 33 (75,0%) e dos que estão entre 7 a 10 salários mínimos, 28 (87,5%); este 

índice sofreu declínio entre os que percebem 10 ou mais salários, ficando em 77 (84,6%), 

Nesta faixa de renda, 61,5% tem idade igual ou superior a 70 anos e detém 46,2% de pessoas
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não casadas,, com predominância de mulheres viúvas. Os homens, em relação às mulheres., 

fizeram melhor auto-avaliação de sua saude, que tanto percebida como comparada a outros 

idosos. Esta relação foi significativa pM),0l02.

Quando se perguntava a razão dos conceitos dados em relação a saúde comparada, as 

respostas eram quase sempre centradas em:

a) Níi cíipaddade de fazer as coisas, conforme alguns depoimentos: - “Porque os vizinhos 

se queixam e eu passo o dia no sol e faço as coisas"; "Eu vejo gente da minha idade que só 

sabe andar puxando uma vara e eu ando sozinho"; "Ainda tenho coragem de enfrentar 

serviço"; "Não ando, enquanto lenho amigos da minha idade que fazem tudo"; "Na minha 

idade è ótimo, gosto muito de trabalhar"; "Faço tudo em casa e tem gente que não faz"

b) Na a u sê ada de doemças: "Agora mesmo tem uma pessoa que trabalha comigo há 15 

anos e nunca me viu com uma dor de cabeça"; "Não sinto nada sou uma pessoa sadia"; 

"Não sou muito boa e nem mudo ruim "; "As pessoas de minha idade botam a píhda de baixo 

da língua e eu não faço nada disso "

c) Na diversão “Já me associei ao forró dos velhos, só falta é não parar de dançar"; "Eu 

bebo cachaça todos os dias"; "Eu tenho uma amiga de 77 anos e parece uma bonequinha e 

eu não sou nada disposta "

4.2A4. Consultas médicas

As respostas, sobre o número de consultas realizadas no ano, salvo 5 exceções eram 

bem dadas. "Eu vou ao médico de -l em 4 meses", "eu fui ao médico de vista e ao de 

mulher"; "deixe eu contar nos dedos", E assim, o trabalho foi andando. Dos 382 idosos que 

responderam ao item consultas médicas, 102 (26,7%) não realizaram nenhuma consulta 

durante o ano: uns, por terem pavor a médico, outros por não terem hábitos de consultas e 

muitos, por demanda reprimida, principalmente, na Serrinha. Os idosos não formam um grupo 

homogêneo. As consultas variaram de um mínimo de zero a um máximo de quinze, em 

número altamente reduzido e decorrente de problemas urgentes, apresentando a média de 

consultas de 2,86, com desvio padrão de 3,05.

Dos idosos que não foram ao médico, neste período, 55 (53,9%) têm idade entre 60 a 

69 anos, 36 (35,3%) entre 70 a 79 anos e 11 (10,8? o) entre 80 a 94 anos. Do pessoal que não 

foi ao médico, 46 (45,1%) são de homens e 56 (54,9%) de mulheres. Deste contingente cie 

idosos, 16 (15,7%) moram na Aldeota; 8 (7,8%) em Meireles; 14 (13,7%) em Parangaba; 35 

(34,3%) na Serrinha; 20 (19,6%) em Antônio Bezerra e 9 (8,8%) em Henrique Jorge.
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Deste pessoal 67 (65,7%) não tinham plano de saúde, as consultas ocorreram, em maior 

proporção entre os que têm plano de saúde. Faz-se ressalva nos limites máximos ocorridos em 

quem a necessidade e a gravidade obrigavam ao tratamento médico. Detectou-se, nas 

entrevistas, muita demanda reprimida na Serrinha, onde se registrou o maior número de 

consultas médicas igual a zero, correspondendo a 1/3 deste total. E um local que não tem 

hospital e o acesso aos serviços de saúde, segundo os entrevistados, é muito difícil. Muitos 

dos idosos afirmaram que não adiantava ir ao médico; não tinham com quem ir, grandes eram 

as dificuldades para conseguir consultas nos hospitais, passavam horas nas filas, muitas vezes 

precisavam acordar de madrugada para pegar ficha e, mesmo assim, não adiantava o sacrifício 

pois os médicos receitavam remédio caros e eles não tinham condições de comprar. Era este o 

discurso constante. Estas são as pessoas humildes e que residem em estruturas pobres, fica 

caracterizado demanda reprimida.

Do pessoal que procurou o serviço do SUS, se ouviu: "a gente procura um lugar grátis, 

não tem dinheiro “ a primeira vez sai de madrugada, depois de marcado o cartão, já saio 

às 6 horas para marcar 2 meses na frente, dá tempo a pessoa morrer. "

Observando as demais variáveis na clientela dos idosos que não foram ao médico, tem- 

se: 61 (59,8%) sem instrução ou com primeiro grau incompleto e apenas 10 (9,8%) tem nível 

superior. Dos idosos que têm renda própria inferior a 3 salários mínimos, 75 (75,0%) não 

foram ao médico durante o ano; dos que recebem salários superiores a 10 mínimos, 11 

(11,0%) também não foram &o médico. Há uma clara associação entre renda e consultas 

médicas, no caso do idoso (p=0,0000). Se considerarmos o estrato social, observa-se que 47 

(42,7%) dos que pertencem à estratifícação “E” não foram ao médico, o mesmo acontecendo 

com, 17 (30,4%) da “D” Somando as duas resultam 64 (62,7%), o que demonstra a 

dificuldade do idoso no acesso aos serviços de saúde. Como o idoso é, em geral, portador de 

múltiplas queixas a, porta de entrada no serviço de saúde costuma ser pelo nível terciário. Eles 

gostam de buscar resolutividade dos seus problemas e acreditam mais no hospital do que na 

rede ambulatorial de serviços. O atendimento ao idoso também requer mais tempo com o 

profissional, ele chega a ser lento no falar e no movimentar, exige mais conhecimento do 

profissional além de uma abordagem clínica e não de especialidade extrema. Requer mais 

condições de diagnósticos, porque, em geral, apresenta múltiplas queixas. Do estrato “C”, 23 

(22,8%) não realizaram nenhuma consulta; do “B’\ este número caiu para 13 (14,1%) e do 

apenas 2 (10,0%). Há significância entre o estrato social e o idoso ter ou não ter ido ao 

médico (p=0,0000).
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Excluindo da análise o registro de consulta zero, dos que Foram ao médico, quer por 

prevenção de doenças ou em busca de tratamento, 1 12 (40,0%) realizaram 2 consultas, 108 

(38,6%) fizeram de 3 a 5 e, apenas 60 idosos, receberam de 6 ou mais procedimentos. As 

maiores concentrações de consultas se deram nos idosos jovens. Entretanto, vale salientar que 

eles são mais numerosos. Os valores relativos alcançados entre as sub-faixas inicial e a 

subseqüente, dos que fizeram consultas médicas, foram extremamente próxtmos.

Dos idosos que realizaram 6 e mais consultas, 14 (40,0%) residem no Meireles, bairro 

cuja íclade média se apresenta mais alta (74,3 anos) e com maior desvio padrão (8,2).

Dos 60 idosos que fizeram acima de 6 consultas, 46 (76,7%) são mulheres. A média de 

consultas médicas por bairro, foi: Aldeota, 3,0; Meireles, 4,3; Henrique Jorge, 4,2; Parangaba, 

2,1 e Serrinha 1,6. Vale salientar que no Meireles foram encontradas pessoas mais idosas.

Tabela 22 - Distribuição dos idosos pelo número de consultas nos últimos doze meses, 
segundo gênero, idade, bairros, estrato social e zona. Fortaleza, dezembro de 
1997 a abril de 1998,

Nota: NS(p>0,05)

Variável. Consultas Testes

0 ' .1 a 3
vVeááí

4 a 6 7 ou mais Total

% N" % N°. % N° % r0 %
LGêsiero

Homem 46 38r3 45 37,5 23 19,2 6 5,0 120 31,4
Mulher 56 21,4 112 42,7 60 22 9 34 13,0 262 68,6 p-0,0019

2Jdade
60 a 69 anos 55 29,9 75 40,8 35 19,0 19 10,3 184 48,2 p-0,6359
70 a 79 anos 36 25,0 59 41,0 36 25,0 13 9,0 144 37,7 (NS)
80 a 94 anos I 1 20,4 23 42,6 12 22 2 8 14,8 54 14,1

3,Setor
Aldeota 16 13,4 6.1 5.1,3 31 26,1 11 9,2 119 31,2
Meireles 8 18,6 13 30,2 11 25,6 11 25,6 43 11,3
Parangaba 14 32,6 51,2 5 l 1,6 7 4,6 43 11,3
Serrinha 35 52,2 21 3.1,3 8 1 1,9 3 4,6 67 17,5 p=0,0000
H. Jorge 9 18,0 ló 32,0 15 30,0 10 20,0 50 13,1
Ant. Bezerra 20 33,3 24 40,0 13 21,7 3 5,0 60 15,7

4, Estrato Social
“A/B” 15 13,4 48 42 V 34 30,4 15 3,4 112 29,6

23 22,8 53 34,0 14 17,3 11 27,5 101 26,6 p-0,0000
■;D/E” 64 38,4 55 33,1 33 19,9 14 8,4 166 43,8

S.Zona
Urbana
Rural

54
47

24,0
30,7

91
63

40,4
41,2

54
29

24,0
19,0

26
14

11,6
9,2

225
153

59.5
40.5

p-0,3758
(NS)
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Os valores demonstram que o fator estrato social influencia, de forma contundente, na 

realização de consultas. Os número de consultas médicas divergem entre os estratos sociais. 

Os obstáculos que, em geral o idoso de baixa estrato sócio-econômica enfrenta para 

conseguir consultas, inibe-o de procurar os serviços, que não na gravidade do caso.

Dos idosos de origem urbana, 171 (76,0%) procuraram serviços médicos e quanto aos 

de origem rural, o resultado foi 106 (69,3%), (p-0,1473).

Dentre as pessoas.que fizeram apenas de l a 2 consultas, a Serrinha apresentou a mais 

alta concentração, 18 (56,3%) de pessoas consultadas. Alguns dos idosos, em bairro de estrato 

médio e alto, não realizaram consultas médicas de forma profissional, porque convivem com 

filhos, genros ou noras médicas que lhes dão assistência no cotidiano. Estes dados subtraem 

um pouco o número cie consultas. O plano de saúde constitui fator estimulante à realização de 

consultas médicas. Do contingente de idosos, 105 (27,3%) deles não realizaram consultas 

médicas durante o ano.

Distribuindo os 280 (7.2,7%) idosos que foram ao médico, pelo número de consultas 

realizadas nas categorias dicotomizadas ter ou não plano de saúde, os que têm plano de saúde 

e realizaram consultas médicas compreendem 172 idosos. Destes, 96 (55,8%) foram de I a 3 

vez.es ao médico, 53 (30,8%) realizaram de 4 a 6 consultas; 23 (13,4%) utilizaram os serviços 

médicos por 7 ou mais vezesr Estas consultas, de elevaclo percentual, têm origem em algum 

problema de fratura, cirúrgico, controle de pessoas safenadas ou diabéticos.

Enfim, das pessoas que têm plano de saúde e/ou convênio dentro da sua categoria, 172 

(61,4%) foram ao médico e das pessoas que não tem plano de saúde, 108 (38,6%) procuraram 

este profissional, (p=0,0000). Há uma associação estatística entre número cie consultas 

médicas e ter plano de saúde.

Distribuindo o pessoal que não está oficialmente categorizado no setor privado, isto é, 

que pertence teoricamente à clientela SUS, em relação a quem não pertence ao SUS, observa- 

se que 67 (65,7%) idosos não fizeram consultas médicas; 43 (38,4%) realizaram de I a 2 

consultas; 40 (37,8%) procuraram médicos de 3 a 5 vezes e 25 (41,7%) acima disso.

A média de consulta do idoso, com plano e/ou convênio de saúde é de 3,2 consultas por 

pessoa/ano e sem plano de saúde 2,5; merece repetir a ocorrência de subnotifícação.
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4.2.6.5. Nível de satisfação das pessoas com os serviços de saúde

Figura 10. Distribuição dos idosos, por tipo de prestador de serviço, segundo nível de 
satisfação com os serviços de saúde. Fortaleza, dezembro de 1997 a abril de 
1998.

Das 208 (54,2%) pessoas beneficiárias dos serviços privados, quer seja como detentora 

de plano de saúde/ou de convênio, 192 (92,3%) estão satisfeitas com os serviços prestados; 

entre as que recebem benefícios da rede conveniada SUS, o nível de satisfação foi 101 

(72,1%) e das que buscaram outros serviços alternativos 23 (63,9%). Os índices são 

heterogêneos, revelando associação estatística muito significativa (p=0,0000). Interessante 

foi a clientela SUS ter reclamado o tempo todo da dificuldade de acessar os serviços de 

saúde; no entanto, após ser atendida, raramente protestou do atendimento. O pobre não tem 

parâmetro comparativo após o atendimento, após resolvido o problema vem o grau de 

satisfação, de conformação e de agradecimento. Os idosos externaram o nível de satisfação 

nos discursos do atendimento pelos profissionais e não pelo sistema de saúde: “fui hem 

tratado, toda vida sou hem recebido “ Apesar de acordar de madrugada eles atendem hem 

a gente"; “ sou hem atendida pelos profissionais". Esta taxa de satisfação com os serviços 

de saúde do SUS, deve estar impregnada do viés cortesia do atendimento, bem como da 

influência da baixa expectativa, em geral, existente no pessoal de pouco poder aquisitivo, que 

dá graças a Deus ser atendido.

O nível de satisfação do pessoal de origem rural com os serviços, muito embora bem 

satisfatório, 126 (80,8%), apresentou-se um pouco abaixo do de origem urbana 186 (83,0%). 

Provavelmente, seja maior a dificuldade de acesso pelo intercâmbio pessoal, por quanto 

muitos já chegaram aqui adultos e os laços de infância e da adolescência ficaram longe.
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A insatisfação com os serviços de saúde se exterioriza em frases: "sou bem atendida, 

apesar de tá faltando remédio ": "fazer o que? ... é o que lemos": "quando a gente papa tudo 

é mais fácil". Observa-se que a insatisfação não é com o atendimento e sim com a infra- 

estrutura.

As 140 (3ó,40o) pessoas que buscam a rede conveimdíí SUS, para resolução de seus 

problemas de saúde, quando interrogadas por qoe procuram este serviço, responderam o 

seguinte:

Henrique Jorge "o pessoal é atencioso, mas para conseguir um ficha tem que arriscar 

a vida, sair de madrugada"; "tenhoprontuário "já fiz tratamento há anos"; "preciso estar 

sempre indo ao médico "; "tenho familiar que trabalha no hospital e facilita o atendimento"; 

"por falta de condições econômicas": " náo tenho condi coes de ler acesso ao médico 

particular" "confio"; "sou muito bem atendida conheço os médicos e as enfermeiras desde 

novinha"; "o médico faz exame e atende bem"; "Para o pobre tudo é difícil"; "ioda vida 

sou hem atendida"

Em Antônio Bezerra ‘‘'porque é de graça"; "é mais perto de casa"; "é o que pobre 

pode usar"; "o que a gente ganha só dá para comer"; "minha filha, só o que o pobre pode 

ter é este serviço ”

Em Píinmgaba ouviu-se: "sou bem atendida e náo tenho plano de saúde"; "náo .JP’
posso pagar um particular"; " sou aposentado e tenha direito este é o único canto certo"; 

"as condições de vida náo dáo para procurar um serviço particular"; "náo posso pagar 

consulta e é a única opção " e " por falta de dinheiro”.

Na Semsihíi - “febre náo pode escolher", "é dos pobres e tem um amigo meu que eu 

conheço há muito tempo e sempre me consulta", eu náo posso pagar'’ de forma generalizada 

““por falta de condições de pagar"; " é o que nós pobres tem "

No Meireles, apenas 4 pessoas não têm um plano ou convênio de saúde; três, dentre 

elas, vão, à rede conveniada SUS; apenas uma delas se referiu não ter condições de pagar 

um plano de saúde. Elas não tem plano de saúde, mas têm amigos e familiares médicos, 

inclusive filho.

Os que procuraram rezadeira e ceutro espírita deram como resposta: "Porque 

acredito "



resultados 104

Uma pessoa moradora do Henrique Jorge, usuária da rede particular credenciada, 

mostrou tanta confiança no seu médico ao expressar %/e é meu médico, eu lenho de contar o 

que sinto a ele. Se eu tiver que morrer ele me cura. Ele disse que eu lenho depressão e enche 

a minha paciência. E/e disse que eu não vou morrer atropelada vou morrer anciã. De câncer 

você não vai morrer o exame é normal".

Em Parangaba as pessoas se queixaram do Frotinha, acham que o sistema fica a 

desejar, "observo as pessoas passando mal nas filas ã procura de médico". Quando da 

supervisão, checando os questionários, uma das pessoas entrevistadas comentou: "que se 

encontrava doente há 3 dias não conseguiu atendimento médico, a filha dormiu no Erotinha 

na fila e não pegou ficha. ”

Na rede conveniada, os comentários eram os seguintes:

Em Henriqne Jorge, o comentário girava em: "'Gosto, atende bem"; " Tem tudo as 

melhores clinicas "confio " tem rapidez "confio no médico " porque lenho um bom 

plano de saúde ".

Em Parangaba, predominou: "Porque pago, porque tenho plano de saúde" e " E 

melhor o atendimento e é mais rápido ".

Das 385 pessoas entrevistadas, 137 delas afirmaram, de forma isolada, que quando 

adoecem buscam somente a fede conveniada SUS. Extraindo os porquês desta procura, 

responderam quando interrogadas - por que você procura este serviço?

a) Predominante de amho econômico : "porque não tenho condi coes de pagar" 

(43,8%), "é a única opção" (6,4%), ^porque é de graça" (5,1%), é dos pobres" porque é 

necessário e essencial"., "por causa das condi coes de financiamento do plano'? “ não tenho 

plano de saúde

b) Pelo acesso: porque é perto de casa <5,7%).

c) Pelo despertar da cidadania: '"porque tenho direito, não tenho plano e tenho direito 

é o único canto certo"

d) Pelo elogio ou confiança no profissional: fá fui gostei e me acomodei"} "sou bem 

atendido " ( 4,3%) - de satisfação, " porque me sinto doente, confio no serviço, ê bom e mais 

seguro " (1,4%).
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Em seguida, outros depoimentos de maior expressão podem ser sintetizados em: “é 

mais cômodo", “de mais fácil acesso", “para fazer um bom tratamento (referindo-se a 

hospital? " tenho um pessoa conhecida ou da família que facilita a ficha "

Em Fíirmigabáí, " eu vou para o sistema público porque nào tenho condições de pagar, 

0 atendimento é bom e resolve o meu problema", referia-se ao Hospital... 0 poder da fé se 

expressa neste depoimento: “ vou para a igreja confio que vou ficar boa, as orações seio 

boas, mas vou também para o posto porque os médicos suo guardià de Deus",

No Henrique Jorge uma entrevistada disse: “fiquei doente no trabalho, a gente na 

cozinha do hospital era cozinhada no trabalho,,,, sou muito bem atendida, conheço os 

médicos e as enfermeiras, desde estudante fui cozinheira de hospital “a minha sobrinha 

vai às 5 da manha para marcar uma consulta para eu ser atendida ao meio dia, em outro 

momento da entrevista ela disse tive sorte tenho uma sobrinha que trabalha em hospital"; 

eu acordo as 5 horas da manha para conseguir uma consulta. Ouando chego lá na 

emergência, já tem mais de 200pessoas".

Em Antônio Bezerra - “nós pobres só temos estes recursos para procurar"; “ o que a 

gente ganha sé) dá para comer"; “é dos pobres e tenho um amigo que eu conheço hét muito 

tempo que sempre me consulta

Na Serrinha, excetuando duas pessoas, todas as demais entrevistas recorriam ao serviço 

púb I i co SUS com a r es po s t a p redo m i n a n t e m ente" ‘pop falta de condições finance it r ts''.

Observa-se, porém, que as pessoas são insatisfeitas com o sistema, queixam-se da 

espera, não obstante, quando atendidas sentirem-se satisfeitas. Esquecem tudo, o médico é 

muito bom resolveu o problema. São acostumadas às dificuldades e a sofrer: não têm 

parâmetro comparativo. Esta afirmativa é manifestada por 72% das pessoas. Na Serrinha, 

muitas idosas responderam que não adiantavam ir ao médico. Não tinham como ir, há 

dificuldades de se obter a consulta nos hospitais, passavam horas nas filas imensas, 

precisavam chegar de madrugada para pegar a ficha e, mesmo assim, não adiantava o 

sacrifício. Segundo elas, os médicos não conversam, os remédios eram caros e não tinham 

condições de comprar.

Este bairro é constituído de pessoas humildes, residentes em casas de estrutura de pobre; 

uma delas não satisfeita com os serviços disse: “demora, se fosse para morrer, já tinha 

morrido antes do resultado exame sair "; "é difícil conseguir uma consulta ",
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Tabek 23 -Disínbmção dos idosos pdos problemas de saúde relatados, segimdo os 
capítulos da CíD-IO- Fortaleza, dezembro de 1997 a abril de 1998,

Obsf: exclusão: uma que disse só velhice e duas que disseram somente macumba.

Grupo Disc ri mí nação pelo Grande Grupo
Homem Mulher Torid

N 1 % ' N | % N I %
r 
l Doenças Infecciosas c Parasitárias 1 0.80 2 0,80 3 0,80
IU Doença dos Sangue e Órgãos I (emalopoétíuos - - 0,80 7 0,50
[V Doenças Eudócrínas Nutricionais e XDiabólicas 11 9,0 3 / 14.0 48 12,40
V Transtornos Mentais e C o inport amornais 6 4,90 9 3.4 15 .3,90
VI Doença do Sistema Nervoso D 1.60 17 6,50 19 4.90
vu Doenças dos Olhos c Anexos 18 14 TO 19 7.20 37 9,60
vtn Doenças do Ouvido e da Apõfise Mastóide 1 0.80 8 3.0 o 2,30
[X Doenças do Aparelhos Circulatório 34 27.8 85 32.4 119 31,0
X Doenças do Aparelho Respiratório 5,7 12 4.6 19 4.90
XI Doenças do Aparelho Digestivo 10 8,20 18 6,90 28 A 3
XU Doenças da Pele e do 't ecido Subculáueo l 0,80 Í.1O 4 l ,0
XÍU Doenças do Sistema Os teo museu lar e do Tecido Coujuntivo 13 10,7 79 30,1 92 24.00
XVIII Sintomas sinais e achados anormais de exames clínicos e 

laboratoriais não classificados em outra parte
6 4,90 5 í ,90 11 2,90

XX Causas Externas de Morbidade l L 0,80 6 ? > 7 1.80

Obs2,: % calculada em relação aos 385 idosos entrevistados, por sexo e total.

As doenças do aparelhos circulatório, como primeira causa dentre as.queixas, 

comprovaram as notificações registradas ofícialmente.
,^r

Não foram encontradas queixas de neoplasias, provavelmente porque se excluiu os 

doentes graves e, por outro lado, quem tem câncer no início geralmente não sabe, a família 

esconde e/ou até mesmo a pessoa não quer admitir. Vale ressaltar que a hipertensão arterial 

foi citada por 73 (19,0%) d o s i d o so s, o d i ab et es por 3 3 (8,6%), problemas de coluna p o r 31 

(8,1 %), r eu m at i s m o p o r 2 7 (7,0%), osteop o rose por 16(4,2 %), se gu i d a da art rose e da doenç a 

da próstata.

4.2.6.6- Quando adoece ~ procura

Os idosos foram analisados segundo os serviços de saúde utilizados. Os idosos 

pesquisados têm acesso aos serviços de saúde predominantemente do sistema particular 

credenciado (plano/convênio de saúde) 208 (54,036) pessoas. Anexando a este contingente os 

que declararam que para consultas procuraram somente a rede particular, resultam 222 idosos 

e equivalem a 57,6% das pessoas fora do sistema público Isto alivia substancialmente o 

Estado nas três esferas administrativas e deveria beneficiar o restante que depende
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exclusivamente do setor publico, O sistema público conveniado SUS responde apenas por 137 

idosos (35,6%); o restante buscou rezadeira, vizinha, farmácia e automedicação,

Das pessoas qoe buscaram o SUSt o fizeram: 43,8% "porque não tenho cotidiçoes de 

pagar"; 6,6% "é a única opção"; "pelo profissional"; "porque tenho no local pessoa 

conhecida"; "porque é de graça"; "porque é perto de casa". Todas estas, isoladamente, 

atingiram 5,1%; "porque tenho direild\ 4,8%; "porque não tenho plano"; "tenho 

prontuário " e em menor escala "porque o serviço é bom "porque é necessário "; "sou bem 

atendido e não tenho plano "; " porque gosto e porque resolve ”, As respostas dadas, em 

geral, denotam claramente que o sistema de saúde público não atende aos anseios da. 

população, até mesmo das camadas mais pobres. Caso existisse uma saída estas pessoas 

t eri a m p í a n o d e sa ú d e e/ou co n vê n i o. Transe rev e n do alguns d os de po i m e nt os,:; 7 ias po bre s só 

temos estes recursos para curar, o que a gente ganha só dá para comer. E o serviço que 

pobre pode usar"

Quando interrogados, por que você procura este serviço9 - Em relação aos que 

demandaram a rede particular credenciadit foram dadas deram como resposta: " Gosto"; 

"lenho direito"; "confio no serviço"; "o atendimento é melhor e mais rápido"; "é mais 

sensato ter plano"; " sou dependente do marido"; "sou dependente do meu filho"; "sou bem 

atendida"; "faço muitos exames"; "por ser mais cômodo e tranqiiilo" e, enfim "tenho 

capacidade de escolher o profissional". Urna pessoa disse: "Sou diabético e hipertenso - é 

uma doença infeliz, morro de medo de um derrame. Vou a rede particular, quem gasta o meu 

dinheiro sou eu ".

As 5 pessoas que buscaram rezadeira/igreja têm por base a fé e ainda por não terem 

condições de pagar um médico, ''Eu vou me curar tia igreja. Esta é a expressão viva da fé e 

da religiosidade. O pessoal da aulomedicão alegou: "não gosto de ir ao médico e não 

preciso"; "não tem quem me leve para o hospital"; "me acomodei""porque não preciso 

de médico"; "é mais cômoda e mais fácil"; " Nunca fui a médico graças a Deus, não sinto 

nada, Vou a farmácia".

4.2.6»7- Quanto à mtenmção

Trata-se aqui do idoso, quando interrogado se caso necessitasse de cirurgia e/ou 

internação se teria dificuldade, e como era que ele resolvería este problema?

As barreiras impostas ao cliente da rede publica e/ou conveníada SUS, de acessar os 

serviços terciários de saúde, se fazem por um conjunto de causas sociais bem estruturais da
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cede de serviços hospitalares e da deficiente condição econômica da população, decorrente da 

concentração da renda que o impede de ingressar nos planos e convênios de saúde; estas 

constituem a causa básica e algumas outras existentes são conjunturais. Decorre também que 

a escalada complexidade de procedimentos médicos, de alto custo e sempre crescente, tornam 

o hospital e, mais precisamente, alguns exames e tratamentos, necessários à saúde e à 

manutenção da vida, proibitivos para a população, em geral, A medicina está ficando 

inatingível ao poder aquisitivo da população. Há, ainda, desigualdade numérica da relação 

oferta e demanda de serviços terciários e número de guias de interesses hospitalares, fazendo 

com que ocorra, praticamente, cirurgias seletivas nas instituições públicas ou conveniadas/ 

SUS, aliando-se a isso o comportamento social nem sempre ético na determinação da vaga 

hospitalar, o que pode dificultar ainda mais o acesso dos mais simples e/ou mais 

desprotegidos aos referidos serviços. Dos 385 idosos, 209 (54,3%) não teriarn dificuldade de 

internação e/ou cirurgia. Este grupo corresponde basicamente a quem tem condições de pagar 

plano de saúde e/ou se beneficiam com convênio através do emprego; 72 (18,7%) teriarn 

dificuldades de internação e 54 (14,0%) não souberam responder, alegando que nunca 

precisaram disto e não tinham idéia; 10 (2,6%) têm verdadeiro pavor a hospital e afirmaram, 

categoricamente, que preferiram se tratar e morrer em casa; 5 (2,0%) afirmaram que ir iam 

procurar um hospital público, porque é dos pobres; 8 (2,1%) se arranjariam com a família/ 

pessoa amiga e os demais idosos não ofereceram outras respostas. Em tese, quem .não tem 

plano, tem dificuldades de internação.

Dos 156 (40,9%) idosos originários de zona rural, muito embora residentes em 

Fortaleza, há anos compuseram, em representa ti vi d ade, 42 (58,3%) do pessoal que afirmou ter 

dificuldade de realizar um tratamento hospitalar e/ou cirúrgico. 56,3% dos 54 não sabem 

precisar se teriarn dificuldades de hospitalização e 63,2% dos 20 disseram que procurariam 

um serviço público que é dos pobres. O teste estatístico mostrou a heterogeneidade entre as 

zonas urbana e rural, (p%.),0000). Provavelmente, o pessoal de origem rural tem menos laços 

de amizade ou de conhecimento com pessoal da área hospitalar. As mulheres representaram 

4 4 (61,1 %) d o s q u e afi r m ara m ter d i fi c id d a d e d e internação, 147 (70,3 %) d o s q u e n ã o t em 

dificuldade e 6 (60,0%) dos que afirmaram que preferiam se tratar em casa. No estrato social 

%V’, apenas 1 (5,0%) pessoa achou que teria dificuldade de internação, nr?'"BA 19 (95,0%) 

dos idosos informaram não ter dificuldade, %’A esta taxa decresceu para 68 (67,3%). 

Olhando agora de forma inversa, os estratos sociais “D/E” respondem, em conjunto, por 61 

(84,7%) dos que asseveraram ter dificuldade de internação e 17 (85,0%) deles afirmaram que 

procurariam um hospital público que é dos pobres. A heterogeneidade foi confirmada pela
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associação entre tratamento hospitalar cirúrgico e estrato social (p^0,()000). O pobre e o 

muito pobre sofrem para entrar no hospital. Em caso de cirurgia tem que percorrer uma 

verdadeira "via sacra”. Um entrevistado assim se expressou: tenho como resolver este

problema, eu moro só"

4.2A8. Hábitos de vida

A pesquisa, por ser fotografia do momento, só se preocupou com a condição presente 

de idosos fumantes. Os fumantes declarados se resumiram a 48 (12,5%) pessoas. Destes 21 

(43,8%) afirmaram perceber boa saúde e os outros 27 (56,2%), proclamaram não ter boa 

saude. Dos não fumantes, 149 (44,2%) percebem boa saúde e 188 (55,8(%) declaram não ter 

boa saúde (p^O/H 17). Também no segmento de pessoas idosas, há um conjunto de fatores 

instalados determinantes e condicionadores de doenças; as queixas, em geral, são múltiplas, 

pelo próprio desgaste biológico, fomentadas com hábitos de vida não saudáveis

D o s 3 4 0 Í d o so s q u e não b e b e m á I c. o o 1, 137 ( 40,3 %) r e I atar a m t e r b o a saúde, p o ré m n o s 

44 ( 11,5%) que ingerem bebida alcoólica, esta taxa passou para 33 (75,0%) (p^0,0000). As 

pessoas que bebem socialmente, relacionam-se mais com outras pessoas e conversam de 

forma mais descontraída em momentos prazerosos. Dos que bebem, 11 (25,%) informaram 

não ter boa saúde, sendo 8 (18,2%) na classificação regular e apenas 3 (6,8%) taxaram de 

ruim a qualidade de saúde. Em contrapartida, os que não bebem - 203 (59,7%), declararam 

não ter boa saúde, sendo que destes, 160 (47,1%) adjetivaram de regular a saúde percebida e 

43 (12,6%) qualificaram-na de ruim qualidade. Vale ressaltar que o número dos idosos que 

declararam não beber é muito alto, correspondendo a 7,7 vez.es ao de idosos que bebem, 

(p-0,0000). Também não foi declarado o tipo da bebida. Estes resultados merecem ser 

pesquisados com maior profundidade em outros momentos. Vale ressaltar que este grupo de 

idosos, provavelmente, não ingeria o álcool em proporções elevadas, como as encontradas, 

empiricamente, no pessoal jovem de hoje.

