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Santos, RN. Perfil de Saúde de Idosos Adventistas que ultrapassaram a 

Expectativa de Vida [dissertação]. São Paulo: Centro Universitário Adventista de 

São Paulo; 2016. 

RESUMO 

Introdução: A décadas, a população idosa tem apresentado um aumento 

progressivo da expectativa de vida, marcado por um processo contínuo de declínio 

funcional que ganha maior velocidade e magnitude a partir dos 70 anos. Porém, 

existem populações de idosos que tem conseguido ultrapassar a expectativa de 

vida, envelhecer com saúde, ativo e tendo boa capacidade funcional. Objetivo: O 

principal objetivo deste estudo foi identificar e analisar o perfil de saúde dos idosos 

adventistas do sétimo dia que ultrapassaram a expectativa média de vida. Método: 

O estudo realizado foi analítico, observacional e transversal. Participaram da 

pesquisa 90 idosos com média de idade de 82,9 anos. A coleta de dados foi 

realizada no domicílio e consistiu na aplicação dos seguintes instrumentos de 

avaliação: O mini exame do estado mental (MEEM), sócio demográfico (SD), índice 

de religiosidade de Duke Durel, Avaliação nutricional, Atividades básicas (ABVD) e 

instrumentais (AIVD) da vida diária, Escala internacional de eficácia de quedas 

(FES-I) e Qualidade de vida (QV). Os dados foram correlacionados e analisados 

através do programa Graphpad Prism 6.0 para o windows. Resultados: A maioria 

dos idosos entrevistados tinham média de idade de 82,9 anos, filhos de pais 

longevos, brancos, casados, aposentados, residem com 2 ou mais pessoas, 

escolaridade de 7,3 anos de estudos, índice de massa corpórea de 25,6 Kg/m2) e 

padrão de sono de 7,6 horas por dia. As doenças mais prevalentes foram: 

hipertensão (55,6%) déficit visual (55,6%), déficit auditivo (28,9%), dor frequente 

(26,7%), obesidade (17,8%) e diabetes (16,7%), respectivamente, e osteoporose 

entre as mulheres (20,5%). Observou-se também que em média os idosos 

apresentaram 3,2 doenças, 1 hospitalização após completarem os 60 anos de 

idade, índice de RO (2), RNO (1,4), RI (3,2) e EV (79,9%). Para realizarem as 

ABVD, 79% foram independentes e 21% parcialmente independentes. Para as 

AIVD, 74% foram independentes e 26% parcialmente independentes.  A pontuação 

média do FES-I foi de 24,7, QV (old), 78,7%, QV (bref) 71,3%. Neste estudo 

houveram várias correlações significantes, entre peso e estatura (r=0,40), peso e 

IMC (r=0,80), RO e QV (r=0,45), RO e EV (r=0,52), EV e AIVD (r=0,61), EV e QV 



(r=0,65), EV e FES-I (r=-0,41); FES-I e QV (r=-0,56), FES-I e AIVD (r=-0,42), AIVD 

e MEEM (r=-0,42), AIVD e QV (r=0,56), AIVD e ABVD (r=-0,51), QV e carga de 

doenças (r=-0,42). Em todas as correlações   as   diferenças   entre elas foram 

estatisticamente significantes (p<0,001). Conclusão: O perfil de saúde dos 90 

idosos adventistas que participaram deste estudo, demonstrou baixa carga de 

doenças e hospitalização, alto índice de religiosidade, muito bom EV, boa 

capacidade funcional, estado nutricional eutrófico, pouco medo de cair e satisfação 

com a QV. As correlações observadas, foram: muito forte entre peso e IMC; Fortes 

entre EV e AIVD, EV e QV; Moderadas entre peso e estatura, RO e QV, RO e EV, 

EV e FES-I, FES-I e QV, FES-I e AIVD, AIVD e MEEM, AIVD e QV, AIVD e ABVD 

e QV e carga de doenças.   
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Santos, RN. Adventist Elderly Health Profile Exceeding Life Expectancy 

[dissertation]. São Paulo: Adventist University Center of São Paulo; 2016. 

 

ABSTRACT 

Introduction: For decades, the elderly population has presented a progressive 

increase in life expectancy, marked by a continuous process of functional decline 

that gains greater speed and magnitude from the age of 70. However, there are 

populations of the elderly that have managed to surpass life expectancy, aging with 

health, active and good functional capacity. Objective: The main objective of this 

study was to identify the health profile of Seventh-day Adventist seniors who 

exceeded the average life expectancy. Method: The study was transversal 

observational analytical. A total of 90 elderly people with an average age of 82.9 

years participated in the study. Data collection was performed at home and 

consisted of the following evaluation instruments: The Mini Mental State 

Examination (MMSE), demographic partner (DP), índex religiosity of the Duke 

Durel, Lifestyle (LS), Nutritional assessment, Basic activities (BADL) and 

instrumental (IADL) of daily life, International Fall Effectiveness Scale (FES-I) e 

Quality of life (QL). The data were correlated and analyzed through the program 

Graphpad Prism 6.0 for windows. Results: The majority of the interviewees had a 

mean age of 82.9 years old, children of long-lived parents, whites, married, retired, 

living with 2 or more people, education of 7.3 years of schooling, body mass index 

of 25 , 6 kg / m2) and sleep pattern of 7.6 hours per day. The most prevalent diseases 

were hypertension (55.6%), visual deficit (55.6%), auditory deficit (28.9%), frequent 

pain (26.7%), obesity (17.8%) and diabetes 16.7%), respectively, and osteoporosis 

among women (20.5%). It was also observed that, on average, the elderly presented 

3.2 diseases, 1 hospitalization after completing the 60 years of age, OR (2), NOR 

(1,4), IR (3,2) and LS (79, 9%). To perform the BADL, 79% were independent and 

21% partially independent. For IADL, 74% were independent and 26% were partially 

independent. The mean FES-I score was 24.7, QL (old), 78.7%, QL (bref) 71,3% In 

this study there were several significant correlations between weight and height (r = 

0.40), weight and BMI (r = 0.80), OR and QL (r = 0.45), OR and LS (r = 0.52 ), LS 

and IADL (r = 0.61), LS and QL (r = 0.65), LS and FES-I (r = -0.41); FES-I and QL 



(r = -0.56), FES-I and BADL (r = -0.42), IADL and MEEM (r = -0.42), IADL and QL , 

IADL and BADL (r = -0.51), QL and disease burden (r = -0.42). In all correlations the 

differences between them were statistically significant (p <0.001). Conclusion: The 

health profile of the 90 Adventist elderly people who participated in this study 

showed a low burden of illness and hospitalization, high religiousness index, very 

good LS, good functional capacity, eutrophic nutritional status, little fear of falling, 

and satisfaction with QL. The observed correlations were very strong between 

weight and BMI; Strong between LS and IADL, LS and QL.  

 

 

Key words: elderly, functional assessment, life expectancy 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Envelhecimento 

 

A temática do envelhecimento tem sido muito estudada atualmente a fim de 

conceituar o indivíduo idoso ao longo da história, estabelecer fases para o seu 

desenvolvimento, construir teorias e encontrar respostas aos mecanismos 

biológicos que sejam capazes de frear ou retardar este processo contínuo de 

declínio funcional e irreversível a todo o ser humano.  

Nas últimas décadas, a população mundial tem apresentado um aumento 

progressivo da expectativa de vida, que vem resultando em aumento da população 

idosa no mundo. Segundo Pavarini et al (2012) em 2050 a população global de 

idosos poderá chegar a 2 bilhões de pessoas apontando para mudanças 

irreversíveis na estrutura etária da população mundial. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (2002), a idade estabelecida para 

considerar o indivíduo idoso está baseado no nível socioeconômico de cada nação. 

Em países em desenvolvimento, é considerado idoso aquele que tem 60 anos ou 

mais e nos países desenvolvidos, a idade se estende para 65 anos ou mais. Porém, 

a idade cronológica não parece ser um referencial preciso que marca o 

envelhecimento, se levarmos em conta as diferenças no estado de saúde, carga de 

doença, autonomia e independência (BRASIL, 2005; CAETANO, 2006; MAZO et 

al., 2007). 

 

1.2 Conceitos sobre o idoso e envelhecimento 

 

Segundo Santos (2001), os conceitos mais antigos e importantes sobre a 

temática do idoso e envelhecimento difundidas na civilização oriental, foram 

escritos pelos filósofos chineses e historiadores Lao-Tsé (604-531 a.C) e Confúcio 

(551-479 a.C). O primeiro correlacionou a velhice à santidade, e o segundo 

defendeu a piedade filial em relação aos mais velhos (LAO-TZY,1999). Na civilização 

ocidental, os filósofos gregos: Sócrates (470 – 399 a.C), afirmou que para os 

prudentes, a velhice não era um peso; Hipócrates (460-377 a.C), considerava o 
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envelhecimento como um fenómeno natural e irreversível; Platão (427 – 347 a.C), 

definiu o envelhecimento como o resultado do modo como se viveu; Aristóteles (384 

– 322 a.C), considerava serem os idosos não confiáveis e caracterizava a velhice 

como um estado de senilidade, de deterioração do corpo e do espírito. Em Roma, 

Marco Túlio Cícero (106 – 43 a.C) encarou a velhice enquanto processo natural e 

descreveu diversos problemas do envelhecimento como a perda progressiva da 

memória, da capacidade funcional, das alterações dos órgãos dos sentidos, da 

capacidade de trabalho, assunto ricamente debatido na atualidade por profissionais 

de saúde (TEIXEIRA, GUARIENTO, 2010). Segundo, Silva (2004), na Itália (séc. 

XVI e XVII) o médico Luigi Cornaro (1470 – 1566 d.C.), descreveu sobre a 

importância de uma vida sóbria e Leonard Lessius (1554 – 1623), belga, escreveu 

sobre a conservação do corpo e da alma até a velhice, e cuidados fundamentais 

com a alimentação, atividade física, sexualidade, idade e local de moradia; 

Paracelso (1493-1541 d.C.), aconselhava moderação na alimentação e nas 

emoções como a chave para a saúde e longevidade (OLIVEIRA, 2006). 

No século XX, mais precisamente na década de 80 a temática do 

envelhecimento passou a ser grandemente investigada e influenciada pela 

transição demográfica e epidemiológica que experimentava o Brasil (ARAUJO, 

2012; VASCONCELOS, GOMES, 2012). Segundo Chaimowicz (1997), existe uma 

correlação direta entre estes processos de transição que apresentam menor 

mortalidade por doenças infecciosas, aumento das Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNT) e aumento do número de idosos. Porém, o aumento 

progressivo da expectativa média de vida, tornam as DCNT cada vez mais 

frequentes.  

No início do século XXI, a temática do envelhecimento deixou de destacar 

apenas aspectos relacionados as doenças e incapacidades dos idosos e passou a 

ter uma abordagem que valorizava os seus aspectos biológicos, psicológicos e 

sociais, através da recomendação de um estilo de vida ativo e saudável (BRASIL, 

2007).  

O tema envelhecimento ao longo da história assumiu um conceito diverso, 

que pode, em geral, ser entendido como envelhecimento normal, constituindo num 

processo natural, contínuo e irreversível que diminui o potencial físico, mental e 
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social, em decorrência das alterações estruturais e funcionais que experimenta o 

idoso (BRITO, LITVOC, 2004; MENDES et al., 2005) ou envelhecimento patológico 

quando está associado à carga de doenças que provoca uma degeneração 

acentuada da saúde e que, estão associadas as doenças crônicas, degenerativas, 

síndromes típicas da velhice e o desarranjo biológico a que estão sujeitos os idosos 

(ASSIS, ARAUJO, 2004).  

Segundo Teixeira e Neri (2008) o envelhecimento bem sucedido possui um 

conceito multidimensional, que retrata as experiências individuais de cada idoso, 

ultrapassa a barreira física e não está apenas relacionado a longevidade. Segundo 

Phelan e Larson (2002) e Phelan et al., (2004), a capacidade funcional associada 

a outras variáveis como a satisfação com a vida, engajamento social, 

independência e a prática de atividade física, podem definir um envelhecimento 

bem-sucedido. De acordo com Deep e Jeste (2006) outras variáveis como a auto 

percepção, autonomia, carga de doença, ambiente e finanças, também são 

importantes e devem ser consideradas. 

 

1.3 Panorama mundial sobre o envelhecimento 

 

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU) em 2008, a expectativa 

média de vida no mundo era de 67,2 anos e as projeções para 2045 – 2050, é que 

a expectativa média de vida seja de 75,4 anos.  

De acordo com o IBGE (2014) no Brasil são mais de 14,5 milhões de 

brasileiros com idade igual ou maior que 60 anos. A expectativa média de vida é de 

71,24 anos para homens e 78,57 para mulheres e, em 2050 a população idosa 

pode alcançar a média de idade de 81,29 anos. Ramos (2003) estimou que, em 

2025, o Brasil seja considerado o sexto país com a maior população de idosos.  

 

1.4 Declínio funcional e fatores determinantes 

 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (2007), quanto mais 

envelhecida a população, maior a probabilidade de desenvolver morbidades e 

incapacidades. A partir dos 30 anos há um declínio natural e irreversível da 
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capacidade funcional, tais como, força, equilíbrio, flexibilidade, agilidade e coor-

denação motora, mas a partir dos 70 anos a magnitude e a velocidade deste 

declínio é ainda maior (FERREIRA et al, 2008; SILVA, CARVALHO, GOMES, 

2016). O declínio funcional do organismo diminui a capacidade de captar, 

transportar e utilizar o oxigênio, o sistema cardiorrespiratório é bastante afetado 

(PIMENTEL et al., 2003), a função motora se torna comprometida pela diminuição 

da massa muscular e pelo tempo de resposta de condução nervosa aumentando o 

risco de quedas, fraturas, dependência motora e depressão (GREENLUND, NAIR, 

2003; SANTANA et al., 2016).  

A saúde dos idosos não depende apenas da ausência ou presença de 

doenças, mas por um conjunto de fatores que corroboram para determinar as 

condições de saúde e podem estar associados com aspectos sociodemográfico, 

(comportamento social das interações e organizações humanas), religiosidade 

(comportamentos, atitudes, valores, crenças, sentimentos e experiências 

motivados pelo contexto religioso), estado nutricional (condições nutricionais do 

organismo, determinadas pelos processos de ingestão, absorção, utilização e 

excreção de nutrientes), e qualidade de vida (percepção do indivíduo de sua 

inserção na vida no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais ele vive e 

em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações) (LEVIN et 

al., 1995; MELLO, 2002; WALCHELKE, CAMARGO, 2007; PASKULIN et al., 2010; 

D’ORSI, XAVIER, RAMOS, 2011; GEIB, 2012; TIER et al., 2014).  

  Esses fatores associados podem interferir no perfil de saúde dos idosos 

modificando o seu desempenho para exercer a autonomia (liberdade do indivíduo 

para tomar decisões sobre si mesmo, seu corpo e sua mente) e independência para 

a realização das tarefas básicas e instrumentais da vida diária (KANT, 1964; 

NAHAS, 2006; BONARDI, 2007; ARAUJO, NOVAES, 2008; BURNHAM, 

BUCKINGHAM, 2011).  

 

1.5 Populações longevas, saudáveis e ativas estudadas no mundo 
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 Um dos maiores desafios para os pesquisadores no campo da saúde tem 

sido encontrar respostas para envelhecer com saúde, ativo e sem sofrer com a 

carga de doenças. 

 Segundo Perls, Kunkel, Puca (2002), indivíduos que vivem em condições 

ambientais favoráveis e possuem comportamentos saudáveis podem viver bem até 

aos 85 anos de idade. 

Dentre as muitas comunidades longevas estudadas na Costa Rica (BIXBY, 

DOW, EREHKOPH, 2013), Japão (TROEN, 2002; GODO et al., 2006; ROBINE et 

al, 2010; HERM et al., 2012), Grécia, Itália, Espanha (MARIOLIS et al, 2016) e 

Estados Unidos, revelaram que o estilo de vida saudável pode ser determinante 

para a longevidade e boa saúde. Os adventistas do sétimo dia californianos, 

residentes na cidade de Loma Linda estão entre os mais longevos do mundo e com 

boa capacidade funcional preservada (FRASER, DAVID, 2001; FRASER, 2003; 

ORLICH, 2013).  

 

1.6 História geral e de saúde dos Adventistas do Sétimo Dia 

 

Os adventistas do Sétimo Dia (ASD) são uma denominação cristã, 

protestante, que se distingue pela observância do sábado e por recomendar hábitos 

de vida saudável aos seus membros. A Igreja foi fundada em 1863, está presente 

em 206 países no mundo, com 17,6 milhões de membros. Atuam na área de 

evangelismo, editoração, educação, assistência humanitária e na área de saúde 

mantem 790 hospitais e clínicas no mundo (LIMA, 2013; KELLNER, 2013). Entre 

seus pioneiros está Ellen White, escritora mais traduzida na história da literatura, 

são mais de 100 000 páginas publicadas, dirigidas a igreja, que tem como base a 

Bíblia. Seus escritos abrangem uma ampla variedade de tópicos, incluindo religião, 

educação, relações sociais, administração e saúde (LIMA, 2013). As publicações 

de saúde retratam Cristo como o médico dos médicos e a saúde como um bem 

precioso, que precisa ser preservado através de um estilo de vida saudável 

(MARTIN, 2014) 

Os adventistas do sétimo dia de Loma Linda, Califórnia, Estados Unidos da 

América, possui hábitos de vida que incluem, círculo social saudável, isolamento 
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cultural, família, engajamento social, fé em Deus, recomendam aos seus membros 

a pratica de dieta vegetariana, que tem como base a ingestão de nozes, grãos 

integrais, plantas como base da dieta, legumes, alto consumo de soja, não fumam, 

não ingerem álcool, praticam constante e moderada atividade física, tem o sábado 

como um dia de descanso semanal, e procuram usar constantemente outros 

recursos da natureza como a água, ar puro, luz solar e repouso (BUETTNER, 2008; 

DALBEN, SOARES, 2011; SUPERVILLE, PARGAMENT, LEE, 2013; FORD et al., 

2013; MARTIN, 2014;  KANNO, 2014). Os Adventistas do Sétimo Dia entendem o 

ser humano como um todo indivisível entre corpo, mente e espírito. “O corpo é o 

templo do Espírito Santo, habitação de Deus”, logo manter-se saudável é motivado 

pela crença que é a melhor maneira de se apresentar a Deus, para se obter uma 

relação mais intima com Ele (WHITE, 2007).  

Os adventistas californianos possuem um padrão dietético variado 

(vegetariano estrito, ovo-lacto-vegetariano, ovo-vegetariano, lacto-vegetariano, 

pesco vegetariano e não vegetariano) o que contribui para pesquisa, permitindo 

assim diferentes análises e comparações. Segundo Orlich et al. (2013), Butler et al. 

(2008), Boenig et al. (2012), Tantamango et al. (2013), Sabaté, Le (2014), Fu et al. 

(2014), os adventistas que seguem dieta vegetariana estrita e ovo-lacto-

vegetariana, tem apresentado baixo índice de massa corporal, risco reduzido para 

diversas doenças crônicas, como: HAS, DM II,  síndrome metabólica, obesidade, 

câncer em geral, colesterol, doença cardiovascular, prevalências de outras 

doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), menor risco de queda e aumento da 

expectativa de vida, sendo que os vegetarianos estritos podem ter um acréscimo 

de vida de até  2,4 anos em relação aos que seguem padrão dietético ovo-lacto-

vegetariano e risco ainda menor para as DCNT.  

A população longeva adventista do 7º dia no Brasil tem sido pouco estudada 

e divulgada em relação aos adventistas norte-americanos. 

Portanto, explorar os conhecimentos sobre a autonomia, independência, 

qualidade de vida e estilo de vida dos idosos adventistas, da zona sul de São Paulo, 

que ultrapassaram a expectativa de vida em relação aos seus pares, realizar 

avaliações que mensurem o estado nutricional, as diversas capacidades funcionais 
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e sistêmicas podem trazer informações importantes na contribuição do 

conhecimento científico desta população.  

