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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O envelhecimento humano 
e suas consequências sempre foram motivos de preocupações, 
devido à incapacidade funcional associada. Atualmente, o enve-
lhecimento global da população tem aumentado. Surgem, assim, 
desafios relacionados à qualidade de vida (QV) dos idosos, uma 
vez que o processo de envelhecimento envolve o impacto do es-
tado de saúde sobre a capacidade do indivíduo viver plenamente. 
O objetivo deste estudo foi determinar a QV em idosos atendidos 
em ambulatório de Geriatria.
MÉTODO: Foi realizado estudo transversal avaliando os 
idosos atendidos no Programa de Apoio Integral ao Aposen-
tado do Governo do Estado do Maranhão, sendo a QV ava-
liada pelos instrumentos do Grupo de Qualidade de Vida da 
Organização Mundial de Saúde (WHOQOL-Old e WHO-
QOL-Abreviado). A prevalência de sintomas depressivos 
foi determinada através da Escala Geriátrica de Depressão 
(EGD). Na análise estatística, foi utilizado o pacote estatís-
tico SPSS, 14.0, com aplicação do coeficiente de correlação 
de Spearman (rho) para as variáveis numéricas e testes não 
paramétricos apropriados, considerando as diferenças signi-
ficantes se p < 0,05. 
RESULTADOS: Foram entrevistados 102 idosos com idade 
variando de 60 a 91 anos com média de 71,5 ± 6,6 anos. A 
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maioria era do sexo feminino (71,6%), casados (64,8%), bran-
cos (62,7%), residentes em casa própria (94,1%) e aposentados 
(87,3%). QV associou-se de forma significativa com o sexo fe-
minino, ser divorciado e branco. Apresentou correlação negati-
va com idade avançada e sintomas depressivos. 
CONCLUSÃO: QV associou-se de forma positiva com idosas, 
divorciadas e brancas. Sintomas depressivos e idade avançada 
associaram-se com piores pontuações.
Descritores: Depressão, Envelhecimento, Idosos, Qualidade 
de vida.

SUMMARY 

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Human ageing and 
its consequences have always been grounds for concern, related 
to the associated functional incapacity. Currently, the global 
ageing of the population has increased. Therefore, the challen-
ges related to the quality of life of elderly increased, because the 
ageing process is related to the impact of health conditions on 
the ability of the individual to live fully. This study intended to 
determine the quality of life (QOL) of elderly outpatients of a 
Geriatrics Service.
METHOD: Cross-sectional study was carried out by assessing 
the elderly attended in the support program for retirees of the 
Government of the state of Maranhão. Quality of life was as-
sessed with the use of the instruments WHOQOL-old and 
WHOQOL-bref. The prevalence of depression was determined 
by the Geriatric Depression Scale (GDS). As statistical analysis, 
the statistical package SPSS 14 2.0 was used, with application of 
Spearman’s rank correlation coefficient (Rho) for numeric varia-
bles, and appropriate non-parametric tests, considering the diffe-
rences significant if p < 0.05. 
RESULTS: One hundred and two elderly with ages ranging from 
60 to 91 years with a median age of 71.5 ± 6.6 years were eva-
luated. Most of them were females (71.6%), married (64.8%), 
white (62.7%), residing at their own house (94.1%) and in reti-
rement (87.3%). QOL was meaningfully associated with female 
sex, being divorced and being white. It was negatively correlated 
to advanced age and depression. 
CONCLUSION: QOL obtained better scores for female, divor-
ced and white persons. Depression and advanced age were corre-
lated to the worst scores. 
Keywords: Ageing, Depression, Elderly, Quality of life.
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intRODUÇÃO