4„2Ã9, Alimentação

Os idosos que afirmaram ter alimentação saudável, com vegetais frutas e cereais 

resultaram: Aldeota, 109 (91,6%); 'Meireles, 40 (90,9%); Parangaba, 36 (83,7%); Antônio 

Bezerra, 38 (63,3%); Henrique Jorge, .35 (71,4%) e Serrinha 48 (69,6%), (p-0,0000). Os que 

afirmaram ter boa saude, foram 91,3%; da regular, 81,9% e ruim, 61,1% (p-0,0009) 

comprovando heterogeneidade alimentar entre os bairros. No geral, 85,7% dos idosos 

disseram ter alimentação saudável. Pesquisar alimentação é um item muito difícil, há muita
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máscara nas respostas, precisa-se cie urna investigação maior com perguntas conflitantes. Dos 

idosos, 203 (52,9%) usam açúcar com moderação, 93 (24,2%) usam muito açúcar; servindo 

de parâmetro adoçar o suco de laranja; 88 (22,9%) deles utilizam o adoçante. Dos idosos, 3 18 

(82,6%) informaram usar sal com moderação; 63 ( 24,29 o) utilizam bastante sal e apenas 3 

(0,8%) comem sem sal. A distribuição espacial do uso do sal com moderação se fez: 

Parangaba, 40 (93,0%); Aldeota, 102 (85,7%); Meireles, 37 (84,7%); Serrinha 56 (81,29 o) e 

Antônio Bezerra 42 (70,0%), (p-%),0346). Entre homens a ocorrência foi 96 (78,7%) e 222 

(84,7%) entre as mulheres, (p-0,1438). Entre os cinco estratos sociais, o que mais gosta de sal 

é o “C” Incorporando todos os indicadores relativos a alimentos, em uma única alimentação 

saudável, isto ocorre apenas em 245 (63..6° o) dos idosos.

4.2.6.10. Prevenção de doença

Dos 385 idosos entrevistados, 82,8% fazem algum tipo de prevenção de doença. Alguns 

se previnem através do uso moderado de sal, açúcar e gordura em 82,8%, 83,8% e 66,6%, 

respectivamente. Declararam não fazer nenhuma atividade de prevenção de doença ou de 

auto-cuidado, 90 (23,4%) dos 385 idosos entrevistados. Dos que realizam alguma prevenção, 

tem-se: cuidados com a dieta, 142 (36,9%); praticam exercício físico, caminhada, 96 (24,9%); 

consultas médicas periódicas, 135 (35,1%); toma chá com frequência 29 (7,5%) as demais 

medidas citadas foram: repouso, evitar aborrecimentos, procurar viver com tranquilidade, 

higiene, cuidados com poeira e água quente, comer com moderação, evitar peso, rezar e ter fé, 

controlar a pressão arterial, realizar exames laboratoriais e andar com acompanhante,

4.2.6.11. Comportamento frente à entermidhule

Dos ídosos entrevistados, 60 (15,6%) gostam de falar em doença; esta distribuição se 

fez de forma semelhante entre as sub-faixas de idade. Entre os bairros, a informação foi mais 

distribuída em Parangaba e Aldeota 11 (25,6%) e 19 (16,1%), respectivamente, e entre os 

gêneros, as mulheres responderam com 47 (17,9%). Dos idosos que gostam de falar em 

doença, distribuídos pelos estratos sociais, tem-se: no “A” 7 (35,0%); no 10 (10,8%); no 

“C”, 16 (16,0%); no %%, 7 (12,1%) e no “ET 20 (18,2%). O hábito sistemático de controle 

médico ocorreu em 135 (35,1%) dos idosos. Teve um bem idoso que disse; "me receitei em 

1945”.

A pesquisa identificou 33 pessoas que afirmaram ser diabéticas, correspondendo a 

8,6% dos idosos estes, em geral, com hábito de procurarem médico, 3 ou 4 vezes no ano.
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Tabela 24 - índices de auto-avaliação da saúde dos idosos segmsdo gênero, idade, setor, 
es t rato soda I e z o n a, Po ri a I eza, d eze m b ro de 1997 a a b ril d e 1998.

Nota: NS(p>0,05)

fámãveis

Avaliação da Saúde

Total Testes

Boa

N(> %

Não Boa

' Ntt % N” %

p Gênero

Masculino 90 74,4 31 25,6 121 100,0 p;N),075í (NS)

Feminino 171 65,3 9! 37,7 262 100,0

2. Idade

60-69 119 64,7 65 35,3 184 100.0 p-0,0323

70-79 97 66,9 48 33,1 145 100,0

80-94 45 ü ■>ÒJ.D 9 16,7 54 100,0

3. Setor

Aldeota 100 84,7 18 15,3 1.18 100,0

Meireles 41 93,2 6.8 44 100,0

Parangaba 28 65,1 15 34,9 43 100,0 p-0,0000

Serrinha 38 55,1 31 44,9 69 100,0

H. Jorge 23 46,9 26 53,1 49 100,0

A. Bezerra 31 51,7 29 48,3 60 100,0

4, Estrato Social

A e B 96 85,0 17 15.0 113 100,0

C 74 74,0 26 26,0 100 100,0 p = 0,0000

DeE 88 52,7 79 47,3 167 100,0

5. Origem

Urbana 171 76,0 54 24,0 100,0 p - 0,0001

Rural 88 57,1 66 42.9 154 100,0

4.2,7. Dimensão estilo de vida

4.2.7,1. Padrão de comportamento

O tempo mostra muitos ensinamentos, parece fazer suscitar nas pessoas 

comportamentos saudáveis de vida. Dos idosos pesquisados, 279 (72,8%) se classificaram no 

cotidiano como calmos. Entretanto, o ser calmo foi tendo muito maior dimensão com o

w



resultados H2

avanço da idade, resultando assim a sua distribuição: entre o pessoal de 60 a 69 anos, 119 

(64,7%); de 70 a 79 anos, 1 ! í (76,6%)) e entre 80 a 94 anos, 49 (90,7%).

O pessoal de comportamento agitado consolidou apenas 77 (20,1%)) da amostra. Nos 

mais jovens, um razoável contingente forma mais da metade dos idosos de comportamento 

agitado. A divisão dentro das sub-faixas se deu em: 51 (27,7%) dos idosos jovens; 23 (15,9%O) 

dos idosos do meio e 3 (3,9%)) dos idosos velhos. As mulheres - 194, se classificaram como 

um pouco mais calmas, no viver, do que os homens - 85 com taxas de 74,0'% e 70,2% 

respectivamente. No meio dos agitados, ocorreu a inversão; os homens -■ 29 (24,0%) e 

mulheres - 48 (18,3%). Os ansiosos tiveram, em conjunto, baixa representatividade, 

encontrando-se mais nas mulheres, com 20 (76,9%)). Os nascidos em zona rural, com 

l15(74,2%)), apresentaram-se ligeiramente mais calmos do que os urbanos 160 (71,2%).

4,2,7,2“ Atividade sexual

Dos 385 idosos entrevistados, 129 (36,2%) informaram considerar ativa a sua vida 

sexual, igual percentual disse não sentir necessidade de sexo e 13 (3,7%) enquadraram-se em 

pessoas que gostariam de ter vida sexual, faltando-lhes, entretanto o companheiro fixo. Ainda 

há 3 (0,8%) inclusos nos que gostariam de fazer sexo, temendo, no entanto, falatórios; mesmo 

assim, foram castrados por rigidez de educação, que os impede de ter novo relacionamento.

Nos demais idosos, a perda do companheiro e/ou nunca ter casado, se aliam a outros 

motivos gerados, basicamente, por princípios morais que os impedem de fazer sexo. Uns 

afirmaram não ter relação sexual por problemas de doença em um dos parceiros; outros, por 

falta cie estímulos e há ainda os que têm vontade, mas, infelizmente, não têm mais energia 

devido a idade. A prática da atividade sexual decresce com o ingresso dos idosos em sub

grupos mais avançados da velhice (p:^0,0000), comprovando a heterogeneidacle. Dos idosos 

que praticam sexo, 81 (62,8? o) são jovens, 41 (31,8%) da idade do meio e 7 (5,4%) de idade 

avançada. Não se buscou periodicidade do fazer sexo.

As mulheres desta faixa, em geral, aprenderam a desenvolver a sua sexualidade com os 

maridos e tiveram a repressão do processo de educação familiar e da sociedade, castradora da 

época e posterior medo da censura dos filhos. Para os idosos, em geral, foi colocado sempre 

um papel assexuado que eles têm que cumprir pelo estatuto social. Há muito preconceito com 

relação à questão sexual do idoso. Ela se relaciona muito mais com o tocar e o prazer. A 

atividade sexual extrapola o intercurso sexual.
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Os homens idosos - 72 (55,8%), mantiveram a atividade sexual mais ativa do que as 40 

(35,7%) mulheres (p-0,0000); há, portanto uma associação entre atividade sexual na velhice e 

gênero. Este tato deve decorrer da educação menos rígida, da cobrança social sobre eles e, 

principalmente, da diferenciada oportunidade de encontrar parceiros. A atividade sexual se fez 

presente nos idosos entrevistados: 48 (.37,2%) na Aldeota; 27 (20,9%), na Serrinha; 16 

(26,8%), em Antônio Bezerra; 14 (10,9%), em Meireles e 13 (10,1%), em Parangaba. Conta 

muito, neste dado viuvez e idade avançada (pMÇOOOO).

4,4.,73,Opinião dos idosos sobre um novo relacionamento na tercei na idade

Dos idosos entrevistados, 222 (58,6%) disseram ser importante um relacionamento 

amoroso na velhice. Isto foi confirmado por l 16 (64,1%) dos de 60 a 69 anos; 82 (56,2%/), 

dos de 70 a 79 anos e por 24 (45,3%), dos de 80 a 94 anos (p-0,0413). Este achado ocorreu 

por ordem decrescente: no Henrique Jorge, 34 (68,0%); na Parangaba, 37 (64,3%); no 

Meireles, 27 (62,8%); no Ant ôn i o B eze rra, 34 (57,6%), na Al d e ot a, 65 (56,0%) e S errín h a, 35 

(50,7%), (p-0,4417),

As respostas dos idosos, em conjunto, foram embasadas nos valores: não viver só, 

companheirismo, tranquilidade, combate à solidão, pelo desejo amoroso, por ter carinho para 

compartilhar, pelo respeito e cuidado, por dar e receber prazer de viver, por ter alguém para 

conversar e dividir a vida, por necessidade de amparo e ajuda mútua, para ser feliz porque 

estimula a auto-es ti ma, por ser triste viver sozinho, enfim, para não terminar a vida sozinho.

1) Eis alguns depoimentos dos idosos que acharam importante um novo 

relacionamento na terceira idade: "a gente pode se sentir melhor”; "a gente se sente feliz, 

se se ti te amada"; "sim, eu gosto de alguém, mas não me adapto pelo amor de meus filhos"; 

"acho importante porque a coisa mais ruim no mundo é ser sozinha"; "para ler com quem 

bater papo"; "dá mais segurança e felicidade"; "sim, mas ler uma pessoa esporádica. 

Porque casamento nunca foi o meu ritmo. Sofri muito. Estou me dando bem não tenho homem 

tia minha vida, só faço o que quero. Todo homem no mundo aborrece as mulheres, uns mais 

que os outros"; "sim, independente de idade é importante"; " é a fase em que as pessoas 

sabem o que querem são tranquilas"; “ carinho abraço e relacionamento sexual"; "faz parte 

da vida, ninguém pode viver só"; " pela companhia da outra pessoa. Amar e se relacionar 

não tem idade"; " precisa de mais afeto, compreensão, entendimento para se viver melhor"; 

"é bom a pessoa se sentir acompanhada, amada"; "a companhia é importante até mesmo se 

o casal não se relacionar sexualmente, o fundamental é ter alguém "; "o amor não morre não 

tem idade... As pessoas tem o direito de ser feliz".
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2) Depoimentos dos que não acharam importante um novo relacionamento na 

velhice

Os que não acharam importante um novo relacionamento na velhice, fundamentaram 

suas respostas em visão preconceituosa com a idade ou pobreza, o medo do julgamento dos 

fdhos, a religião que freia com a visão de pecado ou por se entregar a Deus, no trabalho que o 

homem dá, no desejo de liberdade, por ser sem graça, medo de complicação, de que lhe 

roubem a paz, o medo de problemas e de críticas, falta de fantasia e de estímulo e por 

confrontar as pessoas com o marido morto. Eis alguns dos depoimentos:

a) Visão preconceituosa com a idade - "velho é paro aguentar, isto é falta de 

respeito"; "acho isso triste, quando se está numa certa idade, o idoso deve valorizar a si 

próprio"; "nesta idade temos que procurar é paz": "quem dá valor a gente é a gente 

mesmo" ; "nâo condeno, porém náo gostaria de ter ninguém. Acho (riste alguém depois dos 

60 anos"; "já passou o tempo. Casamento é para gente jovem, vai só arranjar problemas"; 

"acho que o amor, namoro tem a faixa de idade... Na terceira idade, o melhor é viajar, 

conhecer o mundo, fazer outras ocupações " tem vantagem? Só terá problemas e sofrer 

criticas"; " a gente vai ficando véi e tudo vai passando".

b) Por rigidez de educação -"sou viúva e tive uma educaçao muito rígida"'; "se me 

aparecesse um casamento eu qíé podia me casar, mas ir para casa com outro homem, sem me 

casar... ",

c) Preconceito ou proibição pelo estado de pobreza - "gente pobre náo pode mais, se 

tiver dinheiro, talvez

d) Medo de pecado e/ou por princípio religioso - " E pecado, se Deus quis que eu 

ficasse viúva, assim se/a “ náo, sou muito religiosa. O marido morreu e eu náo quis mais. "

"náo sinto necessidade de sexo, Eiz um propósito com Deus, se meu marido morrer, nunca 

mais vou querer outro".

e) Há uma contradição que se repercute nas respostas - "sim, acho importante um 

novo relacionamento, mas para mim náo. Porque a pessoa mais velha sempre tem a cabeça 

feita, me conformei com a velhice. /I solidáo é devido a ausência do companheiro e dos 

filhos ".

f) Por medo de decepção amorosa - " Náo. Acho que já me envolví o suficiente e me 

arrependí de casar duas vezes".

g) Por liberdade - dião, náo gosto mais de ninguém pegar no meu pé, basta o que já se 

foi".
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Atitude machista - Um ator assim falou: "sim. conservo a vida sexual. tenho unia 

companheira e decido. Gosto de saia... Pode ser o Diabo".

Muitos dos íclosos afirmaram ter esquecido de si para cuidarem dos filhos e não tiveram 

tempo de pensar em assunto amoroso.

4„2..7,3. Distração

Dos idosos, 249 (64,7%) afirmaram se distrair. As mulheres, por pequena diferença, 

ultrapassaram os homens. Os idosos jovens foram os que menos se distraíram. O se distrair 

predomina nos idosos do meio. Dentre as pessoas que disseram se distrair, não se observou 

comportamento homogêneo entre os bairros: Aldeota, 98 (82,4%); Meireles, 31 (70,5%); 

Parangaba, 30 (69,8%); Henrique Jorge, 29 (5 8,0%); An t ô ni o Beze rra, 3 3 (55,0%) e Serri n ha, 

28 (40,6%). O cruzamento mostrou associação (pMÇOOOO). A distração depende do local de 

residência.

O pessoal de origem urbana informou se distrair mais do que o procedente da zona 

rural. Também os primeiros tiveram, em geral, melhor classificação social. O distrair cresceu 

com o nível de escolaridade; foi muito mais baixo entre os que tem até o 2o grau menor 

incompleto e chegou a 43 (95,6%) entre os universitários (p~0,0000). A renda familiar se 

apresentou com alta significação para os que se distraem. Dos idosos, cujas famílias têm 

renda até 3 salários mínimos, 57 (5'1,4%) se distraem, Este índice cresceu em todas as faí?<as 

de renda chegando nas famílias que ganham salário superior a 10 mínimos, a um nível de 

d i st ração do idoso, de 118 (80,8 %) (p=:;0,0000).

Tabela 25 - Distribuição dos idosos segundo o tipo de distração. Fortaleza dezembro de 
1997 a abril de 1998,

Tipo de distração N-385* %
Fora de casa

® Viagens passeios/féri a s/1 azer 98 25,4
® Teatro/show/cínema/shopping 42 13,7

» Acesso aos outros locais de lazer 46 15,0

® Acesso a bibliotecas/museus/clubes de idosos/saída 14 4,6

® Disponibilidade própria de área de lazer 11
3 1

2,9
8,0® Cursos, aniversários, bingos e outros

Em casa
® Televisão 307 79,7
® Trabalhos manuais, rezar, mar, calçada e outros 15 3,9

* As porcentagens referem-se aos 385 idosos ( um idoso poc ia responder mais de uma opção)
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A leitura da tabela 25, revela que a distração do idoso é predominantemente doméstica, 

A televisão mantém o predomínio total sobre os demais tipos de distração, imposto pela 

limitação da idade, falta de companhia e pouco dinheiro em época de escassez de recursos. 

Vale salientar que a pesquisa encontrou 425 aparelhos de televisão (353 a cores e 72 preto e 

branco) nas residências dos idosos entrevistados. A televisão é o passatempo preferido de uso 

generalizado e, provavelmente,, sem nenhuma censura sobre o material veiculado.

O estrato social C foi o que obteve as mais baixas taxas, no tocante a ser calmo e manter 

a atividade sexual. Acha importante um relacionamento amoroso na terceira idade além do 

lazer.

Mostraram associação estatística com estrato social o manter a atividade sexual na 

velhice e a procura de distração;

Tabela 26 - Distribuição dos Idosos pelas variáveis de estilo de vida, segundo o estrato 
social. Fortaleza dezembro de 1997 a abril de 1998.

Nota: NS(p>0,05)

Karíáms

ESTiUTOmtL
Total ■ TestesC ' D / &

Nl‘ % ■■ . % ' N1’ % çBí %

Comportamento

Calmo 79 28.5 72 26.0 .126 45.5 277 73,1

Agitado 24 3.1.2 17 22,1 36 46.8 77 20.3 p=0.252O

Ansioso 9 36.0 10 40.0 6 24.0 25 6.6 (NS)

Atividade sexual

Mantem 48 37,2 31 24,0 50 38.8 129 36.3 p-0,0087

Não mantém 50 22.1 63 27,9 113 50.0 226 63.7

Üm relacionamento amoroso é
importante na terceira idade

Sim 69 31.4 57 25.9 94 42,7 220 58.5
p"“0.6414
(NS)

Não 42 26.9 42 26.9 72 46.2 156............ 41.5

Idosos que procuram se distrair

Sim

Não 93 37,8 67 27,2 86 35.0 246 64,4 p-0.0000

20 14,7 34 25,0 82 60.3 136 35,6

A tabela 27 relata que nos estratos sociais mais abastados, os homens, relativamente os 

idosos mais velhos, os bairro mais elegantes e as pessoas de origem urbana, na dimensão 

estilo de vida, fizeram mais elevada a auto-avaliação.
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Tabela 27 - Distribuição dos Idosos pelo mdfce de arito-avaliação de estilo de vida, 
seguodo gênero, idade, setor, estrato sociíd e zooa. Fortaleza, dezembro de 
1997 a abril de 1998.

Nota: NS(p>0,05)

Variáveis Auto-avaHação Teste
Satisfatório Não Satisfatório

N | % %
Gênero

Masculino
Feminino

94 79.0
175 67.6

25 21.0
84 32.4

{5=0.0228

Idade
60 a 69
70 a 79
80 a 94

128 69.9
101 71.1
40 75.5

55 30.1
41 28.9
13 11.9

p""0.7364 (NS)

Setor
Aldeota

Meireles
Parangaba
Serrinha
Antônio Bezerra
Henrique Jorge

101 86.3
3.2 76,2
33 78.6
40 58.0
34 57.6
29 59.2

16 13.7
[0 23.8
9 21.4

29 42.0
25 42.4
20 40.8

9=0.0002

Estrato social
A c B
C
DcE

97 88.2
78 78.8
91 .54.8

13 11.8
21 21.2
75 45.2

p=0,0000

Zona
Urbana
Rural

169 76.5
97 63.4

52 23.5
56 36.6

p=0,0061

4.2.8. Convívio familiar

A família das pessoas idosas, neste estágio da vida, já sofreu várias perdas, decorrentes 

de eventos sociais, econômicos e afetivos. Os filhos já se encontram casados, independentes e 

com vida própria. O idoso pode estar ou não com o seu parceiro. Nesta etapa da vida, em 

geral, vem a viuvez, separação, recasamento, novos arranjos familiares, tornando as pessoas 

mais vulneráveis e carentes de afeto. O pessoal idoso, seguram ente, já sofreu várias perdas 

afetivas de pais, maridos, irmãos e até de filhos, além de outros tipos de perdas decorrentes de 

eventos sociais, econômicos e decepções. Os idosos em geral, são fixados na família. Com o 

tempo vão ficando sós e mais seletivos nos seus relacionamentos.

Hoje, a família exibe profundas modificações - expressas em redução da prole, nos 

novos arranjos familiares originários de separação, morte e recasamentos. O idoso teve que 

se submeter, diretamente, como ator do processo, ou indiretamente, através dos filhos. 

Também a vida agitada dos dias atuais dificulta a atenção e a visita mais amiúde dos filhos 

aos pais, repercutem, negativamente, no emocional do idoso. Parece até que vai subtraindo 

compromisso social na linha direta do cuidar dos pais idosos, talvez até no conciliar a 

convivência com as gerações de ascendência e de descendência, concomitantemente. No 
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momento, as dificuldades financeiras por que passam as famílias fazem alterar o 

relacionamento entre as pessoas, dificultando a situação do idoso, em relação à estrutura 

familiar.

ELstá se perdendo o compromisso social, cultural e ético de cuidar dos ancestrais. A 

estrutura familiar se reveste de extrema importância no processo de envelhecimento. Ela pode 

prestar o apoio emocional tão necessário ao idoso, para amenizar a dor das perdas objetivas e 

subjetivas vivenciadas e nem sempre aceitas no decorrer da vida. Cumpre ainda, o papel de 

evitar ou suavizar a solidão e a depressão destas pessoas.

O convívio familiar foi avaliado em quatros aspectos: com quem mora o idoso, o 

suporte em doença e em necessidade financeira e ainda na forma de relacionamento com a 

família (tabela 28).

Dos 385 idosos entrevistados, 200 (51,9%) são casados, e têm, portanto, o prazer do 

envelhecimento compartilhado. Estes enfrentam o declínio de suas capacidades físicas e 

mentais com o suporte que, em geral, é negado aos “status” sociais solitários, A mulher vem, 

há tempos, patrocinando o feminismo no envelhecimento, Esta pesquisa também mostrou a 

prevalência da mulher na viuvez. Dos idosos do estrato social 1(5,0%) se encontram no 

status de solteiro; no de casados, 17 (85,0%) e no de viúvos, 2 (10,0%); no estrato social “BA 

os casados fi cara m em 50 (53,8%), os v i ú vo s p a ss ar a m p a ra 3 5 (37,6%) e o s solteiros fo ram 

semelhantes ao estrato social anterior. No estrato social 10 (9,9%) são solteiros, 55 

(54,5%) casados e 30 (29,7%) viúvos; os demais permanecem em estados solitários. No 

estrato social “ D”, os casados e viúvos foram semelhantes em 25 (43,1%), bem como os 

solteiros e separados 4 (6,9%). Nc 51 (46,4%) são casados, 42 (38,2%) viúvos, 8 (7,3%) 

são solteiros e, separados de qualquer natureza, 9 (7,3%).

Tabela 28 - Distribuição dos idosos pela estrutura familiar de convivência habitual e de 
ajuda. Fortaleza, dezembro de 1997 a abril de 1998,

* Alguns idosos recebem ajuda de mais de uma pessoa. O percentual foi calculado sobre os

385 idosos.

Discriminação
Relacionamento familiar

FinanceiroCom quem Mora Quem Auxilia na Doença Quem Aux:
N°l

. . f
% N°l %

! ..... M° 1 %

Esposo 200 51,9 141 36,6 102 26,5

Filho 242 62,8 238 61,8 171 44,4
Netos 67 17,4 10 2,6 4 1,0
Outros 77 20,0 51 13,2 32 8,3
Sozinho 24 6,2 14 3,6 80 20,8
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interessante observar que os percentuais de moradia, auxílio na doença e auxilio 

financeiro são mais divergentes entre os esposo/companheiros do que entre os filhos. A 

companhia marital se faz presente em maior proporção interna nos bairros: Serrinha, 41 

(59,4%); Aldeota, 67 (56,3%) e Meireles, 22 (50,0%). O pessoal sozinho predominou na 

Aldeota, com 13 (10,9%). Os bairros mais pobres, como Henrique Jorge e Antônio Bezerra, 

apresentaram uma convivência dos idosos com maior número de pessoas no mesmo teto. A 

dificuldade financeira está forçando a convivência de mais de um tronco familiar, sob a 

mesma residência. Também há muito dos idosos sustentando a família.

Dos idosos que declararam morar com filho ou vice-versa, 137 (62,3%) percebem renda 

inferior a 3 salários mínimos e 40 (16,9%) superior a 10 salários mínimos. Destes, 123 

(50,8%) são casados, 100 (41,3%) viúvos e o restante solteiros, desquitados e separados. O 

índice da população idosa que mora com filhos, nos diferentes bairros, situou: Aldeota 58 

(24,0%); Serri n h a, 51 (21,1 %); An t ô n i o Bezerra, 41 (16,9 %), H en rí que Jorge, 35 (14,5 %); 

Parangaba, 31 (42,8%) e .Meireles, 26 (10,7%). Provavelmente, isto decorra da estrutura 

sócio-econômica tornando difícil a independência dos filhos, no patamar de aparato de vida 

em que se encontravam acostumados na casa dos pais.

Dos 238 (61,8%) idosos que informaram contar com os filhos quando necessitam de 

ajuda financeira, 128 (55,4%) percebem salários inferiores a 3 mínimos e 55 (23,8%) entre os 

que ganham superior a 10 salários mínimos. Dos 67 idosos que moram com neto, 25 (37,5%)
.«r

são casados, 34 (50,7%) viúvos e o restante pertence aos demais status. Destes idosos, 43 

(67,2%) percebem renda inferior a 3 salários mínimos e 8 (12,5%) superior a 10 salários 

mínimos.

Mo discurso dos idosos mais pobres, foi bastante expressado o desejo de poder criar os 

netos talvez movido pela falta do suporte financeiro dos filhos destas pessoas. Entre os que 

dispõem de maior poder aquisitivo, as avós funcionam muito como apoio emociona! e ainda 

como solução de conflitos familiares entre a segunda geração de descendentes e seus pais. 

Isto se verificou muito nos diálogos. Os netos ficaram presentes, em alguns casos, no cuidar 

diário dos avôs. No entanto, quando interrogados os idosos sobre a origem do suporte 

financeiro que eles recebem, a 2'1 geração ficou reduzida a 4 pessoas. Os avós estão tendo o 

trabalho de criar netos, de ajudar os filhos no cuidar da sua prole. Parece surgir no meio 

pobre, a avó como um novo chefe de família. A pesquisa encontrou muitas senhoras idosas 

criando netos, assumindo o labor da casa o dia inteiro e possibilitando aos filhos o trabalho 

fora de casa; isto ocorre, principalmente, quando se perde a condição da dona de casa para ser 



"hospede” cio filho, Na aplicação do questionário, alguns dos idosos, em bairros pobres 

disseram estar ansiosos pela noite, para descansar e dormir, externando cansaço, pelos tantos 

afazeres domésticos e o de cuidar de crianças.

D os idos o s q u e m ora m co m i r m ã o, 13 (5 9,1 %) s ão so 11 e i r o s e 2 (9, i %) são casados; 12 

(54,5%), têm renda abaixo de 3 salários mínimos. Os irmãos não se mantiveram no mesmo 

patamar no auxilio à doença e na ajuda financeira.

Dos 23 idosos que moram sozinhos, 14 (60,8%) deles têm renda de 7 salários ou mais. 

A Aldeota representou o mais alto índice de morar sozinho - 13 (56,5%) e a Serrinha, o mais 

baixo -1(1,4%).

Eis alguns depoimentos dos idosos, quando interrogados corno você se relaciona com a 

sua família?

Depoimentos dos idosos:

a) Dos que afirma ram se relacionar bem com a soa família:

"Muito bem, nunca passei por problemas financeiros e às vezes ajudo os filhos"; "vem 

sempre alguém para conversar"; "os filhos me visitam sempre"; "meus filhos me adoram, 

qualquer coisa que eu sinta eles balem o pé aqui": "meus filhos são loucos por mim. Uma 

nora minha me disse que lí fita ciúmes do meu filho comigo"; "muito bem. iodos os 

domingos nos reunimos"; "mudo, bem a minha neta mais velha eu adoro é quem manda em 

mim. Ne (o é melhor do que filho, a gente bola as manhas e os pais tiram".

b) Dos não satisfeitos com o relacionamento familiar

‘54 família está tão diferente, o povo vive com os nervos à flor da pele, e muilo 

trabalho e pouca condição. Levo a vida sem ler muita ajuda"; " lem uma certa idade que os 

filhos se tornam distantes. Tenha um filho que me abandonou": "não tenho os filhos perto e 

nem os netos me visitam "; “cada um tem a sua vida própria e. infehzmente, pouco se 

reúnem; consequentemente, sofro com a ausência dos filhos"; "é como diz a história, eu na 

minha e eles na deles".

c) Dos que se sentem esquecidos na família

"a família não lem tempo "; "gente idoso vive enfezado por tudo. Eles não podem faltar 

ao trabalho e eu digo que vou chamar o povo da rua. Pessoa da minha idade, com TO anos, 
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tem vida dura”: "fico só por cansa da pobreza”: "measfilhos quase tiao andam aqui, vivem 

ocupados. O filho que mora comigo tem problema de bebida, jà foi até agressivo comigo. 

Atties de meu marido morrer era diferen!e "eles só me procuram se precisam de dinheiro ”

Extrai-se, destes discursos: jogar a responsabilidade para os outros é muito cômodo 

para os filhos resolverem os seus problemas, despejando-os nos pais idosos e, ainda por cima 

de tudo, a individualidade dos filhos centrados em uma família de geração única, não 

sobrando espaço para os pais, principalmente os mais idosos. As pessoas de terceira idade 

também precisam ter vida própria e se articular, na horizontal, com pessoas de sua geração.

Os pesquisados de origem urbana se relacionam um pouco melhor do que os de origem 

ru r a 1, resu 11 a n d o disso: 202 (89,8%) e 125 (80,1 %) de b o m r e I ac i o n a m e n t o, (p-0,00 79). O 

avanço da idade não agravou a forma de articulação dos idosos desta geração com a sua 

família. Dos idosos de 60 a 69 anos, 158 (85,4%) informaram ter relacionamento satisfatório 

com suas famílias, entre 70 a 79 anos, 124 (84,9%) e entre 80 e 94 anos, 48 (88,9%). A forma 

de se relacionar com a família foi semelhante entre os casados e solteiros: 172 (86,0%) e 158 

(85,4%) de boa convivência. Dentre as pessoas de muito bom relacionamento familiar, os 

bairros da Serrinha e Henrique Jorge expressam os mais baixos uiveis, muito embora com 

níveis de 47 (68,1%) e 35 (70,0oA); os demais se s i t uaram em ní ve i s 90,0% e mais, de bom 

relacionamento. Nas entrevistas, o difícil relacionamento com a família .se dá 

preferencialmente quando em decorrência de bebida, grosseria e distanciamento dos filhos.
..jlT

Dos idosos entrevistados, 330 (85,7%) disseram que convivem bem com a família. Os 

demais, não satisfeitos, 55 (14,3%) alegaram os seguintes motivos: sustentar a casa, fazer os 

afazeres domésticos, tornar conta de neto, sobrecarga de trabalho. Outros suavizaram, dizendo 

da demora em ver os filhos; 9 expressaram, categoricamente, difícil relacionamento com a 

família. As mulheres se relacionam com a família um pouco melhor do que os homens: 229 

(87,1%) e 101 (82,8%), respectiva mente. O homem rec asado foi o que mais comentou o 

distanciamento dos filhos

Dos idosos que têm autonomia total, 197 (90,0%) se relacionam bem com as suas 

famílias. No entanto, as chances dos que não têm autonomia de se relacionarem bem, no 

conjunto dos aspectos avaliados na entrevista, decresceu para 133 (80,1 %), mostrando 

associação estatística (p%),0063).
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Tabela 29 - Distribuição dos idosos por coovivêocia familiar habitariomd, segundo sub
ia ha etária Fortaleza dezembro de 1997 a abril de 1998.

p 0,0002

Sub -faixa

Etária / anos

Percentual de Convivência Familiar do Idoso

TotalCompanheiro(a) | Outras pessoas Sozinho

%%l N° % N°- %

60 a 69 114
61,6% |

63 34 J% 8 4,3% 185 48,1%

70 a 79 67 45,9% | 66 45,2% 13 8,9% 146 37,9%

80 a 94 17 3I,5%I 35 64., 8% 9 3,7% 54 14,0%

Total 198 5 1.4° o | 164 42,6% 23 6,0% 385 100%

Na leitura da tabela 29, ter companheiro é inversamente proporcional ao avanço da 

idade. A convivência do casal existe, em maior extensão., na faixa de 60 a 69 anos, chegando a 

5,6 vezes menos, na faixa de 80, por motivo de morte ou separação.

O morar sozinho concentrou-se nas duas primeiras faixas etárias. Também se verificou 

que o morar sozinho ~ 14 (60,8%) detém poder aquisitivo acima de 7 salários mínimos. O 

morar sozinho 17 (73,9%) correspondem às mulheres. Dos idosos que moram com netos, 

14(20,9%) são a vos e 79 (70,8%) s ão a v ó s.