O fato de não existir estudos na literatura que correlacionem estes fatores 

com indivíduos idosos adventistas que ultrapassaram a expectativa média de vida 

na região metropolitana de São Paulo, torna este estudo relevante e poderá 

contribuir para direcionar as medidas preventivas acerca de fatores predisponentes 

para o alcance de uma vida ativa e saudável entre este grupo de idosos e a 

população local. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1   Objetivo geral 

 

O objetivo deste estudo foi identificar o perfil de saúde dos idosos adventistas 

do sétimo dia residentes na zona sul da cidade de São Paulo que ultrapassaram a 

expectativa média de vida. 

 

2.2   Objetivo específico 

 

Analisar o perfil e suas correlações em relação aos fatores 

sociodemograficos, carga de doenças, hospitalizações, religiosidade, estilo de vida, 

estado nutricional, autonomia, independência, medo de cair e qualidade de vida. 
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3. CASUÍSTICA E MÉTODO 

 

3.1   Aspectos éticos 

 

Os idosos adventistas foram convidados a participar da pesquisa após 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Centro Universitário 

Adventista de São Paulo, registrado sob o número do parecer: 1.243.326 em 

24/09/2015. Esta pesquisa contempla os pressupostos da Resolução n0. 466 de 12 

de dezembro de 2012, que aprova diretriz e normas regulamentadoras de pesquisa 

envolvendo seres humanos (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2012). 

Os idosos foram contatados pelo pesquisador, que explicou detalhadamente 

os objetivos, o método do estudo e a operacionalização da coleta de dados.  

Entretanto, foi esclarecido que, não seria garantido o anonimato da participação, o 

resultado final da pesquisa seria publicado, porém seriam preservados em sigilo os 

dados individuais não sendo possível identificá-los com o resultado da pesquisa.   

Todos os participantes da pesquisa alfabetizados e que não apresentaram 

limitações para assinar o termo de consentimento livre e esclarecido, o fizeram em 

duas vias (Anexo B). 

 

3.2   Delineamento da pesquisa  

 

Foi um estudo analítico, transversal e observacional. 

 

3.3   Local de estudo 

 

A aplicação dos questionários foram realizadas pelo pesquisador no 

domicílio dos idosos, no período de 4 meses, iniciados em 01/02/2016 e concluídos 

em 22/06/2016. Os idosos participantes do estudo possuíam registro de membros 

nas Igrejas Adventistas do Sétimo Dia do Centro Universitário Adventista de São 

Paulo (UNASP), Alvorada, Capão Redondo e Palmeiras, todas localizadas no 

entorno do UNASP. 
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3.4   População e amostra 

 

Segundo o Centro de Informação da Secretaria Municipal de Saúde de São 

Paulo (CEINFO-SMS), na região do Capão Redondo, zona sul de São Paulo, até 

fevereiro de 2015 haviam sido cadastradas no Sistema de Informação da Atenção 

Básica (SIAB) 257.191 pessoas entre todas as idades. Destes 23.895 pessoas são 

idosos com idade igual ou maior que 60 anos. Porém, 5.148 idosos ultrapassaram 

a expectativa média de vida dos brasileiros quando comparado com seus pares, 

sendo que 3.016 (58%) são do sexo masculino e possuem idade igual ou maior que 

72 anos e 2.132 (42%) são do sexo feminino e possuem idade igual ou maior que 

79 anos. 

Nesta mesma região de acordo com os registros estatísticos da Associação 

Paulista Sul da Igreja Adventista do Sétimo Dia (APS-IASD), que forneceu por e-

mail um banco de dados de cada igreja com o número de membros por idade, 

existem 15 igrejas totalizando 12.510 membros batizados. A população de idosos 

adventistas com idade igual ou superior a 60 anos é de 2071 pessoas. Destes 

idosos 564 ultrapassaram a expectativa média de vida e 360 deles residem no 

entorno do Centro Universitário Adventista de São Paulo (UNASP), sendo que, 160 

são do sexo feminino com idade igual ou maior (≥) que 79 anos e 200 são do sexo 

masculino com idade igual ou maior (≥) que 72 anos que ainda não foram 

estudados. Foram entrevistados 90 idosos, sendo 39 (25%) do sexo feminino e 51 

(25%) do sexo masculino. 

  Foi realizado contato com os pastores e membros de quatro IASD (UNASP, 

Alvorada, Capão Redondo e Palmeiras), para explicar o projeto e pedir autorização 

para realizar ampla divulgação entre os membros, a fim de recrutar voluntários. A 

divulgação foi realizada pelos oficiais que atuam no departamento denominado 

ministério da saúde de sua igreja local e pelo pesquisador em dias de cultos, 

através de vídeo e folders.  As IASD também forneceram um banco de dados com 

nome, telefone, data de nascimento e endereço dos membros, que foi utilizado para 

contato e agendamento das entrevistas. As quatro IASD onde foram divulgadas a 

pesquisa, está localizada no bairro Capão Redondo, zona sul de São Paulo -SP, 
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próximo ao UNASP e pelos registros da APS-SUL concentravam a maior população 

de idosos adventistas.   

O tamanho preliminar da amostra aleatória simples foi determinada para 

ambos os sexos em 25%.  

Todos os idosos adventistas que participaram da pesquisa foram submetidos 

à entrevista, que exigiu dos voluntários responder aos questionários aplicados pelo 

próprio pesquisador.  

 

3.5   Critérios de inclusão 

 

Os idosos convidados a participar deste estudo eram adventistas do sétimo 

dia, que ultrapassaram a expectativa média de vida do brasileiro, com idade igual 

ou maior (≥) que 72 anos para homens e com idade igual ou maior (≥) que 79 anos 

para as mulheres, residentes no capão redondo, zona sul da cidade de São Paulo.  

 

3.6   Critérios de exclusão 

 

Para avaliação do estado cognitivo dos voluntários, foi utilizado o 

instrumento de avaliação “Mini Exame do Estado Mental” (MEEM) (Anexo C). O 

teste é composto por duas categorias de respostas, verbais e não verbais que 

analisam a coordenação perceptivo-motora, compreensão de instrução; que 

envolvem 30 questões categóricas. Tal avaliação foi necessária a fim de garantir 

que todas as respostas dos voluntários fossem fidedignas. O escore máximo do 

instrumento é de 30 pontos e o escore mínimo é de 20 pontos, para os não 

alfabetizados, e 24 pontos para os alfabetizados, pois esta pontuação não sugere 

alteração sugestiva de déficit cognitivo (BRUCKI et al., 2003). Os entrevistados que 

não atingiram pontuação mínima para MEEM foram excluídos do estudo, pois 

poderiam comprometer a aplicação dos demais instrumentos de coleta de dados.  

Foram excluídos do estudo 5 indivíduos que não atingiram pontuação 

mínima no MEEM. 

 

3.7   Instrumentos de coleta de dados 
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Foram aplicados os seguintes questionários como instrumentos de coleta de 

dados dos idosos: Questionário sócio demográfico, o índice de religiosidade e 

espiritualidade de Duke Durel, estilo de vida fantástico (FANTÁSTICO), para 

conhecer o estilo de vida, avaliação nutricional, escala internacional de eficácia de 

quedas (FES-I), que identifica o medo de cair, escala de Katz e Lawton, para avaliar 

as atividades básicas e instrumentais da vida diária e Whoqol Bref e Whoqol Old, 

para avaliar a qualidade de vida.  

 

3.7.1   Avaliação sociodemográfica 

  

O instrumento de coleta utilizado (Anexo D) permitiu levantar dados pessoais 

dos idosos, tais como: idade, sexo, estado civil, escolaridade, antecedentes 

familiares e pessoais de saúde, prevalência de doenças, eventos cirúrgicos e 

clínicos que foram causas de hospitalizações entre os idosos após completarem 60 

anos de idade. Estas variáveis foram correlacionados com as respostas aos outros 

questionários aplicados, ampliando o conjunto de respostas para uma 

compreensão mais completa do perfil dos idosos adventistas. 

Os resultados foram divididos em 3 tabelas (tabelas 1, 2 e 3). Na tabela 1 

estão os dados sociodemograficos, exceto os de saúde. Os problemas de saúde 

contidos na tabela 2 estão descritos como mencionados ou foram agrupados para 

facilitar a visualização, análise e compreensão. Na tabela 2 onde se lê: câncer 

(pode ter sido acometido: colo do útero, mama, próstata, rim ou bexiga); obesidade 

(grau I, II, ou II); diabetes (tipo I ou II); doença respiratória (asma ou bronquite); 

trauma ósseo (fratura de coluna, fratura de fêmur ou desgaste da cabeça do fêmur); 

dor frequente (lombalgia, hérnia de disco, MMII ou joelho); problemas cardíacos 

(hipertrofia cardíaca, insuficiência cardíaca, coronariopatia, taquicardia, arritmia, 

angioplastia ou estenose de válvula mitral).   

Na tabela 3 onde estão os dados relacionados as causas de hospitalizações 

por eventos cirúrgicos e clínicos estão descritos como mencionados ou foram 

agrupados. Na tabela 3 onde se lê: cirurgia cardíaca (considera-se ponte de safena, 

angioplastia, cateterismo ou implantação de marca-passo); cirurgia nos olhos 
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(cirurgia de catarata ou transplante de córnea); cirurgia óssea (fratura de fêmur, 

mão, coluna ou mandíbula); doença respiratória (bronquite, asma ou pneumonia).  

  

3.7.2   Avaliação do índice de religiosidade 

 

O índice de Religiosidade de Duke Durel (Anexo E) é composto por “cinco 

questões que captam três das dimensões de religiosidade que mais se relacionam 

com desfechos da saúde: Religiosidade Organizacional (RO, frequência a 

encontros religiosos); Religiosidade Não Organizacional (RNO, frequência de 

atividades religiosas privadas); e Religiosidade Intrínseca (RI, com 3 itens: RI 1, RI 

2, RI 3, que é a busca da internalização e vivência plena da religiosidade. Quanto 

menor a pontuação em cada dimensão avaliada, melhor foi a religiosidade 

(MOREIRA et al., 2006; MOREIRA et al., 2008). 

 

3.7.3   Avaliação do estilo de vida 

 

O questionário “Estilo de vida fantástico” (Anexo F) é um instrumento que 

permite avaliar o comportamento dos indivíduos no último mês, cujos resultados 

permitem determinar a associação entre o estilo de vida e a saúde. O instrumento 

possui 25 questões divididas em nove domínios que são: 1) família e amigos; 2) 

atividade física; 3) nutrição; 4) cigarro e drogas; 5) álcool; 6) sono, cinto de 

segurança, estresse e sexo seguro; 7) tipo de comportamento; 8) introspecção; 9) 

trabalho. 

As questões estão dispostas na forma de escala Likert (LIKERT, 1932), vinte 

e três questões possuem cinco alternativas de respostas e duas são dicotômicas. 

As alternativas estão dispostas na forma de colunas para facilitar a sua codificação 

e a alternativa da esquerda é sempre a de menor valor ou de menor relação com 

um estilo de vida saudável. A codificação das questões é realizada por pontos, da 

seguinte maneira: zero para a primeira coluna, 1 para a segunda coluna, 2 para a 

terceira coluna, 3 para a quarta coluna e 4 para a quinta coluna. As questões que 

só possuem duas alternativas pontuam: zero para a primeira coluna e 4 pontos para 

a última coluna. A soma de todos os pontos permite chegar a um escore total que 
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classifica os indivíduos em cinco categorias que são: “Excelente” (85 a 100 pontos), 

“Muito bom” (70 a 84 pontos), “Bom” (55 a 69 pontos), “Regular” (35 a 54 pontos) e 

“Necessita melhorar” (0 a 34 pontos) (WILSON et al., 1984; SHARRAT et al., 1984; 

RODRIGUES et al., 2008). 

 

3.7.4   Avaliação do estado nutricional 

  

Para avaliar o estado nutricional dos idosos foi utilizado o Índice de Massa 

Corporal (IMC - kg/m2), calculado com base nos dados de peso (kg) e altura (m2) 

auto referidos, com o objetivo de caracterizar o estado nutricional da população 

estudada. Este índice é calculado dividindo-se o peso pela altura ao quadrado. Os 

dados encontrados foram classificados conforme os pontos de corte recomendado 

por Lipschitz (1994). Os indivíduos foram classificados com baixo-peso (IMC < 

22kg/m²), eutrófico (IMC ≥ 22kg/m² e ≤ 27kg/m²), sobrepeso (IMC > 27kg/m² e <30 

kg/m²) e obesidade (IMC ≥30 kg/m²). 

 

3.7.5   Avaliação da incapacidade funcional 

 

As atividades básicas da vida diária (ABVD) foram avaliadas pela escala 

funcional de Katz e as atividades instrumentais da vida diária (AIVD) foram 

avaliadas pela escala funcional de Lawton e Brody. Considerou-se incapacidade 

funcional a dificuldade para realizar pelo menos uma ABVD e uma AIVD. 

A escala de avaliação funcional de Katz (Anexo G) pode ser definida como 

uma tentativa sistematizada de medir, de forma objetiva, se o idoso é ou não capaz 

de cuidar de si mesmo e de seu entorno e, verificar a necessidade de ajuda parcial 

ou total para realizar as atividades básicas da vida diária. O instrumento consiste 

em 6 questões com três opções de resposta. Deste modo, foram investigadas as 

seis atividades de auto-cuidado (alimentar-se, tomar banho, vestir-se, ir ao 

banheiro, deitar e levantar da cama e/ou cadeira e controlar as funções de urinar 

e/ou evacuar). A pontuação total mínima é de 6 pontos e a pontuação máxima, 18 

pontos. Quanto menor a pontuação melhor é a capacidade do idoso realizar a 

atividade básica da vida diária. Este instrumento também permitiu realizar uma 
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avaliação global, que classifica os indivíduos como: “independente, independente 

parcial e dependente em todas as funções “(KATZ et al., 1970).  

A Escala de Lawton e Brody (Anexo H) de atividades instrumentais de vida 

diária possui nove atividades com 3 opçoes de resposta, onde o sujeito foi avaliado 

de acordo com o seu desempenho e/ou participação. As atividades instrumentais 

usar telefone, deslocar-se,  fazer compras, preparar as refeições, cuidar da casa, 

fazer o trabalho pesado em casa, lavar a roupa, tomar a medicação e lidar com o 

dinheiro. Os itens são classificados quanto à assistência, à qualidade da execução 

e a iniciativa do sujeito. Assim, este instrumento fornece informações referentes à 

dependência / independência tanto de uma maneira global em AIVD quanto em 

AIVD específicas (LAWNTON et al., 1969). A pontuação da escala pode variar de 

9 a 27 pontos, sendo que, quanto maior a pontuação melhor o desempenho do 

idosos ao realizar as atividades instrumentais da vida diária. Este instrumento 

permite realizar uma classificação global que classifica os idosos como: 

“independente, independente parcial e dependente em todas as funções. 

 

3.7.6   Avaliação da eficácia de quedas 

 

Para avaliar a preocupação a respeito da possibilidade de cair dos 

voluntários, foi aplicada a Escala Internacional de Eficácia de Quedas (FES-I).  Esta 

escala (Anexo I) avaliou o medo de queda durante a execução de 16 atividades 

cotidianas. A pontuação varia de 1 (“não estou preocupado”) a 4 (“muito 

preocupado”). O escore total pode variar de 16 a 64 pontos, sendo que, a menor 

pontuação corresponde à ausência de preocupação e a maior pontuação, maior a 

preocupação em cair. Quando o escore médio for >23 pontos na FES-I-Brasil o 

resultado sugere associação com histórico de queda esporádica, ao passo que uma 

pontuação >31 pontos sugere associação com queda recorrente (KENPEN et al., 

2008; CAMARGOS et al., 2010).  

 

3.7.7   Avaliação da qualidade de vida 
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A avaliação da qualidade de vida reflete a natureza subjetiva da avaliação 

que está imersa no contexto cultural, social e de meio ambiente, e como são 

percebidas pelo indivíduo respondente, e não pelo cuidador ou familiar (VILARTA, 

GONÇALVES, 2004).  

 Para avaliação da qualidade de vida dos idosos foram utilizados os 

questionários whoqol old (Anexo J) e whoqol bref (Anexo K) (World Health 

Organization Quality of Life Group – Grupo de Qualidade de Vida da organização 

Mundial da Saúde) ambos validados no Brasil (FLECK et al., 2000; BERLIM, 2005; 

FLECK, CHACHAMOVICH, TRENTINI, 2006). Todas as respostas aos 

questionários aplicados referem-se à percepção de saúde dos idosos levando em 

conta as duas últimas semanas. 

 

3.7.7.1   Whoqol old 

 

É um instrumento que avalia a qualidade de vida de idosos, que consiste em 

24 itens, com escala de resposta tipo Likert (LIKERT, 1932) que varia de 1 – 5 

pontos, divididos em 6 domínios: funcionamento do sensório (avalia o 

funcionamento sensorial e o impacto da perda das habilidades sensoriais na 

qualidade de vida); autonomia (refere-se à independência na velhice, descreve até 

que ponto se é capaz de viver de forma autônoma e tomar suas próprias decisões); 

atividades passadas, presentes e futuras (Descreve a satisfação sobre conquistas 

na vida e coisas a que se anseia); participação social (participação em atividades 

cotidianas, especialmente na comunidade), morte e morrer (preocupações, 

inquietações e temores sobre a morte e morrer) e intimidade (avalia a capacidade 

de se ter relações pessoais e íntimas). 

Cada um dos seus domínios possui 4 itens e seu escore pode variar de 4 – 

20 pontos (FERRAZ et al., 2002). A soma dos resultados de cada domínio pode 

chegar ao total de 120 pontos. Porém, os valores foram transformados em um 

escore percentual (%) que variou de 0-100, possibilitando expressar o escore mais 

baixo (0) e o mais alto (100). Quanto mais próximo de 100 for o escore médio dos 

idosos melhor é a sua percepção da qualidade de vida. Através da amplitude das 

respostas, os valores de 0 – 20 foram classificados como muito insatisfeitos, 21 – 
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40 insatisfeitos, 41 – 60 nem insatisfeitos nem satisfeitos, 61 – 80 satisfeitos e 81 – 

100 muitos satisfeitos (ROCHA et al., 2016). 

3.7.7.2 Whoqol bref 

É um instrumento genérico que mensura a qualidade de vida, sendo 

composto por 26 itens com escala de resposta tipo Likert (LIKERT, 1932) que varia 

de 1 - 5 pontos,  divididos em 4 domínios: físico (dor e desconforto, energia e fadiga, 

sono e repouso, mobilidade, atividades da vida cotidiana, dependência de 

medicação ou de tratamentos e capacidade de trabalho); psicológico (sentimentos 

positivos, pensar, aprender, memória e concentração, autoestima, imagem corporal 

e aparência, sentimentos negativos, espiritualidade, religião e crenças pessoais), 

relações sociais (relações pessoais, suporte social, atividade sexual) e meio 

ambiente (segurança física e proteção, ambiente no lar, recursos financeiros, 

cuidados de saúde e sociais: disponibilidade e qualidade, oportunidade de adquirir 

novas informações e habilidades, participação/ oportunidades de recreação/lazer, 

ambiente físico: poluição, ruído, trânsito, clima e transporte).  O resultado de cada 

domínio é a média dos itens que o compõe e o escore total é a média dos 4 

domínios transformados em um escore percentual (%) que variou de 0-100, 

possibilitando expressar o escore mais baixo (0) e o mais alto (100). Quanto mais 

próximo de 100 for o escore médio dos idosos melhor é a sua percepção da 

qualidade de vida. Através da amplitude das respostas, os valores de 0 – 20 foram 

classificados como muito insatisfeitos, 21 – 40 insatisfeitos, 41 – 60 nem 

insatisfeitos nem satisfeitos, 61 – 80 satisfeitos e 81 – 100 muito satisfeitos (ROCHA 

et al., 2016). 