O envelhecimento é um processo natural e inevitável. A velhice 
é uma fase que faz parte do ciclo biológico e natural da vida. 
Trata-se, também, de uma construção social e histórica devido 
às variadas formas pela qual o processo de envelhecimento é 
entendido e vivido em diferentes comunidades1.
Para Lourenço e col.2 e Caldas3, o envelhecimento constitui-se 
em um processo heterogêneo, sob a influência de aspectos socio-
culturais, políticos e econômicos, em interação dinâmica e per-
manente com a dimensão biológica e subjetiva dos indivíduos, 
um desafio da atualidade, afetando países desenvolvidos ou não. 
Portanto, envelhecer é algo que faz parte da história da humani-
dade. Pessini4 relata que o século XX traz como conquista, neste 
campo, o aumento da longevidade.
Em 1998, ocorreu um crescimento mundial de, aproximada-
mente, 8 milhões de pessoas idosas ao ano, perfazendo um total 
de 579 milhões de pessoas. As projeções indicam que, em 2050, 
o grupo etário idoso será de 1.900 milhões de pessoas, mon-
tante este, equivalente à população infantil de zero a 14 anos 
de idade5.
Neste âmbito, o processo de envelhecer deixou de ser um fenô-
meno exclusivo dos países desenvolvidos e tornou-se comum 
aos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil1.
O envelhecimento da população brasileira associa-se à dimi-
nuição da fecundidade e ao aumento da expectativa de vida, 
durante as últimas décadas, em todas as regiões do país. Para-
lelamente, houve um decréscimo da mortalidade infantil e um 
acréscimo da esperança de vida ao nascer6. Papaléo Netto7 relata 
que o quadro de crescimento da população idosa é acompanha-
do de indisponibilidade de recursos para uma adequada quali-
dade de vida (QV) deste segmento etário.
“O Plano de Ação Internacional de Madri” refere que é neces-
sária uma atenção abrangente durante o processo de envelheci-
mento. Prioriza aos idosos o acesso primário aos cuidados com 
saúde, além de cuidados regulares e contínuos necessários para 
prevenir ou retardar o início de doenças crônicas e, frequente-
mente, incapacitantes. Visa, também, permitir que sejam vitais 
às suas famílias, sociedades e economia8.
Os idosos bem sucedidos são vistos, pela sociedade, como aque-
les que conseguem empregar estratégias de compensação frente 
ao declínio associado à idade, em decorrência de aperfeiçoar o 
seu potencial de desenvolvimento9. Nesta concepção, surgem os 
estudos sobre a QV do idoso.
O conceito de “qualidade de vida” refere-se a um movimen-
to intrínseco às ciências humanas e biológicas, no sentido de 
valorizar parâmetros amplos, não somente o controle de sin-
tomas, a diminuição da mortalidade ou o aumento da expec-
tativa de vida10.
QV pelo Grupo de Qualidade de Vida da Organização Mundial 
de Saúde (WHOQOL Group)11 é “a percepção do indivíduo 
de sua posição na vida, no contexto da cultura, no sistema de 
valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expec-
tativas, padrões e preocupações”. 
Em consonância com o WHOQOL Group, Paschoal6 define, 
especificamente, em relação ao grupo de idosos, que a QV in-
clui os domínios físico, psicológico e social relacionados à saú-

de, não tendo, apenas, a situação saúde, propriamente dita, mas 
também, a imagética do idoso sobre os aspectos não relaciona-
dos à saúde.
O presente estudo teve por objetivo determinar a QV e fatores 
associados em idosos atendidos em ambulatório de geriatria da 
região Nordeste do Brasil.