® As peirdas

Eis uns depoimentos dos idosos diante das perdas: ''morte na família fico triste, a 

solidão é muito ruim, perdi o meu marido e fiquei só "perdi o meu filho. Ay vezes não. me 

conformo. Tomei remédio controlado 3 anos depois da morte do meu filho. Deixei para tido 

ficar viciada"; "eu quase fico louca quando o meu filho morreu": "aceito com resignação’: 

"não tenho medo da morte "depende da morte por Deus, sou calmo e sem revolta .

Não é fácil vivenciar perdas significativas. Dói lá dentro, nas entranhas. Elas mexem 

com a estrutura emocional do ser humano. Representam momentos críticos e extremamente 

perigosos. Passa a ser uma fase multo reflexiva, intensamente interiorizada e muito solitária. 

Nestes momentos, há necessidade de muito apoio externo para restabelecer as forças e 

soerguer a vida. A religião costuma dar um sentido à vida, ela traz consigo o sentimento de 

transcendência para a vida eterna. Transforma a morte em ressurreição. Faz da morte a 

condição necessária do ser humano para continuar vivo, em plenitude, na casa do Pai.

Esta amostra de idosos é religiosa, com elevado percentual de prática.
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Tabela 30 - Distribuição dos idosos pelo nível de relacionamento familiar, segundo as 
variáveis gênero, idade, setor, estrato sodal e zona de origem» Fortaleza, 
dezembro de 1997 a abril de 1998,

Nota: NS(p>0,05)

Variáveis

RefciciímMnento Familiar

Total TesiesSatisfatório Não Satisfatório

br % N° % ■ N'* ■ %

L Gênero

Masculino 101 82.8 21 17,2 122 100.0 p-0.2636 (MS)

Feminino 729 87.1 34 12,9 263 100.0

2. klude

60-69 158 85.4 27 Í4.6 .185 100.0

70-79 124 84.9 22 15.1 146 100.0 p=0.7665 (MS)

80-94 48 88.9 6 11.1 54 100.0

3. Setor

Aldeota 113 95.0 6 5.0 119 100.0

Meireles 40 90.9 4 9.1 44 100.0

Paraugaba 40 93,0 b 7.0 43 100.0 p-m.oooo
Serrinha 47 68. í 22 3 1.9 69 loo.o

H. Jorge 55 91.7 5 8.3 60 100.0

A. Bezerra 35 70.0 15 30.0 50 100.0

4, Estrato Social

A c B 103 91.2 10 8.8 113 100,0

C 97 96.0 4 4,0 10 1 100.0 p =0.0000

D e E 127 75.6 41 24.4 168 100.0

5. Origem

Urbana 202 89.9 23 10.2 ?? s 100.0 p=0.0079

Rural 125 80.1 31 19.9 156 100.0

Os idosos, em geral, fizeram uma boa auto-avaliação do índice de relacionamento familiar.

4,2.9, Autonomia e independência familiar do idoso

Esta dimensão de qualidade de vida, denominada autonomia e independência familiar, 

se refere à capacidade que tem o idoso de: realizar sozinho as suas atividades diárias - dentro 

e fora de casa, de ir normalmente ao médico sozinho para realizar tratamento e ter condições 

de administrar o seu próprio dinheiro. Considerou-se como tendo autonomia total, a quem deu 

resposta positiva aos quatro itens formulados.
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Tabela 31 - OiMnbmção dos idosos pelo íüvel de íuito-avaUação de autonomia e 
independência no meio familiar, segundo gênero, faixa etária, bairro, 
estrato social e zona de origem. Fortaleza, dezembro de 1997 a abrd de 
1998.

Obs.: O complemento do 100,03A, corresponde às pessoas que não têm autonomia nas

Variáveis
Autonomia

Total Dentro de
casa

Fora de casa Tratamento 
médico

Administrar o 
dinheiro

N ' % N % ■ N % ■ N % N %
Gênero

Masculino 89 73,0 l 14 93,4 107 87,7 92 75,4 112 91,8
Feminino 130 49,4 9 O? 84,4 165 62,7 160 60,8 21 1 81,5

Faixa Etona
60-69 120 64.9 166 89,7 [44 77,8 137 74,1 160 87,4
70-79 85 58,2 129 88,4 105 71,9 95 65,1 126 86,9
80-94 14 25,9 41 75,9 223 42,6 20 37,0 37 69,8

Bairro
Aldeota 88 73.9 105 88,2 100 84,0 97 81,5 110 92,4
Meireles 34 77,3 40 90,9 36 81,8 36 81,8 39 90,7
Parangaba 20 46,5 42 97,7 28 65,1 n? 51,2 37 86,0
Serrinha 35 50,7 57 86,2 43 62,3 40 58,0 53 77,9
Antônio Bezerra 99 36,7 46 76,7 32 53,3 25 41,7 42 70,0
Henrique Jorge 20 40 46 92,0 33 66,0 32 64,0 42 87,5

Estrato Social
AeB 87 73,1 102 90,3 95 84,1 92 81,4 108 95,6
C 62 63,3 90 89,1 77 76,2 72 71,3 79 80,6
DeE 70 41,7 141 83,9 97 57,7 85 50,6 133 79.6

Zorni
Urbana 144 64,0 200 88,9 170 75,6 163 72,4 195 87,1
Rural 72 46,2 132 84,6 98 62,8 86 55,1 124 81,0

v ari á ve is a na 1 i s adas.

A tabela 31, exibe que dentre os 385 entrevistados, 219 (56,9%) se classificaram como 

tendo condições de executar todo o conjunto das atividades diárias dentro de casa, fora de 

casa, de poder ir fazer sozinho um tratamento médico e de ter capacidade de administrar o 

seu próprio dinheiro. Todos estes itens foram rotulados como autonomia total.

A íudonomia dentro de casa resultou em 336 (87,3%) dos idosos entrevistados 

entretanto, quando interrogados sobre a capacidade de realizar tarefas fora de casa, este 

número caiu em 19,0%, ficando reduzido a 272 (70,6%) deste contingente de pessoas 

pesquisadas. Observou-se nas entrevistas em bairros periféricos, que muitos deles não se 

sentiam capazes de sair de casa sozinho, não pelas condições físicas e sim pelo medo de se 

perder nas ruas, pela dificuldade de andar em transportes coletivos ina própria dos para pessoas 

de idade avançada. Um depoimento de uma senhora viúva, com 80 anos, mas em plena 

atividade (ela foi entrevistada quando lavava roupa e fazia o almoço), é bastante claro quanto
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a sita visão de vida: "ndo quero ficar ve/ha para ndo ficar como mu itas pessoas, mim mundo 

difere fite... Ndo se pode andar de ônibus, o depran é rrmho ah o para subir, motoristas 

irresponsáveis ndo esperam a pente subir e descer direito do carro, eu deixo de ir à rua e 

espero por meu filho”. Um senhor saudável de origem rural que, inclusive., ainda trabalhava 

na agricultura, disse que não sendo no bairro, só sai se for acompanhado: “eu fico areado na 

rua (centro) e lenho medo de ndo saber voltar ",

Quando os idosos foram interrogados se feriam condições de ir ao médico sozmhos 

para fazer um tratamento, se necessário9 O número de idosos que se achou capaz de ir ao 

médico sozinho, independente do motivo, ficou subtraído em 7,3% dos que realizavam 

sozinhos as atividades diárias fora de casa, resultando portanto 252 (65,4%) pessoas. A 

autonomia decresceu com o avanço da idade. Ela também difere entre os gêneros. Os homens, 

dentro do seu próprio referencial apresentaram mais elevada taxa de autonomia do que as 

mulheres em 14,8%. Dentre os 210 (56,9%) que tem autonomia plena, 89 (73,0%) são 

homens e 13 0 (49,4,%) são mu I heres (p-0,0000).

As mais elevadas prevalências de autonomia se fizeram presentes nos bairros de maior 

poder aquisitivo: Aldeota, 88 (73,9%) e Meireles, (77,3%). Dentre os que se relacionam muito 

bem, 56,8% têm autonomia total. Os homens tem mais chance de ter autonomia na velhice do 

que as mulheres. A razão de prevalência entre as taxas é de 1,47. Um fator que talvez.esteja 

por trás deste dado, seja a longevidade da mulher, uma vez que nas idades mais avançadas 

diminuem as chances de autonomia plena. Os setores de Antônio Bezerra, 22 (36,7%) e 

Henrique Jorge, 20 (40,0%), apresentaram as mais baixas taxas de autonomia e correspondem 

aos bairros de menor poder aquisitivo. Os testes estatísticos mostraram que há relação entre 

ter autonomia e o local de residência (p“0,0000). O bairro é representativo das condições 

sócio-econômicas dos moradores. As chances de ter autonomia quando se tem saúde, 

resultaram em 72,9%, enquanto as de não ter autonomia, quando a saúde é ruim, ficaram em 

36 (76,6%); para a saúde regular não houve diferença: 84 (50,0%) para qualquer uma das 

situações (pKfOOOO). Os colocado em % tatus social’ não solitários, tiveram mais autonomia 

dos que os solitários.

4,3 Percepção dít quídidade de vida

4.3.1 - Nível de conhecimento da expressão qnalithde de vida

Procurando conhecer as diferentes concepções de Qualidade de Vida dos Idosos em 

Fortaleza, segundo estratificação social buscou-se, a princípio, mensurar o nível de 
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conhecimento dos idosos da referida expressão (figura 11). Constatou-se que esta taxa 

ocorreu de forma heterogênea segundo as variáveis relacionadas à pessoa: faixas de idade e 

estratos sociais e na conformidade das variáveis de lugar: zona de origem do pessoal e setores 

geográficos pesquisados. Dos 385 da amostra, 153 (41,4%> Já ouviram falar em qualidade de 

vida. Dentre os homens, essa terminologia já estava incorporada ao vocábulo por 48 (40,7%) 

e das mulheres por 105 (41,7%). Há portanto, bastante semelhança nos resultados, 

(p=0,8571). Entretanto, a diferença de conhecimento se registrou acentuada entre o pessoal de 

origem urbana, com a freqiiência de 112 (73,7%) e entre o pessoal de origem rural, com 40 

(26,3%) desta informação, muito embora residente há anos em Fortaleza. Qualidade de vida, 

como expressão lingüística e como entendimento do vocábulo, pertencia, na época, ao 

conhecimento em maior dimensão do pessoal residente em bairros de maior poder aquisitivo e 

de melhor nível de instrução dos moradores entrevistados. A pesquisa revelou este resultado 

na Aldeota, com 88 (73,9%) e no Meireles com 27 (61,4%), contrastando com os percentuais 

obtidos em Parangaba, 11 (26,2%); Henrique Jorge, 12 (24,5%); na Serrinha, 10 (14,9%) e em 

Antônio Bezerra, 5 (10,2%), (p=0,0000). O nível de conhecimentos de Qualidade de Vida 

entre as sub-faixas de idades não apresentou diferenças relevantes, sendo um pouco mais 

acentuado nas pessoas de idade avançada, com 23 (45,1%). A grande desproporção de 

conhecimentos da referida expressão se deu entre o nível de escolaridade das pessoas. Para os 

sem instrução ao primário incompleto, ela era desconhecida por 128 (82,6%) das pessoas e 

para os que cursaram faculdade, apenas 3 (6,8%) de desconhecimento entre os idosos 

entrevistados. (p=0,0000).

Figura 11. Distribuição percentual dos idosos por estrato social e nível de conhecimento 
da expressão qualidade de vida. Fortaleza, dezembro de 1997 a abril de 1998.
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4.3.2.Construção pelos idosos do conceito qualidade de vida

As respostas obtidas emergiram da pergunta - o que é qualidade de vida para você9 

Apos os resultados terem sido digitados, foram feitas leituras das falas, agrupadas, a seguir, 

de acordo com o valor impregnado no discurso do idoso; para tanto foi utilizado metodologia 

de análise de categorizaçào. Procurou-se objetivar a subjetividade contida nos discursos dos 

idosos. De princípio, isolou-se os elementos componentes no seu contexto para, em seguida, 

classificá-los segundo critério de analise de valor, de forma que pudessem compor a formação 

da malha. Na análise qualitativa procedeu-se ao cálculo das freqiiências absolutas dos valores 

atribuídos aos conteúdos (figura 12 e tabela 32) Seqüencialmente foram, distribuídas pelas 

variáveis - padrão, propostas no estudo: estrato social, idade, gênero, bairro e origem dos 

idosos.

Figura 12.Distribuição percentual das principais freqiiências dos conceitos de qualidade 
de vida segundo o estrato social. Fortaleza, dezembro de 1997 a abril de 1998.

EOTotal DA/B DC QD/E
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Tabeh 32 - Distribuição dos conceitos de qualidade de vida por húo de idade, segundo 
o valor atribuído pelo idoso. Fortaleza, dezembro de 1997 a abril de 1998.

* Percentual calculado em cima dos 385 idosos

Análise de Patores
Total*

Faixa de idade
60 - 69 70 - 79 80 _ 94

% N % N % N ■%
A ) Valores Biológicos

Saúde 161 41.8 76 47.2 64 39.8 21 13,0
Conto no 21 5.5 11 52,4 10 47.6 - -
Alimentação 20 5.2 13 65.0 5 25.0 2 10,0
Segurança 19 4.9 13 68.4 5 26.3 .1 5,3
Sexo 1 0.3 1 100

B) Valores de Afetividade
Amor familiar 99 25.7 45 45.5 37 37.4 17 17,2
Amizade 26 6.8 14 53.8 8 30.8 4 15.4

€)Valores Relativos ao Ego
Reconhecimento 2 0.5 ? 100

0) Valores experimentam I 0.5 I 100 - - -
medo
E) Valores de jogo e de
alegria

Experiência nova ? 7 5.7 11 50.0 7 31.8 4 18.2
Lazer 7 1.8 5 71.4 52 28.6 - -
Humor 3 0.8 l 33.3 2 66.7 - -

F) Valores práticos
Possessão 72 18.7 .32 44.4 28 38.9 12 16.7

Trabalho 16 4.2 10 62.5 5 31.3 1 6,2
Sentido prático 2 0.5 7 100 "* **

H) Valores Interiores
Paz 108 28.1 49 26.5 44 30.1 15 13.9
Religião 2(f 5.2 9 45.0 8 40.0 3 15.0
Educação 11 2.8 7 63.6 3 27.3 1 9.1
Valor geral 0.8 66,7 - - I 33.3

Os conceitos tiveram diferentes níveis de complexidade,, alguns do quais extremamente 

simplificados.

I- A Saúde- foi a primeira valorizada nos conceitos referidos de qualidade de vida 

pelos idosos, obtendo frequência de 16! (41,8%). Fez-se presente, principalmente, pelo 

pessoal dos bairros de menor poder aquisitivo: por 36 (60,0%) do Antônio Bezerra; 36 

(52,2 %) d a Ser ri n ha; 19(44,2 %) de Parangaba; 19 (38,0%) do He nr ique Jorge; 3 6 (3 0,3%) d a 

Aldeota e 15 (34,1%) do Meireles, (p^0,00 l 7). Há associação entre as duas variáveis citadas. 

Dos idosos pertencentes aos estratos “A/B,” a saúde foi sintonizada ao discurso de 42 

(37,2%), no foram incorporados 39 (38,6%) e os embutidos nos r'í)/E'\ 79 (47,0%), 

(p%),0017), comprovando associação estatística entre o valor destinado à saúde e estrato 

social. Provavelmente, a saúde tem maior significado para os mais pobres, por representar a
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capacidade física de poder trabalhar e ganhar o pão e, também em face da dificuldade de 

pagar tal serviço ou diante dessa impossibilidade. Reforça o comentário antecedente ela ter 

sido citada entre os homens por 58 (47,5%) e entre as mulheres por 103 (39,2%), (p~0,1210). 

Na Serrinha, ficou nitidamente claro, nas entrevistas, o pavor que as pessoas têm de recorrer 

aos serviços terciários de saúde (dificuldade de acesso) e à não resolutividade dos problemas 

(falta de medicamento) já que e eles não têm poder aquisitivo de compra deste insumo. Entre 

a origem do pessoal não houve diferença significativa, (p-0,5 161), sendo citada entre os 

nascidos urbanos 92 (40,9%) e entre os de origem rural 69 (44,2%).

2“ Paz ~ este dado esteve presente no conceito de Qualidade de Vida de 108 (28,1%) 

dos idosos amostrados, ficando na 21’ colocação. Refere-se às pessoas mais voltadas para o 

interior, que trabalharam o processo do aprendizado de viver bem, o evitar desgastes inúteis. 

O como viver determina satisfação, felicidade e qualidade de vida. A paz teve valorização por 

17 (38,6%) dos idosos residentes no Meireles; em 45 (37,8%) da Aldeota; em 12 (27,9%) de 

Parangaba; em 18 (26,1%) da Serrinha; em 11 (22,0%) do Henrique Jorge e em 5 (8,3%) de 

Antônio Bezerra, (pH),0()09), resultando associação estatística do valor atribuído à paz e do 

local de moradia. Entre os estrato sociais o destaque ocorreu no de maior poder aquisitivo, 

ficando “A/B” com 46 (40,7%), no “C’\ com 30 (29,7%) e no D/E, com 32 (19,0%), 

(p=0,0004), A paz se exteriorizou na fala de 82 (31,2%) das mulheres e em 26 (21,3%) dos 

homens, p-0,0449. Quanto à origem dos idosos, não houve diferença, sendo 65 (28,9%) na 

urbana e 41 (26,3%) na rural, (p^0,5766),

3 - O Amor familiar (filhos), perfazendo 99 (25,7%), situou-se em 3:l lugar, como valor 

social, na frequência dos auto-conceitos de qualidade de vida. A sua distribuição geográfica 

perpetuou as faias dos idosos residentes no Meireles, 15 (.34,1%); em Parangaba, 14 (32,6%); 

na Aldeota, 32 (26,9%); em Antônio Bezerra, 15 (25,0%); no Henrique Jorge, 11 (22,0%) e na 

Serrinha, 12 (17,4%), (p-0,3432). Esta percepção teve distribuição nos estratos sociais, 

concentrando-se no “A/B”, em 33 (29,2%); no “C”, 30 (29,7%) e no '"D/E” em 34 (20,2%). 

Nas questões de gênero prevaleceram mais as falas das mulheres - 72 (27,4%), que as dos 

homens ~ 27 (22,1%); também houve, ligeiramente, maior presença entre os idosos de origem 

urbana, com 62 (27,6%), em con t r a part id a ao s 3 6 (23,1 %) da zona rural, (p~;0,325 3).

4 - Dmheiro , valor de possessão - O dinheiro participou, de forma diferente, nos 

discursos de 72 (18,7%) dos idosos; no Henrique Jorge, com 17 (34,0%); no Meireles, com 13 

(2 9,5 %); e m P ar anga ba, com 8 (18,1 %); n a A kl eot a, com 17(14,3 %); na S erri n h a, c o m 10 

(14,5%) e no Antônio Bezerra, com 7 (11,7%), (p-0,0088), revelando associação estatística
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entre o valor que o idoso dá ao dinheiro/posse e o local de moradia. Os mais pobres referiam- 

se ao dinheiro no sentido de ter o básico, de não faltar o essencial. A distribuição de sua 

treqüencia relativa mostrou-se semelhante aos conceitos de Qualidade de Vida dos idosos 

entre os estratos sociais participando no “A/B”, com 18 (15,9%); no “Cf com 20 (19,8%) e 

no D/E’com 3 3 (19,60jó).

Na distribuição por gênero, constatou-se que os homens, com 28 (23,0%), valorizaram 

ter dinheiro mais do que as mulheres., com participação de 44 (16,7%). O pessoal idoso, de 

origem urbana, também atribuiu mais valor ao dinheiro do que, o de origem rural, (p=0,0465).

Com menor grau de frequência nos conceitos de qualidade de vida, tem-se:

5- A Amizade - valor social com frequência de apenas 26 (6,8%) da amostra, mais 

comentado na Aldeota, por 12 (10,1%) e no Meireles 4 (9,1%); totalmente ausente nas falas 

dos idosos de Parangaba. Coincidentemente mais presente nos estratos agregados A/B e 

melhor situado entre os homens.

6- A Religião - valor interior, bem mais presente na Aldeota, representando 12 (10,1%) 

dos entrevistados e 60,0% dos que colocaram a fé como qualidade de vida. Em seguida e em 

bem menor proporção, vem Antônio Bezerra e Serrinha (p-0,0074). Consequentemente, a sua 

distribuição se fez bem mais acentuada entre os estrato social “A/B”, com 9(8,0%) 

(p-0J99l). A sua determinação no conceito de qualidade de vida, inclusa nas falas dos 

idosos, não ensejou, praticamente, qualquer diferença quanto à faixa de idade; entretanto, 

apareceu duplamente nas mulheres e foi mais citada entre as pessoas de origem urbana. "‘Ser 

de Jesus e assistir o culto e ouvir a palavra de Deus, e em casa ouvir o som de louvor a Deus”

7- O conforto, valor biológico, não foi expressivo nos discursos 21 (5,5%) e teve 

manifestação praticamente na Aldeota 12 (10,1%) e um pouco no Meireles 4 (9,1%), sendo 

portanto restrito àqueles que já o conhecem. Engloba, dominantemente, os conceitos dos 

idosos do estrato “A/B” 12 (10,6%), (p=0,0164). Foi mais presente entre os homens do que 

entre as mulheres e mais entre os de origem urbana do que entre rurais.

8- Alimentação atingiu apenas 20 (5,2%). Foi pouco encontrado, sendo mais 

concentrado nos bairros pobres, (p:0,0077). Seu valor se deu entre os estratos sociais “D/E, 

15 (8,9%) (p==0,1583). Também esteve mais presente entre os homens e mais citado entre os 

de origem rural.
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Os demais valores não merecem constar em termos de representatividade de 

frequência.

Eis alguns dos depoimentos dos idosos sobre Qualidade de Vida, predominantes em 

setores de determinados estratos sociais:

® Nos setores classificados nas categorias 'T)/E\ de baixa estratificação social, foram 

regist rados as seg uÍ ntes percepções de q u al i d a d e d e v i d a: “é ter saúde, é poder trabalhar e ter 

melhores condições para sobreviver"; "é ter dinheiro para viver e fé em Deus"; "saúde e 

vida afetiva emocional"; "é viver bem com a minha família"; "saúde, ambientes bons e 

lazer"; '‘sentir-se amada"; "é ler segurança e respeito "; "qualidade de vida é viver bem, ter 

trabalho, paz, sossego, não faltar o pdo de cada dia, ter bons filhos, esposa e amigos"; "é a. 

pessoa viver bem ou mal. Viver bem é ter tudo que quer viver de bem com a vida"; 

"qualidade de vida é viver sossegado, não pagar aluguel de casa e ter saúde"; "saúde e 

independência financeira"; "'viver bem, morar bem, ser querida, ter paz, saúde e felicidade"; 

"saúde e paz"; "é quando a pessoa vive bem. Viver bem é viver alegre e não com raiva, ler 

amizade às pessoas"; "qualidade de vida é viver bem ou mal. Viver bem é ter tudo que quer. 

Viver de bem com a vida. Parece que as pessoas nunca se satisfazem com a vida, quanto mais 

têm mais querem aí neto vive bem. Viver bem é quem se conforma com a vida".

® Nos setores classificados na categoria “C” de estratificação social, foram registrados 

diversos depoimentos: Vários fdosos escolheram simplesmente saúde, de forma isolada, ou 

incorporaram a esta dimensão de qualidade de vida ter casa para morar, paz, sossego e 

tranquilidade. "Ter paz de espirito, viver bem consigo mesmo e com os outros"; "ter paz, 

amor e compreensão de todos"; "viver em paz com Deus e com os outros"; "paz interior 

filhos equilibrados e família unida"; "ganhar muito dinheiro e ler saúde"; "é satisfação de 

viver, é esta que estou levando"; "é ler saúde e muito dinheiro"; "saúde, família e 

dinheiro "; ‘ ‘paz, saúde e moradia "; "qualidade de i 'idt/ é \!iver bem feliz "; "qualidade de 

vida é satisfação na vida, é a pessoa que sabe viver a vida".

«Nos setores classificados nas categorias “A/B”, de estratificação social, foram 

registradas as seguintes expressões: “ é bem estar, é ter tudo que quer"; "é a pessoa se casar 

com a pessoa que ama e viver a vida, inteira ao lado dela"; "é saber viver bem"; "é ler 

saúde, dinheiro e desfrutar a vida": "ter saúde, paz e uma vida amorosa com filhos, marido e 

nora - harmonia familiar"; "passear, distrair-se, ler saúde, fazer o que lem vontade. Ter 

dinheiro para realizar o que deseja e ajudar a família"; "ter saúde, equilíbrio financeiro e 

uma companheira"; "é a família unida e em paz"; "viver despreocupadamente"; "Viver e 
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i7vw com dinheiro"; "você ter assistência médica, financeira, habitação, educação e nada 

disso temos se fazemos por conta própria": "ter vida digna, ier conforto, fazer o que gosta, 

bom relacionamento com as pessoas": "é estar de bem com a vida, ter tranquilidade"; "é 

viver com responsabilidade"; "é viver em paz com a vida": "é viver o presente. Acordar e 

ser feliz": "família estruturada, ter bons filhos e netos, ter dinheiro e fazer o que quer": 

"tranquilidade, saúde e família em paz"; "é viver em paz, ier sossego de espirito e ter os 

filhos ao lado": "é ter fé em Deus. Amar a Deus acima de tudo. Assim a gente aceita melhor 

a vida"; "ter segurança financeira, saúde e ter sempre os filhos ao lado"; "é ter vida 

espiritual", "é ier uma estrutura econômica, uma família unida e saúde"; "é a pessoa ter 

relativa saúde, gostar do cotidiano: tv, música, gostar de visitar as pessoas, amar em toda a 

sua plenitude": "saber viver bem"; "harmonia familiar, sossego e paz de espírito"; "um 

bom relacionamento com afamíha e situação financeira boa".

Buscou-se identificar, junto aos idosos, fatores determinantes da sua qualidade de vida

43,3.0 que mais dá qualidade de vida

Observou-se a frequência dos principais aspectos/atividades que dão qualidade à vida 

do idoso, mencionadas nas suas falas. Foram premiados: amor filial, paz e felicidade.

Figura 13. Distribuição percentual dos idosos pelos principais aspectos que mais lhes 
dão qualidade de vida. Fortaleza, dezembro de 1997 a abril de 1998.
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Figura 14. Distribuição percentual dos idosos pelos principais aspectos que mais lhes 
dão qualidade de vida, por estrato social. Fortaleza, dezembro de 1997 a abril 
de 1998.

EZj TOTAL 
□A/B 
□C
□ D/E

Outros itens se seguiram em pequena freqüência, tais como: segurança, alimento entre 

os muito pobres, conhecimento, educação, experiência nova, emoção, sexo, repouso, 

independência, reconhecimento, lazer e conforto.

Os discursos dos atores continham expressões: “é ter saúde e condições 

financeiras”; “é tá perto dos filhos e do meu marido”; “é ver meus filhos todos hem, 

principalmente esse meu que dá trabalho”; “é ter paz em casa e ter dinheiro”; “é minha 

saúde e viver pra frente ”; “é ter paz sossego e família”; “é ver os meus amigos e a família”; 

“é ter saúde ”; “se eu tivesse a minha mulher dentro de casa”; “saúde hem estar da família e 

situação financeira razoável ”; “dá condições a meus filhos ”; “ter Deus ”.

1- Amor familiar (filhos) - com 166 (43,5%) constituiu, de acordo com os 

entrevistados, o principal fator que gera satisfação e qualidade de vida para os idosos. Eles 

riam e se emocionavam de alegria ou de tristeza ou ainda de preocupação, ao falarem de 

filhos e netos. Sentiam-se felizes em serem mandados por netos, muitos viviam ainda da 

sombra da vida da família gerada e dos descendentes destes. A família predominou nos 

estratos mais altas: no “A/B”, com 61 frequências atingindo 54,0%, no “C”, com 51 ( 50,5%) 

e no “D/E” com 54 (32,1%), portanto, bastante heterogeneidade (p=0,0036). Entre os bairros 

não houve homogeneidade; predominando no Meireles, com 34 (77,3%); na Parangaba, 24 

com (55,8%); no Henrique Jorge, com 23 (46,0%); na Aldeota, com 54 (45,4%); na Serrinha, 

com 22 (31,9%) e no Antônio Bezerra, com 10 (16,7%), (p=0,0000). Mostrando associação 

estatistica entre as variáveis. Entre as idades, atingiu apenas 72 (38,9%), dos que se situam 

entre 60 a 69 anos; 64 (43,8%), entre os que têm 70 a 79 anos e 31 (57,4%) entre o pessoal de 



80 a 94 anos. Entre os gêneros houve., predominância na fala das mulheres - 123 (46,8%) 

para 44 (36,1%) dos homens; entre os nascidos urbanos., a relação foi de 106 (47,1%), para os 

oriundos do meio rural 60 (38,5%).

2- A saúde foi eleita a segunda colocada por 101 (26,4%), como fator que dá qualidade 

de vida ao idoso, sendo assim mais solicitada entre os pobres. Foi assinalada por 15 (13,3%) 

dos pertencentes ao estrato social “A/B% 24 (23,8%) dos do estrato social C e por 62 (36,9%) 

da D/E., (p^0,0005). Entre os setores, os resultados foram bastantes diferentes, com 

predomínio nos bairros periféricos: Serrinha, com 32 (46,4%); Antônio Bezerra, com 21 

(35,0%); Henrique Jorge, com 13 (26,0%); Parangaba, com 10 (23,3%); Aldeota, corn 19 

(16,0%) e Meireles, com 6 (13,6o6), (0,0000) sendo atribuída associação estatística no 

determinante saúde para qualidade de vida e bairro de residência. Um idoso de bairro pobre 

disse: “com a saúde se trabalha para ganhar dinheiro. 4 saúde é melhor do que o dinheiro”. 

Em relação à idade, foram encontrados os seguintes dados: 45 (24,3%) entre os idosos de 60 

a69 anos; 41 (28,1%) entre os de 70 a 79 anos e 15 ( 27,8%) entre os de 80 a 94 anos. Entre os 

gêneros, a saúde foi um pouco mais valorizada entre os homens - 34 (27,9%) do que entre as 

mulheres - 67 ( 25,5%). Frequência maior foi obtida entre as pessoas de origem rural - 46 

(29,5%), enquanto que nos urbanos foi de 54 (24,0%).

3- A paz foi mais citada por 52 (13,6%) dos idosos, como fator que mais dá qualidade a 

sua vida, preponderando na Aldeota, com 21 (17,6%); no Meireles, com 7 (15,9%); no 

Henrique Jorge, com 6 (12,0%); na Serrinha, com 8 (11,6%); no Antônio Bezerra, com 7 

(11,7%); e na Parangaba, com 3 (7,0%). Entre os idosos de 60 a 69 anos a paz obteve 21 

(11,4%); entre os de 70 a 79 anos, 24 (16,4%) e entre os 80 a 94 anos, 7 (13,0%). Entre as 

mulheres, a paz foi mencionada por 37 (14,1% ) e entre os homens por 15 (12,0%).

4- A reHgíão ~ Atingiu a fé a 4;i colocação - 34 (8,8%), como fator que dá qualidade de 

vida; a religião é entendida como crença em Deus, valores pessoais e prática, incluindo 

respeito ao sobrenatural e ao transcendental. A religião esteve mencionada por 11 (9,79 ú) dos 

pertencentes à integração do estrato social “A/B”; 7 (6,9%) a mencionaram entre os de estrato 

“C” e 15 (8,9%), também o fizeram, entre os dois estratos mais pobres, D/E. Entre os bairros, 

a religião esteve presente na fala dos entrevistados de Antônio Bezerra, 7 (11,7%); da 

Aldeota, 12 (10,1%); da Serrinha, 6 (8,3%); do Henrique Jorge, 4 (8,0%); da Parangaba, 3 

(7,0%) e Meireles, 2 ( 4,5%/). Predominou entre os mais jovens, com 21 (11,4%), entre os 

idosos do meio, com 10 (6,8%) e entre os idosos de faixa mais avançada, com 3 (5,6%). Entre 

os gêneros, obteve representação desproporcional, sendo 3 (2,5%) para o homens e 31 
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(11,8%) para as mulheres; não houve diferença entre a origem urbana ou rural. Eis um dos 

depoimentos dos idosos: '‘quem tem Deus no coração sempre é feliz com a vida

5-0  dinheiro (possessão) não foi citado com tamanha expressão nas falas dos idosos, 

correspondendo a freqüência de 27 (7,0%). Nos estratos “A/B" atingiu 9 (8,0%); no “C”, 6 

(5,9%) e no “D”, 10 (6,0%). Entre os setores, ele esteve presente no discurso de 13 (10,9%), 

dos idosos. Dos que moram na Aldeota, 7 (10,9%); na Serrinha, 3 (10,1%); em Meireles, 3 

(6,8%); dos que habitam o Henrique Jorge, 2 (4,0%); em Antônio Bezerra, 2 (3,3%). 