 

3.8.   Análise dos dados 

 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o software Graphpad 

Prism versão 6.00 para Windows (GraphPad Software, San Diego, Califórnia, USA, 

www.graphpad.com). Análises descritivas foram feitas para avaliar as 

características demográficas e clínicas dos idosos. A normalidade das variáveis foi 

testada pelo método de D’Agostino e Pearson. Métodos paramétricos e não 
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paramétricos foram usados para as variáveis numéricas e categóricas, segundo o 

resultado do teste de normalidade. As diferentes prevalências nos grupos 

estudados foram avaliadas por meio do teste exato de Fisher (Qui-quadrado). Para 

comparação dos dados foi usado análise de multivariância (ANOVA) e para 

correlação dos mesmos foi usado o teste de correlação de Pearson. Em todos os 

casos, valores de p<0,05 foram considerados estatisticamente significantes.  
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4. RESULTADOS 

 

As características sociodemográficas da população estudada estão 

dispostas na tabela 1 e ao comparar todas as variáveis entre homens e mulheres, 

observou-se que os homens apresentaram maior estatura (m), peso (kg), anos de 

estudo e menor idade (anos) e índice de massa corporal (kg/m2) que as mulheres. 

Somente estas diferenças entre eles foram estatisticamente significantes. 
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Tabela 1 – Perfil dos idosos quanto as características sociodemográficas 
_________________________________________________________________ 
 
Variável                  Todos             Homens        Mulheres             p 
 

N 90 51 (57) 39 (43)  
Idade 82,9±6,2 81,4±6,7 84,9±4,7 0,00 

Sexo 90 51 (57) 39 (43)  

Peso 67,3±12,5 70,1±12,0 63,5±12,3 0,01 

Estatura 1,6±0,1 1,7±0,1 1,6±0,1 0,00 

IMC (Kg/m2)  25,6±4,6 25,1± 3,9 26,4±5,4 NS 
Estado Civil     
     Solteiro 5 (5,6) 3 (5,8) 2 (5,3)  
     Casado 56 (62,2) 39 (75) 17 (44,7)  
     Viúvo 24 (26,6) 9 (17,3) 15 (39,5)  
     Divorciado 5 (5,6) 1 (1,9) 4 (10,5)  
Cor     
     Branco 66 (73,3) 37 (71,2) 29 (76,3)  
     Pardo 18 (20) 11 (21,2) 7 (18,4)  
     Amarelo 1 (1,1) 1 (1,9) 0 (0,0)  
     Preto 5 (5,6) 3 (5,8) 2 (5,3)  
Escolaridade     

     Anos de estudo 

MEEM 

7,3±5,6 

27,6±2,2 

8,3±5,6 

28±2,2 

5,8±5,2 

27,1±2,7 

0,05 

NS 
 

N0 de residentes no domicilio 

 

2,6±1,4 

 

2,7±1,5 

 

2,4±1,2 

 

NS 
     1 18 (20) 9 (17) 9 (24)  
     2 31 (34,4) 17 (32,7) 14 (36,8)  
     3 + 33 (45,6) 26 (50,3) 15 (39,2)  
 

Ocupação 

    

     Aposentado 89 (98,9) 52 (100) 37 (97,4)  
     Do lar 

Idade do falecimento dos pais 

     Pai  

1 (1,1) 

 

71,5±17,1 

0 (0) 

 

71,6±16,7 

1 (2,6) 

 

71,2±17,8 

 

 

NS 
     Mãe 73,9±16,9 71,2±17,2 77,4±16,1 NS 

Nota: Fora utilizados números absoluto e percentual (%), respectivamente, para as seguintes variáveis: N, 

sexo, estado civil, cor, número de residentes no domicílio e ocupação. Para as demais variáveis foram utilizados 
média±desvio padrão. NS - não significante. 
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A tabela 2 mostra as características das doenças da população de idosos. 

As doenças mais prevalentes entre homens e mulheres, foram: a hipertensão, a 

diminuição da acuidade visual, a diminuição da acuidade auditiva, dor frequente, 

obesidade, diabetes, doença cardíaca, catarata, osteoporose e acidente vascular 

encefálico. A carga média de doenças foi de 3,2 e a quantidade de horas de sono 

dormidas em 24 horas foi de 7,2 horas. Somente a variável osteoporose foi 

estatisticamente significante. 
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Tabela 2 – Perfil dos idosos quanto aos antecedentes pessoais de saúde  

 
Variável                   Todos            Homens        Mulheres          p 

            

N 

Hipertensão 

Déficit visual 

90 

50 (55,6) 

50 (55,6) 

51 (58) 

26 (51) 

30 (58,8) 

39 (42) 

24 (61,5) 

20 (51,3) 

 

NS 

NS 
Déficit auditivo 26 (28,9) 16 (31,4) 10 (25,6) NS 

    Dor frequente 24 (26,7) 15 (29,4) 9 (23,1) NS 

Obesidade                                                                                         16 (17,8) 6 (11,8) 10 (25,6) NS 

Diabetes 15 (16,7) 7 (13,7) 8 (20,5) NS 

AVE 10 (11,1) 6 (11,8) 4 (10,3) NS 

Doença cardíaca  10 (11,1) 6 (11,8) 4 (10,3) NS 

Catarata 10 (11,1) 3 (5,9) 7 (17,9) NS 

Osteoporose 10 (11,1) 2 (3,9) 8 (20,5) 0,02 
Hipotireoidismo 9 (10) 4 (7,8) 5 (12,8) NS 

Doença respiratória 8 (8,9) 6 (11,8) 2 (5,1) NS 

Hiperplasia prostática 7 (7,8) 7 (13,7) 0 (0,0) NA 
Câncer 7 (7,8) 4 (7,8) 3 (7,7) NS 

    Fratura óssea 
    Anemia 

7 (7,8) 
6 (6,7) 

3 (5,9) 
1 (2,0) 

4 (10,3) 
5 (12,8) 

NS 
NS 

    Doença articular 
    IAM 

4 (4,4) 
3 (3,3) 

0 (0,0) 
3 (5,9) 

4 (10,3) 
0 (0,0) 

NS 
NS 

    Depressão 3 (3,3) 1 (2,0) 2 (5,1) NS 

    Constipação 3 (3,3) 2 (3,9) 1 (2,6) NS 

    Incontinência Urinária         2 (2,2) 1 (2,0) 1 (2,6) NS 

    Leucemia 
    Demência leve 
    Vitiligo 
    Gastrite 
    Lesão de pele 

1 (1,1) 
1 (1,1) 
1 (1,1) 
1 (1,1) 
1 (1,1) 

0 (0,0) 
0 (0,0) 
1 (2,0) 
0 (0,0) 
1 (2,0) 

1 (2,6) 
1 (2,6) 
0 (0,0) 
1 (2,6) 
0 (0,0) 

NS 
NS 
NS 
NS 
NS 

    Alergia 
    Desmaio 

1 (1,1) 
1 (1,1) 

1 (2,0) 
0 (0,0) 

0 (0,0) 
1 (2,6) 

NS 
NS 

    HPN 
    Inflamação ducto lacrimal               

1 (1,1) 
1 (1,1) 

0 (0,0) 
1 (2,0) 

1 (2,6) 
0 (0,0) 

NS 
NS 

 
    Carga de doença 

 
3,2±1,8 

 

 
3±1,5 

 

 
3,6±2,1 

 

 
NS 

    Horas diária de sono 7,6±1,8 
 

7,8±1,9 
 

7,3±1,7 
 

NS 

 
Nota: Foram utilizados média±desvio padrão para as seguintes variáveis: carga de doença e horas de sono. 
Para as demais variáveis foram utilizados números absoluto e percentual (%), respectivamente. NS - não 
significante; NA – Não se aplica; AVE – Acidente vascular encefálico; IAM – Infarto agudo do miocárdio; HPN 
– Hidrocefalia de pressão normal.  
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Os resultados dos eventos cirúrgicos e clínicos que foram causas de 

hospitalizações entre os idosos após completarem 60 anos de idade estão 

dispostos na tabela 3. As causas cirúrgicas de hospitalizações mais comuns foram: 

as cirurgias ósseas (fraturas de mão, fêmur, coluna e/ou mandíbula), doença 

cardíaca (ponte de safena, angioplastia, cateterismo e/ou marca-passo), hérnia 

(abdominal) e bexiga. As intervenções cirúrgicas que representaram a maior causa 

de hospitalização entre os homens foram as da próstata e do coração. Entre as 

mulheres as intervenções cirúrgicas mais frequentes foram as de bexiga e nos 

ossos.  

As causas clínicas de hospitalizações mais comuns na amostra geral foram: 

acidente vascular cerebral, câncer (bexiga, rins, próstata, mama e/ou útero) e 

doença respiratória. Estas doenças também foram mais prevalentes entre os 

homens do que entre as mulheres. Ao ser comparada a diferença entre homens e 

mulheres, somente a variável cirurgia cardíaca foi estatisticamente significante. 
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Tabela 3 – Perfil de idosos quanto aos eventos cirúrgicos e clínicos que foram 

causas de hospitalizações a partir dos 60 anos de idade 

Variável                   Todos            Homens        Mulheres          p 
    N   90   51 (57)   39 (43)  
    Eventos Cirúrgicos -------------- -------------- --------------- ------- 
    Próstata 10 (11,1) 10 (19,5)   0 (0,0)   NA 
    Ósseos   9 (10)   6 (11,8)   3 (7,7)   NS 
    Cardíaca   7 (7,8)   7 (13,7)   0 (0,0) 0,01 
    Hérnia   6 (6,7)   4 (7,8)   2 (5,1)   NS 

    Bexiga   5 (5,6)   1 (2,0)   4 (10,3)   NS 

    Intestino   3 (3,3)   1 (2,0)   2 (5,1)   NS 

    Colecistectomia    3 (3,3)   2 (3,9)   1 (2,6)   NS 

    Catarata   2 (2,2)   0 (0,0)   2 (5,1)   NS 

    Tireoide    1 (1,1)   1 (2,0)   0 (0,0)   NS 

    Mama   1 (1,1)   0 (0,0)   1 (2,6)   NS 

    Varizes                 1 (1,1)   0 (0,0)   1 (2,6)   NS 

    Nefrectomia     1 (1,1)   1 (2,0)   0 (0,0)   NS 

    Apendicectomia  
    Histerectomia 

  1 (1,1) 
  1 (1,1) 

  1 (2,0) 
  0 (0,0) 

  0 (0,0) 
  1 (2,6) 

  NS 
  NA 

    Eventos Clínicos -------------- --------------- --------------- ------- 
    AVE 
    Câncer 

  8 (8,9) 
  6 (6,7) 

  5 (9,8) 
  4 (7,8) 

  3 (7,7) 
  2 (5,1) 

  NS 
  NS 

    Doença respiratória   5 (5,6)   3 (5,9)   2 (5,1)   NS 

    Diabetes   2 (2,2)   1 (2,0)   1 (2,6)   NS 

    Leucemia   1 (1,1)   0 (0,0)   1 (2,6)   NS 

    Hemorragia    1 (1,1)   0 (0,0)   1 (2,6)   NS 

    Alergia   1 (1,1)   0 (0,0)     1 (2,6)   NS 

    Refluxo    1 (1,1)   1 (2,0)   0 (0,0)   NS 

    Trombose    1 (1,1)   1 (2,0)   0 (0,0)   NS 

    Queimadura   1 (1,1)   1 (2,0)   0 (0,0)   NS 

    Enxaqueca   1 (1,1)   1 (2,0)   0 (0,0)   NS 

    Queda   1 (1,1)   0 (0,0)   1 (2,6)   NS 

    Joanete    1 (1,1)   0 (0,0)   1 (2,6)   NS 

    Desmaio   1 (1,1)   1 (2,0)   0 (0,0)   NS 

    Estresse    1 (1,1)   0 (0,0)   1 (2,6)   NS 

    Anemia    1 (1,1)   1 (2,6)   0 (0,0)   NS 

    Hipotireoidismo    1 (1,1)   0 (0,0)   1 (2,6)   NS 

    Hipoglicemia   1 (1,1)   0 (0,0)   1 (2,6)   NS 

    Hemorroida   1 (1,1)   0 (0,0)   1 (2,6)   NS 

    IAM    3 (3,3)   3 (5,9)   0 (0,0)   NS 

    Exames   2 (2,2)   1 (2,0)   1 (2,6)   NS 

    Não se lembra    4 (4,4)   2 (3,9)   2 (5,1)   NS 

    Carga de hospitalização    1±1  1,2±1,1    0,9±1   NS 

Nota: Foram utilizados média±desvio padrão para a seguinte variável: carga de hospitalização; Para as demais 
variáveis foram utilizados números absoluto e (%), respectivamente. NS - não significante; NA – Não se aplica; 
AVE – Acidente vascular encefálico; IAM – Infarto agudo do miocárdio. 
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As características da religiosidade (Duke Durel) classificada em 3 dimensões 

estão dispostas na tabela 4. As mulheres apresentaram discretamente melhor 

religiosidade organizacional e intrínseca e discretamente pior religiosidade não 

organizacional que os homens. Ao comparar homens e mulheres a diferença não 

foi significante. Os resultados demonstraram que os participantes deste estudo, em 

geral, frequentam semanalmente os encontros religiosos, dedicam tempo a 

comunhão com Deus, através de orações e estudo da bíblia mais de uma vez ao 

dia, e procuram guiar a vida seguindo os ensinamentos da igreja 

 

Tabela 4 – Perfil dos idosos quanto a Religiosidade (Duke Durel) 

 
Variável                                  Todos          Homens         Mulheres                p 
 

Índice de Religiosidade de 
Duke Durel 

    

N 90 51(57) 39(43) 
 

 

Religiosidade organizacional 2±1,3 
1–6 

1,9±1,2 
1–6 

2,3±1,3 
1–6 

NS 
 
 

Religiosidade não                                 
organizacional 

1,4±0,7 
1–5 

1,5±0,7 
1–5 

1,4±0,6 
1–3 

NS 
 
 

Religiosidade intrínseca 3,2±1 
3–11 

3,2±0,6 
3–6 

3,3±1,3 
3–11 

NS 

 

Nota: Foram utilizados média±desvio padrão para as seguintes variáveis: Religiosidade organizacional; 
religiosidade não organizacional; religiosidade intrínseca. Para a variável N, foi utilizado números absoluto e 
percentual (%), respectivamente. NS - não significante;   
 

Os dados do estilo de vida dos idosos (estilo de vida fantástico) com seus 

domínios e classificação estão a mostra na tabela 5.  

  A grande maioria dos idosos de ambos os sexos tiveram seu estilo de vida 

classificado como “muito bom”. Ao serem comparados, os idosos de sexo 

diferentes, somente a variável “sono, cinto de segurança, estresse e sexo seguro”, 

houve diferença estatisticamente significante. 
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Tabela 5 – Perfil dos idosos quanto ao estilo de vida 

 
Variável                         Todos         Homens        Mulheres            p 
 

     
Estilo de vida    
fantástico 

    

 
Família e amigos 

 
7±1,6 
0–8 

 
7,1±1,6 

0–8 

 
7±1,6 
3–8 

 
NS 

Atividade física 3,2±2,2 
0–8 

3,1±2,5 
0–8 

3,3±1,8 
0–8 

NS 

Nutrição 8,6± 2,6 
0–14 

8,4±2,9 
0–14 

8,9±2,2 
4–12 

NS 

Cigarro e drogas 15,8± 0,5 
13–16 

15,9± 0,3 
15–16 

15,7±0,6 
13–16 

NS 

Álcool 12±0 
12–12 

12±0 
12–12 

12±0 
12–12 

NS 

Sono, cinto de 
segurança, estresse e 
sexo seguro 

15±2,9 
8–20 

15,6±2,8 
8–20 

14,2±2,8 
9–20 

0,02 

Tipo de comportamento 5,4±2 
0–8 

5,6±1,9 
0–8 

5,2±2 
0–8 

NS 

Introspecção 9,4±2,1 
0–12 

9,5±2,3 
0–12 

9,2±1,9 
5–12 

NS 

Trabalho 3,5±1,1 
0–4 

3,4±1,2 
0–4 

3,5±0,9 
0–4 

NS 

Escore total 79,9±7,5 
45–96 

80,6±8,0 
45–96 

79±6,8 
63–91 

NS 

Nota: Foram utilizados média±desvio padrão, mínimo e máximo, respectivamente, em todas as variáveis. NS 
- não significante.  

 

Os resultados da atividade básica da vida diária estão dispostas na tabela 6 

divididas em 6 domínios ou funções básicas de desempenho e 3 classificações 

gerais que determina o grau de dependência ou independência dos participantes. 

Ao comparar homens e mulheres as diferenças entre eles não foram 

estatisticamente significantes.   
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Tabela 6 – Perfil dos idosos quanto as atividades básica da vida diária 

 
Variável                        Todos               Homens          Mulheres                   p 
 

 
Escala de Katz 

    

 
Lavar-se 

 
1±0,2 
1–2 

 
1±0,1 
1– 2 

 
1,1±0,2 

1–2 

 
NS 

 
Vestir-se 

 
1±0,2 
1–3 

 
1±0,1 
1–2 

 
1,1±0,3 

1–3 

 
NS 

 
Utilizar o sanitário 

 
1±0,1 
1–2 

 
1±0 
1–1 

 
1±0,2 
1–2 

 
NS 

 
Mobilizar-se 

 
1±0,1 
1–2 

 
1±0 
1–1 

 
1,1±0,2 

1–2 

 
NS 

 
Ser continente 

 
1,2±0,5 

1–3 

 
1,2±0,5 

1–3 

 
1,2±0,4 

1–2 

 
NS 

 
Alimentar-se 

 
1±0 
1–1 

 
1±0 
1–1 

 
1±0 
1–1 

 
NS 

 
Escore total 

 
6,3±0,8 

6–12 

 
6,3±0,6 

6–8 

 
6,4±10 
6–12 

 
NS 

 
Independente 

 
71 (79) 

 
41 (80) 

 
30 (78) 

 

 
Independente parcial 

 
19 (21) 

 
10 (20) 

 
9 (22) 

 

 
Dependente total 

 
0 (0,0) 

 
0 (0,0) 

 
0 (0,0) 

 

Nota: Foram utilizados média±desvio padrão, mínimo e máximo, para as seguintes variáveis: lavar-se, vestir-
se, utilizar o sanitário, mobilizar-se, ser continente, alimentar-se e escore total. Para as demais variáveis, 
“independente”, “independente parcial” e “dependente total”, foram utilizados números absoluto e percentual 
(%), respectivamente. NS - não significante.  

 

A amostra que caracteriza as atividades instrumentais da vida diária (AIVD) 

são encontradas na tabela 7 com seus domínios e classificações. Ao comparar 

homens e mulheres a diferença entre eles não foi significante.  
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Tabela 7 – Perfil de idosos quanto as atividades instrumentais da vida diária 

 
Variável                      Todos            Homens          Mulheres             p 
 

Utiliza o telefone 
 
 
Deslocar-se 

2,9±0,4 
1–3 

 
2,8±0,5 

1–3 

2,9±0,5 
1–3 

 
2,8±0,5 

1–3 

2,9±0,3 
2–3 

 
2,7±0,6 

1–3 

NS 
 
 

NS 

 
Faz as compras 

 
2,8±0,6 

1–3 

 
2,8±0,5 

1–3 

 
2,6±0,7 

1–3 

 
NS 

 
Prepara as refeições 

 
2,8±0,6 

1–3 

 
2,8±0,5 

1–3 

 
2,7±0,6 

1–3 

 
NS 

 
Cuida da casa 

 
2,7±0,6 

1–3 

 
2,8±0,5 

1–3 

 
2,7±0,7 

1–3 

 
NS 

 
Faz o trabalho pesado 
em    casa 

 
2,6±0,7 

1–3 

 
2,6±0,7 

1–3 

 
2,5±0,8 

1–3 

 
NS 

 
Lava a roupa 

 
2,7±0,6 

1–3 

 
2,7±0,6 

1–3 

 
2,7±0,7 

1–3 

 
NS 

 
Toma a medicação 

 
2,9±0,3 

2–3 

 
2,9±0,3 

2–3 

 
2,9±0,3 

2–3 

 
NS 

 
Lida com o dinheiro 

 
2,9±0,3 

2–3 

 
3±0,2 
2–3 

 
2,9±0,3 

2–3 

 
NS 

 
Escore total 

 
25,1±3,8 
11–27 

 
25,4±3,4 
11–27 

 
24,7±4,3 
13–27 

 
NS 

Independente 
 
Independente parcial 
 
Dependente total 

67 (74) 
 

23 (26) 
 

0 (0,0) 

39 (76) 
 

12 (24) 
 

0 (0,0) 

28 (72) 
 

11 (28) 
 

0 (0,0) 

 
 
 
 

Nota: Foram utilizados média ± desvio padrão, mínimo e máximo, respectivamente para as seguintes variáveis: 
utiliza o telefone, deslocar-se, faz as compras, prepara as refeições, cuida da casa, faz o trabalho pesado em 
casa, lava a roupa, toma a medicação, lida com o dinheiro e escore total. Para as demais variáveis, 
“independente”, “independente parcial” e “dependente total”, foram utilizados números absoluto e percentual 
(%), respectivamente. NS - não significante.  
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Os resultados que avaliam a eficácia de quedas (FES I – Escala internacional 

de eficácia de quedas) estão dispostas na tabela 8, divididas em quatro (4) 

domínios mais o escore geral. A maioria dos idosos de ambos os sexos não estão 

preocupados em cair. Ao comparar, entre homens e mulheres, o desempenho do 

escore geral, não houve diferença significante. 