MÉtODO

Realizou-se estudo transversal avaliando idosos atendidos no 
setor de Geriatria do Programa de Apoio Integral ao Aposenta-
do do Governo de Estado do Maranhão (PAI). Após assinatura 
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), foi 
aplicado questionário com investigação de aspectos sociodemo-
gráficos; a Escala de Depressão Geriátrica (EDG) com 15 itens, 
considerando-se a pontuação maior que cinco como suspeitas 
de sintomas depressivos12; o WHOQOL-Old, instrumento va-
lidado para pesquisa clínica com idosos, permitindo a avaliação 
do impacto de ações de atendimento biopsicossocial na QV 
dessa população. Para a devida avaliação da QV em idosos, foi 
utilizado, em conjunto, o instrumento WHOQOL-Abreviado, 
conforme Manual do instrumento validado no Brasil13,14. 
A coleta de dados foi realizada pelo pesquisador de forma in-
dividual, entre os meses de janeiro a abril de 2009, em espaço 
reservado no PAI. Foram excluídos os idosos com incapacidade 
de responder à entrevista e os que discordaram em participar.
Os dados coletados, através do WHOQOL-Abreviado e 
WHOQOL-Old, foram submetidos a tratamento estatísti-
co utilizando o pacote estatístico SPSS (Statistical Package for 
Social Sciences), versão 14.0. A análise descritiva sumarizou as 
variáveis em percentagens, frequências e medidas de tendência 
central e de dispersão. Foram aplicados testes não paramétricos 
apropriados. No estudo de correlação entre as variáveis numéri-
cas, foi utilizado o coeficiente de correlação de Spearman (rho) 
com nível de significância de p < 0,05.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 
Centro Universitário do Maranhão (UNICEUMA), parecer 
00963/2008.

RESUltADOS

Foram entrevistados 102 idosos com idade variando de 60 a 91 
anos com média de 71,5 ± 6,6 anos. A maioria era do sexo fe-
minino (71,6%), casados (64,8%), brancos (62,7%), residentes 
em casa própria (94,1%) e aposentados (87,3%). Dos parti-
cipantes, 41 (40,2%) procuraram o ambulatório com queixas 
de doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo, 
conforme apresentado na tabela 1. A prevalência de sintomas 
depressivos foi de 50%.
Os valores obtidos no WHOQOL-Abreviado e WHOQOL-
-Old estão apresentados na tabela 2.
Observou-se pontuação significativamente maior no WHO-
QOL-Abreviado e WHOQOL-Old para o sexo feminino, di-
vorciado e branco (Tabela 3).
Foram encontradas correlações negativas entre idade avançada 
e sintomas depressivos com os domínios do WHOQOL-Abre-
viado e WHOQOL-Old (Tabela 4). 
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Tabela 1 - Características clínico-demográficas dos pacientes (n = 102).
Características n %
Idade

Idoso jovem 44 43,1
Meio idoso 46 45,1
Idoso velho 12 11,8
Total 102 100%

Sexo
Masculino 29 28,4
Feminino 73 71,6
Total 102 100%

Raça
Branca 64 62,7
Mulata 22 21,6
Negra 16 15,7
Total 102 100%

Estado Civil
Solteiro 10 9,8
Casado 66 64,8
Divorciado 3 2,9
Viúvo 23 22,5
Total 102 100%

Naturalidade
São Luís 56 54,9
Outro município do estado 44 43,1
Outro estado 1 1,0
Outro país 1 1,0
Total 102 100%

Escolaridade
Ensino fundamental 16 15,7
Ensino médio 63 61,8
Ensino superior 22 21,6
Ignorado 1 0,9
Total 102 100%

Ocupação
Doméstica, trabalhador braçal 2 2,0
Estudante, trabalhador em serviço não especia-
lizado

4 3,9

Formação técnica ou especializada 2 2,0
Formação superior 4 3,9
Aposentado 89 87,3
Ignorado 1 1,0
Total 102 100%

Moradia
Própria 96 94,1
Alugada 1 1,0
Familiares 4 3,9
Outros 1 1,0
Total 102 100%

Diagnóstico principal
Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 15 14,7
Transtornos mentais e comportamentais 2 2,0
Doenças do sistema nervoso 1 1,0
Doenças do aparelho circulatório 35 34,3
Doenças do sistema osteomuscular e do tecido 
conjuntivo 41

40,2

Causas externas: quedas 8 7,8
Total 102 100%

Tabela 2 – Distribuição das variáveis quantitativas estudadas (n = 102).
Variáveis Média Desvio-Padrão Mínimo Máximo
Idade 71,5 6,7 60 91
EDG 6,0 3,9 0 13
WHOQOL- Abreviado 

Físico 55,5 12,5 28,6 82,1
Psicológico 58,3 11,7 33,3 79,1
Social 47,6 15,9 16,6 75,0
Ambiental 53,4 11,1 25,0 75,0