Entretanto não foi mencionado por idosos residentes em Parangaba. Na distribuição valorativa 

quanto a idade, as estatísticas mostraram entre a população de 60 a 69 anos, 14 (7,6%); na de 

70 a 79, somente 11 (7,5%) e entre os de 80 a 94 anos, apenas 2 (3,7%). O dinheiro se fez 

presente em 8,2% dos homens e em 6,5% das mulheres e em 8,0% dos nascidos em zona 

urbana e de 5,8, da zona rural. O valor do dinheiro, em geral, foi atribuído ao poder de compra 

das necessidades básicas e de um conforto razoável. Os idosos estão muito voltados para a sua 

família e ter saúde para viver, fazendo as coisas e não dando trabalho.

4.3.4.O que piora ou reduz a qualidade de vida

Os 385 idosos da amostra listaram um elenco de 24 aspectos que subtraíam a sua 

qualidade de vida; no entanto 21 entre eles, consolidando 5,5%, informaram que nada retira a 

sua satisfação de viver. Os principais itens contidos nos discursos constam do gráfico:

Figura 15. Distribuição percentual dos idosos pelos principais aspectos que reduzem a 
qualidade de vida. Fortaleza, dezembro de 1997 a abril de 1998.
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Figura 16. Distribuição percentual dos idosos pelos principais aspectos que reduzem a 
qualidade de vida, segundo o estrato social. Fortaleza, dezembro de 1997 a 
abril de 1998.

1-0  problema familiar foi citado em primeiro lugar, por 101 idosos (26,0%), sendo 

distribuído da seguinte forma: 51 (27,6%) entre os que tem 60 a 69 anos; 39 (26,7%), dos 

idosos entre 70 a 79 anos e 11 (20,4%) entre os de 80 e 94 anos, (p=0,5363). Na disposição, 

entre os bairros, os valores encontrados foram 19 (43,2%) no Meireles; 19 (38,0%) no 

Henrique Jorge; 34 (28,6%) na Aldeota; na Serrinha, 13 (18,8%); na Parangaba, 8 (18,6%) e 

no Antônio Bezerra, 8 (13,3%), (p=0,0020). Entre os homens foi mencionado por 20, 

(16,4%), e com muito mais sentido entre as mulheres: 81 (30,8%) (p=0,5784). Este fator não 

se distribuiu de forma homogênea entre os estratos sociais: no “A/B1’, atingiu 37 (32,7%); no 

“C”, 30 (29,7%); no “D/E” 34 (20,2%), (p=0,0454). Considerando a origem dos idosos, não 

houve praticamente diferença nos de origem urbana - 62 (27,6%) e para os nascidos rurais - 

39 (25,0%). Eis algumas das falas dos idosos referentes a este determinante de piorar a 

qualidade de vida: “ ver minha família Ioda desbundada"; "ver meu filho com grosseria 

comigo" ; " minha segunda mulher não poder vir na minha casa por causa dos meus filhos 

" meus filhos bebendo ” "desunião entre os irmãos"; "é a situação do filho doente e 

desempregado, tem 40 anos, já passei tudo para ele"; "Preocupação com os netos que 

moram comigo são todos livres sai cada um ... sem dar satisfação e fazendo o que... "; 

"morte na família"; "decepções na família"; "quando vejo os filhos sofrendo, fico sem 

dormir, tensa mas não deixo transparecer "; "a ausência dos filhos ".
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2- F.ahn de saúde - Dos 385 idosos entrevistados, a falta de saúde., contida no discurso 

de 94 (24,4%), é o que mais piora a qualidade de vida. Esta causa se incorporou às falas de 

42 (22,7%) dos entrevistados, de 60 a 69 anos; 38 (26,0%) dos de 70 a 79 anos e 14 (25,9%) 

dos de 80 a 94 anos, portanto bastante semelhantes os resultados (p:%),7534). Entretanto, para 

os bairros mais pobres, este fator teve maior significação, aparecendo na Serrinha, com 28 

(40,6%); na Aldeota, com 30 (25,2%); no Antônio Bezerra, com 15 (25,0%); na Parangaba, 

com 9 (20,9%); no Henrique Jorge, com 10 (20,0%) e no Meireles, co m 2 (4,5%), (p-A.),0011), 

resultado bem heterogêneo entre os bairros, “a falia de saúde é o que menos me traz prazer 

de viver": “o doença". Os resultados da queixa da doença, como o principal redutor de 

qualidade de vida de deu em 28 (23,0%) dos homens e em 66 (25,1%) das mulheres, 

(p-06486). Entre os pertencentes aos estratos sociais, teve representação diferenciada: no 

“A/B”, 5 (25,0%); no “C” 13 (14,0%); no “D/E” 22 (21,8%); no “D”,14 (24,1%) e no “E”, 

39 (35,5%). Observa-se uma grande diferença do prejuízo da falta de saúde entre os estratos 

mais pobres, (pO,0l05). Os idosos expressaram muito “doença”: "doença - a pente vai ao 

/tosto de saúde ás 4 da manha para receber uma ficha para as 7 horas do outro dia ser 

atendida como se a doença esperasse"; "doença, principalmenie porque medicamento é 

coisa cara e náo se tem o dinheiro para comprar o remédio": "ter perdida a luz dos meus 

olhos": "doença, quando se está doente desmorona tudo". Esta determinação entre os 

nasc ídos na zona urbana a ti ngiu 19,6% e n a zo n a ru r a I 3 0,8%.

3- DsHculdades fmanceinís -Este problema foi citado por 65 (16,9%) dos idosos, sendo 

3 1 (16,8%) dos entre 60 a 69 anos; por 27 (18,5%) dos da faixa de 70 a 79 anos e por 7 

(.13,0%) entre as pessoas de 80 a 94 anos, (p-0,6495). Ma distribuição espacial, esteve 

presente no discurso de 16 (2677%) dos idosos no Antônio Bezerra; na Aldeota, 14(11,85); na 

Serrinha, 13 (18,8%); no Henrique Jorge, 9 (18,0%); na Parangaba. 7 (16,3%) e no Meireles 6 

(13,6%), (p-0,2290).

A di ficu 1 dade fi nanceira foi mais sentida ent re os homens- 24 (19,7%), do ■ que entre as 

mulheres 41 (15,6%) (p=0,3 197). A distribuição, por estrato social, se fez de forma desigual 

n.ü “A/B” 12(10,6%); no “C”, 17(16,8%) e no “D/E”, 35 (20,8%), (p-0,7799).

Eis algumas das falas dos idosos, em relação às dificuldades financeiras: "o que piora a 

qualidade de vida è a insegurança gera! que o país atravessa em relação ao futuro da 

família": "quando alguém adoece e falta dinheiro": "administrações desumanas tirando a 

tranquilidade dos cidadãos": "o descontrole da política econômica brasileira"; "saber que a 

pátria é rica e estamos passando por tanto problemas fome e miséria"; "baixo salário": ".4 

situação política do pais explorando o ser humano": "as dividas"; "Não ter condições
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financeiras"; “não ter corno manter a vida dignamente"; "é viver nesta casa e saber que a 

qualquer hora posso sair por causa do rio '‘o governo que ndo aumenta o nosso salário 

'‘Ndo tenho vida boa.., falia do meu marido e do dinheiro dele. Era ele quem trabalhava para 

mim '‘Quando o salário ndo dá, sobra rS30,00para comer durante o mês".

No pessoal de berço urbano, esteve mencionada a falta de dinheiro como redutor da sua 

qualidade de vida em 42 (18,7%) e nos idosos de origem rural, em 23 (14,7%),

4-FíiItíi  de respeito - este fator "piorar a qualidade de vida'" teve registro por 19 

(4,9%) dos idosos, não havendo diferença entre as faixas de idade. Foi mais notado no bairro 

Antônio Bezerra. 7 (11,7%); Aldeota, 7 (5,9%); Henrique Jorge, 2 (4,0?o), aparecendo de 

forma não significante, em estatística, na Parangaba, com I (2,3%) e na Serrinha, com 2 

(2,9%); não foi sentido no pessoal residente no Meireles, (pM),0862). Na distribuição de 

gênero, de forma relativa se achou presente três vezes mais entre as mulheres -17 (6,5%) e 

nos homens - 2 (1,6%), não tendo, entre os grupos, representação relevante. Esta 

determinação de piorar a qualidade de vida, considerando os cinco estratos sociais, se 

concentrou no "B”, 6 (6,5%) e no “C’\ 6 (5,9%). Eis alguns dos depoimentos: "é quando 

alguém debocha de mim " a falta de respeita ",

5~ Política econômica - depoimentos ouvidos no Meireles, onde predomina, de forma 

absoluta na amostra os estratos sociais “B” e “C\ consolidaram essas expressões, alguns dos 

idosos: situação política do País, a exploração do ser humano"'; “E a impunidade e a

corrupção do País": "A insegurança que o Pais apresenta em relação ao futuro da família. 

Estas falas foram originadas, em parte da redução dos proventos do aposentado, levando à 

redução das despesas. Este fato deve ter feito frustrar as perspectivas que tinham quando se 

aposentaram, sendo o medo comum em idosos de lhe faltar as coisas mais tarde.

Uma entrevistada, revoltada com a falta do retorno do trabalho, se expressou: “Dependo 

das cousas materiais. Tudo é sacrificado. Ganho pouco e minhas filhas me ajudam, Eui 

"cozida" quando trabalhava no hospital.,, fazendo comida até para 500 pessoas, me 

levantava às 3 da manhã para pegar o ônibus e ir trabalhar. Hoje sou aposentada com um 

salário mínimo e gasto RS 97,00 de remédio". Um outro ator, disse: “ pobre não vive bem, 

nem chá eu tenho para tomar". Esta senhora é diabética além de apresentar outras 

complicações.

Na velhice, são reduzidas as despesas com atividades sociais, de educação de familiares, 

e com o trabalho, mas aparecem outras necessárias, de preço elevado e que se não tratados
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cedo, se complicam e ao exemplo dos gastos com a saúde... a título de recuperação, 

principal mente.

6- Solidão -- Entre os idosos - 385, a solidão foi citada, como fator redutor da 

qualidade de vida. Isso foi explicitado por 14 (3,6%) da amostra, sendo um pouco crescente 

com o avanço da idade. Este fator, tido como determinante, em termos de piorar a qualidade 

de vida, foi sentido no Meireles, por 3 (6,8%), no Henrique Jorge, por 3 (6,0%); na Aldeota, 

por 5 (4,2%); na Serrinha, por 2 (2,9%); no Antônio Bezerra, I (1,7%). Não foi declarado na 

Parangaba, onde a pesquisa se deu em um condomínio de conjunto habitacional. Entre os 

gêneros, se expressou mais entre as mulheres. A solidão, como subtraidora da qualidade de 

vida, se distribuiu no dizer de 4, (3,5%) do estrato social ".A". de 5, (5,0%) do %%' e também 

de 5, (3,0%) no"C’. Fez-se presente entre os nascidos no meio urbano, com 6 (2,7) e no meio 

rural, com 8 (5,1%).

Depoimentos dos idosos: "solidão”; "solidão, a profunda dor que sinto, dá uma 

depressão avassaladora"; "a solidão... não poder sair fico prisioneiro"; "não tenho tristeza 

tenho só raiva da nova moradia porque não tenho amigos"; "a solidão, a falta de 

comunicação de atenção das pessoas"; "a gente na vida só sente solidão. Deveria ter tido 

seis filhos ou mais "; "a falta de companhia, fico sempre só

7- Perda da família - foi explicttamente mencionada por 10 (2,6%) dos idosos,- sendo 

mais detectada entre os de idade mais avançada, e também no meio dos bairros mais ricos: na 

Aldeota, 4 (3,4%) e no Meireles, 4 (9,1%), sendo bem mais expressivo no último. A dimensão 

da morte, da dor, parece ser sentida de forma diferente entre os estratos sociais. Este fator 

praticamente se concentrou na categoria B, 6 com (6.5%) dos cinco estratos sociais.

Alguns idosos mostraram ser difícil o enfrenta mento da velhice ou o preconceito com a 

velhice: "envelhecer é muito triste, ninguém se conforma em envelhecer". Os demais fatores 

menos citados foram: falta de afetividade, conditos religiosos, mentira, injustiça, falatório, 

viuvez, falta de trabalho, medo da morte, não ter casa para se mudar, decepção, traição, 

frustração de sonhos, muita gente e criança abusada, má vizinhança e falta de mobilidade.

8- Njuia - Foi citado por 21 ( 5,5%) dos idosos, sendo mais dito pelo idosos jovens 

13(7,0%). As citações se deram na Parangaba, 6 (14,0%); na Aldeota, 5 (4,2%); na Serrinha, 4 

(5,824); no Antônio Bezerra, 3 (5.0%); no Meireles, 2 (4,5%) e no Henrique Jorge, I (2,0%). 

O nada, como redutor da qualidade de vida, ocorreu entre 10 (8,2%) dos homens e 11 (4,2%) 

das mulheres. Na distribuição por estrato social, se deu assim: 8 (7,1%) no “A”; 2 (2,0%) no 

“B’" e l 1 (6,5%) no “C”.
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Dos idosos que informaram que nada alteram a sua qualidade de vida, 13 (7,0%) sào 

jovens, 5 (3,4%) têm entre de 70 e 79 anos e 3 (5,6%) se situaram na faixa de 80 a 94.

2.3.5-Indicadores de qualidade de vida eleitos pelos idosos.

Da lista proposta no questionário da pesquisa de indicadores para mensuração de 

qualidade de vida, os idosos elegeram três deles, de sua preferência, cabendo-lhes o direito 

de sugerir outros indicadores, se assim o desejassem. Eles incorporaram paz ao instrumento, 

no decorrer da pesquisa. Talvez se paz tivesse constado da relação do questionário, tivesse 

obtido freqüência expressiva.

Este item de eleição de indicadores foi respondido por 100% dos idosos pesquisados. 

Eis um resumo da decisão:

Figura 17 Distribuição percentual dos principais instrumentos de avaliação de qualidade 
de vida por estrato social. Fortaleza, dezembro de 1997 a abril de 1998.

A análise da figura 17, exibe:

1-Ter  saúde - O ter saúde constitui o principal indicador de mensuração da qualidade 

de vida, sendo abundantemente requisitado em todas os estratos sociais, mormente nas mais 

pobres. No geral, teve indicação por 324 (84,2%) dos 385 idosos, sendo ligeiramente mais 

requisitado pelas mulheres - 227 (86,3%) para 97 (79,5%) nos homens, (p=0,0889). Não 

houve praticamente diferença entre a origem espacial. O ter saúde foi eleito como indicador 

de qualidade de vida em 42 (95,5%) pelos idosos residentes no Meireles; 61 (88,4%), da 

Serrinha; 53 (88,3%), no Antônio Bezerra; 99 (83,2%), na Aldeota, 39 (78,0%), no Henrique 

Jorge; 30 (69,8%), na Parangaba, (p=0,0149). A distribuição, por estrato social, ocorreu com 
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99 (85,0%) do "A”; 77 (76,2%) do “B” e 149 do "C’\ (p-0,0242). Atendeu solicitação de 191 

(84,9%) de origem urbana e 130 (83,3%) entre os de origem rural, (p=:0,6819), Correspondeu 

ao apelo de todos os estratos sociais, sendo distribuído entre os de 60 a 69 anos com 152 

(82,2%); entre os de 70 a 79 anos, com 126 (86,3%) e os entre 80 a 94 anos com 46 (85,2%), 

(p—0,5774). C o m p o rt a m e n t o a n á logo oco r r eu ent r e os e st a d o s c i v i s, fi c a n d o e m 167 (83,5%) 

entre casados, 114 (85,1%) entre viúvos e 43 (84,3%) para os demais estados.

2- Ter mdepemdêiram fmíHiceira - 'Teve o indicador de independência financeira 

maior importância entre os homens,, sendo incluso em 68 (55,7%) e, no tocante às mulheres, 

foi lembrado por 131 (49,8%) (p—0,2788). Os homens são mais práticos no que concerne ao 

valor utilitário do dinheiro. A distribuição deste indicador, por estrato social, alcançou na '"'A”, 

73 (64,6%) idosos, representando, no "B”, 63 pessoas (62,4%), no ”C” 61 (36,3%), dos 

(90,4%) idosos pesquisados (p-0,0000). Na distribuição, por zona, ele se fez presente em 128 

(56,9%) dos idosos de origem urbana e 69 (44,2%) entre os nascidos no meio rural 

(p=0,0150). Alcançou, 99 (53,5%) entre os '"jovens idosos"', (60 a 69 anos); 72 (49,3%) entre 

os "idosos do meio’1 (70 a 79anos) e 28 (51,9%) entre os "velhos idosos” (80 e mais anos) 

(p-0,7495). Foi muito solicitado entre os não casados - 13 (59,1%), provavelmente em 

decorrência de problemas de pensão alimentícia. Entre os casados atingiu 105 (52,5%), entre 

os viúvos 60 (44,8%) e entre os solteiros, 21 (72,4%), provavelmente em razão do medo de 

depender dos outros. Em geral, eles não têm descendentes e nem companheiro; os'irmãos 

estão na mesma faixa de idades, possivelmente, com família constituída. Presume-se que o 

ter independência financeira lhes dê autonomia de vida e capacidade de compra de serviços, 

quando for necessário (p = 0,0273).

3- Ter casa para morar - Foi solicitado este indicador para avaliar a qualidade de vida 

por 183 (47,5%) dos idosos. A casa para morar constitui o cerne da preocupação do estrato 

pobre, com o aluguel pesando no orçamento. Houve uma heterogeneidade entre os estratos 

sociais. A sua importância se fez muito significativa principalmente para os mais pobres 

(p-0,0000). Tanto os homens - 56 (45,9%), quanto as mulheres - 127 (48,3%), acharam 

importante este indicador, por considerar imprescindível ter casa para morar como efeito 

protetor (p=0,6625). Para o pessoal de origem rural, ele se tornou mais importante, sendo 

requisitado por 84 (53,8%) e, para os de origem urbana, por 97 (43,1%), (p-0,0391), Não 

houve diferença entre as sub-faixas etárias, ficando em 88 (47,6%) entre 60 a 69 anos; 69 

(47,3%) entre 70 a 79 anos e 26, (48,1%) entre 80 a 94 anos (p^0,9904). O ter casa para 

morar foi mais significativo entre os viúvos - com 75 (56,0%), do que entre os casados 84 

(42,0%), ( p=<),0()00), talvez devido a questão da autonomia.
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4- Ter vida afetiva emocional - Requerida por 90 (23,5%) dos idosos, para mensurar a 

sua qualidade de vida. Surpreendentemente, os homens, por uma pequena margem de 

diferença, valorizaram mais a vida afetiva emocional do que as mulheres. Este indicador 

recebeu adesão de 30 (24,6%) entre os homens e 60 (22.8%) entre as mulheres (p-'0.7015). 

Talvez decorra do fato de que os homens, conforme amostra da coorte de idosos, foram 

criados em outra dimensão de vida, e onde na sua época, não era culturalmente permitido aos 

homens exteriorizar o lado emocional com a naturalidade e intensidade das mulheres. A rotina 

do cuidado familiar era quase que entregue às mulheres; aos homens cabia, de forma bem 

cultural, a manutenção da casa, no sentindo de suprimento de insumos; talvez por isso, após a 

aposentadoria ou após o corte do trabalho, os homem se sintam mais isolados e carentes do 

que as mulheres. Na zona urbana e rural este indicador obteve presença de 57 (25,3%) e 32, 

(20,5%) respectivamente (p 0,2742) Quanto à idade ele se fez presente em 37 (20,0%) dos 

mais jovens, 39 (26,7%) dos idosos do meio e em 14 (25,9%) dos de idade avançada. Este 

indicador obteve maior frequência entre os viúvos com 37 (27,6%); entre os casados, com 45, 

(22,5%); e em outros (solteiros, desquitados, separados), com 8 (16,7%), (p™0,4386). Os 

viúvos sentem mais a carência afetiva já que conviveram com companheiro; o cuidar dos 

filhos, a dedicação dos netos, o findar a tarefa do cuidar, adquirem maior dimensão, levando- 

os ao desejo cie se tornarem queridos.

5- Ser respeitado ~ Coube-lhe a 5a colocação sendo citado por 84 (21,8%) dos idosos, - 

27 (22,1%) dos homens e 57 (2 1,7%) das mulheres. Este indicador foi verificado entre os 

residentes dos bairros: Antônio Bezerra, 19 (3 1,7%); Aldeota, 28 (23,5%); Henrique Jorge, 10 

(20,0%); Serrinha, 12 (17,4%); Parangaba, 8 (18,6%) e Meireles, 7 (15,9%). O resultado 

constituiu uma surpresa, por não se fazer presente nos instrumentos vistos sobre o assunto. 

Foi colocado face à observação, no dia a dia, de uma falta de respeito para com o idoso, em 

menor ou maior frequência.

6- Ter emprego/traMho - Este indicador obteve a 6a classificação entre os idosos, 

para mensuraçao de sua qualidade de vida, sendo citado por 71 (18,4%). Provavelmente, a 

esta altura da vida, pensar em trabalho seja uma forma de preencher o tempo, que dê 

satisfação e cumpra o papel de socialização. Não se deseja o trabalho de obrigação de 

cobrança e de responsabilidade mais intensa como ocorre com o pessoal de idade 

economicamente ativa. Os homens explicitaram o fato com 30 (24,6%) de adesões a este 

indicador, enquanto as mulheres contribuíram com 4! (15,6%), (pM),0341). Provavelmente, 

em uma coorte de idosos da geração de trabalho fora do lar parte das mulheres, o resultado 

fosse diferente. Nos idosos de origem urbana, a frequência deste indicador se fez presente em 
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37 (16,4%) e nos nascidos em areai rural, 34 (21,8%). O pessoal de 60 - 69 anos constituiu a 

sub-faixa de maior registro - 39 (2 1,1%); os de 70 a 79 anos, 24 (16,4%) e os de 80 a 89 anos 

caindo para 8 (14,8%), (p^0,4343). O interesse pelo trabalho decresceu com a sub-faixa de 

idade. O ter emprego se fez presente principalmente nos bairros mais pobres, onde as 

necessidades básicas não sào saciadas. Nos casados, este indicador foi mais representativo: 44 

(22,0%); entre os viúvos, 18 (13,4%) e nos demais estados civis, 9 (17,6%).

7- Ter segurança - O indicador ter segurança atingiu o valor de apenas 55 (14,3%) dos 

entrevistados, sendo ligeiramente maior entre as mulheres - 39 (14,8%) e 16 (13,1%)) entre os 

homens. Dos de origem urbana, e resultou em 33 (14,7%) e dos de origem rural, em 21 

(13,5%). Entre as faixas etárias se deu de forma semelhante sendo requisitadas por 27 (14,6%) 

entre os de 60 a 69 anos; 20 (13,7%) entre 70 a 79 anos e 8 (14,8%) entre os de 80 a 94 anos. 

Entre os casados, ele obteve maior frequência: 33 (16,5%); entre os viúvos, 18 (13,4%) e nos 

solteiros, 4 (13,8 %). O ter segu r an ç a fo i p r e fe r i d o por 9 (20,5 %) do s i dosos de Mei re I es, 12 

(17,4%) da Serrinha, 10 (16,7%) do Antônio Bezerra; 16 (13,4%) da Aldeota; 4 (8,0%) do 

He nr i que J o rge e 4 (9,3 %) da P a ranga b a, F oi requisitado também p o r, 20 (17,7%>) do pessoal 

do estrato social %V; 20 (19,8%) do “B” e 15 (8,9%) do “C”

8-Ter  satisfação pessoal e íuito-estima ~ Dos 385 idosos, 31 (8,1%) solicitaram este 

indicador para mensurar qualidade de vida, sendo pedido por 8 (6,6%) dos homens e 23 

(8,7%) das mulheres. Entre o pessoal de origem urbana ele se fez presente em 24 (10,7%) e 

en t r e os de o rige m ru r a 1, 6 (3,8 %). En tre as faí xas etárias, ao c. o rrên c i a fo í de 17 (9,2 %) entre 

os de 60 a 69 anos; 10 (6,8%) entre os de 70 a 79 anos e 4 (7,4%) entre os de 80 a 94 anos. 

Entre os viúvos ele ocorreu com 12 (9,0%) e, entre casados, com 17 (8.5%). A distribuição 

deste indicador por bairros se deu na Aldeota com 21 ('l 7,6%) e nos demais com valores 

i n s i g n i fi c a nt e s (p~0,0006).

9-Ter  íuãtoíwmiíi física - O indicador ter autonomia física - é por si só, uma fração do 

ter saúde, tendo-lhe sido reservada a 8:1 classificação, com 47 (12,2%). Talvez este indicador 

seja ainda um maior reforço à saúde, primeiro colocado. Entre os sexos, tornou-se um pouco 

mais solicitado entre as mulheres, com 34 (12,9%) do que entre os homens - 13 (10,7%). Para 

o pessoal nascido na zona rural, ele obteve lembrança de 25 (16,0%), maior do que o 

acontecido com o urbano 22 (9,8%). Como era de se esperar, a maior requisição ficou, com as 

pessoas, segundo idade 9 (16,7%), entre 80 e 94 anos; 15 (10,3%) entre 70 e 79 e 23, (17,4%) 

entre 60 e 69 anos. Entre os casados, ele atingiu 26 (13,0%) e, entre os viúvos, 16(1 1,9%). Os 
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bairros que mais elegeram este indicador foram Antônio Bezerra.., com I I (18,3%) e Serrinha, 

com 12 (17,4%)

HO-Ter hzer- Apenas 3.3 (8,6%) dos idosos o solicitaram. Acredita-se que o fato se deu, 

não por ser importante e sim porque só lhes cabia o direito de citar os 3 indicadores 

considerados mais importantes para mensurar a sua qualidade de vida. Ele atendeu a 11 

(9,0%) entre os homens e 22 (8,4%) entre as mulheres, sendo mais lembrado para os nascidos 

na área ruraI -16 (10,3%), em relação aos 17(7,6%) urbanos. Interessante é que o lazer foi 

mais desejado pelo pessoal entre 70 e 79 anos, com 16(11,0%), entre os de 80 a 94 anos, caiu 

para 4 (7,4%), ficando entre os mais jovens, de 60 a 69 anos, 13 (7,0%). A sua requisição se 

deu mais entre os viúvos ~13 (9,7%) e nos casados - 16 (8,0%). No estrato social “A”'’, 13 

(l 1,5%); rn? 7 (6,9%) e n# "C”, 13 (7,7%); entre os de zona rural, 16 (.10,3%) e nos de 

procedência urbana 17 (7,6%/), (pM),0061).

A tabela 33 exibe, em termos relativos, “o ter saúde" com menor indicação na 

Parangaba, onde predominam os idosos de 60-69 anos e com maior expressão, no Meireles, 

onde o pessoal é mais idoso.

Tabela 33 - Distribuição percentual dos indicadores sugeridos pelos idosos para 
avaliação da qualidade de vida, segundo o bairro de residência. Fortaleza, 
dezembro de 1997 a abril de 1998.

diferença para os 100.0% corresponde aos idosos que não sugeriram o referido indicador

Indicadores Setores Censitários
Aldeota
N-1T9

Meireles Parangaba Serrmha A.Bezer.
N-60

H. Jorge
N%50

Ter saúde percebida 83,2 95,5 69,8 88,4 88,3 78,0
Ter independência financeira 63,8 56,0 5 1,2 37,7 30,0 56,0
Ter casa para morar 24,4 50,0 48,8 66,7 60,0 58,0
d er vida afetiva emocional 21,8 22,7 27,9 18,8 10,0 46,0
Ser respeitado 23,5 15,9 18,6 17,4 31,7 20,0
Ter emprego trabalho 15,1 9,1 20,9 29,0 21,7 14,0
Sentir -se seguro 13,4 20,5 9,3 12,0 16,7 8,0
Ter autonomia física 10,1 6,8 9,3 17,4 18,3 10,0
Ter auto-estima 17,6 2,3 4,7 2,9 5,0 4,0
Ter lazer 14,3 2,3 7,0 1,4 15, 4,0
Ter paz 2,5 6,8 9,3 - 1,7 2,0
Participação política - - - 2,9 1,7 -

A tabela 33 - retrata a heterogeneidade, entre os bairros, na frequência eleita dos 

indicadores de mensuração da qualidade de vida. O ter emprego, no geral, parece constituir 

maior preocupação entre os bairros mais pobres, fazendo parte da luta pela sobrevivência dos 

mais humildes, em razão das necessidades básicas, não serem saciadas. A saúde teve menor
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importância na Parangaba, onde predomina o pessoal entre 60-69 anos e bem maior 

importância no Meireles, onde há maior expressão de pessoa! mais idoso.

Tabeh 34 - Resiiltiuüo geral dos índices de auto-avídmção dos idosos qwmto à soa
Qualidade de Vida. Fortaleza, dezembro de 1997 a abril de 1998.

Dimensões de Qualidade de Vida
N-
385

Auto-ava iação Teste
Satisfatório Não Satisfatório

N %
Atributos individuais
Autonomia e Independência familiar 385 296 76,9 89 23, l P=0.000()
Satisfação de viver e auto-estirna 382 274 71,7 108 28,3 P-0.0001
Estilo de vida 378 269 71,2 109 28,8 pmxootx)
Saúde 383 261 68,1 [ 09 31,9 P-0.0000
Condições Gerais de Vida 372 246 66,1 126 p=0.0000
Aspectos sociais e culturais 372 207 55,6 165 Zj. P=0.0000
Aspectos educacionais 380 196 5 1,6 184 48,4 PO.OOOO
Aspectos econômicos 379 178 47,0 201 53,0 P- 0.0000
Atributos do Contexto
1-Aspectos políticos e sociais 379 36 9,5 243 90,5 P=0,0000

A tabela 34, mostra que as cinco dimensões de qualidade de vida que obtiveram 

melhores índices, por ordem, foram: Autonomia e independência familiar, satisfação de viver 

e auto-estima, estilo de vida, saúde e condições gerais de vida.

As auio-avaiiações foram procedidas de todas as dimensões de Qualidade de Vida 

constantes no instrumento da pesquisa. As primeiras se referem aos atributos individuais 

componentes das dimensões: condições gerais de vida - englobando moradia, condições 

sanitárias, transporte, segurança e acesso à tecnologia; aspectos educacionais - restritos ao 

nível d e e sc o I a r i d a d e e à sat i s façã o d o idoso co m o seu n í ve I d e saber; aspe c tos e conômicos - 

contemplando a valorização que se tem com os itens de posse, estrato social renda individual 

e familiar; aspectos culturais - envolvendo toda uma condição social, amizade, solidão e 

participação de ventos sociais e culturais; a de saiisfaçào de viver e aulo-estima - 

compreendendo realização, felicidade, projeto de vida, auto-estima capacidade de solucionar 

os problemas; autonomia e independência familiar - incluindo capacidade de resolução dos 

problemas cotidianos e de administração do dinheiro; saúde - englobando plano de saúde, 

percepção da saúde, a saúde em relação aos outros, a satisfação com os serviços de saúde, 

vícios, hábitos saudáveis e comportamento diante de enfermidade, a dimensão estilo de vida - 

incorporando: padrão de comportamento, sexualidade, relacionamento amoroso e distração; a
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dimensão Autonomia e Independência Familiar agrupando ações fundamentais com a 

capacidade de realizar tarefas sozinho.

O nível de satisfação das pessoas com a sua vida encontrou na análise das dimensões os 

resultados expressos na tabela seguinte.

Trabalhou-se com médias, por ser quantitativamente diferente o número de 

entrevistados entre os bairros e estratos sociais. Observa-se grande diferença nos resultados 

dos atributos individuais entre os setores.

As melhores avaliações de Qualidade de Vida ocorreram na seguinte ordem: Aldeota, 

Meireles, Parangaba, Antônio Bezerra, Serrinha e Henrique Jorge.