 

Tabela 8 – Perfil de idosos quanto ao medo de cair  

 
Variável                       Todos        Homens      Mulheres         p 
 

     
Escala Internacional de 
Eficácia de Quedas (FES – I) 

    

     

    Não está preocupado 

 

 53 (58,9) 

 

 35 (68,6) 

 

 18 (46,2) 

 

 

Pouco preocupado 

 

19 (21,1) 

 

   8 (15,7) 

 

 11 (28,2) 

 

 

Moderadamente preocupado 

 

16 (17,8) 

 

   6 (11,8) 

 

 10 (25,6) 

 

 

Muito preocupado 

 

2 (2,2) 

 

 2 (3,9) 

 

 0 (0,0) 

 

 
 

     Escore Total médio 

 

24,7±10,4 

 

 

23,2±10,2 

 

 

26,7±10,3 

 

 

     NS 

 

Nota: Foram utilizados média±desvio padrão para a seguinte variável: Escore total médio. Para as demais 
variáveis, “não está preocupado”, “pouco preocupado”,” moderadamente preocupado” e “muito preocupado”, 
foram utilizados números absoluto e percentual (%), respectivamente. NS - não significante.  
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Os resultados do Whoqol Old com seus domínios e classificação geral da 

qualidade de vida, estão na tabela 9. Ao comparar homens e mulheres as 

diferenças entre eles não foram estatisticamente significantes. 

 

Tabela 9 – Perfil de idosos quanto a qualidade de vida (Whoqol old)  

 
Variável                          Todos            Homens           Mulheres         p 
 

Nota: Foram utilizados média±desvio padrão, mínimo e máximo em todas as variáveis, respectivamente. NS - 
não significante.  
 

 

 

 

 

 

 

    Whoqol Old     
    
Funcionamento sensório 

 
79,4±17,7 
25–100 

 
79,3±18, 
25–100 

 
79,5±16,5 
45–100 

 
NS 

     
Autonomia 

 
75,8±11,4 
50–100 

 
75,7±10,5 
50–100 

 
75,9±12,7 
50–100 

 
NS 

 
Atividade passada, presente 
e futura 

 
76,5±11,6 
40–100 

 
76,8±12,4 
40–100 

 
76,2±10,6 
60–100 

 
NS 

 
Participação social 

 
73,8±13,2 
30–100 

 
72,6±13,8 
30–100 

 
75,4±12,4 
50–100 

 
NS 

 
Morte e morrer 

 
87,5±14,4 
40–100 

 
86,9±14,7 
40–100 

 
88,3±14,3 
40–100 

 
NS 

 
Intimidade 

 
78,9±8,2 
50–100 

 
80,3±7,8 
65–100 

 
77,2±8,5 
50–95 

 
NS 

      
Escore médio % 

 
78,7±8,6 

50,8–99,2 

 
78,6±8,7 

50,8–99,2 

 
78,7±8,5 

61,7–95,8 

 
NS 
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As características da qualidade de vida dos idosos (Whoqol bref) com os 

seus domínios e classificações estão na tabela 10. Ao comparar homens e 

mulheres as diferenças entre eles não foram estatisticamente significantes.  

 

Tabela 10 – Perfil de idosos quanto a qualidade de vida (Whoqol bref) 

 
Variável                         Todos            Homens           Mulheres           p 
 

Nota: Foram utilizados média±desvio padrão, mínimo e máximo em todas as variáveis, respectivamente. NS - 
não significante.  

 

As características da qualidade de vida dos idosos (Whoqol bref) com base 

nas duas primeiras questões, que avalia a qualidade de vida e a satisfação com a 

saúde, sem considerar os quatro domínios do instrumento de avaliação estão na 

tabela 11. As duas questões não integram nenhum domínio. Ao comparar homens 

e mulheres as diferenças entre eles não foram estatisticamente significantes.  

 

 

 

 

N 90 51 (57) 39 (43)  
 
Whoqol Bref 

    
 

 
Físico 

 
73,8±13,2 
22,9–100 

 
75,2±12,8 
22,9–100 

 
71,9±13,7 
40–94,3 

 
NS 

 
Psicológico 

 
77,6±9,6 
33,3–100 

 
79±10 

33,3–100 

 
75,7±8,9 

56,7–96,7 

 
NS 

 
Social 

 
62,7±13,2 
20–93,3 

 
63,7±14,9 
20–93,3 

 
61,4±10,6 
46,7–86,7 

 
NS 

 
Ambiente 

 
71,1±8 

47,5–95 

 
72±8,1 

47,5–95 

 
70±8 

57,5–92,5 

 
NS 

 
Escore total % 

 
71,3±8,2 

44,9–96,4 

 
72,5±8,8 

44,9–96,4 

 
69,7±7,2 

57,3–89,6 
 

 
NS 
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Tabela 11 – Perfil de idosos quanto a avaliação da qualidade de vida e satisfação 

com a saúde (Whoqol bref)  

 
Variável                            Todos            Homens        Mulheres            p 
 

Nota: Foram utilizados média±desvio padrão em todas as variáveis, respectivamente. NS - não significante.  

 

Ao verificar as correlações das variáveis estudadas na tabela 12 foram 

observadas muitas correlações fraca, moderada, forte e muito forte.  

A correlação “muito forte” foi entre peso e índice de massa corporal. As 

correlações “forte” se deu entre estilo de vida (fantástico) com AIVD e qualidade de 

vida (Whoqol bref); qualidade de vida (Whoqol Bref) e qualidade de vida (Whoqol 

old). 

As correlações moderadas foram encontradas entre peso e estatura; carga 

de doença e qualidade de vida (Whoqol bref); religiosidade organizacional (RO) 

com qualidade de vida (Whoqol bref) e estilo de vida (fantástico); estilo de vida 

(fantástico) com qualidade de vida (Whoqol old) e FES-I; FES-I com qualidade de 

vida (Whoqol old e bref) e AIVD; AIVD com MEEM, MAN, qualidade de vida (Whoqol 

bref) e ABVD.  Em todas as correlações a diferença entre elas foram 

estatisticamente significante. 

  

 

 

 

 

 

Whoqol Bref 

    

 
 

Como você avalia a 
qualidade de vida? 

 

4±0,6 

  

 

4±0,5 

 

 

3,9±0,6 

    

 

  NS 

 

Quão satisfeito você está 
com sua saúde? 

 

  3,8±0,7 

  

 

3,8±0,8 

   

 

   3,8±0,7 

 

 

  NS 
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5. DISCUSSÃO 

 
Os resultados deste estudo permitiram delinear o perfil de saúde de 90 

idosos adventistas que ultrapassaram a expectativa média de vida dos brasileiros, 

analisando os aspectos sociodemograficos, carga de doenças, religiosidade, estilo 

de vida, estado nutricional, atividades da vida diária, risco de queda, qualidade de 

vida e suas correlações.  

Um fator importante neste estudo foi a homogeneidade da amostra quando 

comparado homens e mulheres, sendo que a maior parte das diferenças 

encontradas entre eles não foram significantes. Porém, houveram várias 

correlações positivas e significantes ao comparar o perfil geral dos idosos com as 

muitas variáveis deste trabalho.  

  As características sociodemográficas evidenciaram uma predominância do 

sexo masculino, devido ao corte de idade ter sido menor para os homens (≥ 72 

anos) do que para as mulheres (≥ 79 anos). A média de idade geral dos 

participantes do estudo foi de 82,9 anos e a dos pais dos idosos foram de 72,7 

anos, apesar de não ter sido encontrada correlação entre estas duas variáveis, 

estudos realizados com idosos de excepcional longevidade indicaram que filhos de 

pais longevos, podem ter benefícios genéticos positivos que protegem contra 

doenças e favorecem a sua longevidade (SEBASTIANI, 2012).  

No Brasil, segundo o IBGE (2015) a expectativa média de vida foi de 75,2 

anos. Estudos em outros países e no Brasil com idosos apontaram para um 

predomínio de idade da população de idosos do sexo feminino, quando utilizado a 

mesma faixa etária para ambos os sexos (LOW, MOLZAHN, KALFOSS, 2008; 

HALVORSRUD et al., 2010; JOIA, PEREIRA et al., 2013).  

A maioria dos idosos são casados e o percentual de homens casados foi 

maior que as mulheres. Isto pode ter sido evidenciado devido a viuvez 

predominante das mulheres e a preferência delas por viverem só ao invés de se 

casarem novamente, como foi observado em outros estudos (CAMARANO, 2006; 

IBGE, 2013; MELO, TEIXEIRA, FERREIRA, 2014; MELO et al., 2016). 

Os dados relacionados ao arranjo familiar demonstrou que a maior parte dos 

idosos residem com uma ou mais pessoas. No caso de viver só, as mulheres 

possuem percentual maior em relação aos homens. Os achados neste estudo 
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foram maiores que os divulgados pelo IBGE (2014) que encontrou 13,1% dos 

idosos vivendo sozinhos. 

Quanto a cor da pele, a maioria dos idosos se auto declarou branca. O 

achado deste estudo foi diferente da população nacional mais recente, pois 53,6% 

da população se auto declarou de cor parda ou preta e 45,5% brancas, porém foram 

semelhantes aos encontrados na região sudeste do país, onde a maioria da 

população se auto declarou branca (IBGE, 2015). 

Sabe-se que a escolaridade é um fator importante para o desenvolvimento 

humano e este indicador pode ser medido pelo número de anos frequentados na 

escola. Os idosos estudados tiveram uma média geral de 7,3 anos de estudos, com 

média maior entre os homens. Estes achados podem ser considerados um reflexo 

da desigualdade de acesso as instituições de ensino no país, entre as décadas de 

30 até 60, quando os homens possuíam maior acesso as escolas do que as 

mulheres (IBGE, 2015). A média de anos encontradas neste estudo pode ser 

considerada alta se comparado ao estudo realizado por Ynouye et al. (2007) com 

idosos octagenários da população geral, pois 75% deles tinham menos de 4 anos 

de estudo.  

Apesar deste estudo não ter interrogado sobre a renda do entrevistado, 

observamos que 90% residem em casa própria, quase 100% são aposentados e 

recebem o benefício da previdência social que segundo o IBGE (2015) opera como 

um seguro de renda até o fim da vida.  

A carga de doença é um problema de saúde pública mundial e grandes 

esforços tem sido feitos por meio de políticas públicas para conter o seu avanço, 

especialmente das DCNT que podem evoluir para desfechos mais graves (MANSO 

et al., 2016). Neste estudo, as DCNT representaram a maior carga de doença. Em 

geral, as doenças mais prevalentes foram a hipertensão, diminuição das acuidades 

visual e auditiva, dor frequente, obesidade e diabetes, respectivamente. Entre as 

mulheres a osteoporose também foi um achado importante.  

No Brasil, a hipertensão e a diabetes figuram entre as doenças mais 

prevalentes e acomete mais mulheres que homens especialmente após a segunda 

década de vida (SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO, 2010; 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2015). Segundo o Ministério da Saúde 
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(2013) a prevalência da hipertensão atinge 50% dos idosos acima de 60 anos e 

75% dos idosos acima de 70 anos. Segundo dados da VIGITEL (2014) a 

prevalência de diabetes acomete mais de 20% dos indivíduos com mais de 65 anos. 

A prevalência destas doenças aumentam os riscos de mortalidade causados por 

eventos cardiovasculares e predispõe o surgimento de morbidades incapacitantes, 

na medida em que a população envelhece, por isto são consideradas doenças 

graves (SCHENEIDER, IRIGARAY, 2008). 

Os idosos estudados tiveram prevalência de hipertensão 20% menor que os 

informados pelo Ministério da Saúde com corte de idade semelhante. Já a 

prevalência de diabetes foi 3,3% menor aos divulgados pelo VIGITEL, porém o 

corte de idade utilizado foi de 65 anos.  Nas duas comparações de dados as 

mulheres também foram as mais acometidas. Segundo, Silva et al. (2012) as 

mulheres podem ser mais acometidas pela hipertensão (HA) e diabetes (DM), por 

apresentar menor escolaridade, sedentarismo, obesidade e menopausa. Apesar 

destes fatores de risco para as mulheres terem sido observados neste estudo não 

houve diferença significante ao ser comparado com os homens.  

Outro fator a ser considerado são os gastos em saúde no país com a 

hipertensão arterial, que, segundo a Sociedade Brasileira de Hipertensão (2010), 

podem chegar a 31% do total gasto com saúde e de acordo com a Sociedade 

Brasileira de Diabetes (2015), os gastos com diabetes podem chegar a 15%, 

incluído tratamento clinico, complicações e hospitalizações. Segundo as duas 

sociedades a mudanças no estilo de vida (hábitos alimentares, atividade física, 

tabagismo e alcoolismo), tem impacto positivo na prevenção primária, diminuindo a 

incidência de HA e DM, e na prevenção secundária, diminuindo o surgimento ou à 

progressão de suas complicações crônicas. Nesse estudo o estilo de vida dos 

idosos foi considerado “muito bom” e pode ter contribuído para menor incidência de 

DM e HA, que na população geral. Em relação as hospitalizações, a hipertensão 

não foi causa primária de internação. A diabetes representou 2,2% e o IAM e AVE, 

que podem estar associados a DM e/ou HA, representaram 12,2%.  

O estado nutricional foi outro indicador pesquisado neste estudo. Uma forma 

simples utilizada para avalia-lo foi o índice de massa corpórea (IMC) que entre os 

homens apresentou menor IMC que as mulheres, porém ambos foram 
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considerados como eutróficos, segundo a classificação utilizada por Lipschitz 

(1994), que leva em consideração as modificações na composição corporal que 

ocorrem com o envelhecimento. Os mesmos achados foram encontrados em 

estudos nacionais com idosos acima de 60 anos (TAYLOR et al., 2001; ALLISSON 

et al., 2002; CERVI et al., 2005; SOUZA, 2013).   

Apesar das limitações do IMC, no sentido de não predizer a distribuição da 

gordura corporal e de não diferenciar a massa magra de massa gorda, é muito útil 

em produzir informações básicas sobre as variações físicas dos indivíduos, 

possibilitando classificar o estado nutricional e correlacionar com indicadores de 

morbimortalidade (BARBOSA et al., 2002; CORTEZ, MARTINS, 2012). Segundo 

Pereira (2016), com o avanço do envelhecimento, o idoso pode sofrer diversas 

transformações no estado nutricional decorrente das alterações fisiológicas, 

patológicas e psicológicas. Estas transformações podem impactar negativamente 

a saúde do idoso se estiver em estado de desnutrição ou obesidade, dois fatores 

de risco associados a mortalidade.   

Os achados deste estudo indicaram associação positiva do IMC com a carga 

de doença e inversa com a escolaridade, porém as correlações foram muito fracas.  

Barreto et al. (2003), ao investigar o estado nutricional aplicando o IMC em 1.451 

idosos, encontraram os mesmos resultados, com associação entre as duas 

variáveis. 

Em relação a religiosidade da população estudada, observou-se um estreito 

comprometimento dos idosos com a organização religiosa, levando em 

consideração as três dimensões avaliadas, a religiosidade organizacional, não 

organizacional e intrínseca.  

Segundo Kovács (2007) e Silva (2016), a religiosidade tem se demonstrado 

muito importante para se alcançar bons resultados de saúde. Em seus estudos, 

associaram a melhor condição de saúde física e mental ao envolvimento religioso. 

Neste estudo foi observado moderada associação entre a religiosidade 

organizacional e o estilo de vida indicando uma correlação significante entre a 

crença religiosa e o estilo de vida. 

O estilo de vida dos idosos adventista do sétimo dia em geral foi “muito bom”. 

Isto pode indicar a influência que a organização religiosa adventista do sétimo dia 
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exerce sobre os idosos ao incentivar hábitos de vida saudável. Segundo Alves et 

al. (2010), a religião é fundamental na formação do comportamento saudável, 

porque proíbem comportamentos de risco para a saúde, como o uso do álcool, 

tabaco, drogas, restrições alimentares e estimulam hábitos que promovem a saúde. 

Esses hábitos de vida fazem parte das crenças religiosas adotadas pelos 

adventistas (KWOK et al., 2014). Estes padrões distintos de estilo de vida e 

comportamento de saúde, podem resultar em menores taxas de doenças crônicas, 

física, mental e social, reduzindo o impacto de incapacidades. Estes achados foram 

observados neste estudo, e em outros estudos com adventistas do sétimo dia e 

não adventistas (TONSTAD et al., 2013; LOUSUEBSAKUL et al., 2015; DONNA et 

al., 2015; ARJMAND et al., 2016; MATTSON, 2016) 

 Borges et al. (2009), ao comparar um grupo de idosos com comportamento 

de estilo de vida saudável e ativo, com um grupo de sedentários, concluíram que o 

estilo de vida não impede o declínio da capacidade funcional, pois está associada 

ao processo do envelhecimento. Porém, ocorre de forma mais lenta e menos 

intensa. Entre os de comportamento mais saudável não foram encontrados idosos 

totalmente dependentes para realizar atividades básicas e instrumentais. Estes 

resultados se assemelham aos encontrados neste estudo, havendo forte 

associação ao estilo de vida e AIVD. Indicando que quanto melhor foi o estilo de 

vida, melhor foi o desempenho dos idosos em realizar de forma independente as 

AIVD, que são mais complexas em comparação com as ABVD. 

Considerando as atividades básicas (ABVD) e instrumentais (ABVI) da vida 

diária para identificar a incapacidade funcional e fatores associados, observou-se 

que a prevalência de incapacidade funcional para ABVD foi menor que a AIVD. 

Entre estas duas variáveis houveram moderada correlação demonstrando que os 

idosos que tiveram melhor capacidade funcional para desempenhar as ABVD, 

também tiveram melhor desempenho para realizar as AIVD. Em pesquisa realizado 

por Reyes et al. (2006), em 7 países da América Latina e Caribe com idosos de 75 

anos ou mais, confirma os achados deste estudo. Porém, foram encontradas 

maiores prevalências de incapacidades funcionais para realizar ABVD e AIVD.  

As pequenas alterações no desempenho do idoso para realizar as ABVD e 

AIVD, podem indicar o estágio inicial do processo das incapacidades funcionais. 
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Segundo Danielewicz et al. (2014), para realizar de forma totalmente independente 

as ABVD e AIVD exigem, força, flexibilidade, coordenação e equilíbrio, funções que 

podem estar comprometidas em idosos longevos. 

Segundo Bem, Shmotkin (2006), o avanço da idade pode estar diretamente 

relacionado com as maiores ocorrências de incapacidade funcional, tanto para 

realizar as atividades básicas e as instrumentais da vida diária, porém neste estudo 

não foi observada esta associação. Apesar de ter havido correlações da ABVD com 

a religiosidade, estilo de vida e qualidade de vida, foram fracas ou muito fracas. As 

AIVD, também tiveram fraca associação com a religiosidade.  

Neste estudo o medo de cair também foi considerado porque é uma das 

causas comuns de quedas entre idosos, que cada vez mais frequentes tem sido 

associados a desfechos graves (CAVALCANTE, AGUIAR, GURGUEL, 2012). 

Neste estudo, 47% dos idosos apresentaram medo de cair, sendo mais frequente 

entre as mulheres (26,7±10,3) do que os homens (23,2±10,2). Segundo Camargo 

et al (2010) estes achados entre homens e mulheres podem estar associados a 

quedas esporádicas. Estudos realizados por Zijlstra et al (2007) e Austin et al (2007) 

demonstraram resultados semelhantes onde a prevalência do medo relacionado às 

quedas também foi alta entre os idosos e variou entre 41% a 61%.  

Estudos recentes realizados por Campos et al (2015), Skalska, (2013) e WU 

et al. (2013), demonstraram que há diversos fatores de risco determinantes para 

queda entre idosos, como: sexo feminino, idade avançada, declínio cognitivo, 

doenças crônicas, história de quedas e ambiente, achados bem semelhantes aos 

encontrados neste estudo.  

A preocupação ou medo de cair deve ser cada vez mais considerada em 

estudos com idosos, pois, segundo Ribeiro et al. (2008), a perda da autoconfiança 

pode estar associada a redução de mobilidade, restrição de atividades cotidianas 

e perda da capacidade funcional.  

A escala internacional de eficácia de quedas (FES-I), utilizada neste estudo 

para avaliar o medo de cair, teve correlação muito fraca com ABVD e moderada 

correlação com a AIVD, que avaliam a capacidade funcional. Este resultado indica 

que quanto melhor foi a capacidade funcional para realizar as AIVD, menor foi o 

medo de cair. Portanto, o bom desempenho da capacidade funcional dos idosos 



 57 

parece interagir estreitamente com o medo de cair. Estes resultados demonstraram 

a autoconfiança para realizar as atividades cotidianas, na maioria dos idosos. 

     Estudos realizados por Moreira et al. (2013), também encontraram 

correlações semelhantes entres estas variáveis.  

Um outro fator importante observado neste estudo foi a moderada correlação 

entre o medo de cair e o estilo de vida. Quanto melhor foi o estilo de vida dos idosos 

menor foi o medo de cair. Este achado pode indicar que o estilo de vida saudável 

pode trazer benefícios em qualquer fase da vida (VERAS, 2009). Segundo Morley 

et al. (2013) e Clegg et al. (2013), o envelhecimento não significa necessariamente 

tornar-se frágil, pois as diferentes situações associadas a queda como o medo de 

cair e as incapacidades podem ser prevenidas, revertidas ou estabilizadas, se os 

idosos aderirem a hábitos de vida saudável.  Estes fatores podem influenciar na 

percepção de saúde do idoso, que determina a sua qualidade de vida. Neste estudo 

o medo de cair e a qualidade de vida teve moderada associação, indicando que 

quanto menor foi o medo de cair, melhor foi a sua qualidade de vida, tanto para o 

Whoqol old, como para o Whoqol bref. 

Sobre a qualidade de vida, sabe-se que a auto percepção dos idosos 

(Whoqol old) participantes deste estudo foi bastante homogênea entre homens e 

mulheres, com uma variação pequena entre cada domínio ou faceta analisada. O 

escore geral foi de 78,7 que corresponde a “satisfação” com a qualidade de vida. 

O domínio morte e morrer foi o que mais contribuiu para auto percepção de 

saúde dos idosos atingindo a média de 87,5 pontos (muito satisfeito). Este tema 

trata das preocupações, medo, impotência e dor relacionadas a morte. 

Provavelmente este domínio tenha sido tão bem avaliado por se tratar de uma 

comunidade cristã que pode se sentir consolada ao receber apoio espiritual, na 

medida em que a idade avança e se aproxima a iminência deste trágico momento 

da vida (COMBINATO, 2006; ZINN, 2008; BOUSSO et al., 2011).  

Em relação aos outros domínios, a média dos pontos correspondem à 

“satisfação” em relação à percepção da qualidade de vida. 

O domínio funcionamento do sensório avaliou como as perdas sensoriais 

afetaram a vida do idoso, sua capacidade de interagir com outras pessoas e como 

isto impactou a sua qualidade de vida. Neste estudo o relato de perdas sensoriais 
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especialmente as visuais e auditivas atingiram cerca de 55,8% e 28,9% dos idosos 

respectivamente. A satisfação na auto percepção deste domínio sugere que as 

perdas sensoriais dos idosos apesar de serem percebidas, podem ter sido 

corrigidas em algum momento da vida. Estudos nacionais mostram que políticas 

públicas que visam corrigir as perdas de acuidades visual e auditiva, associados a 

outros fatores podem estar relacionadas a melhor qualidade de vida do idoso 

(FILHO et al., 2012; CHIOSSI et al., 2014). 

O domínio participação social avaliou a satisfação do idoso com a utilização 

do tempo, as ocupações diárias e nível de atividade na comunidade. Neste estudo, 

observou-se que os idosos em geral estão satisfeitos com o nível de atividades 

sociais que conseguem desempenhar. O fato de pertencerem a uma comunidade 

cristã, a religiosidade pode exercer papel significativo na existência humana, 

proporcionando oportunidades de encontros sociais, atividades voluntárias na 

comunidade, contribuindo assim para que estes idosos se tornem mais socialmente 

ativos e tenham uma experiência mais positiva quando precisam lidar com os 

desafios cotidianos, capazes de gerar estresse, solidão, isolamento, dependência 

e ansiedade (FERRAZ et al., 2012). 

O domínio autonomia avaliou a satisfação do idoso ao tomar as suas 

próprias decisões, sua liberdade respeitada e preservada a capacidade de tomar 

suas próprias decisões. A satisfação do idoso neste domínio indica a preservação 

da sua capacidade de fazer as escolhas que estão diretamente relacionadas ao 

envelhecimento saldável (TEIXEIRA, 2008). 

O domínio intimidade avaliou a capacidade dos idosos estarem satisfeitos 

com suas relações pessoais (reconhecimento, companheirismo e amor) e íntimas 

(sexualidade).  Neste estudo foi possível observar que a maioria dos idosos (62,2%) 

são casados e apenas 20% moram sozinhos. Segundo Marchiori et al (2013), 

demonstrou-se que através de um estudo nacional que pessoas casadas ou que 

vivem acompanhadas de parentes tem melhores avaliações relacionadas a esse 

domínio. 

O domínio atividades passadas, presentes e futuras, descreve a satisfação 

do idoso sobre conquistas na vida, reconhecimento e projetos futuros. Neste estudo 

ficou evidente a satisfação dos idosos ao avaliar a sua percepção deste domínio. 
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Este fato de poder projetar e concretizar novas realizações, pode constituir numa 

condição importante para se manterem mentalmente ativos e dar significado a vida 

(SERBIM et al., 2011). 

Ao comparar este estudo de qualidade de vida com outros estudos nacionais 

realizados com idosos não institucionalizados, acima de 60 anos, o desempenho 

dos idosos adventistas em todos os domínios foi melhor (TAVARES, CORTÊS, 

DIAS, 2011; REIS et al., 2015). 

Sobre a qualidade de vida (Whoqol Bref), sabe-se que a auto percepção dos 

idosos participantes deste estudo, a semelhança do Whoqol Old, foi bastante 

homogênea entre homens e mulheres, com uma variação pequena entre cada 

domínio (físico, psicológico, social e ambiente) ou faceta analisada. O escore geral 

foi de 71,3 pontos, menor que o percentual encontrada no Whoqol old, porém com 

a mesma classificação, que corresponde a “satisfação” com a qualidade de vida. 

No Whoqol Bref, foram analisadas as questões um (1) e dois (2) que avalia 

a satisfação do idoso com a qualidade de vida (4±0,6) e a satisfação com a saúde 

(3,8±0,7) respectivamente. Estas duas questões não integra nenhum dos quatro 

domínios. Observou-se que a percepção dos idosos quanto a satisfação com a 

qualidade de vida foi maior (muito satisfeito) e a satisfação com a saúde foi menor 

(satisfeito), indicando que é possível ter uma qualidade de vida geral muito 

satisfatória, ao mesmo tempo em que se esperava ter uma saúde melhor. Estes 

achados também foram encontrados por Marchiori et al. (2013) e Freitas (2016), 

porém, ao comparar com este estudo, os idosos adventistas tiveram uma 

percepção de saúde melhor nas duas variáveis. 

 Especificamente em relação aos idosos, a qualidade de vida (Whoqol Bref) 

analisada através dos quatro domínios (físico, ambiente, social e psicológico) pode 

ser caracterizada como um conceito complexo e multidimensional que envolve 

aspectos fundamentais a vida e suas relações consigo, com os outros e com o 

ambiente. Estes aspectos podem impactar profundamente a percepção de saúde 

e a qualidade de vida geral dos idoso (PRAZERES, FIGUEIREDO, 2014). 

Na análise do Whoqol Bref o domínio psicológico que trata de sentimentos 

positivos, pensar, aprender, memória e concentração, autoestima, imagem corporal 

e aparência, sentimentos negativos, espiritualidade, religião e crenças pessoais, foi 
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o que mais contribuiu para a percepção de saúde dos idosos. O índice de 

religiosidade neste estudo foi alto e pode ter contribuído para que a percepção dos 

idosos neste domínio tivesse melhor desempenho. Vieira e Aquino (2016), 

observou em seu estudo com idosos de 60-87 anos, que a religiosidade se associa 

positivamente com o sentido da vida, e quanto maior foi a idade, mais forte foi a 

associação. Frankl (2007), também observou que a religiosidade pode desenvolver 

o propósito presente e futuro da vida, construir afetos positivos e oferecer proteção 

psicofísica.  

O domínio físico que leva em consideração a mobilidade, dor, desconforto e 

auto cuidado foi o segundo domínio que mais contribuiu para a percepção de saúde 

dos idosos. A satisfação dos idosos com este domínio pode ser explicado pelo bom 

desempenho para realizar as atividades instrumentais da vida diária, que se 

relaciona diretamente com aspectos da locomoção. Beckert et al. (2012), em seu 

estudo com idoso, observaram correlação significante entre a capacidade 

funcional, e domínio físico, indicando que a melhor saúde física para desempenhar 

as atividades da vida diária, melhora a percepção da qualidade de vida. 

Provavelmente, a melhor condição física pode levar o idoso a se sentir mais seguro 

para viver uma vida independente. Neste estudo foi observada modera correlação 

da qualidade de vida (Whoqol bref) e AIVD. 

Ficou evidenciado também que o domínio ambiental, que avalia as boas 

condições de moradia, segurança física, recursos financeiros, transporte, aquisição 

de alguns bens de consumo, dentre outros foi o terceiro domínio que mais contribui 

para a qualidade de vida. A satisfação dos idosos com este domínio pode ser 

explicado pelo fato da maioria dos idosos residirem em casa própria, receber o 

benefício da aposentadoria e ter poder aquisitivo para novas aquisições. Segundo 

Silva et al. (2012) baixos escores nos domínios ambiental pode interferir na 

qualidade de vida. 

O domínio de Relações Sociais envolve as relações pessoais, o suporte 

(apoio) social e a atividade sexual. Este domínio foi o que menos contribuiu na 

qualidade de vida dos idosos.  As relações sociais para idosos são importantes 

porque possibilitam a convivência social, estimula a atividade e participação na 

sociedade. Este resultado se diferencia daqueles encontrados por Stival et al. 
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(2014) e Dahmer et al. (2015) que encontraram classificação diferente dos 

domínios, em estudo com idosos. Porém, neste estudo o escore médio em cada 

domínio foi superior aos encontrados por Dahmer e Stival.  

Foram também observados neste estudo outras correlações importantes da 

qualidade de vida com religiosidade organizacional, indicando que quanto maior foi 

a religiosidade melhor foi a qualidade de vida de vida dos idosos. O estilo de vida 

também teve moderada correlação com qualidade de vida, indicando que as 

escolhas em adotar hábitos de vida saudável também podem influenciar a 

percepção de saúde. Outro fator importante a ser considerado que pode impactar 

a qualidade de vida é o medo de cair. Como a maioria dos idosos, neste estudo 

apresentou boa capacidade funcional, e pouco medo de cair em situações 

cotidianas da vida, também pode ter contribuído na percepção da qualidade de 

vida. 
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6. CONCLUSÃO 

 

O perfil de saúde dos 90 idosos adventistas do 7o dia que ultrapassaram a 

expectativa média de vida dos brasileiros, foi bem homogênea. Quando os 

resultados foram comparados entre homens e mulheres, quase não houveram 

diferenças estatisticamente significantes. Porém, houveram várias correlações 

positivas e significantes ao comparar o perfil geral dos idosos com as muitas 

variáveis deste trabalho. Observou-se que os idosos apresentaram baixa carga de 

doenças e hospitalização, alto índice de religiosidade, muito bom estilo de vida, boa 

capacidade funcional, estado nutricional eutrófico, pouco medo de cair e satisfação 

com a qualidade de vida.  

As correlações observadas, foram:  

 Muito forte entre peso e Índice de massa corporal;  

 Fortes entre estilo de vida e atividade instrumental de vida diária, 

estilo de vida e qualidade de vida;  

 Moderadas entre peso e estatura, religiosidade organizacional e 

qualidade de vida, religiosidade organizacional e estilo de vida, estilo 

de vida e medo de cair, medo de cair e qualidade de vida, medo de 

cair e atividade instrumental da vida diária, atividade instrumental da 

vida diária e estado cognitivo, atividade instrumental e qualidade de 

vida, atividade instrumental e atividade básica, atividade básica e 

qualidade de vida e carga de doenças.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 63 

REFERÊNCIAS  

 

ALLISON, D.B.; ZHU, S.K.; PLANKEY, M.; FAITH, M.S.; HEO, M. Differential 

associations of body mass index and adiposity with all-cause mortality among men 

in the first and second National Health and Nutrition Examination Surveys (NHANES 

I and NHANES II) follow-up studies. Int J Obesity, v.26, n.3, p.410-16, 2002.  

 

ALVES, R.R.N.; ALVES, H.N.; BARBOZA, R.R.D.; SOUTO, W. M. S.  Influência da 

religiosidade na Saúde. Ciênc Saúde Coletiva, v.15, n.4, p.2105-2111, 2010 

 

ARAUJO, A.A.; BRITO, A.M.; NOVAES, M. Saúde e autonomia: novos conceitos 

são necessários? Rev Bioética, v.16, n.1, p.117-24, 2008. 

 

ARAUJO, D.; Polarização epidemiológica no Brasil. Rev Epidem Serv Saúde, v. 

21, n.4, p.6, 2012. 

 

ARJMAND, G.; SHAHRAKI, M.; RAHATI, S. Food standards, lifestyle and 

hypertension. Journal of Research in Medical Science, v.18, n.7, 2016. 

 

ASSIS, M. E ARAÚJO, T.D. Atividade e postura corporal. In A.L. Saldanha e, C.P. 

Caldas (Ed), Saúde do Idoso: a arte de cuidar. 2a edição. Rio de Janeiro: Inter 

Ciência, p.83-86, 2004. 

 

AUSTIN, N.; DEVINE, A.; DICK, I.; PRINCE, R.; BRUCE, D. Fear of falling in older 

women: a longitudinal study of incidence, persistence, and predictors. J Am Geriatr 

Soc., v.55, n.10, p.1598-603, 2007. 

 

BARBOSA, A.R., SOUZA, J.M.P., LEBRÃO, M.L., LAURENTI, R., MARUCCI, 

M.F.N. Anthropometry of elderly residents in the city of São Paulo, Brazil. Cad 

Saúde Pública, v.21, n.2, p.1929-38, 2005.  

 

BARRETO, S.M., PASSOS, V.M.A., LIMA-COSTA, M.F.F. Obesity and underweight 

among Brazilian elderly. The Bambuí Health and Aging Study. Cad Saúde Pública, 

v.19, n.1, p.605-12, 2003.  

 

BECKERT, M.; IRIGARAY, T.Q.; TRENTINI, C.M. Qualidade de vida, cognição e 

desempenho nas funções executivas de idosos.  Rev Estudos de Psicologia, v.29, 

n.2, p.155-162, 2012. 

 

BERLIM, M.T.; PAVANELO, T., CALDIERARO, M.; FLECK, M.P.A. Reliability and 

validity of the Whoqol-bref in a sample of Brazilian outpatient whith major 

depression. Quality of Life Research, n.14, p.561-564, 2005. 



  64  

 

BIXBY, L.R.; DOW, W.H.; REHKOPF, D.H. The Nicoya, region of Costa Rica: a high 

longevity island for elderly males. Viena Yearbook of Population Research, n.11, 

p. 109-136, 2013. 

 

BOEING, H.; BECHTHOLD, A.; BUB, A.; ELLINGER, S.; HALLER, D.; KROKE, A.; 

LESCHIK-BONNET, E.; MULLER, M.J.; OBERRITTER, H.; SCHULZE, M.; ett al. 

Critical review: Vegetables and fruit in the prevention of chronic diseases. Eur J 

Nutr., n. 51, p. 637–663, 2012. 

 

BONARDI, G.; SOUZA, V.B.A.; MORAES, J.F.D.; Incapacidade funcional de 

idosos: um desafio para os profissionais de saúde. Scientia Médica, Porto Alegre, 

v.17, n.3, p.138-144, 2007.  

 

BORGES, M.R.D.; MOREIRA, A. K. Influências da prática de atividades físicas na 

terceira idade: estudo comparativo dos níveis de autonomia para o desempenho 

nas AVDs e AIVDs entre idosos ativos fisicamente e idosos sedentários. Motriz, v. 

15, n. 3, p. 562-73, 2009. 

 

BOUSSO, R.S.; POLES, K.; SERAFIM, T.S.; MIRANDA, M.G. Crenças religiosas, 

doença e morte: perspectiva da família na experiência de doença. Rev Esc Enferm 

USP, v. 2, n. 45, p. 237-403, 2011.  

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Envelhecimento e saúde da pessoa idosa. Cad 

Atenção Básica, n.19. Brasília-DF, 2007. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Atenção Básica. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: 

hipertensão arterial sistêmica. Brasília, 2013. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Vigitel Brasil 

2013: Vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito 

telefônico. Brasília, 2014. 

 

BRASIL. Organização Pan-Americana da Saúde. Envelhecimento ativo: uma 

política de saúde. Brasília-DF, 2005 

 

BRITO, F.C E LITVOC, C. J. Conceitos básicos. In F.C. Brito e C. Litvoc (Ed.), 

Envelhecimento – prevenção e promoção de saúde. São Paulo: Atheneu, p.1- 16, 

2004.  

 



 65 

BRUCKI, S.M.D.; NITRINI, R.; CARAMMELLI, P., et al. Sugestões para o uso do 

mini exame do estado mental no brasil. Arq Neuro-Psiquiatria, v.61, n.3, p.777-

781, 2003.  

 

 

BUETTNER, D. The blue zones: Lessons for living longer from the people who’ve 

lived the longest. Washington, D.C., National Geographic Society, v.1, n.9, 2008. 

 

BURNHAM, D.; BUCKINGHAM, W. Sobre seu próprio corpo e mente, o indivíduo é 

soberano. In: Livro de Filosofia. São Paulo: Globo Editora, p. 190-193, 2011. 

 

BUTLER, T.L.; FRASER, G.E.; BEESON, W.L.; KNUTSEN, S.F.; HERRING, R.P.; 

CHAN, J.; SABATE, J.; MONTGOMERY, S.; HADDAD, E.; PRESTON-MARTIN, 

S. et al. Cohort profile: The Adventist Health Study-2 (AHS-2). Int J Epidemiol, 

n.37, p. 260–265, 2008. 