Tabela 35 - Resumo de distribuição das médias do índice de Avaliação* da Qualidade de 
Vida dos Idosos segundo o seton Fortaleza dezembro de 1997 a abril de 1998

Dimerisoesà nriávels SETÓfÜõs Teste
Aldeota
N=119

Meirel
N~44

Parang.
N=43

Serrinha
N-69

H.Jorge
N-50

A.Bezer
N = 60

A- Atributos individuais 4,1 4,0 3,8 3,3 3,2 3J
1 “Condições Gerais de Vida 4.4 4.3 3.9 3.1 3,3 ) fc3 p=0.0000
2-Nível Educacional 4.1 4.2 3.3 2.8 2.6 2.7 p=0,0000
3-Aspesclos econômicos 3,9 3.7 3.6 3.1 2.6 3.0 p=0.0000
4-A.spectos sociais e culturais 4.0 3.8 3.8 3.0 3.4 3.0 p=0.0000
5-Satisf. de viver e auto-csüma 4.2 4.0 3.9 3,6 3.6 3.6 p=0.0000
6- Saúde 4.1 4.2 3.7 3.5 3.4 3.4 p-41.0000
7-Estito dc Vida 4.1 4.0 4.0 3.5 3.6 3.5 p=o.oooo
8-Autonomia c indep, Familiar 4.4 4.2 4.2 3.7 3.5 3.7 p=0.0000
B) Atributos do Contexto 2,4 2,6 2,8 2,5 2.4 2,8
1-Aspectos sociais e políticos 2 2 2.5 ? 7 2,4 2.3 2.7 prtl.0000

*A nota variava de l- mau, 2- Insuficiente, 3 - Regular 4- Bom e 5- ótimo

Tabela 36 - índice de auto ~ avaliação positiva de Qualidade de Vida dos Idosos por 
estrato sociaL Fortaleza dezembro de 1997 a abril de 1998,

Estralo s Sociais
Diinensues/làiriâveis ' "A'f . 'TF c D E Tesies

N % N 0//(> N % M % N %
A- Atributos Individuais 93,1 85,0 09.5 55,0 37,8
.1-Condições Gerais de Vida 20 100.0 85 92,4 80 81.6 30 54,5 28 26.9 Prtj.0000
2-Nível Educacional 20 100,0 8.1 87.1 56 55.4 21 36,8 .16 15.1 P=0.0000
3-Aspesctos econômicos 16 80.0 67 73.6 52 52.5 21 36.8 19 17.4 Prt).OO(H)
4-Aspcctos sociais c 18 94.7 68 74.7 59 60.2 25 46.3 3 5 32.7 P=0.(.)000

culturais
5-Sati.sfação de viver c auto- 19 95.0 79 86.8 72 72.0 41 70.7 60 54.5 P= 0.0000

estima
6- Saúde 17 85.0 79 84.0 74 74.0 32 56.1 56 50.9 P=0.0000
7-Estilo dc Vida 18 90.0 79 8 7. <8 78 78.8 37 64.9 54 49.5 Prtl.OOOO
8-Autonomia e 20 100,0 87 93.5 82 81.2 43 74.1 6.1 5 5,5 p=o.uono

1 ride pe u dè nc i a Fam i Üar
B) Atributos do Contexto 12,5 18,4 14,2 12,7 11,9
1 -Aspectos sociais e 1 5.0 6 17.1 9 9.2 6 10.5 13 12.0 -

políticos
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A tabela 36, traduz o índice de autoavaliação positiva dos idosos com as suas 

próprias vidas., mostrando muitas diferenças entre os estratos sociais, tanto na taxa geral, 

como não podia deixar de ser diferente, nas particularidades.

Tíibéh 37 ~ Distríbidção das médias dos índices de aiíto-avídiação dos idosos por estrato 
sociaL Fortaleza dezembro de 19997 a abril de 1998

Oínienwes/variiáveís ESTRATO SOCIAL
A/V '■■■ ■ ■_■■■■■ d.'//?/-: \ i VV7'-- < -:ú ■ 7 ;A 0 Á' ':

A B C D

Á~ Atributos Individuais

1-Condições Gerais de Vida 4,65 4,46 3,96 3,44 3,11 p-0,0 000

2-Nível Educacional 4,90 4,26 3,49 3,1 l 2,47 p=0,0000

3-Aspesctos econômicos 3,90 3,91 3,56 3,18 2,73 p-0,0000

4-Aspectos sociais e culturais 4,42 4,07 3,59 3,33 3,06 1) 0,0000

5-Satisfação de viver e auto-estima 4,45 4,19 3,89 3,85 3,49 p-0,0000

6- Saúde 4,20 4,14 3,87 3,54 3,43 p-0.0000

“/-Estilo de Vida 4,30 4.22 3,95 3,63 3,,44 p-0.0000

8-Autonomia e Independência Familiar 4,75 4,41 4,14 3,85 3,52 p-0.0000

13) Atributos do Contexto

1-Aspectos sociais e políticos 1,90 2,34 2,38 2 4? 2,65 p-0,0000

Vale salientar, que estes valores médios, muito embora, pareçam próximos a primeira 

leitura são no entanto muito distantes, por serem trabalhados sobre índices que já incorporam 

várias taxas na sua composição.
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5 DISCUSSÃO

A discussão está focalizada nos resultados encontrados na pesquisa. Este estudo se 

propôs fornecer informações sobre a qualidade de vida das pessoas amostradas, a buscar 

indicadores referendados por este segmento populacional pesquisado, a conhecer as variáveis 

que influenciam, de forma positiva ou negativa, a qualidade de vida dos idosos e, ainda, 

fornecer um perfil da população idosa de estudo, em Fortaleza. Os resultados poderão ser 

muito úteis aos serviços de saúde, às pessoas da terceira idade, em particular e a muitos dos 

interessados na questão do idoso, de forma global. Eles mostram, estatisticamente, que 

população idosa não forma um todo homogêneo. Ela é heterogênea e complexa. Este estudo 

dá outra percepção ao idoso que não apenas doença, morte, sofrimento e miséria. Por que os 

estudos sobre população idosa são, em geral centralizados no negativismo? Não existe 

somente a população idosa segregada, abandonada, desassistida, pobre e carente. Há várias 

realidades, dependendo do segmento social e dos aspectos a serem trabalhados. Deve-se notar, 

também, que nos serviços trabalha-se principalmente com indicadores gerais que apenas 

representam médias globais da população.

Os conceitos de qualidade de vida se direcionam para um lado positivo, o da boa 

qualidade de vida e não para um estado. Também os trabalhos sobre qualidade de vida não 

trazem, em geral, uma visão holistica humana em uma sociedade; muitas vezes, trazem 

apenas o nome no titulo. Os cio setor saúde são muito centrados na doença, particularmente 

nas áreas de oncologia, reumatologia e psiquiatria; os econômicos tendem para uma visão de 

consumo de bens e serviços. Sendo assim, buscou-se discutir resultados deste estudo com os 

marcos referenciais de outros trabalhos a comparar:

Em Fortaleza, em se comparando os resultados censitários de 1991 e a contagem 

populacional em 1996, revelaram este que: a faixa etária de 0-14 anos totalizava 601.622 

(34,0%) pessoas, em 1991, cresceu, em termos absolutos para 618.991 habitantes e, no 

entanto, decresceu em termos proporcionais de representatividade, para (31,5%), no referido 

período.

Não obstante, a faixa etária de 15-59 anos que compreendia 1.054.229 (59,6%) 

habitantes, passou para 1.210.030 (61,6%), mostrando crescimento numérico e relativo. Este 

grupo compreende a população dos futuros idosos, já nascidos, para os próximos anos. 

Verificou-se também um crescimento, em termos absolutos e relativos da população de 60 

anos ou mais, passando de I 12.716 (6,4%) em 1991, para 131.550 (6,7%) em 1996.
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A razão de dependência dos idosos, em Fortaleza, elevou-se de 7,8%, em 1991, para 

10,9%, em 1996. No entanto, este índice foi compensado devido o declínio da razão de 

dependência total que caiu de 64,9%, para 62,09o, decorrente da subtração relativa da 

população de 0-14 anos. Está portanto ocorrendo um aumento relativo da população idosa, em 

relação à idade produtiva. Este indicador tem relevância no custo financeiro da população 

dependente. Referidos valores acompanham a tendência de comportamento da realidade 

brasileira, e?<igindo do pais e da sociedade uma melhor preparação a esta nova e irreversível 

situação.

Entre os gêneros, a população idosa se diferencia nos valores quantitativos e 

relativos. Dos entrevistados, 122 (31,7%) são hornens e 263 (68,3%) mulheres. A velhice é 

predominantemente feminina. Isto gera altas taxas de viuvez. Esta relação proporcional, 

encontrada na pesquisa, está de acordo com as estatísticas de idosos existentes na literatura. 

Os resultados também têm apoio nas históricas estatísticas de mortalidade, entre os gêneros. 

Veras,( 1994, p. 114) relata um acúmulo de mulheres idosas nos 3 bairros pesquisados no Rio 

de Janeiro: 63,62% do gênero feminino, em Copacabana; 59,07%, no Meier e 56,76%, em 

Santa Cruz, completam o gênero masculino, em cerca de 1/3 do feminino.

Estabelecendo comparação entre os resultados desta pesquisa, qualidade de vida do 

idoso em Fortaleza, quanto às variáveis da população: gênero (68,3% feminina) e estado civil 

(51,9% casados e 34,8% viúvos), denota-se que os índices estão próximos aos encontrados na 

epidemiologia da terceira idade, realizada em Pelotas - RS (61,9% de população feminina, 

54,7% de casados e 32,4 de viúvos), apresentado por Leite Neto et al (1993 p.25). As três 

outras pesquisas referidas mostram a predominância feminina na velhice, mormente nas 

idades avançadas. Esta estatística é compatível com a literatura internacional. Este fato 

decorre de ser mais elevada a expectativa de vida ao nascer entre as mulheres do que entre os 

homens. Historicamente, isso significa, menor mortalidade, embora seja maior a morbidade. 

A OMS, (1984, p. 25) publicou as percentagens, em 1970, de viúvos entre os gêneros 

masculino e feminino, assim representados: no Kênia, 7,5% e 51,0%; no Japão, 16,6% e 

56,6%; no México, .10,8% e 36,6%; no Canadá, 12,7% e 41,6% e na França, 14,5 e 41,5% 

(Fonte Meyers, G.C. y Nathanson, C;1 Aging and the Family. World statistics quarterly, 35: 

225-238 (1982).

Dos 134 viúvos pesquisados, as mulheres participaram em 122 (91,0%), 

representando a quase a totalidade deste estado civil O contingente de viúvas se avoluma na 

velhice, aumentando as discrepâncias numéricas entre os gêneros. As mulheres viúvas desta



______ ___ __ discussão 150 

geração, também, pior uma série de fatores, permanecem em geral viúvas, enquanto os homens 

refazem, com maior frequência, a sua vida conjugal. Os preconceitos sociais jogados 

socialmente, incorporados e sedimentados pelas idosas, rotulam condutas e impedem muitas 

de transpor os limites do coletivo/índividual, através de novo casamento. Isto se torna mais 

difícil quando o pretendente, em relação a mulher, for mais jovem.

A idade também subtrai as oportunidades de recasamento, principal mente, para as 

mulheres. Há uma valorização do jovem, da forma física e do ser produtivo na sociedade. 

Dificulta, ainda mais, os novos casamentos, o aumento da idade e, principalmente, quando se 

tem filhos a criar, em geral, eles costumam interferir no relacionamento da mãe. Âs chances, 

em conjunto, de que estas mulheres terão que enfrentar sozinhas as idades avançadas, sem o 

marido/companheiro, são bem maiores do que as encontradas entre os homens. Isto foi 

revelado pelas estatísticas referidas.

Com a viuvez, provêm perdas emocionais afetivas fortes e, quase sempre, 

financeiras, limitações sociais e de lazer. A viuvez conduz a família monoparentais, quando o 

cônjuge vivo tem poder aquisitivo e capacidade física e mental. Ela costuma levar essa 

geração de mulheres a assumirem o comando da família sem que, estejam sequer preparadas 

para esta tarefa. Ocorre também que, com a morte do companheiro, quase sempre há perdas 

sociais, emocionais e econômicas, interferindo na qualidade de vida. A viuvez subtrai, em 

geral, os contatos sociais e as emoções pessoais. Outras vezes, os idosos, não por opção, vão
.si**'

ter que morar com filhos, genros e/ou netos e sim, por circunstâncias obrigatórias financeiras.

Veras (1994 p.49) aponta que “a velhice, para as mulheres, está habitualmente 

associada á viuvez, renda reduzida, maior pobreza, um risco maior de saúde frágil e de 

institucionalização.”

Os homens, quando viúvos, costumam, com mais frequência, refazer o lado 

sentimental. Tem maiores oportunidades de casar novamente, inclusive com pessoas bem 

mais jovens. Por outro lado, a proporção de homens solteiros, nesta idade, é muito reduzida, 

decorrente da longevidade diferenciada entre homens e mulheres. As estatísticas da saúde 

mostram que os homens morrem mais cedo do que as mulheres. Existem outros fatores sociais 

que reduzem as possibilidades de casamento e de recasamento para as mulheres.

Goldstein e Neri, em uma pesquisa com 173 adultos de 45-79 anos, participantes de 

um programa de educação continuada (SESC), encontrou 58% dos informantes, vivendo com 

o c ô n j ug e e d o s 2 8 % d e v i ú vos, 90% e r a m mulheres (1993, p. 114).
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No estado civil casado ou com união estável, a pesquisa demonstrou, dentro do grupo 

específico, por gênero, 78,7% de homens casados e apenas 39,5% de mulheres. Há diferença 

na relação homem mulher em todas as faixas de idade, principalmente na mais avançada. Este 

resultado acha-se apoiado, invariavelmente, em toda a literatura envolvendo pessoas idosas e 

grupos familiares.

Em Piava - Havana, Aiz, (1988 p. 43) encontrou também 91,1% de viúvos do sexo 

feminino, representando 1/3 da amostra e no estado civil de casado 75,5% dos homens e 

32,5% das mulheres; esses resultados são bem semelhantes ao deste trabalho. Também em 

Ekasília o IBGE revelou, em 1991, que dos idosos casados 81,0% são .homens e 35,4% 

mulheres. Esta diferença numérica, forte mente acentuada entre os sexos, gera importantes 

consequências sociais, culturais econômicas.

Quanto à questão da moradia, observa-se que a casa própria constitui um dos sonhos 

das pessoas idosas pesquisadas. Havia muita expressão de tristeza dos que diziam ter 

trabalhado a vida inteira, sem que hoje possuíssem um teto para morar. A aquisição de casa 

própria, portanto, constitui o projeto de grande parte dos idosos, embora os preços da 

moradia estejam proibitivos em relação ao salário de mercado. A moradia é defesa da pessoa, 

em relação ao meio ambiente, representando aconchego e segurança na velhice.

Veras (1994, p. 36) refere-se aos brasileiros muito pobres que se amontoam em 

favelas e vivem uma existência precária à beira do desespero. Este fato também foi visto no 

decorrer da pesquisa, em Fortaleza, no trecho pesquisado às margens do «io Maranguapinho, 

onde a população vive em precárias condições e, às vezes, temerosa quanto a possível 

enchente.

A habitação própria tem cobertura de 316 (82,1%) dos idosos amostrados, em 

Fortaleza, resultado semelhante aos 400 (87,3) encontrados em Pelotas, Leite Neto et al 

(1993 p.33).

O aluguel consome parcela substancial dos salários dos estratos sociais “D/E% 

sobrando-lhes muito pouco para fazer face às demais despesas essenciais, tais como: 

alimentação, vestuário, água, luz e remédios. Por esta e por outras razões, a aquisição da casa 

própria constitui a principal preocupação e o projeto de vida, por excelência, de muitos 

idosos. Os resultados alusivos à aquisição da casa própria, por bairro, ensejam essas 

peculiaridades: He n ri que Jorge, 44 (88, 0%); S erri nh a, 60 (87,0%); Parangaba, 31 (72,1 %), 

enquanto que na Aldeota e no Meireles, bairros abastados, resultaram em 104 (87.4%) e 30
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(68,2%), respectivamente. Há muitas pessoas em condições de pagar de aluguel, em local e 

nas condições de moradia desejados, entretanto não o fariam se adquirido o imóvel. As 

variáveis casa própria e bairro de residência do idoso apresentaram relação estatística 

significante. 0 padrão sócio econômico destes bairros são bem heterogêneo.

Na sua pesquisa, Veras (1994, p. 202) propôs para Copacabana, no Rio de Janeiro, 

residências para idosos, considerando que ali muitos deles vivem sozinhos, fazendo parte da 

estrutura que etária revelou um aumento de pessoas muito velhas, com demência.

Hoje, apesar dos problemas operacionais e de custo, já há necessidade de residência 

geriátrica. Ela subtrai custos de manutenção dos idosos que moram sozinhos, leva o pessoal 

de idade avançada a manter convivência com outras pessoas semelhantes, sendo portante 

importante, do ponto de vista físico e psíquico. O assunto não foi objeto desta pesquisa, mas 

se sabe que aqui, em Fortaleza, há muitos idosos em instituições, alguns por impossibilidade 

econômica de manutenção e outros até pelo abandono da família. A residência geriátrica daria 

uma qualidade melhor de vida a este contingente populacional.

Na questão de saneamento, os dados mostraram que os serviços públicos caminham 

atrelado, aos bairros de maior poder aquisitivo, de maior poder de barganha e de maior 

retorno financeiro, independente dos indicadores do perfil epidemiológico da população. Ter 

água de abastecimento público e privada sanitária, constituem condições mínimas de vida, 

necessárias ao bem estar. O idosonào pode ir buscar água fora de casa.

zMgumas considerações sobre o sistema de transporte público, por certo, merecem 

destaque.

Sair de casa para diversão ou afazeres, constitui uma das necessidades da pessoa 

humana. Dos idosos pesquisados, 180 (46,8%) informaram que circulam pelo sistema de 

transporte urbano..ônibus.

Rozestraten, (1993 p, 159) referindo-se à Holanda, informa que elevado número de 

idosos utiliza a bicicleta como transporte e grande parte se mobiliza a pé, sendo o transporte 

público utilizado por 5,4% dos homens e 12,4% das mulheres.

Em Fortaleza não há ciclovias e o trânsito é por demais perigoso para que usuários 

de bicicleta, não se sintam inclinados a preferir ônibus, como meio de transporte.
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0 serviço de transporte público, ônibus, como foi referido por alguns idosos, 

apresenta impropriedades originárias umas do próprio veículo e outras do sistema, tornando 

inadequado ao atendimento das características de pessoas mais idosas. Erte não oferece ao 

idoso segurança quanto ao uso, devido aos fatores: escadas altas, dificultando o embarque e o 

desembarque dos idosos; contingente populacional, apresentando lentidão ao se movimentar, 

característica geral das pessoas que vivem muito. Pressa do condutor do veículo, quanto à 

rigidez do cumprimento de horário junto aos terminais de ônibus. Este conjunto de variáveis 

deixam estas pessoas vulneráveis a quedas. No caso dos idosos, elas podem representar um 

efeito complicador. As quedas em pessoas de idade avançada, não raro, provocam fraturas 

que, relacionadas ao problema da osteosporose, muito comum entre os idosos, podem 

dificultar a cicatrização da parte afetada, comprometendo a sua qualidade de vida, quando não 

os levam à morte.

O piso dos transportes coletivos, em geral, sendo metálico, torna-se liso com o uso, e 

escorregadio. Isso se verifica, principal mente, quando das freadas bruscas dos veículos. 

Temerosos de acidentes, muitos dos idosos limitam as suas saídas extra-bairros, ás 

necessidades fundamentais. Muitos deixam de fazer suas visitas, bem como resolver seus 

problemas, como afirmaram, delegando estas tarefas aos filhos.

Nas deficiências numéricas dos sistemas de transportes coletivos, tem-se: demandas 

por passageiros em pé, nas horas de maior movimento, o que é desumano. Os circulantes 

correm o risco de acidentes e chegam exaustos em casa. O horário a ser cumprido pelos 

motoristas dos ônibus, junto aos terminais de transportes coletivos é, por exigência muito 

rígido. Torna-se dific.il o cumprimento nas horas de grande fluxo de veículos nas ruas, 

fazendo com que os motoristas minimizem o tempo de embarque e desembarque de 

passageiros. Vale ressaltar que estes indicadores não são compatíveis com a qualidade de 

transporte público desejada pela população idosa.

O não sair de casa entra em cena o delegar afazeres externos vai, gradativamente, 

reduzindo a auto-determinação dos idosos. O pedestre também corre um grande risco de ser 

acidentado por algum veículo, porquanto a engenharia do trânsito não ajuda e a percepção do 

idoso é deficiente, sendo suas respostas aos estímulos, bastante lenta.

Rozestraten, (1993 plóí) comenta "que as pesquisas dos países escandinavos 

verificaram que os idosos são responsáveis pelos mais altos índices de acidentes.
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Ramos apud Veras (1994, p. 128), em pesquisa realizada, apontou o transporte 

público como questão importante para os idosos do Brasil. Também o próprio Veras, no Rio 

de Janeiro, informou que os idosos além do problema econômico, enfrentam um outro, 

também muito sério: a falta de transporte e sua ineficiência.

O nível de instrução dos idosos de Fortaleza, põe em evidência o fato da região ser 

subdesenvolvida e com grandes diferenças internas.

Dos idosos entrevistados, 83 (21,6%) não têm instrução e apenas 45 (.11,7%) 

concluiram o curso superior. Este dado reproduz a realidade brasileira educacional com 

discrepância na base da pirâmide, entre os que ingressam na escola e os que concluem o curso 

superior,

Merece citar que, de acordo com o esperado, ocorreu uma relação direta entre nível 

de escolaridade e níveis de auto-avaliação obtidos pelos idosos, em todas as dimensões de 

qualidade de vida.(tabela 9). A educação mostrou ser uma alavanca geradora das condições de 

qualidade de vida desde segmento populacional.

Diversamente desta pesquisa que de forma aleatória inclui todos os estratos sociais, 

o artigo de Goldstein e Neri (1993, p, 114), tratando das salas próprias de educação continuada 

(há portanto, um grupo já engajado em grupos de convivência de Universidades de Terceira 

Idade), informa que 41% tinham o 2o grau, 37% o Io grau e 22% o 3o grau completo.

Ainda, segundo dados de Aiz (1988, nos anexos), no distrito de Playa foi encontrado, 

entre idosos de 60 anos e mais, a seguinte sequência: sem escolaridade, 14%; com 1° grau, 

69%; com 2o grau, 15% e com 3o grau, 3,1%.

.A preocupação com a ocupação do idoso fez surgir a Universidade da Terceira Idade 

(UTI), em Toulouse, em 1973, direcionada para o ensino e a pesquisa, envolvendo a 

população idosa. Hoje, a UTI, já foi implantada em várias capitais brasileiras, recebendo 

idosos de todos os níveis educacionais. Eia tem um papel muito importante na socialização do 

idoso, contribuindo, como se comenta, no combate à solidão e à depressão. Precisa-se, no 

entanto, ter o cuidado necessário para que o idoso não deixe de ser visto como um ser 

complexo e passe então a ser confundido com um novo mercado produtivo, aberto à 

exploração, por parte de empreendedores de venda de serviços.

Também os aspectos econômicos-financeiros foram objeto de comparação e de 

discussão. Muitos dos idosos têm deficientes condições materiais, intrinsecamente 
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relacionadas com a sobrevivência; consequentemente, passam por diferentes tipos e graus de 

privação que provocam perda da qualidade de vida. A luta cotidiana e o sofrimento imposto 

na forma de viver, acelera o desgaste orgânico destas pessoas.

A grande maioria dos pesquisados tinha, como renda, o salário mínimo vigente na 

época, igual a R$120,00 u Eèste valor não é suficiente para pagar o aluguel, a alimentação, a 

água, a luz e os medicamentos.

Veras (1994, p. .1 l I) utilizando um questionário de multivariáveis aplicado no Rio de 

Janeiro, de julho de 1988 a agosto de 1989, encontrou as melhores taxas de renda em 

C o pacaba na, o n d e 6 2 % dos idos o s g an ha v a m a c i m a d e 400 dólares e apenas 11,2 8% t i n.h a m 

uma renda de menos de 150 dólares. Ja no bairro de Santa Cruz (mais pobre) 77,66% 

ganhavam menos de 150 dólares e apenas 5,32% percebiam rendimentos acima de 400 

dólares Algo semelhante ocorre em Fortaleza, segundo ciados da presente pesquisa: o salário 

máximo encontrado próprio entre idosos, atingiu R$8.000,00 e ocasionou um grande desvio 

padrão em torno dos valores médios, principalmente na Aldeota e no Meireles e entre os 

estratos sociais “A’7 e “IV1 onde foram encontrados, em elevada proporção, (cerca de 50,0%) 

ganhos de mais de 10 salários, enquanto nos bairros Parangaba e Serrinha deu-se o inverso: 

cerca de 50,0% ganham menos de 2 salários mínimos.

Vale ressaltar que a pobreza passa a caracterizar a população idosa porque sobe o 

número de benefícios com a*previdência. No entanto, as despesas médias dos benefícios 

sofrem variações negativas; 90% dos idosos, em 1988, no Brasil, recebiam até 2,5 salários.

Os diferentes níveis de satisfação cios idosos com as condições econômicas estão 

marcados pelas profundas diferenças de renda, de exploração cio produto do trabalho do 

homem, pelo próprio homem, em toda a sua fase produtiva. A pesquisa encontrou extremos: 

prédios cie apartamentos um por andar, com todo o conforto e beleza nos bairros de alto poder 

aquisitivo e, nos de baixo poder de compra, pessoas que às 10 horas ainda não tinham com 

que se alimentar. O viver miserável cie muitos dos idosos constitui uma agressão à dignidade e 

ao bem maior - a vicia, que é um direito natural de todo ser humano.

O problema da condição cie vida do idoso tem origem na grande valorização do 

capital sobre o homem e nas decisões de política macro-econômicas. A concentração da renda 

foi nitidamente detectada na pesquisa, através da discrepância de resultados entre Aldeota e 

Meireles, em relação aos demais bairros trabalhados. Interessante é que, em geral, as pessoas

Preços de maio de 1997
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não estão bem satisfeitas com os seus vencí mentos/pro ventos mensais. Até mesmo nestes 

setores acima citados, o índices da auto-avaliaçao de satisfação com as condições econômicas 

resultaram em 73.,5% e 61,9%. Nos demais bairros, o nível de insatisfação manifestado na 

auto-avaliação das condições econômicas se traduz com esses dados: Henrique Jorge 83,3%; 

Antônio Bezerra, 78,3%; na Serrinha, 69?6% e Parangaba, 44,2%. Há, portanto, uma forte 

significància estatística entre o local de moradia e o nível de satisfação das pessoas com as 

suas condições econômicas. Aliás, excluindo a dimensão nível educacional, dentre todas as 

demais auto-avaliaçoes dos atributos individuais de qualidade de vida, foi esta, a que mais 

baixo índice alcançou.

Os três primeiros bairros concentram as categorias sociais ÍSD/E” amostradas, que 

foram detentoras de 75,9% de insatisfação com as condições sócio-econômicas. Entre todas 

as faixas de idade estudadas, os idosos que obtiveram o melhor índice de auto-avalíação das 

condições econômicas foram os de 80 anos e mais, com resultados de 55,6% de satisfação.

Pergunta-se: quais serão as condições da nova geração de idosos, com este 

achai a mento salarial e com o grande número de desempregados?

Hoje, constitui um desafio do envelhecimento brasileiro, garantir as condições 

fundamentais de dignidade na velhice e qualidade de vida.

Sentiu-se, no Meireles, no decorrer da pesquisa, uma preocupação dos idosos com a 

subtração de seus proventos, ocasionando uma perda do poder de compra, por parte dessas 

pessoas. Nos mais bairros pobres, ouviu-se queixa constante quanto à falta de recursos para a 

manutenção de moradia e suprimento de necessidades básicas.

A velhice passou a ser uma questão política, determinada no limite do afastamento 

do tempo de trabalho, no fechamento do mercado de trabalho para o idoso e na redução do 

salário do aposentado. A aposentadoria, hoje, representa um temor, pela perda da qualidade de 

vida, tanto em bens materiais, como em desvalorização cio indivíduo.

Veras (4994 p.45) comenta que a pobreza é outra característica amarga da velhice. 

Diz que apesar da heterogeneidade dos idosos, estas pessoas são, em geral, menos 

aquinhoadas economicamente do que os adultos mais jovens, na mesma população.

O conjunto dos aspectos sociais e culturais desta pesquisa ficou restrito às variáveis: 

nível da satisfação do idoso com as condições sociais, amizades, solidão e participação em 

eventos de qualquer natureza. Houve um nível de aceitação geral das condições sociais de 335 
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(87%). Uma taxa surpreendente., uma vez que, nas estratifícações sociais, os estratos '"D” e 

%% envolveram 168 pessoas.

Entre os idosos que não aceitaram suas condições sociais, 35 (71,4%) estão entre os 

estratos sociais “D” e “E” e só 81 (16,3%) pertencem ao estrato social X” A aceitação das 

condições sociais mostrou uma associação estatística significativa entre esta variável e estrato 

social

A aceitação das condições de vida difere de acomodação. No aceitar, há 

consentimento, uma busca do objeto desejado, mensurado nos limites possíveis de êxito, Na 

acomodação não há busca, espera-se.

A aceitação da vida mostrou uma associação estatística com estrato social 

significativa. Quem pertence aos estratos sociais mais privilegiadas, tem nível de aceitação 

das condições sociais entre 92,1% e 94,7%, resultado superior aos estratos sociais menos 

favorecidas economicamente, cujos limites foram 77,6% e 80,0%. E sabido que as condições 

sociais de vida favorecem os relacionamentos sociais, porém elas não excluem a importância 

d o s d e ma i s fa t o re s. O sabe r se re 1 ac io n a r, a ca p a c i d ad e d e faz e r e m a nt er o s a m i gos de ve m ser 

imprescindíveis também a uma convivência social mais ativa. As amizades contribuem para 

melhorar o nível de satisfação das pessoas com a vida.

Para Helen Bee (1997) ctpud Vitola (1998 p,81), '"há muitas evidências de que as 

amizades constituem relevantes ingredientes na satisfação geral da vida e na auto-estima de 

adultos mais velhos”. Elas são vínculos fortes e afetivos com outras pessoas.

Também outras pesquisas realizadas por Carter e Megoldrik (1995) e comentadas por 

Vitola (1998 p. 82), acrescentam que "as amizades femininas íntimas estão em segundo lugar 

em importância de vida, perdendo somente para a saúde”.

Quando se fala em amizade, está se falando de afeição, de vínculos afetivos..

A literatura define '' ví na do como a tendência da existência humana pctt 'a, fazer 

laços. fortes e afêtii'os com pessoas especiais"(BrowIby, 1977 apiid Rickel inan ei a1, 1994 - 

p. 68 tradução).

A pesquisa, em questão, revelou que dos 385 idosos, 108 (28,1%) revelaram não 

gostar de fazer novos amigos. Este dado, provavelmente, revela a coerência do idoso com ele 

mesmo. A pessoa se relaciona com quem, realmente, lhe dá prazer. O idoso está mais voltado
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para a sua interiorização. Este resultado coerente com o que está na literatura, é unânime em 

afirmar: na velhice, há redução de contatos sociais; já que os idosos são seletivos nas suas 

amizades. Eles gostam de vínculos fortes e confiáveis que lhes deem prazer. As amizades são 

de grande importância, oferecem suporte social, completam a família, principaímente nos 

momentos difíceis.

Dentro o processo seletivo de amigos, a família ressurge de forma apaixonada. O 

convívio social deste contingente populacional pesquisado tem forte vínculo familiar nas suas 

amizades. Na seleção de amizade do idoso, a família foi preferida por 288 (74,8%), seguida., 

da vizinhança por 178 (46,3%), No complexo de preferência no processo seletivo de 

amizades, os homens atingiram a 87 (71,3%) enquanto que as mulheres chegaram a 201 

(76,4%), sendo resultados bastantes próximos, em termos percentuais, entre os gêneros. 

Distribuídos por estratos sociais, os resultados foram os seguintes: no estrato “A" 18 (90,0%); 

no “B”, 76 (81,7%); no UC’\ 75 (74,3%); no “DA 39 (67,2%) e no 77 (70,0%). Por 

bairro, os índices revelados nas estatísticas ocorreram assim: Na Aldeota, 104 (87,4%); no 

Meireles, 34 (77,3%); na Parangaba, 21 (48,8 %); no Antônio Bezerra, 47 (78,3%), no 

Henrique Jorge, 31 (62,0%) e na Serrinha, 51 (73,9%). Esta preferência, por faixa etária, se 

deu entre 60-69 anos, com 132 (71,3%) idosos; de 70-79 anos, resultaram l I 1 (70,0%) e de 

80 e mais anos, 45 (83,3%). Houve, real mente, uma elevação de seleção de amigos na família 

entre o grupo mais idoso, talvez porque, nesta fase, a família signifique o suporte e amparo 

nas necessidades.

A taxa encontrada entre os idosos pesquisados de seleção de seus amigos na família, 

e st á e m c o n so n â n c i a c o m o af. r m a d o p o r (B o w I by upud R i c k e l m e n, 1994 p. 6 8): o s idosos 

mais velhos acham cada vez mais importante preservar as ligações entre os membros do 

grupo básico familiar.

É possível, no entanto, que estes resultados tenham a ver com o tamanho da prole de 

suas famílias. Os idosos, desta geração, em geral, pertencem a famílias numerosas, onde não 

há necessidade de se buscar amizades fora do clã. Os amigos alheios à origem familiar, 

podem ser concessões feitas por afinidades. Pode acontecer, ainda, que tal fundamento, 

decorra do já citado processo altamente seletivo de fazer amigos. Nesta etapa da vida, os 

interesses de poder e profissionais, já perderam a empolgação fervorosa. Há mais espaço para 

as amizades, para a verdade, para o seu eu, fazendo emergir relações basicamente por 

a fi 11 i d a d e s r e c i p r o c a s.
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Lê-se, na expressão dos idosos, um forte vínculo com os descendentes, sendo grande 

a valorização de filhos e netos. Os depoimentos, na aplicação dos questionários, revelaram a 

família, notadamente filhos, como cerne do prazer, da companhia dos referidos idosos. Talvez 

isto aconteça por constituir o vinculo afetivo mais profundo, dando-lhes segurança emocional 

e, de certa forma, uma garantia de assistência nas necessidades. Acredita-se que o 

relacionamento familiar saudável e afetuoso ofereça suporte emocional ao enfrenta mento de 

situações difíceis, tais como decaimento tísico e orgânico.

Pesquisas realizadas com pessoas idosas, sobre vínculo e qualidade de vida, em 

residências masculinas indicam que: pessoas que se mantêm perto de irmãos, tendem a 

reparar conditos (Ciei rei li, 1985, Gol d 1987 apud RicKelmen 1997, p. 68). Aliás, isto já era 

empiricamente comprovado em situações difíceis da vida.

A literatura internacional afirma que, igualmente aos adultos, os idosos acham 

fundamental preservar os elos de ligação entre os membros do grupo familiar básico. Outras 

Pesquisas realizadas também indicam o relacionamento de irmãos, na tentativa de reparar 

conditos.

Por outro lado, talvez o relacionamento na família não apresente uma transcendência., 

por falta de oportunidades. A vida dos adultos desta geração está hoje caracterizada em um 

ambiente de trabalho fora de casa, de correría na resolução dos problemas e de manutenção da 

vida, criando oportunidade de compartilhar vivências e de gerar reciprocidade. Muitos idosos 

desta geração ficarão assim excluídos de momentos com os filhos e de receber uma 

assistência mais eficaz. Por outro lado, as amizades não sanguíneas substituem as atenções, 

cuidados recíprocos e oferecem prazer de convivência.

Na velhice não deve haver distanciamento dos amigos. As relações de afinidades são 

prazerosas e devem ser mantidas. Dos idosos, em geral, 228 (83,8%) receberam ou fizeram ou 

visitaram algum amigo durante o mês. Infelizmente, entre os mais pobres, os resultados, 

atestam que, as pessoas que percebem até 1 salário mínimo 56,8% delas não fizeram ou 

receberam visitas durante o mês.

Os homens, possivelmente, em decorrência do próprio aspecto cultural, das 

condições sociais e de realização na vida, fizeram auto avaliação de suas vidas um pouco 

melhor do que as mulheres. No entanto, os idosos de bairros, de bom e razoável poder 

aquisitivo que realizaram auto-avaliação de suas condições sociais de vida o fizeram muito 
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melhor do que os outros, em torno de duas a três vezes, evidenciando a força do dinheiro na 

qualidade de vida

A falta de contato, entre as pessoas que se afinam, gera, neste contingente 

populacional, muita solidão.

Veras (1994, p.49) constatou, no Rio de Janeiro, que os problemas sociais mais 

significativos entre as mulheres mais velhas são a solidão, a pobreza e a privação social. Esta 

constatação, se torna ainda mais evidente quando se trata de estrato social economicamente 

menos favorecido.

O sentimento de solidão entre os idosos, foi bem expressivo. Evidenciou-se em 138 

(35,8%), sendo que nos nascidos em Fortaleza, esta taxa atingiu apenas 16,7% e nos idosos 

originados dos demais locais, chegou a 83,3%. O índice geral de solidão encontrado, 

apresenta-se alto, merecendo, em outras pesquisas, maior aprofundamento das suas causas e 

das suas consequências em pesquisas posteriores.

Estabelecendo um confronto com Leite Neto e/ a! (1993, p.28), o sentir solidão, e. 

Pelotas atingiu 29,1% , taxa elevada de detecção, no entanto bem inferior a de Fortaleza. A 

solidão é uma variável muito importante para quem também estuda depressão.

A solidão torna as pessoas vulneráveis às suas prováveis consequências: desânimo, 

acomodação, subtração cia satisfifçao de viver pela perda de contatos signifacativos, redução 

do nível de qualidade de vida entre as pessoas e, em maior gravidade, dentre outras, a 

depressão.

M ey e r e G ro ss (1976) apu d S a d i gu r s k i e O l i ve i r a (1993, p .91) fazem re ferên c í as ao 

sentimento de solidão dos idosos, em razão da dificuldade de relacionamentos humanos no 

passado.

A solidão, em geral, decorre também das perdas ocorridas na história de vida destes 

idosos, tais como: morte cie ancestrais, de cônjuge e de descendentes. As pessoas ainda podem 

sentir clesassisticlas da presença e carinho dos filhos casados, o que, com frequência, costuma 

acontecer quando estes se voltam totalmente para a família recém constituída, e 

negligenciando, de forma traumática, os seus genitores. Por outro lado, sabe-se, 

empiricamente, que muitos dos pais, principalmente as mães, não souberam trabalhar a 

questão do campo das expectativas em torno dos filhos. Quando os idosos se preparam para as 

perdas, ou ainda não geram expectativas demasiadas em torno dos filhos, têm vida própria e 
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não vivem em função da prole, desta forma obtêm maior maturação e capacidade de 

enfrentamento da velhice de forma natural, bem como não passam a cobrar dos filhos a 

atenção e o carinho que naturalmente lhes foram dados.

Não se pesquisou a causa deste alto índice de solidão, de 138 (35,8%), e nem tão 

pouco a sua graduação, entre os idosos. Buscou-se apenas conhecer a variável em questão. A 

solidão, provavelmente, tenha múltiplos nexos causais: incapacidade de superar perdas, 

relacionamento inadequado durante o curso da vida, pouco potencial do idoso de gerar 

situações de expansão do eu interior com o mundo exterior, conteúdos simbólicos produzidos 

e reproduzidos nas práticas incorporadas de imagem negativa da velhice Impedindo e/ou 

subtraindo formas de sociabilidade, retraimento social, medo da fmitucle decorrente da idade e 

das mortes de conhecidos e amigos. O idoso, em geral, ê marginalizado nas decisões 

familiares, pelo que se faz isolado. Isto, pode levar a um sentimento de abandono e de 

desvalor, além de, gerar sensação de rejeição decorrente da aceitação pacifica da realidade 

que para ele é imutável, levando ao retraimento familiar e social. A crença da auto-imagem 

familiar de integração e de respeito nas suas relações interpessoais nem sempre ocorre. A 

família se constrói e reconstrói todos os dias, na interação de seus membros, nos conflitos 

produzidos, na concepção do outro e nas suas tradições, A influência cultural familiar e social 

é marcante sobre o indivíduo. A história de vida tem repercursões na velhice, podendo alguns 

fatos produzir dificuldades de relacionamentos sociais. A sociabilidade se constrói nas 

atividades, nas oportunidades de, relacionamentos com os outros. Quando o idoso mantém 

uma percepção exclusiva de perdas sobre essa etapa da vida, torna-se difícil o enfrentamento 

da velhice saudável no seu sentido mais amplo. São muitas as coibições sobre o idoso. Talvez, 

também, a leitura da vida conduza a uma solidão por medo, por barreira imposta pelos outros, 

pelos fatos e pelos ditos no cotidiano, provocando um afastamento amiúde e constante no 

tempo. Há uma indiferença social à velhice que produz efeito negativo sobre o idoso, gerando 

falta de perspectiva e imposições ao poder de revitalizar pelos próprios limites sociais. Muitos 

dos idoso se tornam ociosos. Para muitos, o trabalho, o cuidar dos netos têm valor simbólico 

imensurável. Eistas são muitas das conjecturas sobre a sociabilidade do idoso, que vão desde: 

medo de prover experiências novas, inadequação temporal e tecnológica com o mundo, pouco 

potencial de recomeçar em qualquer etapa do ciclo vital e pouco poder de reformular a sua 

vida. Há uma verdadeira bagagem de fatos, vivências, normas e preconceitos 

institucionalizados, durante todo o curso da vida, por trás da solidão.
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A solidão destes idosos, pela leitura dos depoimentos, foi muito vinculada a: falta de 

diálogo, falta de companhia para sair, depressão, pobreza, distância geográfica dos 

descendentes, perdas emocionais e falta de assistência dos filhos.

A solidão tem múltiplas facetas, podendo conduzir ao sentimento de isolamento 

social. Na velhice já ocorre, naturalmente, uma redução, de contatos sociais e, se estiver 

atrelada ainda à desmotivação do participar e do viver social a solidão pode ser muito mais 

cruel e mais limitadas as formas e circunstâncias de sociabilidade.

Há, na velhice, necessidade do idoso reclimensionar as suas potencialidades, os seus 

projetos de vida, os seus objetivos que nem sempre conseguem atingir. Também no mundo de 

hoje, os contatos familiares talvez estejam ficando superficiais, ocorrendo, muitas vezes, por 

telefone, comunicação à distância. Os estímulos sociais e familiares, em relação ao idoso, são 

insuficientes, enfermos de geração de impacto positivo. Os membros familiares são presos à 

individualidade da televisão, ao apego exagerado ao trabalho. Tudo isto dificulta o somar. 

Talvez os fatos e o tempo levem de forma dolorosa à expropriaçao de vínculos afetivas. Os 

dados e as circunstâncias são outros e precisam ser conhecidos e reelaborados. Os idosos 

dessa geração têm, em gerai, uma defasagem cultural em relação ao tempo e ao 

desenvolvimento tecnológico que pode repercutir nas formas de sociabilidade. Em especial, as 

mulheres da geração em referência, contentavam, na sua maioria, com a simbologia “rainha 

do lar”, ‘"mulher de alguém”; marido e fdhos constituíam o centro das atenções, pelo que hoje 

podem se sentir desprovidas de papel e com reduzido potencial de agir. Essa mulher de 60 

anos atrás não tinha tempo de pensar em si e hoje se vê com os seus próprios limites.

Também não se pode confundir isolamento com solidão. O momento do sozinho é 

imprescindível ao crescimento pessoal.

As pessoas que não sentem solidão, avaliaram, bem melhor, a sua qualidade de vida. 

O fator trabalho surgiu nos diálogos com os idosos, como um forte instrumento de combate à 

solidão.

O sentir solidão foi duas vezes maior nos que não se relacionam bem com a sua 

família, e desigual entre os estratos sociais; estes resultados foram ao encontro das estatísticas 

de amizade aqui analisadas.

ri literatura das ciências sociais afirma que na sociabilidade há estado de bem-estar. 

Quando se fala em sociabilidade está implícito as relações dos humanos, a capacidade de: 

criar e recriar laços sociais: os processos adaptai i vos individuais; reprodutiva e do valor
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aliado ao poder, aos interesses; e a atividade de construir e reconstruir a socialibiladade. 

Interage, ainda, no processo de socibilidade o grau de simpatia, as afinidades pessoais, os 

símbolos valorizados entre as pessoas que se comunicam entre si. sociabilidade depende 

mudo da relaçào social. Ela é construída de várias formas

Dos íclosos entrevistados, apenas 5,2% frequentam os clubes de terceira idade. 

Provavelmente, isto decorra da impregnação cultural que se tem da velhice. Ela costuma ser 

escondida em asílos e apartamentos das grandes cidades, sem participação social significativa 

que aumente a auto-estima e que dê significado à vida. A questão do idoso, até o momento, 

vem sendo secundariamente discutida, obtendo, assim, políticas sociais tímidas e não 

resolutivas da grande questão: a cidadania. O idoso não está sendo estimulado a viver as suas 

expectativas e potencialidades, ele está sendo homogeneizado, visto como: pobre, sofrido, 

sozinho em uma abordagem de filantropia.

Uma forma cie enquadrar o idoso nas suas potencialidades é enfatizar a velhice 

dentro de uma visão política global, exorcizando, assim, a marginalização social que cerca o 

idoso e, ainda, o estigma de que todo ele é carente. Deve-se reconhecer o idoso saudável, 

amado, assistido e nos diversos estágios e formas de velhice e, não apenas, os não saudáveis 

nas suas múltiplas facetas da vida.

Existem espaços de uso de cidadania com redução de esforços. A sociedade tem o 

dever de ajudar a engajar o idoso em atividades sociais e trabalho aprazível, como 

instrumentos fomentadores da saúde, do bem estar e do prazer em viver e se sentir útil.

As ações sociais constituem uma forma de exercício de cidadania. “As atividades em 

grupos podem reduzir o estresse, ampliando as possibilidades de ocorrência de suporte global 

e de interação social/’ Fry, 1989 apud Deps, (1993 p,63).

A vida social do idoso sofreu restrições, em parte decorrentes da perda de vínculo 

com o ambiente do trabalho, e consequentemente, com o esquecimento dos companheiros que 

ficaram em atividade. Outras, oriundas da própria idade, responsáveis por uma mudança de 

valores sociais. Entretanto, o que não se pode é deixá-lo ficar à margem de contatos e de 

atividades sociais. “A manutenção de um campo aberto de relações interpessoais - em 

qualquer época é um fator de ajustamento - na terceira idade, pode ser um antídoto à 

depressão” (França e Soares, 1997 p, 151 ). Ouviu-se muito dos idosos desta pesquisa: ‘0 

gente sozinha, desocupada, só vai pensar na vida e ficar triste ”
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As avaliações das condições sociais obtiveram valores mais expressivas entre os que 

t êm a m i g o s (89,1 %) e e n t r e os que n ão se nt em solidão. T a m bém a a u t o - a va 1 i a ç ã o d a s 

condições sociais delineia índices mais expressivos entre os homens, faixa etária mais 

avançada, nos setores ricos e em vizinhança mais próxima, nos estratos sociais de poder 

aquisitivo mais alto nos nascidos de zona urbana. E também, significativa entre as pessoas 

que têm amigos.

O papel que a sociedade e o compromisso do Estado conferem ao idoso, resultam na 

sua qualidade de vida na velhice. Infelizmente, ambos marginalizam o velho, resultando em 

destruição das oportunidades, negando-lhes formas de envelhecer bem e de realização do seu 

imaginário. A própria aposentadoria que poderia ser época de lazer, atualmente já se apresenta 

com reflexos de insegurança no futuro, sendo que muitos se aposentam à força, por expulsão 

mesmo, chegando a compulsória por limite de idade.

Segundo Sobral Pinto apud França e Soares (1997 p. 156)..“há uma marginalização

indevida aos 70 anos. Os homens quando estão na sua plenitude na sua força mental e cultural 

são colocados ao lado. A sociedade começa a adotar a aposentadoria aos setenta, deixando 

este pessoal à margem, obrigados a parar suas atividades”.

Segundo a literatura, a perda do papel social, no mercado produtivo, 

inquestionamente vem acompanhada de desprestígio e trás reflexos na sua identidade 

anterior, transformando-o em velho.

A complexidade do fenômeno da velhice exige ações mais agressivas que 

ultrapassem a visão setorial. Mais do que ganhar anos de vida, é importante ganhar qualidade 

de vida. E isto exige distribuição de renda e políticas sociais.

“Envelhecer bem no terceiro milênio é um convite para a maior interdependência em 
cuidados e atendimentos-uma chamada para medida mais eficaz entre os grupos de 
jovens, de meia-idade e de idosos, através de uma diversidade de identidade culturais”. 
(Von Mering, 1992 apud França e Soares, 1997, p. 15.3).

A dimensão satisfação de viver e auto-estima, que foi também pesquisada, incorpora 

componentes subjetivos da qualidade de vida, que somente podem ser auto-a va liados. Eles 

pertencem ao âmbito da individualidade, da realidade existencial de cada um, dos valores por 

eles atribuídos.
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Na mensuração da subjetividade, as estatísticas revelaram que alcançaram melhor 

nível de auto-avaliação, no âmbito dos valores subjetivos: as pessoas mais realizadas, 

satisfeitas da vida e felizes.

Os idosos que se autodenominaram felàzes, tiveram mais aceitação das condições 

sociais 302 (89,9%). O resultado foi surpreendente... contrastando com o nível de miséria de 

grande parte desta população. Apresentaram relação significativa com o sentir-se feliz, as 

variáveis aqui listadas: aceitação das suas condições sociais, estrato social poder aquisitivo, 

nível de instrução e conforto material. As três ultimas definiram a categorização dos estratos 

sociais,

Também Leite Neto e/ «/, (1993 p. 3 l) teve uma preocupação de conhecer o nível de 

felicidade dos idosos, encontrando em Pelotas, 1993, uma taxa de 77,6% de pessoas que se 

consideravam felizes. Esta taxa, embora alta, está aquém do encontrado em Fortaleza. 

Provavelmente, as pessoas que chegaram à velhice aprenderam melhor forma de viver. Estas, 

em particular, talvez, tenham investido na afetividade, tenham fortalecido a estrutura 

emocional e gerado forças para vencer as dificuldades da pobreza e os insucessos dos projetos 

de vida.

Dos idosos, 3 10 (81,4%) se consideram realizados e 3 10 (82,0%) realizam o que lhes 

satisfaz. Isto vai ao encontro do conceito de qualidade de vida, quando simplificado ao grau 

de satisfação das pessoas com a sua própria vida, após satisfeitas as suas necessidades 

mínimas, nas áreas básicas: renda, saúde, afetividade e autonomia física. Entretanto, se 

considerado o idoso de forma isolada do seu contexto familiar, encontrou-se que no grupo 

pesquisado, no tocante a renda, que 207 deles percebem salários inferiores a 3 mínimos 

distribuídos em: 36 sem renda; 124 ganhando ate 1 salário mínimo e 7 entre 2 e menos de 3 

salários, perfazendo 55,3%. Tecnicamente, considerando as necessidades básicas de 

sobrevivência, dificilmente os valores encontrados dariam para viver de forma independente 

da família. O que torna surpreendente é o fato de 81,43 o das pessoas se considerarem 

realizadas na vida.

Talvez tenha influenciado esta taxa, a falta de referencial comparativo abalizador 

para julgamento. Por outro lado, a população é religiosa praticante, o que pode ter levado a 

uma demasiada valorização dos aspectos interiores sobre os bens materiais. Isto, em conjunto, 

fazem suportar as intempéries da vida de forma antena e buscando sempre a felicidade.
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Para Goldstein e Neri, com referência a estudos realizados por Maslow 1973, 

Allport 1950, Adíer 1987 e Bergin 1980, é creditado papel favorável da religião na vida do 

homem, propiciado um senso de significado e entendimento ao indivíduo, melhorando a 

sensação de bem estar e da satisfação com a vida (1993, p. U 1),

A outra faceta cabe a afirmação Cícero apud Rosa, (1994. p.76).

“As pessoas que faltam recursos interiores para uma vida feliz e agradável acham 
insuportáveis todas as fases da existência. Aquelas porém que buscam o bem em si 
mesmas são incapazes de ver qualquer ma! naquilo que resulta simplesmente de uma lei 
natural como é o caso de envelhecer7

A readaptação social dos idosos lhe custa esforços, por viverem eles em uma 

sociedade que os marginaliza, reduz suas potencialidades e lhes nega desempenho de papéis 

sociais. Não obstante, eles revelam que a vida tem sentido, sonham com suas aspirações, 

sentem prazer em vivê-la e conservam projetos de vida, nutrindo esperança em realizá-los.

Dos idosos pesquisados, 191 (49.7%) têm projeto de vida. Contraditoriamente, quem 

mais o tem revelado é o pobre, porém, em geral, ele é centrado basicamente em reformar e 

comprar casa e, ainda, de mudar de vida, ter uma aposentadoria. Nota-se uma aspiração 

pautada em razões de segurança e de dignidade. A aquisição do bem mínimo desejado e 

muito acalentado é a casa própria. Este sonho materializado no morar sem pagar aluguel, 

constituem sem sombra de dúvida, uma aspiração que justifica toda uma vida de trabalho e 

mais condições de viver bem.^A moradia se constitui, portanto, um elemento fundamental de 

qualidade de vida.

Dos idosos amostrados 336 (87,5%) se sentem felizes, independentemente de terem 

ou não projeto de vida. Dos que têm projeto de vida, 167 (87,4%) são felizes.

Este item foi também pesquisado por Leite Neto et ctl (199 p. 3, p, 3 I) em Pelotas o 

se sentir feliz resultou 77,6% e os que realizam o que lhes satisfazem 69,8%, sendo esses os 

resultados inferiores aos encontrados em Fortaleza..

Dos idosos pesquisados 160 (5 l,0%%) resolvem os problemas difíceis; conservam a 

auto-estima e satisfação de viver; em nível elevado 171 (44,2%) e a esperança de viver; 

também em nível elevado, 220 (57,3%).

As perspectivas que se tem da terceira idade, no âmbito individual, dependem 

substanciosamente, da percepção que se tem de velhice. Se o idoso mantem um pavor a idade, 

e a idealiza somente em perdas, torna-se difícil o enfrentamento desta etapa da vida. Quando 
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o idoso aceita a velhice, com a normalidade de uma fase do cicio e necessária à vida, ele tem 

um comportamento positivo. Se busca redimensionar as suas potencialidades, enfrentando os 

problemas no nível de suas capacidades; se redefine os seus objetivos, os limites de sua 

capacidade de fazer e acontecer, então ele busca a sua autonomia e o seu bem-estar

Por outro lado, a familia e a sociedade contribuem muito para a perda de autonomia 

do idoso.

França (1989) apuei Caldas (1997, p 127) os limites colocados para o idoso pela 

sua familia e sociedade configuram uma perda de autonomia que lhes apontam não ter os 

mesmos direitos que lhe cabiam na vida adulta. Isto implica cobranças e exigências do adulto 

para o idoso que o limitam, principalmente em relação às possibilidades de satisfação”’1.

Na auto-avaliaçao final, obtiveram índices mais elevados de satisfação de viver e 

auto-estima: os homens, o pessoal dos bairros cie maior poder aquisitivo e os estratos sociais 

mais privilegiados. Resultados compatíveis com a literatura,

“a influência do nível sócio-econômico-cultural sobre a auto-imagem e auto-estima do 
velho. A pesquisa confirmou que os velhos que têm condições econômicas: valorizam o 
autocuiclado investem prioritariamente no lazer e em atividades comunitárias, negam 
conhecer a velhice, apresentam sentimento de dignidade e utilidade em alto grau, 
tiveram vínculos afetivos com o trabalho e oportunidade de desenvolver as suas 
potencialidades” (Caldas apuei França, 1989, p. 137).

No tocante ao estudo, "esta questão foi olhada comparativamente, sob vários aspectos:

A presença de plano/convênio de saúde entre os idosos atingiu 208 (54,0%), dentre o 

pessoal amostrado. A preocupação com a saúde entre os idosos é muito forte. Há uma 

preocupação geral em viver muito, de forma saudável.

Os homens, com 53,3% de boa saúde percebida, têm melhor taxa do que as 

mulheres, com 39,9%. Talvez por isto eles procurem menos os médicos. Não obstante, as 

mulheres provavelmente têm critérios mais exigentes de se considerarem com boa saúde e, 

em decorrência disto, fazem mais a prevenção de doenças. Este indicador é muito importante 

da percepção de qualidade de vida e de bem-estar.

Dentre as principais conclusões de um trabalho de pesquisa, tem-se: “...A saúde 

percebida e as maneiras como as pessoas lidam com problemas de saúde, são ainda mais 

preditivas do que as condições objetivas de saúde, avaliada segundo parâmetros médicos..T 

(Rudiger Thomae 1990 apuei Neri p. 14,)
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As pessoas idosas, de idade mais avançada, com 55,6% de boa saúde percebida, se 

auto-avaliaram melhor do que as duas faixas etárias anteriores. Provavelmente, viver muito é 

decorrência de gozar boa saúde.

São enormes as diferenças da saúde percebida em qualidade boa, entre os bairros 

pesquisados apresentando os extremos de 72,7% no Meireles, para 20,0% no Antônio 

Bezerra. Este fato decresce, em razão direta da queda do poder aquisitivo dos seus residentes.

O estudo realizado por Veras, no Rio de janeiro, encontrou 17,0% de sua amostra 

percebendo e descrevendo a sua saúde como ruim ou de muito ruim qualidade; 44,2% 

consideram-na boa, sendo estes resultados bem diferentes entre os gêneros (1994 p177). Este 

resultado se assemelha ao daqui, que resultou na qualidade percebida de saúde ruim, igual a 

12,2% para todos os idosos, sendo 9,4% entre os homens e 13,7% entre as mulheres.

As estatísticas mostraram uma relação direta de saúde percebida com estrato social. 

Dos idosos, 170 (44,2%) externaram ter boa saúde percebida e os demais valores médios 

foram: 47 (12,2%) neutra ou regular e o restante precária. Distribuindo estes valores por 

estrato social, distintas taxas foram encontradas: no “A/B”, de 67,3%, no “C\ de 48,5% e no 

C<D/E'\ de 25,0%, mostrando a força do poder aquisitivo e do nível de informação na obtenção 

de bom grau de saúde percebida, havendo, portanto, uma relação estatística significante, entre 

o estrato social e o nível de saúde percebida.
.;1T

O percentual obtido de boa saúde percebida entre os idosos que tem nível 

universitário, foi três vezes superior ao obtido por aqueles que tem pouco ou nenhum nível de 

instrução.

Responderam a auto-avaliação com melhor índice de percepção da sua saúde: os 

homens, sendo estes, talvez um dos motivos fortes para não buscarem os serviços de saúde 

para prevenção de doenças; os idosos de idade mais avançada, sendo este dado muito 

interessante, talvez porque seja decorrência das características constitucionais destas pessoas 

que chegaram a atingir a etapa de longevos; os residentes em bairros de maior poder 

aquisitivo, talvez pela caracterização da forte concentração da renda e onde há acentuadas 

diferenças sócio-culturais com os bairros periféricos de Fortaleza; os estratos sociais 

economicamente mais elevadas, decorrentes, talvez, das melhores condições de vida e por ser 

pessoal, na maioria, nascido em zona urbana. Estes últimos apontaram, durante a análise das 

dimensões de qualidade de vida, melhores índices do que os nascidos na área rural. Os idosos 
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tiveram critérios mais exigentes de auto-avaliação da saúde percebida, do que da saúde 

comparada a outros idosos.

Quanto à saúde, em relação a outras pessoas de sua idade, 269 (69,9%) confirmaram 

ter muito boa ou boa saúde. Entre os gêneros, os homens atribuiram taxa melhor do que 

fizeram as mulheres; entre as faixas etárias, os idosos do meio vieram na frente, fato bem 

compreensivo, uma vez que os idosos mais jovens têm um forte componente do pessoal das 

estratos sociais “D/Efo; entre os bairros prevaleceram os de melhor infra estrutura física e 

social, onde habitam os moradores que detêm maior poder aquisitivo; tiveram mais peso os 

estratos sociais mais favorecidos, em relação aos de pouco poder de compra; também 

prevaleceu o pessoal nascido na zona urbana em relação os de zona rural.

Em Fortaleza, dos idosos pesquisados, 26,7% informaram não ter ido a médico nos 

últimos 12 meses. O valor médio encontrado de consultas, por idoso, foi de 2,8, no geral, 

sendo 2,0 consultas médicas para os homens e 2,8 para as mulheres, no período. Vale repetir 

a suposição do subregistro: na Serrinha, há demanda reprimida declarada, pela escassez de 

remédios e de resolutividade; nos bairros de pessoal abastado, há familiares médicos que 

realizam o procedimento de maneira informal e que não são contabilizados.

Veras (1994, p. 127) refere que o relatório da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro 

previu uma oferta de três consultas por ano, para pessoa idosa, que foi a metade da encontrada 

no seu estudo.

Há escassez de dinheiro e muitas dificuldades no sistema SUS, decorrentes da 

discrepância entre demanda e oferta de serviços. Existe, também, o desencanto do trabalhador 

com a falta de incentivo, representado pelo menos, por simples elogio ao esforço que se faz 

no dia a dia para superar dificuldades. Não existe nenhum serviço oficial de saude especial de 

atendimento ao idoso, no intuito não somente de prolongar a vida mas, principalmente, de 

prevenção da doença, visando subtrair o tempo de sofrimento com doenças crônicas e suas 

sequelas. Até agora, o idoso participa da clientela de adultos, em geral, e não faz parte de uma 

clientela prioritária.

O Brasil tem, hoje, um desafio de atender às duas demandas carentes: infância e 

idoso, em serviços de saúde e em atenção social

O dispositivo constitucional reza no Tit. VII - Da ordem social. Seção II. Art. 196. A 

saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
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uni versai, igualitário, às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (1988, 

pJ27).

A questão do atendimento a esse segmento populacional hoje, inclusive, está na Lei 

8.842, de 4 de jane i r o d e 1994, q u e cri a a. P o 1 it i c a N a c i o n a í do Idoso e fo í regu I a m e nt ada e m 

03 de julho de 1996. Por sua determinação compete aos órgãos públicos da área garantir 

assistência ao idoso, prevenindo, protegendo e recuperando a saúde, além de regulamentar e 

fiscalizar instituições geriátricas, definir os serviços geriátricos hospitalares e criar serviços 

para a terceira idade. Resta se efetivar em prática.

Constantes tem sido as manchetes nacionais da imprensa, sobre a escassez de 

recursos na área social, mormente na área da saúde, bem como da aplicação destes recursos, 

das condições dos hospitais, dentre outros. O nível de satisfação dos idosos com os serviços 

de saúde resultou em 101 (72,1%) na rede SUS. Entretanto, dos 43,8% idosos que buscaram 

estes serviços, muitos declararam que assim o fizeram porque não tinham condições de 

pagar. Vale lembrar que 72 (18,7%) afirmaram ter dificuldades para internação, 54 (14,0%) 

nunca precisaram do serviço hospitalar e 10 (2,6%) têm verdadeiro pavor a hospital. Observa- 

se falta de referencial desta clientela para estabelecer comparação. Esta dedução .se faz pela 

aproximação com o nível de satisfação em relação ao atendimento dos serviços, entre os que 

têm plano/convênio de saúde: 92,3%. Estas duas taxas deveríam estar bastante distantes. O 

pessoal simples, após ser atendido., esquece toda a peregrinação. Também esta estatística deve 

estar impregnada, além, do já citado viés de cortesia do atendimento do profissional de 

saúde, do prazer de voltar a condição de "ter saúde" e acima de tudo do significado que a 

saúde representa para o pobre como capacidade prover trabalho, alimento e independência. 

No caso do idoso, em especcial, há uma medo grande de adoecer e talvez por isto o voltar a 

se sentir com saúde, on a declaração verba! do médico de não doença faça esquecer todo o 

processo em razão do resultado final. Há um agradecimento a Deus e ao Dr. que 

promoveram a cura da doença, deram saúde e a capacidade de viver sem depender dos 

outros. Talvez, ainda, coníraditoriamenle ao esperado, a dificuldade de se conseguir o 

atendimento possa ter a posterior uma valorização quando se obtém a ficha de consulta, um 

leito de internação, uma cirúrgia com o produto final tenha êxito sobre o corpo e a mente do 

indivíduo. Isto, passa a constituir um valor subjetivo imensurável fazendo esquecer todo o 

processo antecedente "os fins justificando os meios".

É recomendável explorar com profundidade este resultado estatístico, em pesquisa 

qualitativa, tendo em vista os motivos identificados: a falta absoluta de referencial dos idosos
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para estabelecer comparação e a forma criteriosa, para proceder a avaliação. Consideram-se, 

no caso, o sacrifício que eles têm para conseguir uma consulta e um tratamento médico, o 

grande número de queixas na demora do atendimento e as dificuldades financeiras habituais 

do SUS, com constantes faltas de medicamento. Também se encontra um elevado percentual 

das pessoas que não procuram os serviços médicos, alegando gasto de dinheiro com 

transporte, não resolutividacle do problema, necessidade de ir várias vezes ao médico, além de 

mdisponibilidade de recursos para comprar o medicamento, por conta própria.

Os problemas básicos de saúde encontrados resultaram em: 31, 0% e m doe n ç a s d o 

aparelho circulatório; 24,0%, em doença do sistema osteomuscular; 12,40% em doenças 

endócrinas e metabólicas; 9,60% em doenças dos olhos; 4,9% em doenças do aparelhos 

respiratório e 7,3% em doenças do aparelho digestivo. A pesquisa encontrou prevalência 

relatada de hipertensão: 19,0%, de diabetes, 8,6%; de problemas de coluna, 8,1%; de 

osteosporose, 4,2%.

Estes dados revelados em Fortaleza são compatíveis com os do Estado do Ceará, 

onde os óbitos por doenças do aparelho circulatório, em 1997, ocuparam a primeira causa de 

morte e, nos maiores de 60 anos, representaram 70,5%. das mortes do referido grupo, com 

coeficiente igual a 126,3 óbitos por cem mil habitantes.

No Estado, foram registrados 538 óbitos, tendo por causa básica diabetes. Vale dizer 

que esta doença deve constar em várias causas associadas de morte.

Os neoplasmas que ocupam a terceira causa de morte nas estatísticas oficiais e 

atingem muito o idoso, não constaram das queixas, provavelmente pelos motivos supostos já 

ex p 1 i c i t a d o s a n t e r i o rm e ti t e.

Em 1997, no Ceará, as internações hospitalares trouxeram como cinco principais 

causas, por ordem descrescente, no grupo de 60 anos e mais: doenças do aparelho circulatório 

21.085 (25,4%); doenças do aparelho respiratório, 16. 271 (19,5%); doenças infecciosas e 

parasitárias, 11.435 (13,7%); doenças do aparelho digestivo, 7.381 (8,9%) e doenças do 

aparelho genito-urinário, 5.718 (6,9%), MS/DATA/SUS/SESA-CE.

A auto-avaliação da saúde se comportou em níveis mais elevados entre os homens 

(65,3%), entre os mais idosos 45 (83,3%), entre os estratos sociais A e F3 95 (85,0%) e entre o 

meio urbano 171 (76,0%).
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Na observância dos hábitos nocivos à saude, a pesquisa somente encontrou 12,5% 

da população de fumantes. Entretanto, em relação a hábito saudável encontrou 83,8% dos 

idosos que apontaram alguma medida de prevenção de doença posta em prática.