 

CAETANO, L. M. O Idoso e a atividade física. Rev de Educação, v.124, n.11, p.20-

28, 2006. 

 

CAMARANO, A.A. Mecanismos de proteção social para a população idosa 

brasileira. Rio de Janeiro, 2006 

 

CAMARGOS, F.O.; DIAS, R.C.; DIAS, J.M.D.; FREIRE, M.T.F. Adaptação 

transcultural e avaliação das propriedades psicométricas da Falls Efficacy Scale – 

International em idosos brasileiros (FES-I-BRASIL). Rev Bras Fisioter., v.14, n. 3, 

p.237-43, 2010. 

 

CAMPOS, A.C.V.; FERREIRA, E.F. VARGAS A.M. Determinantes do 

envelhecimento ativo segundo a qualidade de vida e gênero. Cien Saúde Coletiva, 

v. 20, n. 7, p. 2221-37, 2015. 

 

CAVALCANTE, A.L.P.; AGUIAR, J.B.; GURGUEL, L.A. Fatores associados a 

quedas em idosos residentes em um bairro de Fortaleza, Ceará, Brazil. Rev Bras 

Geriatr Gerontol., v.15, n.1, p.137-46, 2012. 

 

CERVI, A.; FRANCHESCHINI, S.C.C.; PRIORI, S.E. Análise crítica do uso do 

Índice de massa corporal para idosos. Rev Nutr., v.18, n.6, p.765-775, 2005. 

 

CHAIMOWICZ, F.A.; Saúde dos idosos brasileiros as vésperas do século XXI: 

problemas, projeções e alternativas. Rev Saúde Pública, v.31, p.184-200, 1997. 

 



  66  

CHIOSSI, J.S.C.; ROQUE, F.P.; GOULART, B.N.G.; CHIARI, B.M.; Impacto das 

mudanças vocais e auditivas na qualidade de vida de idosos ativos. Ciênc Saúde 

Coletiva, v.19, n.8, p.3335-42, 2014. 

 

CLEGG, A.; YOUNG, J.; ILIFFE, S.; RIKKERT, M.O.; ROCKWOOD, K. Frailty in 

elderly people. The Lancet, v. 381, n. 98, p. 752-62, 2013.  

 

COMBINATO, D.; QUEIROZ, M. Morte: uma visão psicossocial. Estud Psicol., 

n.11, p.209-16, 2006. 

 

CORTEZ, A.C.L.; MARTINS, M.C.C. Indicadores antropométricos do estado 

nutricional em idosos: uma revisão sistemática. Cient Ciênc Biol Saúde, v.14, p. 

271-7, 2012. 

 

D’ORSI, E.; XAVIER, A.J.; RAMOS, L.R.; Trabalho, suporte social e lazer protegem 

idosos da perda funcional: Estudo Epidoso. Rev Saúde Pública, v.4, n.45, p. 685-

92, 2011. 

 

DAHMER, L.; DE OLIVEIRA, T. B.; KEMPER, C.; SANT’ANA, A. P.; DE MELO, G. 

L.; DE AVILA, J. G. Avaliação da qualidade de vida de pacientes hipertensos e 

diabéticos. Rev Contexto & Saúde, Ijuí, v.15, n.28, p.41-49, 2015. 

 

DALBEN, A., SOARES, C.L. Uma educação pela natureza: vida ao livre e métodos 

terapêuticos nas colônias de férias infantis do estado de São Paulo. Pro-posições, 

v.12, n.1, p.167-182, Campinas, 2011. 

 

DANIELEWICZ, A.L.; BARBOSA, A.R.; DUCA, G.F.D. Nutritional status, physical 

performance and functional capacity in an elderly population in southern Brazil. Rev 

Assoc Med Bras., v.60, n.3, p.242-248, 2014. 

 

DEPP, C.; JESTE, D. Definitions and predictors of successful aging: A 

comprehensive review of larger. Am J of Geriatric Psychiatry, v.14, n.2, p.6-20, 

2006. 

 

DONNA T.; RAYMOND, K.; BEESON, W.L.; FRASER, G.E.; KNUTSEN, S.F. Non-

sedentary lifestyle can reduce hip fracture risk among older caucasians Adults: The 

Adventist Health Study-2.  J Med Res, v.8, n.3, p.220–229, 2015. 

 

DUCA, G.F.D.; SILVA, M.C.; HALLAL, P.C. Incapacidade funcional para atividades 

básicas e instrumentais da vida diária em idosos. Rev Saúde Pública, v.43, n.5, 

p.796-805, 2009. 

 



 67 

FERRAZ, E.V.A.P.; LIMA, C.A.; CELLA, W.; ARIETA, C.E.L. Adaptação de 

questionário de avaliação da qualidade de vida para aplicação em portadores de 

catarata. Arq Bras Oftalmologia, v.3, n.65, p.293-98, 2002. 

 

FERRAZ, I.L.; BARRICELLI, O.B.L.; YAGOME, S.; SILVA, L.H.M.; ARAUJO, C.V. 

Influência da orientação religiosa na qualidade de vida de idosos ativos. Rev Bras 

Geriatr Gerontol., v. 15, n.3, p.505-515, 2012. 

 

FERREIRA, L.; BARBOSA, T.D.; GOBBI, S.; ARANTES, L.M. Capacidade funcional 

em mulheres jovens e idosas: Projeções para uma adequada prescrição de 

exercícios físicos. Rev Ed Físic., v.19, n.3, p.403-412, 2008. 

 

FILHO, T.F.B.; VENTURA, R.U.; BRANDT, C.T.; SARTESCHI, C.; VENTURA, M.C. 

Impacto do déficit visual na qualidade de vida em idosos usuários do sistema único 

de saúde vivendo no sertão de Pernambuco. Arq Bras Oftalmol., v.3, n.75, p.161-

165, 2012. 

 

FLECK, M.P.; CHACHAMOVICH, E.; TRENTINI, C.M. Development and validation 

of the Portuguese version of the WHOQOL-OLD module. Rev Saúde Pública, v.5, 

n.40, p.308-16, 2006 

 

FLECK, M.P.A.; LOUZADA, S.; XAVIER, M.; CHACHAMOVICK, E.; VIEIRA, G.; 

SANTOS, L. et al. Aplicação da versão em português do instrumento abreviado de 

avaliação de qualidade de vida Whoqol bref. Rev Saúde pública, v.2, n.34, p.178 

-83, 2000.  

 

FORD, P. A.; SIEGL, J.K.; LEE, J.W.; YOUNGBERG, TOSTAD, S. Intake of 

Mediterranean Foods Associated With Positive Affect and Low Negative Affect. J of 

Psychosomatic Research, n. 74, p. 142-148, 2013. 

 

FRANKL, V. E. A presença ignorada de Deus. Petrópolis, RJ: Vozes, 10.ed., 2007.  

 

FRASER, G. Diet, life expectancy and chronic disease. Studies of seventh-day 

Adventists and other vegetarians. New York: Oxford University Press, v.1, n. 1, 

p.113-5, 2003. 

 

FRASER, G.; DAVID, J.J. Ten years of life is it a matter of choice? Arch Intern 

Med, v. 161, n.13, p. 1645-1652, 2001.  

 

FREITAS, CV.; SARGES, E.S.N.F.S.; MOREIRA, K.E.C.S.M.; CARNEIRO, 

S.R. Avaliação de fragilidade, capacidade funcional e qualidade de vida dos idosos 



  68  

atendidos no ambulatório de geriatria de um hospital universitário. Rev Bras 

Geriatr Gerontol., v. 19, n. 1, 2016. 

 

FU, Z.; SHRUBSOLE, M.J.; SMALLEY, W.E.; NESS, R.M.; ZHENG, W. 

Associations between dietary fiber and colorectal polyp risk differ by polyp type and 

smoking status. J Nutr., n. 44, p. 592–598, 2014. 

 

GEIB, L.T.C. Determinantes sociais da saúde do idoso. Ciênc e Saúde Coletiva, 

v.1, n.17, p.123-33, 2012.  

 

GONDO, Y.; HIROSE, N.; ARAI, Y.; INAGAKI, H.; MASUI, Y.; YANANYRA, K. et al. 

Estado funcional dos centenários em Tóquio, Japão: desenvolvimento de melhores 

fenótipos de longevidade excepcional. Rev Gerontol: Ciênc Bio Méd, n. 61, p. 305-

310, 2006. 

 

GREENLUND, L. J. S.; NAIR, K. S. Sarcopenia: consequences, mechanisms, and 

potential therapies. Mechanisms of Ageing and Development, London, v.124, p. 

287-299, 2003. 

 

HALVORSRUD, L. et al. Quality of life in older Norwegian adults living at home: a 

cross-sectional survey. J of Research in Nursing, London, v.17, n.1, p.12-29, 

2010. 

 

HERM, A.; CHEUNG, S. L., & POULAIN, M. Emergence of oldest old and 

centenarians: Demographic analysis. Asian J of Gerontol & Geriatrics, n.7, p. 19-

25, 2012. 

 

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esperança de Vida ao Nascer 

em 2013. Disponível em: < 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/tabuadevida/2013/default

.shtm>. Rio de Janeiro; 2014. Acesso em: 17.06.2015. 

 

IBGE. Famílias e domicílios: resultados da amostra. Rio de Janeiro: IBGE, 2013. 

Disponível em: 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresmin

imos. Acesso em: 15/10/2016. 

 

IBGE. Pesquisa nacional por amostra de domicílios: síntese de indicadores 2012. 

Rio de Janeiro: IBGE, 2013. 278 Disponível em: http://www.ibge. 

gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2012/default.shtm 

Acesso em: 12/11/2015. 

 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/tabuadevida/2013/default.shtm
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/tabuadevida/2013/default.shtm


 69 

IBGE. Síntese de indicadores sociais: uma análise das condições de vida da 

população brasileira. Rio de Janeiro, n.35, v.1, p. 12, 2015. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresmi

nimos/ sinteseindicsociais2014/default.shtm>. Acesso em: 05/09/2016 

 

JOIA, L.C.; RUIZ, T. Satisfação com a Vida na Percepção dos Idosos. Rev Kairós 

Gerontologia, v.16, n.4, p.79-102, 2013. 

 

KANNO, D.T.; SELLA, F.C.; Manual da feira de saúde adventista. Dep. Min. da 

Saúde da IASD, n.1, v.1, p.26-35, 2014. 

 

KANT, I. Groundwork of the metaphysic of morals. Translation: H. Paton. New York: 

Harper and Row, v.1, n.6, p.205–496, 1964.  

 

KATZ, S.; DOWNS, T.D.; CASH, H.R.; et al. Progress in development of the index 

of adl. Gerontologisty, v.10, n.1, p.20-30, 1970. 

 

KELLNER, M.A. Adventist church member ship passes 18 million member mark.  

Adventist Review, n. 1, v.12, p, Silver Spring, Maryland, 2013. 

 

KEMPEN, G.; YARDLEY, L.; VAN, H.J.; et al. The short fes- i: a shortened version 

of the falls efficacy scale-international to assess fear of falling. Age Ageing. v.37, 

n.1, p.45-50, 2008. 

 

KOVÁCS, M. J. Espiritualidade e psicologia: cuidados compartilhados. Rev Mundo 

da Saúde, v. 31, n.2, p. 246-255, 2007. 

 

KWOK, C.S.; UMAR, S.; MYINT, P.K.; MAMAS, M.A.; LOKE, Y.K. Vegetarian diet, 

Seventh Day Adventists and risk of cardiovascular mortality: a systematic review 

and meta-analysis. Int J Cardiol., v.176, n.3, p.680-6, 2014. 

 

LAO-TZY. Tao-te King. O livro do sentido da vida. Trad. Margit Marticia. São Paulo: 

Pensamento, 1999. 

 

LAWTON, M.P.; BRODY, E.M. Assesment of older people: self-maintaining and 

instrumental activities of daily living. Gerontologisty, v.9, n.3, p.179–185, 1969. 

 

LEVIN, J.S.; CHATTERS, L.M.; TAYLOR, R.J. A multidimensional measure of 

religious involvement for African Americans. Sociol Q., v.36, n.1, p.157-73, 1995. 

 

LIKERT, R. A technique for the measurement of attitudes. Arch Psychol., v.140, 

n.32, p.5-55, 1932. 



  70  

 

LIMA, W. Lições da nossa história. Rev Adventista, v.1, n.1280, p.8-13, 2013. 

 

LIPSCHITZ, D.A. Screening for nutritional status in the elderly. Prim Care, v.21, 

p.55-67, 1994.  

 

LOUSUEBSAKUL, M.; VICHUDA, et al. Non-sedentary Lifestyle Can Reduce Hip 

Fracture Risk among Older Caucasians Adults: The Adventist Health Study-2. 

British J of Medic and Medical Research, v.8, n.3, p.220-229, 2015. 

 

LOW, G.; MOLZAHN, A. E.; KALFOSS, M. Quality of life of older adults in Canada 

and Norway: examining the Iowa Model. Western J of Nursing Research, United 

States, v.30, n.4, p.458-476, 2008. 

 

MANSO, M.E.G.; CÂMARA, R.; SOUZA, S.A.; MACIEL, T.D.; FARINA, D.B.L. 

Programa de gerenciamento de doenças crônicas em um plano de saúde, são 

Paulo, Brasil. Cienc Cuid Saúde, v.15, n.2, p.321-327, 2016. 

 

MARCHIORI, G.F.; DIAS, F.A.; TAVARES, D.M.S. Qualidade de vida entre idosos 

com e sem companheiro. Rev Enferm., v.7, n.4, p.1098-106, 2013. 

 

MARIOLIS, U.M; FOSCOLOU, U.M,; TYROVOLAS, U.M.; PISCOPO, S.; 

VALACCHI, L.; TSALOUNTAKIS, N. ZEIMBEKIS, U.; BOUNTZIOUKA, V.; 

GOTSIS, E.; METALINOS, L.  et al.  O Envelhecimento bem sucedido entre os 

idosos residentes na região continental do Mediterrâneo: O Estudo MEDIS J 

Envelhecimento, v.7, n.3, p.285-294, 2016. 

 

MARTIN, L.R. As vantagens do estilo de vida adventista. Review Adventist World, 

v.10, n.7, p.16-19, 2014. 

 

MATTSON, M.P. Prevenir Age-Related Disorders cérebro. In: Medicina Estilo de 

Vida. Springer Internacional Publishing, p. 299-309. 2016 

 

MAZO, G.Z.; LIPOSCKI, D.B.; ANANDA, C.; PREVÊ, D. Condições de saúde, 

incidência de quedas e nível de atividade física dos idosos. Rev Bras Fisioter., 

São Carlos, v.11, n.6, p.437-442, 2007. 

 

MELLO, E.D.  O que significa a avaliação do estado nutricional. J Pediatria. v.78, 

n.5, p. 357-358, 2002 

 

MELO, N.C.V.; TEIXEIRA, K.M.D.; BARBOSA, T.L.; MONTOYA, Á.J.A.; SILVEIRA, 

M.B.; Arranjo domiciliar de idosos no Brasil: análises a partir da Pesquisa Nacional 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mariolis%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27330843
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mariolis%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27330843
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mariolis%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27330843


 71 

por Amostra de Domicílios -2009. Rev Bras Geriatr Gerontol., v.19, n.1, p.139-

151, 2016. 

 

MELO, N.C.V.; TEIXEIRA, K.M.D.; FERREIRA, M.A.M.; SILVA, N.M. Perfil 

socioeconômico do consumidor idoso nos arranjos familiares unipessoal e 

residindo com o cônjuge: uma análise de dados da Pesquisa de Orçamentos 

Familiares (2008/2009). Soc Debate, v.20, n.2, p.216-37, 2014. 

 

MENDES, M.R.S.S.B.; GUSMÃO, J.L.; FARO, A.C.M.; LEITE, R.C.B.O. A situação 

social do idoso no Brasil: uma breve consideração. Acta Paul Enferm., v.18, n.4, 

2005. 

 

MOREIRA, A.A.; NETO, F.L, KOENIG, H.G. Religious ness and mental health: a 

review. Rev Bras Psiquiatria, v.28, n.3, p.242-50, 2006. 

 

MOREIRA, A.A.; PERES, M.F.; ALOE, F.; et al. Versão em português da escala de 

religiosidade Duke Durel. Rev Psiq Clínica, v.35, n.1, p.31-2, 2008. 

 

MOREIRA, M.A.; OLIVEIRA, B.S.; MOURA, K.Q.; TAPAJÓS, D.M.; MACIEL, 

A.C.C. A velocidade da marcha pode identificar idosos com medo de cair? Rev 

Bras Geriatr Gerontol., v.16, n.1, p.69-78, 2013. 

 

MORLEY, J.E.; VELLAS, B.; ABELLAN, V.K.G.; ANKER, S.D.; BAUER, J.M.; 

BERNABEI, R., et al. Frailty Consensus: A Call to Action. J Am Med Dir Assoc., 

v.14, n. 6, p. 392-7, 2013. 

 

NAHAS, M. V. Atividade física, saúde e qualidade de vida: Conceitos e sugestões 

para um estilo de vida ativo. 4ª ed., Editora Mediograf., Londrina, 2006. 

 

OLIVEIRA, C.C. Ser sóbrio e racional: Os usos ambíguos da razão na literatura 

dietética dos primórdios das luzes inglesas. Rev Scient stúdia, v.4, n.1, p.83-99, 

2006. 

 

OMS. The World Health Organization Quality of Life Assessment (WHOQOL): 

position paper from the World Health Organization. Social science and medicine. 

v.41, n.10, p.403-409, 1995. 

 

OMS. Organização Mundial da Saúde. Envelhecendo bem: o envelhecimento e a 

atividade física na vida diária. Genebra,1998.  

 

ONU. World population prospects: the 2010 revision. New York: Unites Nations, 

2011. 



  72  

 

ORLICH, M.J.; SINGH, P.N.; SABATE, J.; JACELDO-SIEGL, K.; FAN, J.; 

KNUTSEN, S.; BEESON, W.L.; FRASER, G.E. Vegetarian dietary patterns and 

mortality in Adventist Health Study 2. JAMA Intern Med., n.173, p.1230–1238, 

2013.  

 

PASKULIN, L.M.G.; CÔRDOVA, F.P.; COSTA, F.M.; VIANNA, L.A.C. Elders’ 

perception of quality of life. Acta Paul Enferm. v.1, n.23, p.101-7, 2010.  

 

PAVARINI, S.C.I., BARHA, E.J., MENDIONDO, M.S. Z. et al. Família e 

vulnerabilidade social: Um estudo com octagenários. Rev Latino-Americana de 

Enfermagem, v. 17, n. 2, p. 374-9, 2009.  

 

PEREIRA, I.F.S.; SPYRIDES, M.H.C.; ANDRADE, L.M.B. Estado nutricional de 

idosos no Brasil: uma abordagem multinível. Cad Saúde Pública, v.32, n.5, p.2-12, 

2016. 

 

PERLS, T.; KUNKEL, L.M.; PUCA, A.A. The genetics of exceptional human 

longevity. J Am Geriatr Soc., v.50, n.9, p.359-368, 2002. 

 

 

PHELAN, E. A., ANDERSON, L. A., LACROIX, A. Z., LARSON, E. B. Older adults’ 

views of “successful aging”: How do they compare with researchers’ definitions? J 

of Am Geriatrics Society, v.52, n. 2, p. 211-216, 2004. 

 

PHELAN, E.; LARSON, E. Successful aging: Where next? J of Am Geriatrics 

Society, v.50, n.7, p.1306-1308, 2002. 

 

PIMENTEL, A. E.; GENTILE, C. L.; TANAKA, H.; SEALS D. R.; GATES, P. E. 

Greater rate of decline in maximal aerobic capacity in endurance-trained than in 

sedentary men. J Applied Physiology, Bethesda, v.94, p.2406-2413, 2003. 

 

PRAZERES, F.; FIGUEIREDO, D. Measuring quality of life of old type 2 diabetic 

patients in primary care in Portugal: a cross-sectional study. J of Diabetes & 

Metabolic Disorders, v. 13, p. 68, 2014. 

 

RAMOS, L. R. Fatores determinantes do envelhecimento saudável em idosos 

residentes em centro urbano: projeto epidoso. Cad de Saúde Pública, São Paulo, 

v.19, n. 3, p. 793-8, 2003.  

 



 73 

REIS, S.P.; SILVA, A.G.; MACIEL, R.; CARVALHO, E.E.V.; ABDALLA, D.R.; 

ABDALLA, G.K.; FERREIRA, M.B.G.; ABRAHÃO, D.P.S.; Estudo da qualidade de 

vida de idosos não institucionalizados. Rev JCBS, v.2, n.1, p.56-60, 2015 

 

REYES, O.C.A.; OSTIR, G.V.; PELAEZ, M.; OTTENBACHER, K.J. Cross-national 

comparison of disability in Latin American and Caribbean persons aged 75 and 

older. Arch Gerontol Geriatric., v.42, n.1, p.21-33, 2006. 

 

RIBEIRO, A.P.; SOUZA, E.R.; ATIE, S.; SOUZA, A.C.; SCHILITHZ, A.O. Influência 

das quedas na qualidade de vida de idosos. Cienc Saúde Coletiva, v.13, n.4, p. 

1265-73, 2008.  

 

ROBINE, J.M.; CAMBOIS, E.; NUSSELDER, W. JEUNE, B.; VAN, O.H.; JAGGER, 

H. C. A ação conjunta de anos de vida saudável (JA: EHLEIS). Arch of Public 

Health, v.2, p.71-72, 2013. 

 

ROCHA, R.E.R.; MINEIRO, L.; BOSCATTO, E.C.; MELLO, M.F. Aptidão funcional 

e qualidade de vida de idosos frequentadores de universidade aberta da maior 

idade. J Phys Educ., v.27, n.25, 2016. 

 

RODRIGUEZ, A.C.R.; REIS, R.S., PETROSKI, E.L.; Versão brasileira do 

questionário "estilo de vida fantástico": Tradução e Validação para Adultos Jovens. 

Arq Bras Cardiologia, v.91, n.2, p.102-109, 2008. 

 

SABATÉ, J.; LE, L.T. Beyond meatless, the health effects of vegan diets: Finding 

from the adventist cohorts. Rev Nutrients, v.6, n.6, p.2131-2147, 2014. 

 

SANTANA, V. S., SANTOS, M. F., DUARTE, S. S., BEZERRA, S. A. Fraturas em 

pessoas idosas: Um estudo sobre fatores de risco. Interfaces Científicas-

Humanas e Sociais, v.5, n.1, p.21-32, 2016. 

 

SANTOS, S.S.C. Envelhecimento: Visão de filósofos da antiguidade oriental e 

ocidental. Rev Rene Fortaleza, v.2, n.1, p. 88-94, jul./dez./2001. 

 

SCHENEIDER, R.H.; IRIGARAY, T.Q. O envelhecimento na atualidade: aspectos 

cronológicos, biológicos, psicológicos e sociais. Estud Psicol., v.25, n.4, p.585-93, 

2008. 

 

SEBASTIANI, P.; SOLOVIEFF, N.; DEWAN, A.T.; WALSH, K.M,; PUCA, A.; 

HARTLEY, S.W.; MELISTA, E.; ANDERSEN, S.; DWORKIS, D.A.; WILK, J.B.; 

MYERS, R.H.; STEINBERG, M.H.; MONTANO, M.; BALDWIN6, C.T; HOH, J.; 



  74  

PERLS, T.T.; Genetic Signatures of Exceptional Longevity in Humans. Plos One, 

v.7, n.1, 2012. 

 

SERBIM, A.K.; FIGUEIREDO, A.E.P.L. Qualidade de vida de idosos em um grupo 

de convivência. Rev Scientia Medica, v.21, n.4, p.166-172, 2011. 

 

SHARRATT, J.K.; YLAMKO, V.; SMITH, D.M., et al. Fantastic lifestyle survey of 

university of waterloo employees. Can Fam Physician. v.30, p.1869-72, 1984. 

 

SILVA, A.D.L.; CATÃO, M.H.C.V.; Doenças sistêmicas em idosos não 

institucionalizados, HU Revista, Juiz de Fora, v.37, n.3, p. 299-303, 2012. 

 

SILVA, F.C.; BORGES, F.R.; AVELINO, C.C.V.; MIARELLI, A. V. T. C.; VIEIRA, 

G.I.A.; GOYATÁ, S. L. T. Espiritualidade e religiosidade em pacientes com 

hipertensão arterial sistêmica. Rev Bioética, v.24, n.2, 2016. 

 

SILVA, P.J.C. Um só regime para o corpo e para a alma: Os tratados de Luigi 

Cornaro e Leonard Lessius. Memorandun, n.7, p.88-101, 2004. 

 

SILVA, S.C.; CARVALHO, R.G.S.; GOMES, L.E. Efeito de um projeto de extensão 

de hidroginástica em capacidades físicas e em indicadores antropométricos. Rev 

Bras Ciência e Movimento, v.24, n.2, p. 110-118, 2016. 

 

SILVA, D. B.; SOUZA, T. A.; SANTOS, C. M.; JUCÁ, M. M.; MOREIRA, T. M. M.; 

FROTA, M. A.; VASCONCELOS, S. M. M. Associação entre hipertensão arterial e 

diabetes em centro de saúde da família. Rev Bras Prom Saúde, v.24, n.1, p.16-

23, 2012. 

 

SKALSKA, A.; WIZNER, B.; PIOTROWICZ, K.; KLICH, R.A.; KLIMEK E.; 

MOSSAKOWSKA, M. et al. The prevalence of falls and their relation to visual and 

hearing impairments among a nation-wide cohort of older. Poles Exp Gerontol., v. 

48, n. 2, p. 140-6, 2013 

 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. VI Diretrizes brasileiras de 

hipertensão. Arq Bras Cardiol, v.95, n.1, p.1-51, 2010. 

 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. VI Diretrizes brasileiras de diabetes 

2015-2016. [Internet]. São Paulo; 2015. Disponível em < 

http://www.diabetes.org.br> 

 

SOUZA, R.; FRAGA, J.S.; GOTTSCHALL, C.B.A.; BUSNELLO, F.M.; RABITO, E.L. 

Avaliação antropométrica em idosos: estimativa de peso e altura em concordância 

http://www.diabetes.org.br/


 75 

entre classificação de IMC. Rev Bras Geriatria e Gerontologia, n.16, v.1, p.81-90, 

2013. 

 

STIVAL, M. M.; LIMA, L. R.; FUNGHETTO, S. S.; SILVA, A. O.; PINHO, D. L. M.; 

KARNIKOWSK, M. G. O. Fatores associados à qualidade de vida de idosos que 

frequentam uma unidade de saúde do Distrito Federal. Rev Bras Geriatr 

Gerontol., v.17, n.2, p.395- 405, 2014. 

 

SUPERVILLE, D.J,; PARGAMENT, K. I.; LEE, J. W. Sabbath Keeping and Its 

Relationships to Health and Well-being: A Mediational Analysis. Intern J for the 

Psychology of Religion, 2013. 

 

TANTAMANGO, B.Y.; SIEGL, J.K.; FAN, J.; FRASER, G. Vegetarian diets and the 

incidence of cancer in a low-risk population. Câncer Epidemiol Biomark Prev., 

n.22, 286–294, 2013.  

 

TAVARES, D. M. S.; CÔRTES R. M.; DIAS F. A. Qualidade de vida de idosos com 

Diabetes Mellitus. Cien Cuid Saúde, v.10, n.2, p.290-297, 2011. 

 

TAYLOR, D.H.; JR, O.T. The effect of middle- and old-age body mass index on 

short-term mortality in older people. J Am Geriatr Soc., v.41, n.10, p.1319-26, 

2001. 

 

TEIXEIRA, I.N.A.O.; NERI, A.L.; Envelhecimento Bem Sucedido. Psicol USP, v. 

19, n.1, p.81-94, 2008.  

 

TEIXEIRA, I.N.D’A.O.; GUARIENTO, M.E. Biologia do envelhecimento: teorias, 

mecanismos e perspectivas. Ciênc Saúde Coletiva, v. 15, n.6, 2010. 

 

TIER, C.G.; SANTOS, S.S.C.; POLL, M.A.; HILGERT, R.M. Health conditions of 

elderly in Primary Health Care. Rev Rene, v.4, n.15, p.668-75, 2014. 

 

TONSTAD, S. As vegetarian diets and incidence of diabetes health no student-2 

seventh-day Adventist. Nutrition, metabolism and cardiovascular Disease, v. 23, 

n. 4, p. 292-299, 2013. 

 

TROEN, R.B. The Biology of Aging. Mt Sinai J Med. v.70, n.1, p.3-22, 2003. 

 

VASCONCELOS, A.M.N.; GOMES, M.M.F.; Transição demográfica: a experiência 

brasileira. Epidem Serv Saúde, v.12, n.4, p.10, 2012. 

 



  76  

VERAS, R. Envelhecimento populacional contemporâneo: demandas, desafios e 

inovações. Rev Saúde Pública, v.43, n.3, p.548-54, 2009. 

 

VIEIRA, D.C.R.; AQUINO, T.A.A. Vitalidade subjetiva, sentido na vida e 

religiosidade em idosos: Um estudo correlacional. Rev Temas em Psicologia, v. 

24, n.2, 2016.  

 

VILARTA, R.; GONÇALVES, A. Qualidade de Vida – concepções básicas voltadas 

à saúde. Barueri: Manole, p.27-62, 2004. 

 

WACHELKE, J.F.R.; CAMARGO, B.V.  Representações sociais, representações 

individuais e comportamento. Interam j psychol. v.41, n.3, 2007.  

 

WHITE, E.G. Orientação da criança: Advertências e conselhos. 9a ed. Tatuí, SP. 

Casa Publicadora Brasileira, p.449-456, 2007. 

 

WHO (2002) Active Ageing – A Police Framework. A Contribution of the World 

Health Organization to the second United Nations World Assembly on Aging. 

Madrid, Spain, April, 2002. 

 

WILSON, D.M.; CILISKA, D. Lifestyle assessment: testing the fantastic instrument. 

Can Fam Physician, v.30, p.1863-6, 1984. 

 

WU, T.Y.; CHIE, W.C.; YANG, R.S.; LIU, J.P.; KUO, K.L.; WONG, W.K., et al. 

Factors associated with falls among community-dwelling older people in Taiwan. 

Ann Acad Med Singapore, v. 42, n. 7, p. 320 – 7, 2013. 

 

YNOUYE, K.; PEDRAZZANI, E.S. Nível de instrução, status socioeconômico e 

avaliação de algumas dimensões da qualidade de vida de octogenários. Rev 

Latino-am Enferm., n.15, p.742-47, 2007. 

 

ZIJLSTRA, G.; VAN, H.J.; VAN, E.J.T.; VAN, R.E.; STALENHOEF, P.A.; KEMPEN, 

G.I. Prevalence and correlates of fear of falling, and associated avoidance of activity 

in the general population of community-living older people. Age Ageing, v. 36, n. 3, 

p. 304-9, 2007. 

 

ZINN, G.; GUTIERREZ, B. Processo de envelhecimento e sua relação com a morte: 

percepção de idosos hospitalizados em unidade de cuidados semi-intensivos. 

Estud Interdiscip Envelhec., n.13, p.79-93, 2008. 

 

 

 



 77 

ANEXO A – APROVAÇÃO DO ESTUDO PELA COMISSÃO DE ÉTICA E 

PESQUISA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO PAULO – 

CAMPUS SP 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: Aspectos do perfil de idosos adventistas da zona sul da cidade 

de São Paulo que ultrapassaram a expectativa média de vida Pesquisador: Fábio 

Marcon Alfieri Área Temática: 

Versão: 2 

CAAE: 48945615.0.0000.5377 

Instituição Proponente: Centro Universitário Adventista de São Paulo - UNASP 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

DADOS DO PARECER Número do Parecer: 1.243.326 
 

Apresentação do Projeto: 

Trata-se de um projeto já submetido ao CEP que retorna com os ajustes 

solicitados pelo parecerista com aval dos demais membros do CEP. Foram feitos 

todos os ajustes solicitados. Há uma única ressalva com relação à dúvida sobre os 

benefícios da pesquisa aos participantes. No corpo do texto do projeto está 

apresentado o ajuste de que aos participantes que desejarem "serão 

disponibilizados os dados com o resultado dos questionários e testes individuais 

aos quais foram submetidos", contudo essa informação não foi ajustada no TCLE. 

Objetivo da Pesquisa: 

Identificar alguns perfis de idosos que ultrapassam a média da expectativa de vida 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Riscos mínimos previstos e devidamente sob controle dos pesquisadores. 

Benefícios revistos, contudo não transcritos no TCLE. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Os mesmos já descritos no primeiro parecer. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 
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Os mesmos já descritos no primeiro parecer.  
 
Recomendações: 
 
Ajustar o TCLE de modo a incluir as informações quanto aos benefícios dos 

participantes da pesquisa, segundo texto que consta no corpo do texto do projeto, 

a saber: Aos participantes que desejarem "serão disponibilizados os dados com o 

resultado dos questionários e testes individuais aos quais foram submetidos". 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Não há pendências. 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

 

SAO PAULO, 24 de Setembro de 2015 

 

Assinado por: 

Haller Elinar Stach Schunemann 

(Coordenador) 
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ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado (a) Senhor (a) 

Você está sendo convidado a participar de um estudo intitulado “Aspectos do 

perfil de idosos adventistas da zona sul de São Paulo que ultrapassaram a 

expectativa média de vida”. O objetivo da pesquisa é conhecer o perfil dos idosos 

adventistas que tem vivido mais do que os seus pares. O estudo está dividido em 

duas (2) etapas: A primeira etapa será realizada em seu domicílio ou no Laboratório 

de fisiologia do exercício (LAFEX) do Centro Universitário Adventista de São Paulo 

(UNASP-SP) que fica na Policlínica Universitária do UNASP. Nesta etapa, o senhor 

(a) responderá algumas perguntas sobre a sua vida e saúde, que envolve aspectos 

físicos, mentais, sociais e econômicos.  

A segunda etapa será realizada no LAFEX e compreende os testes físicos. 

Para realizar o teste de equilíbrio você deverá levantar de uma cadeira, andar 3 

metros, voltar e sentar novamente na cadeira. Neste teste existe o risco de 

desequilíbrio e queda, para minimizá-lo haverá um monitor treinado que estará ao 

seu lado durante todo o percurso para lhe amparar. Em seguida será realizada as 

medidas de gordura corporal, pregas cutâneas, perímetros musculares, diâmetros 

ósseos, peso total e altura, será necessário estar com o mínimo de roupa, subir em 

uma balança e com o auxílio de uma fita métrica, paquímetro e uma régua, sejam 

feitos as medidas corporais. A Bioimpedância analisa a quantidade de gordura 

corporal (%G), a massa magra (MM) e a taxa de água corporal (H2O, em litros), 

para realização deste exame você ficará deitado e serão instalados alguns 

eletrodos no seu corpo; Para medir a força das mãos, você irá segurar um aparelho 

nas palmas da mão e fará o máximo de força, para medir a força dos membros 

inferiores e a flexibilidade dos joelhos será necessário subir em um aparelho 

(dinamômetro), para medir a flexibilidade do cotovelo e quadril será necessário 

estar sentado. Para medir a pressão arterial, frequência cardíaca e a saturação 

periférica de oxigênio, serão instalados um aparelho no seu braço e um outro 

aparelho na extremidade do seu dedo, enquanto estiver deitado. O teste para medir 

a capacidade da sua função pulmonar será necessário estar sentado e respirar por 

um aparelho que analisa e mede o ar da respiração. Este teste pode deixa-lo um 

pouco cansado, mas você estará acompanhado de um monitor treinado. 
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Essa pesquisa será desenvolvida por Ranier Nogueira dos Santos, estudante da 

Pós-Graduação, nível mestrado, do UNASP-SP e pelos pesquisadores, Prof. Dr. 

Fábio Marcon Alfieri e Prof. Dr. Leslie Andrews Portes. Durante todas as avaliações 

a sua privacidade será garantida. Antes de qualquer procedimento, você receberá 

todas as orientações necessárias. A pesquisa praticamente não envolve riscos. O 

pesquisador estará acompanhando os testes físicos para minimizar os riscos e caso 

venha surgir alguma intercorrência referente aos procedimentos da pesquisa, o 

participante será amparado e encaminhado ao atendimento médico de urgência 

mais próximo (AMA). O transporte poderá ser realizado pelo próprio pesquisador 

ou acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Este estudo 

não trará benefícios diretos a você, mas o resultado da pesquisa poderá servir de 

parâmetros para novas políticas públicas para o idoso. Sua participação é 

voluntária e não remunerada. Você poderá retirar o seu consentimento da pesquisa 

a qualquer momento, sem penalização ou prejuízo. Em qualquer etapa, você 

poderá esclarecer dúvidas com o pesquisador e orientador que podem ser 

contatados através dos telefones 11-2128-6941 e  11-968310395 ou através dos e-

mails: Fabio.alfieri@ucb.org.br; Leslie.Portes@ucb.org.br; 

rani_nurse@yahoo.com.br; Você também poderá obter mais informações sobre 

esta pesquisa no Comitê de Ética em Pesquisa do UNASP-SP através do telefone: 

2128-6230 ou e-mail: cep.unasp@unasp.edu.br. Caso você concorde em 

participar, por favor, assine as duas vias este termo de Consentimento, segure uma 

para si e devolva uma para o Pesquisador.      

 Concordo em participar da pesquisa. 

 São Paulo, ____ de _____de 2016. 

  

_______________________________   _________________________________ 

Ranier N dos Santos / RG 5.342.397-3    Nome:         / RG 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Fabio.alfieri@ucb.org.br
mailto:Leslie.Portes@ucb.org.br
mailto:rani_nurse@yahoo.com.br
mailto:cep.unasp@unasp.edu.br
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ANEXO C -  MINI EXAME DO ESTADO MENTAL 

 

ORIENTAÇÃO 

 Dia da semana   (1 ponto) ____________________(     ) 

 Dia do Mês     (1 ponto) ____________________(     ) 

 Mês     (1 ponto) ____________________(     ) 

 Ano     (1 ponto) ____________________(     ) 

 Hora aproximada   (1 ponto) ____________________(     ) 

 Local específico (Quarto, sala, etc) (1 ponto) ____________________(     ) 

 Instituição (casa, hospital, etc) (1 ponto) ____________________(     ) 

 Bairro ou rua próxima  (1 ponto) ____________________(     ) 

 Cidade     (1 ponto) ____________________(     ) 

 Estado     (1 ponto) ____________________(     ) 

 

MEMÓRIA IMEDIATA 
Instrução:  Fale 3 palavras ao idoso ( Vaso – Carro – Tijolo ), depois peça para que ele repita.  Dê um ponto para cada 

resposta correta. Certifique-se que o paciente as aprendeu, pois mais adiante você irá perguntá-las novamente. 

 

 Vaso – Carro – Tijolo   (3 pontos) ____________________(     ) 

 

ATENÇÃO E CÁLCULO 
Você deverá perguntar 5 vezes sucessivamente os seriados abaixo e o idoso deverá lhe informar o resultado. 

Alternativamente pode ser soletrado a palavra MUNDO de trás para frente. Cada resposta correta vale um ponto. 