Também o estilo de vida foi abordado,, analisado e comparado, a partir da indagação: 

- O que vem a ser estilo de vida?

O estilo de vida constitui a dimensão que fica ao livre arbítrio do indivíduo, escolhê- 

lo ou mudá-lo. Eventual mente no caso do idoso há, porém, um padrão de comportamento 

social rotulado para o velho e uma série de condutas caracterizadas por esta sociedade como 

próprias da idade e impostas ao idoso.

Os hábitos saudáveis executados durante toda uma vida oferecem não somente 

maior esperança de vida como uma velhice saudável. Têm grande divulgação na área da 

saúde: a alimentação, o exercício moderado e sistemático, o trabalho e o sono, como hábitos 

provedores e mantenedores de saúde, trazendo resultados benéficos à qualidade de vicia e 

ensejando uma velhice bem sucedida. Esta dimensão envolve as variáveis: padrão de 

comportamento, relacionamento amoroso e distração .

Os idosos, em sua maioria, classificaram-se como tendo comportamento calmo, o 

que é bem mais salutar do que agitado e/ou ansioso.

Uma das imposições que a sociedade faz sobre o idoso tem relação com os seus 

sentimentos. O fato não é visto com a mesma naturalidade, quanto o que ocorre nas demais 

faixas de idade. Os mitos, em relação à vida sexual do idoso, estão começando a desmoronar. 

O idoso não é assexuado, existe atração sexual nas idades avançadas; entretanto, comprova-se 

uma menor frequência das relações sexuais e maior espontaneidade na expressão sexual.

Dos idosos, em geral, submetidos a entrevista, 129 (36,3%) mantêm atividade sexual, 

representando mais de 1/3 dos pesquisados. Levando em consideração somente os casados ou 

com companheiro (200), observamos que 113 (87,6%) responderam manter atividade sexual 

regularmente. Beauvoir 1970 apud Martins, (1990, p. 710) têm o seguinte estudo: em 1959, 

em num interrogatório de 6.000 pessoas, dentre elas 800 homens com idade superior a 65 

anos, foram encontrados 70,0% dos homens casados com uma vida sexual regular, em média 

quatro coitos por mês. Em outro estudo realizado na Filadélfia, o doutor Freman diz. que 

examinou 74 ho me n s d e 71 a n o s de idade, em média, e e n co nt r o u 75,0% a i n d a c o m dese j o s 

eróticos, e que 55,0% se diziam satisfeitos.
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Em 1963, na França, o doutor Gestrem escreveu que o comportamento sexual do 

velho é seme 1 ha n te ao de u m ho me m ad u 11 o e depende mu i t o d as a p t i d ões anterio res.

Risman (1995 p.57), citando o comentário de Koolodny et al (1982) na pesquisa de 

Pfeíffer, comentou a interrupção das relações sexuais nas mulheres, atribuindo queixas aos 

seus maridos, pelos motivos: morte do marido, 36%; enfermidade do cônjuge, 20%; 

dívórcio/separaçao, 12%; impotência ou perda do interesse sexual, 22%,

Comenta Charam (1987, p.20) pesquisa de Plisen e Emanuel em 1584, que 500 

voluntários de 63 a 93 anos mostraram que 59% das pessoas casadas com atividade sexual 

normal. '%.A vida sexual e suas formas são muito constantes para a mesma pessoa durante 

toda a sua vida”,

Uma pressão social demasiada ocorre sobre o comportamento sexual do idoso. Há 

muita opressão sobre o velho, a sociedade lhe quer negar os seus próprios desejos, há um 

desrespeito aos seus sentimentos. O povo ridiculariza os desejos sexuais do idoso, a imagem 

que dele se faz é negativa. Esquecem que o sexo deve ser aprendido com toda atividade lúdica 

da relação sexual, que envolve caminho e integração das pessoas.

S eg u n d o Mas t ers e Johnson, c i t a d o po r C h a r a m, (19 8 7 p. 2 0) ‘ "Dem onstraram que 

as pessoas idosas uotUhiuam a ler vida sexual ativa tia 8!> década. ”

A Hbido e o desejo sexual são fatores importantes no idoso e, muitas vezes, causa 

confusão, vergonha e embaraço neles próprios ou nos filhos, que muitas vezes sentem a 

sexualidade do velho como um tabu.

Perguntado ao idoso sobre a importância do relacionamento amoroso para as pessoas 

de terceira idade, obteve~se resposta afirmativa em 220 (58,5%) entrevistas. Observou-se, na 

pesquisa, que apesar dos idosos acharem importante um novo relacionamento e justificarem 

com motivos muito fortes estas razões, muitos deles não buscam esta complementaridade por 

vários motivos, dentre eles: pressão familiar e social, medo de sofrer, sentimentos em relação 

ao antigo companheiro,

Para Fraiman (1995, p.73) "conta que a sexualidade é uma vivência complexa, 

calcada nos mveisxorpóreo, afetivo, cognitivo, representativo e social.”

O lazer também foi analisado e discutido. zA. distração constitui um preenchimento 

valioso do tempo, e é um instrumento de bem estar. Dos 249 (64,7%) que referiram se
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distrair, observou-se uma taxa diretamente proporcional ao poder aquisitivo do bairro de 

residência do idoso, Este índice variou de 82,4% na Aldeota, para 40,6% na Serrinha.

Dentre os idosos pesquisados, as opções de lazer foram muito escassas, quer por falta 

de dinheiro e/ou de companhia para buscar outras alternativas de diversão tora de casa. Talvez 

por isso, a televisão tenha predominado sobre as demais atividades lúdicas, consolidando 

79,7% das frequências de distração dos idosos. Em 1976, em população idosa 

ínsitucionalizada e não, em Fortaleza, Cavalcante e Parente, constataram que 78% das pessoas 

não participavam de qualquer atividade própria que pudesse ser caracterizada como lazer (p 

82).

Silva e Neri (1993 p.226) em uma pesquisa de 1.137 questionários, no interior de São 

Paulo, encontrou 87% dos idosos que têm como lazer a televisão, diariamente, resultado bem 

próximo ao encontrado nesta pesquisa.

O conjunto de todas estas variáveis analisadas forma o índice de auto-avaliação de 

estilo de vida, no qual se saíram com melhores resultados: os idosos do sexo masculino, em 

relação ao feminino; nos de idade mais avançada, quando comparados aos mais jovens, no 

pessoal de maior poder aquisitivo, em confronto com os mais pobres e no pessoal de origem 

urbana, sobre o rural.

No convívio familiar dos idosos pesquisados, (51,9%) convivem com 

cônjuge/companheiro, portanto um pouco mais da metade. Esta estatística tem repercussões 

no processo de ajuda mútua, tanto no que diz respeito ao auxilio financeiro (26,5%) como na 

doença (36,6%). Provavelmente esta diferença entre o percentual de casados e as taxas de 

auxílio decorra do baixo poder aquisitivo de grande parte dos idosos.

A pesquisa de Leite Neto et al (1993), em Pelotas, encontrou a primeira taxa 

semelhante: 58,9%, das, pessoa têm companheiro; das demais, 16,6% não têm auxílio 

fmanceiro e 26,4% negam ajuda na doença, com tendência decrescente; em Fortaleza foram 

encontrados valores mais altos que esses,

Dos idosos pesquisados, 330 (85,7) se relacionam bem como a suas famílias. Em 

geral, os índices de relacionamento do idoso com a sua família foram favoráveis, sendo mais 

elevados em relação aos respectivos complementares: as mulheres 229 (87,1%), os idosos de 

idade entre 80-94 anos, 48 ( 88,9%); os residentes em bairro de melhor infra-estrutura sôcio- 

ecônomica, 113 (95,0%); o estrato social “Cf com 97 (96,0%) e os idosos nascidos em área 

urbana, 202 (89,9%).
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Também no Rio de Janeiro, Veras (1994 p. 128), em sua pesquisa, encontrou o 

seguinte: a maioria dos idosos estava satisfeita com o relacionamento com a família, amigos e 

vizinhos.

Grande parte dos idosos amostrados (44,4%) afirmou que os filhos lhes presta 

suporte financeiro. Esta ajuda filial foi mais expressiva quando se trata de doença (61,8%). 

Para esta amostra de pessoas, os filhos oferecem mais suporte aos idosos do que o outro 

cônjuge, tanto na doença com em problemas financeiros. Talvez estes dados estejam 

impregnados pela força do pessoal pobre, já os filhos, nessa categoria social, conseguiram 

melhores condições financeiras do que os seus pais. Na referida pesquisa em Pelotas, estas 

t ax as fora m 44,9 % e 3 6,5 %, r es pect i vam ente, a segu n d a b e m i n fe r i o r q u e fo i aq u i e n c o n trada.

Apesar do relacionamento com irmãos não constituir objeto desta pesquisa, não se 

pode deixar de comentar o que a literatura evidencia, em estudos de vínculos afetivos e 

qualidade de vida. As pesquisas mostram que irmãos fornecem uma rede do mais alto suporte 

social e emocional ao idoso, na extensão da vida, especial mente, quando os pais e cônjuges 

morrem e os amigos se distanciam, Ciei rei li, 1977 e Klagsbrun, 1992 complementam que 

irmãos são conectados para sempre pelo sangue e história - Klagsbrun Growing. apud 

Ríckelman et al (1994 p.71 tradução). Vale ressaltar que o cerne destas pesquisas comentadas 

era relação de afeição.

A perda de entes queridos, a falta de assistência dos filhos, a deficitária rede de 

amizades quando atrelada às dificuldades financeiras, tornam o idoso vulnerável ao 

enfrentamento do processo de envelhecimento. A família oferece, tradicionalmente, forte 

suporte em múltiplos aspectos, incluindo energia para construir e reconstruir a vida.

A família moderna está diferente; muitos trabalhos, já a questionam essa evidência 

como garantia de segurança e amparo na velhice. Vale dizer que a coesão familiar da 

atualidade é bem diferente da do passado: há vários casamentos e arranjos, dificultando os 

relacionamentos. A família tradicional conservadora, de padrões morais e éticos, de 

preservação de laços matrimoniais e do cuidar dos ancestrais já passou por profundas 

mudanças de comportamento, de valores culturais morais, éticos e religiosos. França e Soares 

(1997 p. 150) destacam o comentário de Costa (1987) de que a família vai mal, está pouco a 

pouco se destruindo devido a: afrouxamento dos laços familiares, enfraquecimento da 

autoridade paterna, rebeldia de adolescência, repressão da infância, dentre outras.



discussão i 76

Com o aumento de idosos no mundo, os dados demográficos trazem consequências 

para a sociedade. A OMS informa que “a longevidade alcançada em muitos países faz surgir 

famílias multigeracionais. E complementa: em países com baixas taxas de mortalidade, estão 

chegando a ser numerosas as famílias com quatro gerações, em linha do descendente ao 

ascendente ocupando uma mesma habitação; octogenários e sexagenários dividem o mesmo 

teto. Ainda diz que na Europa, em 1980, já havia para cada l00 pessoas de 60 a 64 anos, 

outras 55, de 80 anos e mais.(OMS, 1984 p 22).

Cuba constitui um dos exemplos. Aiz, 1988, encontrou 85,9% dos idosos morando 

com a família em Paiva; este fato decorre de muitas gerações residindo na mesma habitação e 

da própria condição social e política do local.

Com o aumento da expectativa de vida e a luta pela sobrevivência, está ficando 

difícil para os filhos conciliar o trabalho fora de casa com as relações de afetividade e 

lealdade familiar. No futuro, aqui também vão conviver, em maior expressão: avós, fílhos, 

netos e bisnetos em convivência multigeracionaf ficando difícil para os filhos prestar 

assistência aos seus descendentes (netos e bisnetos) e aos seus ancestrais (avós) ao mesmo 

tempo.

Este fato, em famílias de poder aquisitivo bem limitado, com progenitores 

extremamente velhos, acarretam serviços pesados e demanda de recursos financeiros para 

fazer face às necessidades que muitas vezes ultrapassam as condições existenciais de suporte 

familiar.

Na sociedade em que há os núcleos familiares convivendo com três ou quatro 

gerações, encontram-se idosos tomando conta de idosos, netos cuidando de avós, filhos 

cuidando de netos e dos ancestrais. Haverá o dilema crucial - “a quem se dedicar9” Como 

trabalhar e ter a própria vida, constituirá um desafio para os casais do século XXI, em 

decorrência da longevidade das pessoas, possibilitando ter que se cuidar de pais, fílhos e 

netos, ao mesmo tempo. Hão de ser encontrados as forças harmônicas de convivência, sem a 

sensação de frustração dos fílhos pela falta do descanso idealizado, após terem criado seus 

fílhos. O envelhecimento da população muda a vida da família.

A literatura fala hoje em domicílios multigeracionais, Estes, de acordo com 

Ramos 1987 apud Neri e Silva (1993, p.2!5), parecem assegurar a guarida, mas não 

necessariamente apoio ao idoso e ainda este apoio tende a diminuir em situações de alta 

dependência.
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Retomando a pesquisa de Fortaleza, foi identificado também nos depoimentos de 

parte dos idosos pesquisados, que os filhos casados negligenciam a assistência aos pais, 

principalmente os filhos homens. A preocupação e cuidados se intensificam na sua família 

nuclear.

Esta pesquisa, apesar de não ter quantificado, encontrou em campo muitos avós, 

assumindo compromissos dos seus filhos, às vezes concomitantemente, cuidando de netos e 

afazeres domésticos, em demasia, sendo até de certa forma "explorada” pelos próprios filhos 

nos estratos mais pobres e nos mais abastados, com alguns casos de avós responsáveis por 

netos resolvendo conflitos de geração.

Também ocorre que, com a subtração da prole e processos de separação dos casais, o 

suporte familiar do idoso vai se debilitando com o tempo.

Também Elsen et. al. (1988/89 p.53) "encontrou os idosos cuidando das atividades 

de casa e na função de apaziguador de brigas familiares. Ela percebeu, inclusive, avós 

sobrecarregados com criação de netos e cuidados de casa de filhas e noras, por troca de 

alimentos e moradia, gerando um desequilíbrio nas relações de troca e originando um. desejo 

de descansar, de ir para o asilo e morrer.”

O amparo familiar e o relacionamento familiar saudável e afetuoso constituem um 

suporte de segurança para o idoso. Eles têm repercussão, preponderantemente no emocional 

das pessoas. A felicidade doméstica, dá prazer a vida. A família surgiu, nesta pesquisa, como 

o foco central da qualidade de vida e da satisfação ou não de viver.

Muito embora seja baixo o numero de idosos que mora sozinho, apenas 23 (6,0%), 

chama atenção o fato de ser uma população definida como grupo de maior risco em acidentes 

e doença. Este resultado foi um pouco abaixo do encontrado por Aiz, (1988) de 10,0%.

A au t o n o m i a e independe n c i a fam i l i a r d o i d o s o co n st i t u e m i m p o rt an t e s var i á v eis n o 

desenvolvimento das atividades diárias, No caso, em particular, de população idosa, as 

medidas de incapacidade têm mais importância do que as medidas de rnorbidade. O 

sofrimento retira vantagens do aumento de anos ganhos com a média de longevidade. Para 

muitos idosos, a autonomia se converte em uma razoável medida de saúde. As condições 

existentes de: comer, vestir-se banhar-se, movimentar-se, fazer compras, realizar tarefas de 

casa, usar o telefone, dirigir, enfim resolver atividades habituais da sua vida diária, aumentam, 

em termos de dificuldades, com o avanço da idade idosa e com as complicações das doenças 

crônicas, de prevalência significativa neste, contigente populacional
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Esta dimensão de qualidade de vida foi avaliada no tocante a realizar as atividades 

diárias dentro e tora de casa, a exibir de fazer um tratamento médico sozinho e na capacidade 

de administrar o seu próprio dinheiro. Foram diferenciados os resultados de autonomia e 

independência familiar dos idosos pesquisados em Fortaleza. Alcançaram melhores 

resultados, em relação aos complementares: os homens., com 73,0%; os mais jovens, com 

64,9%; os residentes em setores de maior poder aquisitivo, com taxas superiores a 70,0%; os 

estratos sociais qtA/B’\ com 73,1% e o pessoal de zona urbana, com 64,2%.

Estudos amostrais realizados na Grã Bretanha mostraram que 27% dos anciãos 

tinham dificuldades de subir escadas; na Dinamarca, corresponderam a 37%; nos Estados 

Unidos a 30% e em Jerusalém 27%% .Estudo da OMS revelou que de 4,6 a 6,0% das 

mulheres, 1,6 eram completamente incapazes de subir escadas, sem pedir ajuda (OMS, 

publicação 706 p.46).

Hoje, os países de população envelhecida, introduziram um novo indicador: o 

coeficiente de dependência familiar

Moragas 1997 p. 225, comentando a pesquisa de Duocastelle referente a Catalunha, 

1976, trouxe como resultado: 78%) dos idosos andam sozinhos e 14?b precisam ser ajudados; 

42%) dos idosos exercem trabalhos manuais, 27% realizam passeios, 23% conversam com 

am í go s, e 67 % vêem tel e vi são, 29%) go st a m de l e i t ur a e 3 % vã o ao c i n e m a.

..t/r

O processo de envelhecimento tranquilo resulta de condições econômicas e sociais. 

A saude e o bem-estar das pessoas idosas são afetados por muitos aspectos do ambiente 

material: estrutura familiar, estilo de vida e nível de organização e de satisfação dos serviços 

de saúde.

Esta pesquisa procurou primeiro identificar o nível de conhecimento da expressão 

qualidade de vida, comprovando ser desconhecida da maioria dos idosos (58,6%/); entretanto, 

este fato ocorreu em face aos resultados obtidos em estratos sociais menos favorecidos (D e 

E). Isto leva a supor, de certo modo, uma região subdesenvolvida, de baixo nível de 

escolaridade, e talvez, ainda significativamente induza um pouco da falta de referencial 

reivindicatório.

Na literatura internacional são encontrados estudos procurando definir o conceito, 

ainda em construção, do que venha a ser qualidade de vida.
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A concepção de qualidade de vida, para os idosos desta pesquisa, girou, 

principal rnente, em torno dos seguintes temas: saúde (41,8%), paz (2 8 J%), fam í I i a (25,7'•%), 

posses (18,7%), amizade (6,8%) e religião (5,2%). As pessoas, em sua quase totalidade, 

somente se referiam à conotação positiva da qualidade.

Comentando Abrans, 1976, apud Farquhar, 1995 p. 1440, afirma-se que “a percepção 

das pessoas embora sendo leigas são reais e agem baseadas nelas mesmas'".

Houve respostas de pessoas e?<tremamente simples e outras de média e de maior 

complexidade. Qualidade de vida, é um conceito muítidimensional e impregnado de 

subjetividade, que aflora da realidade existencial; por estas razões, as medidas objetivas 

usadas para a sua mensuração possibilitam a indução às respostas tendenciosas, segundo a 

ideologia do autor. No entanto, a auto-avaliação das pessoas sobre as suas vidas está mais 

próxima da realidade.

Os trabalhos adotam escalas definidas por profissionais. Todas têm por base suas 

definições e modelos originários em culturas diferentes e adaptações ao meio, que podem ou 

não espelhar a realidade. Como este conceito engloba valores materiais mínimos essenciais e 

outros subjetivos, no trabalho em questão, a mensuração foi autodeterminada pelos próprios 

entrevistados, construída em cima de índice de auto-avaliação julgado pelos idosos e 

passaram a ser elementos de comparação entre os estratos sociais.

As valorizações biológicas, Interiores, afetivas e de possessão, tiveram frequência 

diferentemente nas diversas variáveis analisadas: estrato social e idade, aqui em Fortaleza.

Goldestein e Neri, (1993, p 109) “afirmam que a religião é, para muitas pessoas, o 

mais importante quadro de referência pessoar. Em Fortaleza constatou-se a religião como um 

importantes item de qualidade de vida,

Farquahr (1995), procurando mensurar a qualidade de vida no sudeste da Inglaterra, 

em áreas contrastantes, encontrou avaliação muito positiva de qualidade de vida em 25, 

(37,0%) dos idosos de 85 anos e mais, 26, (40?Ã) entre 65 <85; em Hackney e entre os idosos 

de 65<85 anos de Essex, 37 (52,0%); para as mesmas faixas e lugares, em classificação de 

graduação positiva, foram encontrados: 13, (19%); 18, (27%) e 12, (17,0%) respectivamente. 

Excluindo os que nesta sua pesquisa não responderam a esta pergunta, admite-se resposta, 

positiva e muito positiva de: 38,(38,0%); 67, (67,0%) e 69, (70,0%), respectivamente, de 

acordo com a escala de medida por ele utilizada.
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Não obstante se tratar de auto-avaliação, as percepções ainda sofrem as 

conseqüèncías das circunstâncias especiais que a existência humana impõe, influenciando na 

tendência boa ou ruim da qualidade de vida., no momento da pesquisa.

O b teve H a 11 a p u d Fa rq u ha r (1995 p. 1440) q u a n d o i n t e rrogava m as p e s so a s si m pies 

sobre o que elas pensavam de qualidade de vida, a maioria deu como resposta: família, vida 

em casa e casamento e que os parâmetros subjetivos foram: satisfação no trabalho, percepção 

da saúde e moradia. Em Fortaleza, resultou em: saúde, paz, família, dinheiro/possessao e 

amizade. Portanto, apesar de culturas diferentes, as respostas foram até semelhantes.

Nesta pesquisa, em discussão, os aspectos que mais dão qualidade de vida ao idoso, 

em média, são: amor filial (43,4%), saúde (26,2%), paz. (13,6%), religião (8,8%) e dinheiro 

(7%). Estas frequências ocorreram diferentemente entre os estratos sociais. Os idosos, em 

geral, tiveram, nesta eleição de valores, uma preocupação muito maior com o ser do que com 

o ter.

Em Pelotas, Leite Neto et al. (1993) encontraram como motivos de satisfação de 

viver dos idosos: o convívio familiar (44,5%), a saúde (12, 1%). a vida (10,6%) e conversar 

com amigos (10,4%), Os principais resultados, são portanto, bem concordantes com os de 

Fortaleza.

Entre os anos de 1965 e 1984, Rudiger e Thomas apud Neri, (1993, p. 14), 

empreenderam estudo longitudinal entre 222 pessoas de classe média baixa na Alemanha 

Ocidental e obtiveram, dentre as principais conclusões, esses preditores de bem-estar na 

velhice: 1-a saúde, como dos mais poderosos; 2- a saúde percebida e a maneira com que as 

pessoas lidam com os problemas de saúde, ainda mais do que as condições subjetivas de 

saúde, avaliada segundo os parâmetros médicos; 3- a satisfação com a família; 4- a situação 

econômica e psicológica como suporte ao bem-estar subjetivo; 5 - capacidade de manter 

contatos influenciando na percepção da qualidade de vida, 6- avaliação que o idoso faz da sua 

situação atual, importante na satisfação com a vida.

A literatura mostra a importância da religiosidade no bem-estar das pessoas. Os 

pesquisadores Koerning et al, 1988, Blazer e Palmore 1976 apud Neri, (1993, p.22), 

afirmaram: “ que a religiosidade tem sido considerada como uma fonte de significado pessoal 

e de bem-estar espiritual, de aceitação da morte, do encontro de sentido de transcendência 

para a vida e de satisfação com a vida/1
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Nesta pesquisa a religião constituiu um fator determinante de qualidade de vida, 

colocada em 4;i lugar pelos idosos, sendo mais citada entre os estratos sociais A/B.

A conclusão de Princeton Relígíon Researtch Center, 1982 apud Goldstein, (1993 p 

84), se faz assim: '"crenças e comportamentos religiosos, práticas devocionais e atitudes 

ligadas a grupos religiosos organizados, são mais comuns entre os idosos do que em qualquer 

outra faixa etária” ,

A religião dá sentido ao viver; traz esperança de uma vida eterna e oferece suporte às 

turbulências terrenas; talvez por isto tenha sido tão referida pelos idosos.

U m a o u t r a pesquisa d ef n i n d o q u a li d a d e d e vi d a em pessoas idosas, na Inglaterra, e m 

duas áreas contrastantes, encontrou com aspectos positivos: família (filhos), atividades, saúde, 

circunstâncias materiais, contatos sociais e nada. Os outros contatos sociais não eram 

especificam ente família e sim amigos e vizinhos ( Farguhar 1995 p. 1443),

Como fatores redutores da qualidade de vida dos idosos, a pesquisa, em Fortaleza, 

apontou: problema familiar (26,2%), falta de saúde (24,4%), dificuldade financeira (16,9%), 

e, em menor proporção, falta de respeito (4,9%), política econômica (3,9%) e solidão (3,0%).

No sudeste da Inglaterra, os idosos disseram: solidão, perda da família, imobilidade 

invalidez, falta de saúde, perda da casa e da renda. No seu discurso, o reduzido contato social 

e sentimento de solidão são 'ãtribuídos à morte de amigos e familiares, dor ou perda da 

habilidade sensitiva (confínamento), sentimento de miséria ou infelicidade quase sempre 

acompanhado por uma sensação de que eles não têm futuro (Farguhar, 1995).

Neri, (1993, p.23), comenta que Aldwin se referiu a quatro categorias principais que 

reduzem a qualidade de vida: problemas de saúde, questões com ênfase política, problemas 

familiares e preocupações com vizinhos e amigos. Os três primeiros, portanto coincidem com 

os resultados de Fortaleza.

Eím Pelotas, alguns dos resultados foram bem coincidentes tais como: preocupação 

com a saúde (25,6%), falta de informação com a sociedade (10,9%), problemas financeiros 

(7,0%) e solidão/ tristeza (7,0%). (Leite Neto et al., 1993).

Os instrumentos de mensuração de qualidade de vida, em sua maioria impostos à 

velhice, foram relacionados para uso em doença crônica e população inválida. Costuma~se, 

assim, avaliar qualidade de vida através de instrumentos de doença. Quando se deseja 
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trabalhar com os valores, isso fica muito difícil, uma vez que na velhice costuma-se 

visualizar os défícíts. Esta pesquisa procurou com os idosos, reafirmar os instrumentos 

utilizados para mensuração da qualidade de vida.

Qualidade de vida tem como componente básico as pessoas e, em sendo assim, elas 

devem criar as suas próprias definições, no intuito de lhes atribuir medidas mais apropriadas 

ao seu mundo.

A afirmação de Ryff, (1989), apud Deps, (1993 p.7l) é a de que: '‘que muitas 

pesquisas têm sido conduzidas como medidas de doença, em vez de medidas de bem estar, e 

têm prestado pouca atenção à possibilidade de continuidade de crescimento e do 

desenvolvimento dos últimos anos de vida’’’. A literatura das pesquisas mostram resultados 

contraditórios entre religiosidade e qualidade de vida.

Nesta pesquisa, em Fortaleza, os 385 idosos, das 6 áreas pesquisadas, elegeram os 

cinco principais indicadores de avaliação de qualidade de vida. Foram eles: ter saúde 

percebida (84,2%); ter independência financeira (51,7%); ter casa para morar (47,5%), ter 

vida afetiva emocional (23,5%) e ser respeitado (23,9%), Este último, constituiu uma 

surpresa, muito embora se saiba que o idoso é muito ridicularizado na realização do seu 

imaginário pela população mais jovem.

“Falta de reciprocidade na relação de alguns adultos com o velho, traduzida em uma 

tolerância, sem o calor da sinceridade. Não se discute com o velho, não se confrontam 

opiniões com as dele, negando-lhe oportunidade de desenvolver o que só se permite aos 

amigos; a autoridade, a contradição, o afrontamento, e mesmo o confiito?' (Bosi 1983 apud 

França e Soares, 1997, p 155).

Do comentário de Debert apud Simons, em uma pesquisa realizada em 1945, em 

idosos de 71 sociedades primitivas, encontradas diferenças acentuadas em cultura e 

ambientação do meio físico. Entretanto, tiveram frequências constantes:

“viver muito, terminar a vida de forma digna e sem sofrimento, encontrar ajuda e 
proteção no decaimento orgânico de suas capacidades, continuar participando da 
comunidade, prolongar ao máximo a propriedade, a autoridade e o respeito ( 1994 p 13). 
Extrapolando-se estes resultados para o tema em pauta, conclui-se que eles querem 
viver ao máximo, com qualidade de vida1".
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6 CONCLUSÃO

No presente trabalho sobre “qualidade de vida nos idosos de Fortaleza’; realizado no 
período de dezembro de 1997 a abril de 1998 e desenvolvido através de entrevistas e 
aplicação de questionário com abordagem quantitativa e qualitativa em 385 pessoas de 60 e 
mais anos de idade, ficou patenteado que o conceito de qualidade de vida está associado a 
componentes objetivos e subjetivos.

No enfoque técnico-epidemiológico (pessoa/tempo/lugar), o termo “qualidade de vida” 
ficou restrito às condições de bens materiais e serviços, traduzidos em melhor renda, maior 
nível de escolaridade, melhor moradia, mais posses de bens, melhor saneamento e mais 
acessos aos serviços.

No enfoque subjetivo, definido pelos próprios atores (idosos amostrados), o termo 
“qualidade de vida” foi definido tanto no aspecto de valores promovem a qualidade de vida, 
envolvendo: sentir-se sadio, ter paz de espirito, amor familiar, ter religião e amizades; quanto 
do ponto de vista daqueles valores redutores da qualidade de vida: incluindo problema 
familiar (falta de apoio), doença, dificuldade financeira, falta de respeito e solidão.

Comprova-se, nesta pesquisa, que ambos os enfoques são reais. O que se busca em um 
trabalho desta natureza, é tentar alertar que o mínimo de bens materiais possa ser acessado por 
todos e que o envolvimento da comunidade, através do controle preconizado pelo SUS, possa 
ser compartilhado pelos idosos nos dois aspectos indissociáveis: os bens materiais e o afeto, 
ambos necessários a qualidade de vida.

A população idosa mostrou-se ser bastante heterogênea em todo o conjunto das 
variáveis estudadas e analisadas. Os indicadores globais, com medias gerais, falseiam a 
realidade e não mostram as distâncias existentes entre os estratos sociais.

A maioria das pessoas estudadas é saudável e se preocupa muito com a sua saúde, 
capacidade de fazer as coisas e manutenção. Não há referências à cidadania.

Sugere-se como proposta ao Sistema Único de Saúde -SUS, às Organizações Não 
Governamentais- ONGs, aos Conselhos de Saúde e à comunidade, em geral, criar condições 
para:

® Conhecer melhor o idoso, saindo do aspecto saúde para uma visão global de ser 
humano no exercício da cidadania;

® Criar políticas sociais voltadas para a qualidade de vida da população idosa;

® Potencializar condições que gerem foros que congreguem a população íclosa, hoje 
dispersa, como forma de divulgar as condições de vida deste contingente 
populacional, fazendo emergir espaços de trabalho, lazer e de novos conhecimentos;

® Buscar formas de redução do preconceito social ao idoso;

® Construir indicadores que retratem novas leituras da realidade, diferentes das 
mensurações concernentes apenas a óbitos e doenças, trazendo à tona as 
potencialidades e os indicadores valorativos do idoso;

• Propiciar ao setor saúde uma adequação para assistir o idoso, atendendo em 
cobertura e em qualidade de serviços prestados.
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9 AEÊNDICE

Sumida de Resultados
Quantos aos valores quantitativos

a) Dados demográficos

1- Há prevalência das mulheres na velhice: 263 (68,3%); homens: 122 (31,7%), Dos 

entrevistados, os homens idosos apresentaram maior longevidade, em média: 70,6 anos e, 

as mulheres 70,2 anos,

2- Mais da metade dos idosos é de casados: 200 (51,9%) e das 185 (48,1%) pessoas 

sozinhas, 134 são viúvos e destes, 122 (91,0%) viúvas,

3- Dos idosos, 86 (22,3%) nasceram em Fortaleza

b) Dimensões da Qualidade de vida

4- Dos idosos da amostra, 246 (66,1% ) Fizeram boa avaliação de suas condições gerais de 

vida, não constituindo, entretanto, massa homogênea entre os estratos sociais: no A/B, 

(93,8%); no C, (81,6%) e D/E (36,5) (p-0,0000); nos de origem urbana, 76,0% e nos 

originários da área rural, 5 1,0%, comprovando associação estatística (p;%),0000).

5~ Dos idosos, 213 (55,3%) não dispõem de transporte próprio; o sistema coletivo mostrou- 

se inseguro para as pessoas idosas, denotando, nas queixas, escadas altas para subir e 

descer dos ônibus e dificulderdes de adequação ao tempo, em geral, destinado às paradas.

6- Dos idosos da amostra, 316 (82,1%) residem em casa própria.

7“ Dos idosos, 196 (5 1,6%) fizeram boa avaliação do seu nível de instrução, demonstrando 

distribuição heterogênea entre os estratos sociais: no A/B, este índice atingiu 85,7%; no C, 

57, .1% e no D/E ,23,3%; nos idosos 65,6% são de origem urbana e 32,7%, de origem rural.

8- O nível de instrução mostrou associação estatística (p=0,0000) para as condições gerais de 

vida, aspectos econômicos e os sociais e culturais, satisfação de viver e auto-estima, 

saúde, estilo de vida e autonomia e independência familiar.