 

 100 – 7 = 93 – 7 = 86 – 7 = 79 – 7 = 72 – 7 = 65      (5 pontos)_________(     ) 

 M – U – N – D - O                      (5 pontos)_________(     ) 

 

EVOCAÇÃO 
Pergunte pelas 3 palavras ditas anteriormente e dê um ponto para cada resposta correta:  

 

 Vaso – Carro – Tijolo           (3 pontos)________ (     ) 

 

LINGUAGEM 

 

 Nomear um relógio e uma caneta  (2 pontos)      _____________  (     ) 

 Repetir “ Nem aqui, nem ali, nem lá “ (1 ponto)  _____________  (     ) 

 Comando “Pegue este papel com a mão direita dobre ao meio e coloque no 

chão”      (3 pontos) ________________ (     ) 

 Ler e obedecer “ Feche os olhos “  (1 ponto)       _____________   (     ) 

 Escrever uma frase    (1 ponto) _____________   (     ) 

 Copiar o desenho abaixo   (1ponto) _____________   (     ) 

                                                                       Escore:_______ 
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ANEXO D – AVALIAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA  

 

Dados pessoais 

Qual é a sua data de nascimento? __/__/____ Sexo: (  ) Masculino   (   )Feminino 

A sua cor ou raça é?   ( ) Branco   ( ) Preta     ( ) Amarela    ( ) Pardo  ( ) Indígena 

Estado civil :                ( ) Casado  ( ) Solteiro  ( ) Viúvo        ( ) Divorciado  

Histórico familiar 

O seu pai está vivo? ( ) sim  ( ) não 

Se sim, Qual a idade dele? _____  Se não, Quantos anos seu pai tinha quando 

faleceu?_______ 

Qual o motivo da morte?_____________________________________________ 

Ele sofria de algum problema de saúde conhecido? ( ) sim  ( ) não Se sim, 

Qual?__________ 

A sua mãe está viva?  ( ) sim  ( ) não         

Se sim, Qual a idade dela?______ Se não, Quantos anos tinha quando faleceu? 

________ 

Qual o motivo da morte?______________________________________________ 

Ela sofria de algum problema de saúde conhecido?  ( ) sim  ( ) não           

Se sim, Qual?________ 

Histórico pessoal 

Qual era a sua idade quando teve o primeiro e o último filho?______/________ 

Quantas pessoas residem com você no mesmo domicilio?_________________ 

Ocupação:  ( ) Empregado  ( ) Aposentado ( ) dona-de-casa  

Qual a ocupação em que mais trabalhou?________________________________ 

Escolaridade:  

( ) Analfabeto      ( ) Sabe ler e escrever  

( ) Ensino fundamental 1 (incompleto)  ( ) Ensino fundamental 1 (completo) 

( ) Ensino fundamental 2 (incompleto)  ( ) Ensino fundamental 2 (completo) 

( ) Ensino médio (incompleto)   ( ) Ensino médio (completo)  

( ) Ensino Superior (incompleto)   ( ) Ensino Superior (completo) 

Se ensino Superior completo, Qual?___________________________________ 

Se pós-graduação completa, Qual?____________________________________ 
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Possui ou possuiu algum problema de saúde, tais como?   

( ) diabetes  ( ) hipertensão (pressão alta)  ( ) obesidade               

( ) AIDS                   ( ) depressão  ( ) alzheimer            ( ) parkinson             

( ) demência            ( ) epilepsia             ( ) anemia  ( ) feridas       

( ) artrose/artrite  ( ) asma                  ( ) gastrite  ( ) lombalgia               

( ) perda de visão ( ) perda de audição ( ) bronquite           ( ) dor frequente           

( ) doença óssea  ( ) doença cardíac    ( ) doença renal     ( ) câncer                    

( ) infarto no Coração( ) AVC (derrame)  ( ) doença pulmonar     

( ) outras ___________________ 

Você costuma se vacinar anualmente contra a gripe? ( ) sim  ( ) não  

Você já se vacinou contra pneumonia?              ( ) sim  ( ) não  

Depois que completou 60 anos de idade você já foi hospitalizado / internado?    

( ) sim       ( ) não  

Quantas vezes foi hospitalizado / internado depois que completou 60 anos? 

_________________ 

Qual(is) o(s) motivo(s) da(s) internação (ões)_____________________________ 

Nos últimos 12 meses quantas vezes ficou internado?______________________ 

Nos últimos 12 meses quantas vezes precisou procurar assistência médica?____ 

Quanto tempo costuma dormir diariamente?______________________________ 
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ANEXO E – ÍNDICE DE RELIGIOSIDADE DE DUKE DUREL 

 

1) Com que frequência você vai a uma igreja, templo ou outro encontro 

religioso? 

1. Mais do que uma vez por semana  

2. Uma vez por semana 

3. Duas a três vezes por mês  

4. Algumas vezes por ano 

5. Uma vez por ano ou menos 

6. Nunca 

2) Com que frequência você dedica o seu tempo a atividades religiosas 

individuais, como preces, rezas, meditações, leitura da bíblia ou de outros 

textos religiosos?  

1. Mais do que uma vez ao dia 

2. Diariamente 

3. Duas ou mais vezes por semana 

4. Uma vez por semana 

5. Poucas vezes por mês  

6. Raramente ou nunca 

A seção seguinte contém três frases a respeito de crenças ou experiências 

religiosas. Por favor, anote o quanto cada frase se aplica a você. 

3) Em minha vida, eu sinto a presença de Deus (ou do Espírito Santo).  

1. Totalmente verdade para mim 

2. Em geral é verdade 

3. Não estou certo 

4. Em geral não é verdade 

5. Não é verdade 

4) As minhas crenças religiosas estão realmente por trás de toda a minha 

maneira de viver. 

1. Totalmente verdade para mim 

2. Em geral é verdade 

3. Não estou certo 
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4. Em geral não é verdade 

5. Não é verdade 

5) Eu me esforço muito para viver a minha religião em todos os aspectos da 

vida. 

1. Totalmente verdade para mim     

2. Em geral é verdade         

3. Não estou certo 

4. Em geral não é verdade 

5. Não é verdade 
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ANEXO F – ESTILO DE VIDA FANTÁSTICO 
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ANEXO G – ATIVIDADE BASICA DA VIDA DIÁRIA 

 

Índice de KATZ  

 

1. Lavar-se 

( ) Toma banho, sem necessitar de qualquer ajuda 

( ) Precisa apenas de ajuda para lavar alguma parte do corpo. 

( ) Precisa de ajuda para lavar mais do que uma parte do corpo, ou para entrar ou 

sair do banho. 

2. Vestir-se 

( ) Apanha a roupa e veste-se por completo, sem necessitar de ajuda. 

( ) Apenas necessita de ajuda para apertar os sapatos. 

( ) Precisa de ajuda para apanhar a roupa e não se veste por completo. 

3. Utilizar o sanitário 

( ) Utiliza o sanitário, se limpa e veste a roupa, sem qualquer ajuda. Utiliza o bacio 

durante a noite e despeja-o de manhã, sem ajuda.  

( ) Precisa de ajuda para ir ao sanitário, para se limpar, para vestir a roupa e para 

usar o bacio, de noite.  

( ) Não consegue utilizar o sanitário. 

4. Mobilizar-se 

( ) Entra e sai da cama, senta-se e levanta-se, sem ajuda. 

( ) Entra e sai da cama e senta-se e levanta-se da cadeira, com ajuda. 

( ) Não se levanta da cama. 

5. Ser continente 

( ) Controla completamente os esfíncteres, anal e vesical, não tendo perdas. 

( ) Tem incontinência ocasional. 

( ) É incontinente ou usa sonda vesical, necessitando de vigilância. 

6. Alimentar-se 

( ) Come sem qualquer ajuda. 

( ) Necessita de ajuda só para cortar os alimentos ou para barrar o pão. 

( ) Necessita de ajuda para comer, ou é alimentado parcial ou total mente, por 

sonda ou por via endovenosa.   
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ANEXO H – ATIVIDADE INSTRUMENTAL DA VIDA DIÁRIA 

 

Escala de Lawton & BRODY  

1.    Utiliza o telefone: 

( ) Sem necessitar de ajuda       3 

( ) Necessita de alguma ajuda       2 

( ) Incapaz de utilizar o telefone       1 

2.    Desloca-se: 

( ) A pé ou nos transportes, sem ajuda      3 

( ) A pé ou nos transportes, com alguma ajuda     2 

( ) Incapaz de se deslocar        1 

3.   Faz as compras:   

( ) Sem necessitar de ajuda       3 

( ) Necessita de alguma ajuda       2 

( ) Incapaz de ir às compras       1 

4.     Prepara as refeições: 

( ) Sem necessitar de ajuda       3 

( ) Necessita de alguma ajuda       2 

( ) Incapaz de preparar as suas refeições     1 

5.    Cuida da casa: 

( ) Sem necessitar de ajuda       3 

( ) Necessita de ajuda em alguns trabalhos     2 

( ) É incapaz de cuidar da casa       1      

6.    Faz o trabalho pesado em casa: 

( ) Sem necessitar de ajuda       3 

( ) Necessita de ajuda        2 

( ) É incapaz de fazer qualquer trabalho pesado    1 

7.  Lava a roupa: 

( ) Sem necessitar de ajuda       3 

( ) Necessita de alguma ajuda       2 

( ) É incapaz de lavar a sua roupa      1 

8.  Toma a medicação: 
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( ) Corretamente e sem necessitar de ajuda     3  

( ) Necessita de ajuda, na preparação ou na tomada da medicação 2 

( ) É incapaz de tomar a medicação      1  

9. Lida com o dinheiro: 

( ) Corretamente e sem necessitar de ajuda     3 

( ) Necessita de alguma ajuda       2 

( ) É incapaz de lidar com o dinheiro      1   
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ANEXO I – ESCALA INTERNACIONAL DE EFICÁCIA DE QUEDAS (FES-I) 

 

           

 

Atividade 

1
. 

N
ã
o
 e

s
to

u
 

p
re

o
c
u

p
a

d
o

 

2
. 

P
o
u
c
o
 

p
re

o
c
u

p
a

d
o

 

3
. 

M
o
d
e
ra

d
a
m

e
n
te

  

p
re

o
c
u

p
a

d
o

 

4
. 

M
u
it
o
 

p
re

o
c
u

p
a

d
o

 

1) Limpar a casa (ex: varrer)     

2) Vestir-se/despir-se     

3) Preparar refeições diárias     

4) Tomar banho      

5) Ir às compras     

6) Sentar-se ou levantar-se 

da cadeira 

    

7) Subir ou descer escadas     

8) Andar pela vizinhança     

9) Alcançar algum objeto 

acima da sua cabeça ou 

chão 

    

10) Atender ao telefone 

antes que pare de tocar 

    

11) Andar por superfícies 

escorregadias (molhadas ou 

enceradas) 

    

12) Visitar um amigo ou 

Parente 
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13) Andar em um local onde 

haja multidão 

    

14) Andar em superfícies 

irregulares (chão com 

pedras, piso mal 

conservado ou sem asfalto) 

    

15) Subir ou descer uma 

rampa 

    

16) Sair para eventos 

sociais (atividades 

religiosas, reunião,etc. 
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ANEXO J – QUALIDADE DE VIDA – WHOQOL OLD 

 

old_01 Até que ponto as perdas nos seus sentidos (Ex; audição, visão, paladar, 

olfato, tato), afetam a sua vida diária? 

Nada Muito 
Pouco 

Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 
old_02 Até que ponto a perda de, por exemplo, audição, visão, paladar, olfato, 

tato, afeta a sua capacidade de participar  em atividades?  

Nada Muito 
Pouco 

Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 
 old_03 Quanta liberdade você tem de tomar as suas próprias decisões?  

Nada Muito 
Pouco 

Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 
 old_04 Até que ponto você sente que controla o seu futuro ? 

Nada Muito 
Pouco 

Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

  
old_05 O quanto você sente que as pessoas ao seu redor respeitam a sua 

liberdade?  

Nada Muito 
Pouco 

Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

 old_06 Quão preocupado você está com a maneira pela qual irá morrer?  

Nada Muito 

Pouco 

Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
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old_07 O quanto você tem medo de não poder controlar a sua morte?  

Nada Muito 

Pouco 

Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

  
old_08 O quanto você tem medo morrer?  

Nada Muito 

Pouco 

Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

  

old_09 O quanto você teme sofrer dor antes de morrer?  

Nada Muito 

Pouco 

Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

Nas 2 últimas semanas ... 

old_10 Até que ponto o funcionamento dos seus sentidos (por exemplo, audição, 

visão, paladar, olfato, tato) afeta a sua capacidade de interagir com outras 

pessoas?  

 

 old_11 Até que ponto você consegue fazer as coisas que gostaria de fazer?  

Nada Muito 

Pouco 

Médio Muito Completamente 

1 2 3 4 5 

  

old_12 Até que ponto você está satisfeito com as suas oportunidades para 

continuar alcançando outras realizações na sua vida?  

Nada Muito 

Pouco 

Médio Muito Completamente 

1 2 3 4 5 

Nada Muito 

Pouco 

Médio Muito Completamente 

1 2 3 4 5 



  94  

 old_13 O quanto você sente que recebeu o reconhecimento que merece na sua 

vida?  

Nada Muito 

Pouco 

Médio Muito Completamente 

1 2 3 4 5 

  

old_14 Até que ponto você sente que tem o suficiente para fazer em cada dia?  

Nada Muito 

Pouco 

Médio Muito Completamente 

1 2 3 4 5 

Nas duas últimas semanas...   

 old_15 Quão satisfeito você está com aquilo que alcançou na sua vida?  

Muito insatisfeito Insatisfeit

o 

Nem satisfeito 

nem insatisfeito 

Satisfeito Muito Satisfeito 

1 2 3 4 5 

 

old_16 Quão satisfeito você está com a maneira com a qual você usa o seu 

tempo?  

Muito insatisfeito Insatisfeito Nem satisfeito 
nem insatisfeito 

Satisfeito Muito Satisfeito 

1 2 3 4 5 

 

old_17 Quão satisfeito você está com o seu nível de atividade?  

Muito insatisfeito Insatisfeito Nem satisfeito 
nem insatisfeito 

Satisfeit
o 

Muito Satisfeito 

1 2 3 4 5 

 
old_18 Quão satisfeito você está com as oportunidades que você tem para 

participar de atividades da comunidade?  

Muito insatisfeito Insatisfeito Nem satisfeito 

nem insatisfeito 

Satisfeito Muito Satisfeito 

1 2 3 4 5 
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old_19 Quão feliz você está com as coisas que você pode esperar daqui para 

frente?  

Muito Infeliz Infeliz Nem infeliz 

nem Feliz 

Feliz Muito feliz 

1 2 3 4 5 

 

old_20 Como você avaliaria o funcionamento dos seus sentidos (por exemplo, 

audição, visão, paladar, olfato, tato)?  

Muito Ruim Ruim Nem Ruim 

nem Boa 

Boa Muito Boa 

1 2 3 4 5 

 

old_21 Até que ponto você tem um sentimento de companheirismo em sua vida?  

Nada Muito Pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

 old_22 Até que ponto você sente amor em sua vida?  

Nada Muito Pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

  

old_23 Até que ponto você tem oportunidades para amar?  

Nada Muito 

Pouco 

Mais ou 

menos 

Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

 old_24 Até que ponto você tem oportunidades para ser amado?  

Nada Muito 

Pouco 

Mais ou 

menos 

Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
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ANEXO K – QUALIDADE DE VIDA – WHOQOL BREF 

 

 1. Como você avaliaria sua qualidade de vida?  

Muito Ruim Ruim Nem Ruim nem 

Boa 

Boa Muito Boa 

1 2 3 4 5 

 

2. Quão satisfeito (a) você está com a sua saúde?  

Muito Insatisfeito Insatisfeito Nem Satisfeito 

Nem Insatisfeito 

Satisfeito Muito Satisfeito 

1 2 3 4 5 

Duas (2) últimas semanas...   

 

3. Em que medida você acha que sua dor (física) impede você de fazer o que 

você precisa? 

Nada Muito 

Pouco 

Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

4. O quanto você precisa de algum tratamento médico para levar sua vida 

diária? 

Nada Muito 

Pouco 

Mais ou 

menos 

Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

5. O quanto você aproveita a vida? 

Nada Muito 

Pouco 

Mais ou 

menos 

Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
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6. Em que medida você acha que a sua vida tem sentido? 

Nada Muito 

Pouco 

Mais ou 

menos 

Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

7. O quanto você consegue se concentrar? 

Nada Muito 

Pouco 

Mais ou 

menos 

Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

8. Quão seguro(a) você se sente em sua vida diária? 

Nada Muito 

Pouco 

Mais ou 

menos 

Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

9. Quão saudável é o seu ambiente físico (clima, barulho, poluição, atrativos)? 

Nada Muito 

Pouco 

Mais ou 

menos 

Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

      

10. Você tem energia suficiente para seu dia-a-dia? 

Nada Muito 

Pouco 

Médio Muito Completamente 

1 2 3 4 5 

 

11. Você é capaz de aceitar sua aparência física? 

Nada Muito 

Pouco 

Médio Muito Completamente 

1 2 3 4 5 
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12. Você tem dinheiro suficiente para satisfazer suas necessidades?  

Nada Muito 

Pouco 

Médio Muito Completamente 

1 2 3 4 5 

 

13. Quão disponíveis para você estão as informações que precisa no seu dia-

a-dia? 

Nada Muito 

Pouco 

Médio Muito Completamente 

1 2 3 4 5 

 

14. Em que medida você tem oportunidades de atividade de lazer? 

Nada Muito 

Pouco 

Médio Muito Completamente 

1 2 3 4 5 

 

 15. Quão bem você é capaz de se locomover? 

Muito Ruim Ruim Nem Ruim 

nem Bom 

Bom Muito Bom 

1 2 3 4 5 

 

16. Quão satisfeito(a) você está com o seu sono?   

Muito Insatisfeito Insatisfeito Nem Satisfeito 

Nem 

insatisfeito 

Satisfeito  Muito Satisfeito 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 



 99 

17. Quão satisfeito(a) você está com sua capacidade de desempenhar as 

atividades do seu dia-a-dia? 

Muito Insatisfeito Insatisfeito Nem 

Satisfeito 

Nem 

insatisfeito 

Satisfeito Muito Satisfeito 

1 2 3 4 5 

 

18. Quão satisfeito(a) você está com sua capacidade para o trabalho? 

Muito Insatisfeito Insatisfeito Nem 

Satisfeito 

Nem 

insatisfeito 

Satisfeito Muito Satisfeito 

1 2 3 4 5 

 

19. Quão satisfeito(a) você está consigo mesmo? 

Muito Insatisfeito Insatisfeito Nem 

Satisfeito 

Nem 

insatisfeito 

Satisfeito Muito Satisfeito 

1 2 3 4 5 

 

20. Quão satisfeito(a) você está com suas relações pessoais (amigos, parentes, 

conhecidos, colegas)? 

Muito Insatisfeito Insatisfeito Nem 

Satisfeito 

Nem 

insatisfeito 

Satisfeito Muito Satisfeito 

1 2 3 4 5 
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21. Quão satisfeito(a) você está com sua vida sexual? 

Muito 

Insatisfeito 

Insatisfeito Nem 

Satisfeito 

Nem 

insatisfeito 

Satisfeito Muito 

Satisfeito 

1 2 3 4 5 

 

22. Quão satisfeito(a) você está com o apoio que você recebe de seus amigos? 

Muito 

Insatisfeito 

Insatisfeito Nem 

Satisfeito 

Nem 

insatisfeito 

Satisfeito Muito 

Satisfeito 

1 2 3 4 5 

 

23. Quão satisfeito(a) você está com as condições do local onde mora? 

Muito 

Insatisfeito 

Insatisfeito Nem 

Satisfeito 

Nem 

insatisfeito 

Satisfeito Muito 

Satisfeito 

1 2 3 4 5 

 

24. Quão satisfeito(a) você está com o seu acesso aos serviços de saúde? 

Muito 

Insatisfeito 

Insatisfeito Nem 

Satisfeito 

Nem 

insatisfeito 

Satisfeito Muito 

Satisfeito 

1 2 3 4 5 
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25. Quão satisfeito(a) você está com o seu meio de transporte? 

Muito 

Insatisfeito 

Insatisfeito Nem Satisfeito 

Nem 

insatisfeito 

Satisfeito Muito Satisfeito 

1 2 3 4 5 

 

26. Com que frequência você tem sentimentos negativos tais como mau humor, 

desespero, ansiedade, depressão? 

Nunca Algumas 

Vezes 

Frequentemente Muito 

Frequentemente 

Sempre 

1 2 3 4 5 

  