9- Nos aspectos econômicos, verificou-se alta concentração da renda dos idosos, mormente 

nos estratos sociais A e B, apresentando desvio padrão de R$2.276,00 e R$1.543,00.

10- Dos idosos, 178 (48,0%)) fizeram boa alta avaliação de suas condições econômicas com 

distribuição de 74,8%) nos estratos sociais A/B,52,5%>, no C e 24,1 % no D/E (p0,0000) 

e entre os nascidos urbanos este índice foi de 57,7% e entre os vindos da área rural 32,7%
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11 - O nível de ace i t aç ão das condi coes sociais e cu / n u ais alcançou 3 35 (87,0%) dos idosos 

nos estratos sociais A,B, e no £• ultrapassou os 90,0%, enquanto que no D e no E, chegou 

22,4% e 20,0%, respectivamente (p 0,0014); entre as pessoas que têm autonomia de 

locomoção e independência física, o índice chegou a 88,1%, entre os que não as têm, ficou 

em 14,5%; entre as pessoas que se acharam felizes atingiu 89,9% e entre os não felizes 

32,7%.

12- Dos idosos, 108 (28,3%) afirmaram não gostar de fazer novos amigos; este dado 

independe de estrato social (p=:0,3660). No processo de seleção dos amigos, 288 (74,8%) 

julgaram encontrado na família, na vizinhança, 178 (46,3%) e em outros lugares 80 

(20,8%).

13- Declararam sentir solidão 138 (35,8%) dos idosos (p^tfOóSS), sendo mais expressivos os 

números entre os estratos sociais mais pobres - 42,3% e entre os mais idosos.

14- A boa auto-avaliação das condições sociais e culturais depende do estrato social 

(p^O^OOOO), resultando nas denominadas A/ B; 86 (78,2%) dos idosos; no C, 59 (60,2%) e 

nos D/E, 37,3%; segundo a zona de origem (p-0,0001), os índices encontrados foram: 

64,7%, entre os nascidos urbanos e 42,0% entre os de origem rural.

15- A dimensão satisfação de viver e auto~estima dos idosos revelou que 313 (81,5%) se 

sentem realizados; há associação com o estrato social (p-0,0001); nos A/B, (89,3%); no C 

(89,1%) e nos D/E, (71,4%).

16- 0 .se sentir feliz entre os idosos atingiu 336 (87,3%) pessoas, sendo 95,6% no estrato 

social A/B, 87,1% no C e 81,5% no D/E (p=0,0026).

17- 0 ler projeto de vida atingiu menos da metade dos idosos 191 (49,7%), com essa 

distribuição 50,4% nas A/B; 42,0% na C e 54,2%, nas D/E.

18 - D e 384 i d o sos, 348 (90,6%) a fi r m ar a m t er capc ic idade c ie reso! ver os se i ts problemas, 

sen d o q u e em relação ao s d Í fí c e i s, h ou v e r e d u ç a o d o n ú mero d e i d o so s p ar a 188 (49,0%), 

mostrando comportamento heterogêneo entre os estratos sociais: no A/B, 65,2%; no C 

59,4 e no D/E, 31,0 (p-0,0000),

19- Demonstraram nível de satisfação de viver e auto-estíma elevados 171 idosos (44,4%), 

com comportamento heterogêneo entre os estratos sociais, sendo: 54,0 no A/B; 43,6%, no 

C e38,l%, no D/E.

20- 0 conservar a esperança de viver em nível elevado, se fez presente em 57,3% dos idosos, 

distribuídos por estratos sociais: no A/B 67,0%; no C 46,5% e no D/E 56,5% (p~0,0338).

21- 0 bom índice geral do conjunto de indicadores de satisfação de viver e autodeterminação 

segundo os idosos resultou significativo entre os estratos sociais (p:%),0000): no A/B, 98 

(88,3%); no C, 72 (72,0%) e no D/E, 101 (60,1%).
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2 2- f<egi s t rou- se um dar importância e uma p reoc u pação muito fbr£e dos idosos com a saúde, 

retratada em 208 (54,0%) do pessoal com plano e ou convênio cie saúde. Os Í77 (46,0%)) 

idosos que não os têm, com raras exceções, não fazem piano de saúde por questões 

financeiras.

23- A percepção do bom nível de saúde depende do gênero (p=0,00 1 41), do estrato social 

(p^0,0000) e da zona de origem (p=0,0056). Os homens 65 (53,3%)), perceberam, em 

maior proporção, gozar mais de boa saúde do que as mulheres 105 (39,9%); nos estratos 

sociais A/B,, esses índices foram: 76 (67,3%); no C, 49 (48,5%) e no D/E (25,0%); entre 

os idosos nascidos urbanos chegaram a .113 (50,2%) e nos de origem rural 566 (35,9%).

24- Os idosos quando estabeleceram comparação entre a sua saúde e a de outras pessoas de 

sua idade, valeram-se de critérios menos rígidos de julgamento do que o anterior e se 

deram melhor avaliação

25- Apesar de todo o registro de queixas, desde a dificuldade para conseguir uma ficha de 

consulta medica, ao horário de saida de casa e da demora de atendimento, após ter 

resolvido o problema e ser bem atendido pelo pessoal de saúde, os resultados de nível de 

sadsfaçao para os serviço de saúde do Sl.ÁS', daqueles que os utilizam, ficaram 72,1%. 

Este índice denota a falta de referencial comparativo., não sendo coerente com as queixas 

ouvidas.

26- Predominaram nas queixas relatadas dos idosos, as doenças do aparelho circulatório 

31,0%; doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo: 24,0%; doenças 

nutricionais: 12,40%).

2 7 - D o s 3 8 5 id oso s, 82,8% re la t ara m faze r a Igu m t i p o d e pre vençao de doenças

28- Os resultados finais dos índices de boa auio-avaiiaçào da saúde mostraram ter 

associação significativa como o gênero (p^0,()075); nos homens: 90 (74,4%) e para as 

mulheres, 171 (65,3); e entre os estratos sociais (p7=0,0()()0), ocorreram nas .A/B, 96 

(85,0%); na C, 74 (74,0%)) e nas D/E, 88 (52,7%)); demonstraram não dependência, as sub- 

faixas de idade: de 60-69 anos, 64,7%;; entre 70-79 anos, 97 (66,9%) e entre 80-94 anos, 

45 (83,3%) (p - 0,0323).

29- Na dimensão estilo de vida, prevaleceu a televisão como a distração dominante na vida 

dos idosos; 307 (79,7%). Procuram algum tipo de distração 246 (64,4%) dos idosos.

3 0 - A a d v idade sexual se m ant é m a 1 n d a e m 12 9 (36,3 %) dos id o so s

3 l- Acharam que tinham bom esdlo de videt: 04 (79,0%) homens e 175 (56,6%) mu 1 heres 

(p~0,0228); este índice elevou-se entre as faixas etárias, com o avanço da idade e 

decresceu entre os estratos sociais, ficando no A/B, 97 (88,2%); no C, 78 ( 78,8%) e no 

D/E 91 (54,8%) e foi mais elevado entre os nascidos urbanos.
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3 2- Dos 385 idosos, 198 (51,4 %) têm con ví vi o * fam i / iar co m m a ri d o/co m pa n he i ro; 16 4 

(42,6%) com outras pessoas e 23 (6,0%) correspondem aos que vivem sozinhos.

33-Fizeram boa avaliação do seu relacionamento familiar: 101 (82,8%) dos homens e 229 

(87,1 %) d a s m u l h ere s; en t re o s estratos soc i ai s: í 0 3, (91,2%) d o A/B; 97, (96,0%) d o f' "C' ’ 

e 127, (75,6%) do D/E.

34" Têm autonomia dentro de casa 336 (87,%) dos idosos, sendo 114 (93,4%) homens e 222 

(84,4%) mulheres.

35“ Por estrato social, apresentaram autonomia dentro de casa, nas A/B, 102 (90,3%); na C, 

90 (89,1%) e nas D/E, 141 (83,9%).

36~ Dos idosos, têm autonomia tola! 219 (56,9%), sendo 89 (73,0%) entre os homens e 130 

(49,4%) ent re as mu l h eres, po r estrato social, p re vai eceram: nos A/B, 87 (73,1 %); no D, 

62 (63,3%) e nos D/E, 70 (41,7%).

37~ Os idosos, 153 (41,4%), em sua maioria, desconhecem o termo qualidade de vida. .No 

entanto, são capazes de falar sobre a qualidade de suas vidas, não obstante divergirem 

en t re os estr at os sociais. Na A é conhec i d o por 8 9,3 %,; no B, po r 6 8,9%; no C, por 44,7%; 

no D, por 26,8% e no E, por 11,1%.

3 8“ Os idosos são capazes de sugerir idéias para a construção do referido conceito que se 

coadune com a sua realidade existencial no meio sócio-econômico e emocional do 

cotidiano. Os principais valores subjetivos impregnados nos conceitos foram: saúde 161 

(41,8%); paz, 108 (28,1%); amor filial, 99 (25,7%) e possessão/ dinheiro 72 (18,7%),

39- Quando os idosos qualificaram através de escores, conceituando as suas vidas: “boa” ou 

“não boa” retrataram que a qualidade de vida tem gradiente nesses adjetivos, podendo ser 

boa ou má.

40- A pesquisa revelou índices médios bem diferentes de qualidade de vida entre os estratos 

sociais, implicando a necessidade de haver, pelo menos, menor concentração da renda 

para materializar as necessidades mínimas da população. O índice geral de avaliação 

positiva (muito boa e boa) nos atributos individuais de todas as dimensões de qualidade 

de vida, configurou 93,1%, no estrato social “A”; 85,0%, no “B”; 69,5%, no “C”; 55,0%, 

no “D” e 37,8%, no “E”

41- 0 estudo mostrou a importância dos valores subjetivos, com ênfase na qualidade cie vida: 

amor familiar (filhos), (43,4%); saúde, (26,2%); paz, (13,3%); religião, (8,8%) e dinheiro, 

(7,0%) de forma muito contundente e que depende, substancialmente, da conduta de vida 

dos indivíduos e sua construção de vida.

42- Os idosos mostraram que, excluindo os miseráveis, em todos os estratos sociais há 

qualidade de vida e que a velhice é uma fase saudável da vida. Eles realçaram o papel e a
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responsabilidade do Estado, quando elegeram saúde nos destaques da ordem hierárquica 

do conceito; segundo, por que dá mais qualidade de vida e na doença, por reduzir esta 

qualidade.

4 3 - S i nt et i za ram co mo p ri n c i p a i s r e d u t o r e s d a q ua I i d acle de v i d a p r o b le m a fa m i l i a r (2 6,2%), 

ta11a de saúde/doença (24,4%), dificu Idade financeira (16,9%) , fa 11a de respei io (4,9%) e 

po I í t i ca eco nô mi ca (3,9%>).

44- Os idosos souberam construir indicadores de auto~avaliaçao de suas vidas centrados na 

saúde, independência financeira habitação, vida afetiva emocional e respeito à pessoa.

45- Toda a área social brasileira avaliada (setores: saúde, educação, segurança pública, 

emprego, justiça e transporte público) no atributos do contexto, não mereceu sequer um 

regular dos idosos, A dimensão de mais baixa avaliação foi a educação (insuficiente).

46- A média dos escores de avaliação da qualidade de vida, dos atributos individuais, extraída 

de valores médios dos índices, por estrato social foi de 4,4, para A; 4,2 ,para B; 4,0, para 

C; 3,8, para D e 3,2 para Eú Estes valores embora aparentemente próximos, são realmente 

bem distantes,

47- Os índices de satisfação com a sua qualidade de vida entre os estratos foram:

® Estrato social AA1’: obteve uma avaliação muito satisfatória de qualidade de vida, com 

índice de auto-avaliaçao positiva médio de 93,1% de satisfação de viver, ficando entre 

100% e 90% em: condições gerais de vida, nível educacional, aspectos sociais e culturais, 

satisfação de viver e auto-éstima, estilo de vida, autonomia e independência familiar e 

entre 85,0% a 80,0% em: saúde e aspectos econômicos.

® Estrato social o índice geral de satisfação com a sua qualidade de vida foi de 85,0%. 

foram alcançados valores em torno de 90,0% em: condições gerais de vida, autonomia e 

independência familiar; para nível educacional, satisfação de viver e auto-estima, saude e 

estilo de vida, foram obtidos valores médios nos limites de 84,0% a 87.8%, sendo os 

menores resultados entre 73,6% a 74,7% em aspectos economicos e em aspectos sociais e 

culturais.

® No estrato social o nível de satisfação com a sua qualidade de vida levou a um índice 

mínimo de 69,5%; valor um pouco superior a 80,0% foi obtido condições gerais de vida 

autonomia e independência familiar, com limites entre 72,0% a 78,8%, ficaram estilo de 

vida, saúde, satisfação de viver e auto-estima; e com limites por volta de 52,5% a 60,2% 

em: nível educacional, aspectos econômicos e aspectos sociais.



No estrato social “D’\ o índice de satisfação dos idosos com a qualidade de vida se deu 

em 55.% Esses valores são parciais, em torno de 74,1% a 70,7% em; autonomia e 

independência família, satisfação de viver e auto-estima, índices compreendidos entre 

54,5% a 46,3% em condições gerais de vida e aspectos sociais e culturas, e índice de 

36,8% em: aspectos educacionais e aspectos sociais e culturais.

No estrato social o índice geral de satisfação com a qualidade de vida ficou em 

37,8%. Foram conseguidos índices em torno de 50,9 a 55,0% para: saúde, satisfação de 

viver e auto-estima, estilo de vida, autonomia e independência familiar; 32%% foram os 

obtidos em aspectos sociais; 26,9%, em condições gerais de vida; 17,4% em aspectos 

econômicos e em aspectos educacionais, 15,1%.
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10 ANEXOS

EORMULÁRIO DE AÍALÍAÇÂO DA QUALIDADE DE RIDA

ESTUDO EPIDEMIOLÓG/CO DAS PESSOAS DE IDADE MADURA £ DE IDADE MAIS

l t

Setor Questionário n°. Entrevistador

Data cia entrevista Data /

Iniciais do entrevistado Data da Entrada / /

Você aceita participar desta pesquisa sobre qualidade de vida respondendo a este 

questionário9

l~Sim( ) 2-Não ( )

Se não por quê? ___ _____ ___ ____ _________ _ ____ ______ ___ _ ____ __ _____

I..ITENS GERAIS

a) Identificação

1.1 - Iniciais do entrevistado^__

1.2 - Idade (em anos completos)

1.3- Gênero: 1 - Homem ( 0 2- Mulher ( )

1.4 ~ Endereço:

Idade

Gen

1.5- Bairro: Setor

1.6 - Qual o seu município de origem? Mun

1.7 - Estado Est.

.1.8 - Você veio de: zona urbana ( ) Urb.

zona rural ( ) Rur

b) Tempo de residência em Fortaleza

1.9 - Há quantos anos você reside em Fortaleza? _ __ __ Enr

c) Religião

1.10.1 - Qual a sua religião ?

I -Cristã tradicional

Relig__

4-Mediúnica

1.1 “Católica 4.1-Espírita ( )< )
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1.2- Outras ( )

2.- Cristã reformada

2. l-E-vangélica tradicional ( )

2.2- Evangélica pentecostal ( )

3-Neo cristã ( )

LIO.2 1-Pratica ( ) 2- Não pratica

d) Situação laborai

L 11 - Qual a sua ocupaçcío anterior9

L 12 - Qual a sua ocupação /roje9

4.2- Candoblé ( )

4.3- Umbanda ( )

5- Judaica ou Israelita ( )

6- Outras ( )

7- Sem religião ( )

( ) Pratic

Ocup

Hoje

e) Estado civil ?

1.14-Qual  é o seu estado civil

1 ~ Solteiro ( )

2 - Casado/Junto ( )

3 - Viúvo ( )

Estciv ___ __

4 - Separado Judicial ( )

5 - Divorciado ( )

6 - Separado ( )

2-PERCEPÇÀO DA QUALIDADE DE VIDA - ASPECTOS SUBJETIVOS

2.15-Você  já ouviu falar na expressão qualidade de vida!

KSim ( ) 2-Não( )

2.16-Oq  ue dá mais q u al i dad e a sua vi d a?

2.17- O que piora a qualidade de sua vida ?

2.18- O que é qualidade de vida para você?

......... Porque você diz isto?

Dê urna nota de 1 a 5 a sua qualidade de vida Nota 



2.19~ Partindo das respostas que você já deu diga 5 indicadores que para você são os mais 

imporianies n a a v a 1 i a ç ã o d e sua q u a I í da d e d e vid a ( po de ser o u t r o s)

1 - Ter independência financeira ( )

2 " Ter emprego/trabalho ( )

3 - Ter vida afetiva/emocional ( )

4 - Ter casa para morar ( )

5 ~ Ter saúde ( )

6 - Ter autonomia fisíca ( )

7 " Ter segurança ( )

8 - Ter lazer ( )

9 - Ter satisfação pessoal e auto-estima ( )

10" Ter participação da vida social e política ( )

li-Ser respeitado ( )

3 " MENSU.RAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

/li /ITIUBirrOSÍNDIBIDliAlS

I - Condições gerais de vida

a) Mínimas

1.20 - /X sua moradia é própria9.

D Própria ( ) 2 - Cedida ( ) 3 ~ Alugada ( ) Moraoc

Qual a sua opinião sobre a sua moradia ? 1-Gosta ( ) 2- Não Gosta ( ) Gosta_ ~ 

Por quê? ........................ .......... ................................................................... ....................... ..... .......

1.21 - A habitação dispõe de condições sanitárias?

a) Agua: 1-rede pública ( ) 2~ poço ( ) 3-chafariz ( ) 4-Outros( ) Água__

b) Dejetos: l-esgoto ( ) 2-privada com fossa ( ) 3~não tem privada ( ) Dejetos

c) Passa o carro do lixo na rua 9 1-sim ( ) 2- não( ) Lixo

1.22 -Você utiliza transporte? Transp

1 - Próprio ( )......2 - Alugado ( ).... 3-Coletivo ) 4-Se nenhum ( ) porque?

L23- Você se sente seguro nos lugares9 (Dê urna nota de 1 a 5) 

I - Casa ( ) 2 - Rua ( ) Segur _

Segrua____ __

Sendo por cpie?



anexo 205

b) Complementares

l .24 - Você tem ace.vso a tecnologia em sua casa?

I '• Telefone ( ) 4 - Som ( ) 7 ~ Freezer ( ) Acetec

2 - Computador ( 5 - Microondas ( )

3 - Fax ( ) 6 - Ar condicionado ( ) 

/»Auto avaliação : 5 - Ótimo ( ) 4 - Bom( ) 3 - Regular( ) 2 - Insuficiente( ) I - Mau ( )

2 - Aspectos educacionais

Classe Social (itens 2.24 e 3.26)

2,25 - Qual o seu n/vt7 de escolaridade? Escola

1..Analfabeto (não sabe ler ou escrever um bilhete) ( )

2-1 grau menor incompleto ( )

3 -■ Igrau menor completo/f grau maior incompleto ( )

4- 1' grau maior completo/2' grau incompleto.................. ( )

5- 2 grau completo/superior incompleto ( )

6 - Superior completo(faculdade)/pós graduado ( ) 

2~ Auto avaliação : 5 ~ Ótimo ( ') 4 Bom( ) 3 - Regular( ) 2 ~ Insuficienteí ) I - Mau ( ) 

3 - Aspectos econômicos

a) Itens de posse

5.26 - () ambiente onde você reside dispõe de? /Colocar a quantidade)

1 - Banheiros

2 - Rádio

WC

Radio

3 - Aspirador Aspó

4 - Máquina de lavar (roupa e de louça) Lavar

5 - Televisão preto e branco Tv

6 - Televisão em cores Tvcor

7 - Empregada doméstica mensalista Empei

8 - Automóvel Auto

9 - Videocassete Video

10- Geladeira Gela
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b) Rendei

3.2 7.. Quantas pessoas trab a I h a m n a sua casa (nú mero)?...............p es s o a 

3.28 - Qua! a renda da sua família? Nenunha ( ....) Renda R$_________

'armação do seu rendimento do idoso Forrem

( )1 -- Aposentadoria ií ) 5 Doação/Herança

2..Pensão i; ) 6 Abono ( )

3 - Salário 1í ) 7 -- Mercearia ( )

4- Poupança ií ) 8 ~ Aluguel ( )

5 Lucro da empresa ii ) 9 - Outros ( )

3.30-Qual a renda do idoso9

J- Amo avaliação : 5 - Ótimo ( ) 4 - Bom( ) 3 - Regularf ) 2 - Insuficiente( ) 1 - Mau ( )

4 - Aspectos sociais e culturais

4.3 I - Você está satisfeito com a.v suas condições sociais ?

1 - Sim ( ) 2 - Não ( ) 3-Aceita ( )

4.3 2~Tem amigos? .

I - Sim ( ) 2 - Não ( )

4.32.1 Durante este mês você saiu /ou recebeu algum amigo? 

1-Sim ( ) 2-Nào ( )

4.32 - Você gosta de fazer novos amigos?

I - Sim ( ).............................. - Não ( )

4.33 - Como wAeciona seus amigos

1 - familiares ( )

2 - Pessoas conhecidas na infância ( )

3- Clube de idosos ( )

4 ~ Vizinhança

5 - Outro

Especificar

Aceita

Arniza

Recebeu

Amigo

Sele

( )

( )

4.34 - Você se sente solitário ou sente solidão? Solit

1 - Sim ( ) 2

Por quê9 __ _ ___ ___

4.34.1 - 4 sua solidão leva você a:

1 -- Meditação (

3 - Vontade de se relacionar (

(

)

)

)5 - Outro:
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4.35 - Vocêpariicipct de: Parti

1 - Associações de classe ( )

2 ~ Grupos de terceira idade ( )

3 - Cursos pintura, tecelagem ( )

4 -■ Academias de dança/gmástica ( )

6 ~ Clubes sociais ( )

7 - Sindicados ( )

8 - Curso de língua estrangeira ( )

9- Outros ( )

4.36 - Você participa de promoções artísticas'.

1 - Dança ( ) 2 - Teatro ( ) 3~Música( ) Tipro

4.37 - Você participa de promoções literárias-,

1 - Sim ( ) 2 ~ Não ( ) Liter_______

Qual?...... ... ..........      _....... ....

4.38 - De que forma você executa a prática da cidadania'. Cída ______ _

1 - Partidos políticos ( ) 4 - Outro ( )

2 - Trabalho comunitário ( ) Especificar;..........__............. ....___________

3 - Trabalho na igreja/culto ( )

4 - Auto avaliação : 5 - Otimo ( ) 4 - Bom( ) 3 - Regularf ) 2 - Insuficientef ) 1 - Mau ( )

5 - Satistaçao de viver e auto-estima

5.39 - Você consegue realizar o que quer Requer__ ___

1 - Sim, quase tudo ( ) 2 - Sim, em parte ( )

3 - Raramente ( ) 4 - Não ( )

5.40 - Você consegue realizar o que lhe satisfaz ?..,.........    Resaf_____ ______

Se sim, marque 1,2,0// 3 e se não, marque 4

1 ~ Sim, quase sempre ( ) 3 - Dificilmente ( )

2 - Razoavelmente ( ) 4 - Não realiza ( )

5.41 - Você se considera uma pessoa realizada? Preal _

I - Sim, muito (' ) 2 - Sim, em parte ( ) 3 ~ Não ( )
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Feliz

5.42 - Você se considera uma pessoa feliz ?

Se sim, marque l?2 ou 3. Se não, marque 4 ou 5.

1 ~ sempre feliz com a vida que leva ( )

2 - quase sempre de bem com a vida ( )

3 raramente de bem com a vida ( )

4 - Não, mas convive com a vida ( )

5 - Revoltado com a vida ( )

5.43 - Você tem projeto de vida?

1 - Sim ( ) 2 - Não ( )

Mexpec _______

5.44 - Você tem capacidade de solucionar os seus problemas: Solpro

1 - Não ( ) 2 - Somente os fáceis ( ) 3 - Difíceis ( )

5.45 - Como você reage diante de perdas

............dos prejuízos econômicos 7

morte :na família;___ ~ ___ __ ________ __ _

de amigo; _ __________ ____ ______

traição;______  __ _ __ _____________ ____

desprezo da fàmília;_ ____ ~ ________________

5,46 - Como você classifica o seu nível de auío-esiima Nestim

1 - Baixo ( ) 2 - Médio ( ) 3 - Elevado( )

7 - Você conserva esperança de vida Espera

l - Nível baixo ( ) 2 - Nível médio ( ) 3 - Em nível elevadof )

5 - Auto avaliação : 5 - Ótimo ( ) 4 - Bom( ) 3 - Regularf ) 2 - Insuftciente( ) 1 ~ Mau ( )

6 - Saúde

6.48 -• Você tem plano de saúde

I - Sim ( ) 2 - Não ( )

6.49 - Como você percebe a sua saúde (condição de saúde):

I - Boa ( ) 2- Regular ( ) 3- Ruim ( )

Plano

Saúde
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6.50 - Como você considera a sua saúde em relação a outras pessoas de sua idade ?

I - Muito boa ( ) 2 - Boa ( ) 3 - Regular ( ) 4 - Ruim ( ) Rela _

Por que_________ _ ___ __ _ ___ ______ _____ ____ ____ ________  

6.5 I - Quantas consultas você fez este ano?

Número_____ __ Cônsul

6.52 - Seus principais problemas de saúde afetam as suas atividades habituais?

I ~ Sím ( ) 2 - Não ( ) 3 -■ Em parte ( )

6.53 - Qual o seu maior problema de saúde?

6.54 ~ Quando você adoece você procura quem7

1 ..Somente a rede particular

2 - Rede particular credenciada

3 - O sistema público ou conveniado - SUS

5 - Rezadeira

6 Farmácia

7 - Uma pessoa vizinha /conhecida/família

8 - Automedicação

Adoece

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Por que você procura este serviço?   ___ _____ ______ ____ ____________ ___

6.55-Se você necessitasse de internação, de fazer uma cirurgia você teria dificuldade (Como 

você resolvería este problema)?

l~sim ( ) 2 Não ( ) Difíc.

Como___ __ __ ______ __ _____ ____ ____  ____ __ ______ _ ___ ____ ___ ___

6.56 - Você está satisfeito com os serviços de saúde prestados ?

1 - Sim ( ) 2 - Não ( ) Satis _ _____

Por que9_____  __ ___ _ ___ ___ __  _ ___  ____ _______ ______ ______ ______ ___

6.5 7- Co m o você se p r e v ine c o nt r a a s d o enças 9 (dieta, c a m i n h ad a, ex a m e m éd i c o periódico)

...... .....       , ..... ......_...... .... ........ ....... .......... ...... .... P revi ne__ ___

6.58 l ocê ê fumante? Fuma

l - Não ( ) 2 - Sim ( )

6.59 - Você gosta de bebida idcoólica'. Bebida___ _____

1 ~ Não ( ) 2 - Sim ( )
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6.60 Comportamento alimentar

6.60..! Vocé come alimentos variados? Alimen

I - Sim ( ) 2 - Não ( )

6.60,2 Você mantém peso saudável ( dentro da escala):

I ~ Sim (' ) 2 ~ Não ( ) Peso

6.60,3. A sua dieta é com pouca gordura?

I~Sim( ) 2 - Não ( ) Dieta_

6.60.4 Você come com muitos vegetais, frutos e cereais

1 - Sim ( ) 2 - Não ( ) Frutas_

6.60.5. Vo cê usa açúcar com moc le ração ? (c o loca açú car n o su co de fruta):

I - Sim ( ) 2 - Não ( ) 3-Adoçante ( ) Açúcar

6.60.6 Você usa sa/ com moderação 6 7

6 ~ Auto avaliação : 5 - Ótimo ( ) 4 ~ Bom( ) 3 - Regularí ) 2 - Insuílcientef ) 1 - Mau ( )

7 - Estilo de vida

a) Padrão de Comportamento

7.62 - O seu comportamento diário é: Compor

.1 - Calmo ( ) 2 - Agitado ( ) 3 - Ansioso ( )

1 - Sím ( ) 2 - Não ( ) Come sem sal ( ) Sal 

6.6.1 Co m p o rí a m e nt o fir e nt e as e rrfe r mi da d e s

6.61.1 - Gosta de falar em doença:

1 - Sim ( ) 2 - Não { ) Doença____ _

6.61.2 - Costuma indicar remédio:

1 Sim ( ) 2 - Não ( ) Remed____ ■■

6.61.3 - P ro cura mé dico com. fre qiièi teia:

I - Sim ( ) 2 - Não ( ) Fremed____

6.6.1.4 - Hospitalização /teste ano:

I - Sim( ) 2 - Não ( ) Hospit___

Motivo______ ___ ________
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b)( 'ondiçoes de vida

/.63 - Você mantém ativa a sua sexualidade9 Sexo

1 - Sim, conserva a vida sexual ( )

2 - Não sente necessidade de Sexo ( )

3 Pratica somente quando tem companheiro fixo ( )

4 - Gostaria de ter uma vida sexua I, mas faha-1 h ecom pa n he i r o fíxo ( )

5 - Gostaria de ter .E sozinho(a) e teme falatórios ( )

6 - Teve uma educação muito rígida e não permite um novo relacionamento ( )

7 - Nunca conseguiu esquecer o companheiro(a) e não quis mais fazer sexo ( )

8 - Não casou e não pode fazer sexo por princípio moral. ( )

7.64 - Quantas vezes por semana (ou por mês) têm relação sexual? Nusex____

Número /semana ou número...........mês

7.65 - Um novo relacionamento amoroso é importante na terceira idade9 Norel

1 - Sim ( ) 2 - Não ( )

Por que’7............... ...........  _ _____ _____

7.66-- O que você faz para se distrair? Distrair

l- Viagens/passeio/férias/lazer ( )

2 - Acesso espetáculos com satisfação - teatro, shows. cinema ( )

3 - Acesso aos locais de lazer - praça, praia ( )

4 - Acesso bibliotecas e museus ( )

5 - Disponibilidade própria de área de lazer ( )

6 - Participação em locais públicos ( )

7 - Visitas a familiares e amigos ( )

8 - Em casa- televisao/bate-papo/jogo ( )

I 7- Auto avaliação : 5 - Ótimo ( ) 4 - Bom( ) 3 - Regular( ) 2 - Insuflciente( ) 1 - Mau ( )

8 - Convívio familiar

8.64 - Com quem você mora?

1 - esposo/companheiro ( ) 4 - neto

2 - fílho ( ) 5 -■ Outra companhia

3 -- irmão ( ) 6 - Sozinho
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8.65 - Quem auxilia quand o você adoece ?

1 - Esposo/companheiro (

2 -- Filho (

3 Irmão {

4 ..Neto (

8.66 - Ouem auxilia quando você enfrenta um

1 - Esposo/companheiro ( )

2 -■ Filho ( )

3 - Irmão ( )

4 ~ Neto ( )

Auxdo____ ___

) 5 - Outro membro da família ( )

) 6 - Vizi.uho/amigo ( )

) 7 -■ Ninguém ( )

)

problema de ordem financeira7 Profí

5 - Vizinho/amigo ( )

6 - Mais de um membro familiar ( )

7 - Ninguém ( )

8.67-Como você se relaciona com a sua família? (Especificar) Rei___ ___

[ M An/o avaliação : 5 - Ótimo ( ) 4 - Bom( ) 3 - Regular( ) 2 - Insuflei ente( ) 1 - Mau ( )

9 “■ Autonomia e independência familiar:

9.68 - Você consegue realizar sozinho(a) as suas atividades diárias

1 - Dentro de casa : I - Sim ( ) 2 ~ Não ( ) Socasa __

Se não especificar..... ... ........f _.... ...... .......... ......... .. ... ........... ..... .. ....................

2 - Fora de casa : .1 - Sim ( ) 2 - Não ( ) Focasa _

Se não especificar_____________________ ____ __ ___ __ _ Motivo

3-Se você tiver necessidade de um tratamento médico tem condições de fazer 

sozinho?

I - Sim ( ) 2-Não ( ) 1 'rata

Se não especificar

9. 69- Você tem cond içòes de a d m i n i s t r a r o seu p r ó p ri o d i n h e i r o ?

1-Sim ( ) 2~ Não ( ) Dinheiro
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ATRIBUTOS DO CONTEXTO

10 - ASPPCTOS DP POLÍTICAS SOCIAIS DO COCTDVIO 

10.70-Qual nota de I a 5 você dá de 1 a 5 aos aspectos sociais do contexto .
- A Saúde do país vai bem'7

1 - Sim ( ) 2 - Não ( ) Pbem__

~ A Educação vai bem 9

1 - Sim ( ) 2 - Não ( ) Edubem

- A segurança pública vai bem9

.1 - Sim ( ) 2 - Não ( ) Segbem_

- Emprego vai bem9

1 - Sim ( ) 2 - Não ( ) Empbem_

- A justiça bem comum/igualdade vai bem ?

1 - Sim C ’) 2 - Não ( ) Justbem 

- O sistema de transporte público vai bem ?

I - Sim ( ) 2 - Não ( ) Transbem

J(J~ Auto avaliação : 5 - Ótimo ( ) 4 - Bom( ) 3 - Regular! ) 2 - Insuficiente! ) 1 - Mau ( )