WHOQOL- OLD
Habilidades Sensoriais 12,9 2,5 8 18
Autonomia 12,6 2,4 7 17
Atividades passadas, 
presentes e futuras

13,1 2,0 9 16

Participação social 12,7 2,4 8 16
Morte e morrer 12,3 2,9 8 20
Intimidade 12,7 2,5 8 16

Escore total 76,5 12,7 53 103
EGD = Escala de Depressão Geriátrica; WHOQOL-Abreviado = Grupo de Qua-
lidade de Vida da Organização Mundial de Saúde - Versão Abreviada; WHO-
QOL-Old = Grupo de Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde -  
Módulo Idoso.

DiSCUSSÃO

No presente estudo a maioria dos idosos era do sexo feminino 
(71,6%), concordante com tendência nacional, em que se verifica 
predomínio de mulheres em relação aos homens na população 
idosa, fato descrito em diversos outros estudos15,16. O acompa-
nhamento médico mais precoce, atenção à prevenção de doenças, 
hábitos de vida mais saudáveis são algumas das inúmeras hipóte-
ses que justificam a longevidade das mulheres, levando, por con-
seguinte, ao processo de “feminização da velhice”15,17.
Em relação à idade e escolaridade, ocorreu maior proporção de 
idosos entre 70 e 79 anos (45,1%), os meio idosos, segundo a 
classificação de Veras18 e com nível de escolaridade mediano (en-
sino médio completo, 61,8%). Ressalta-se que o percentual de 
escolaridade de nível superior foi expressivo (21,6%), quando 
comparado com outros estudos. Esses resultados são consonantes 
com os achados da literatura nacional, uma vez que a maioria dos 
idosos brasileiros apresenta baixo nível de escolaridade16,19. 
Uma das possibilidades do melhor desempenho educacional está 
no fato da amostra estudada ser composta, em sua totalidade, por 
aposentados do serviço público estadual (87,3%), em que o nível 
de escolaridade é exigência para a realização das funções laborais.
No que se refere ao estado civil, observou-se maior número de ido-
sos casados (64,8%) e uma parcela expressiva de viúvos (22,5%). 
Em estudos recentes, realizados na região Sul do Brasil, observou-se 
predominância de idosos casados, seguidos de viúvos15,20.
Em se tratando da ocupação atual, 11,8% dos idosos afirmaram 
que ainda exercem função remunerada, sendo que 99% dos en-
trevistados recebiam aposentadorias ou pensões. 
Mais uma vez, a amostra estudada segue a realidade brasileira. 
Chaimowicz 21, Paskulin e Vianna20 apontam, em suas pesquisas, 
que as aposentadorias e pensões constituem a principal fonte de 
rendimentos dos idosos.
Os resultados obtidos quanto à moradia revelam que 94,1% 
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Tabela 3 – Distribuição das variáveis qualitativas estudadas (n = 102).

Variáveis WHOQOL-OLD WHOQOL-Abreviado
Idade EGD Sensório Autonomia Atividades Social Morte Intimidade Escore Total Físico Psicológico Social Ambiental

Estado civil
   Solteiro 70,5 ± 4,2* 8,6 ± 3,9* 12,2 ± 2,3* 12,1 ± 0,7* 11,8 ± 2,0* 10,7 ± 1,9* 10,4 ± 2,3* 10,1 ± 2,3* 67,3 ± 8,2* 46,7 ± 11,9* 50,0 ± 10,3* 35,8 ± 12,4* 47,8 ± 8,4*
   Casado 70,0 ± 5,2* 5,5 ± 3,7* 13,3 ± 2,2* 12,9 ± 2,3* 13,4 ± 2,0* 13,1 ± 2,2* 12,1 ± 2,8* 13,2 ± 2,2* 78,2 ± 12,1* 58,0 ± 10,5* 59,4 ± 11,0* 51,9 ± 14,4* 55,5 ± 10,9*
   Divorciado 65,3 ± 4,0* 2,6 ± 1,5* 15,0 ± 1,7* 14,6 ± 1,5* 14,6 ± 1,1* 15,0 ± 1,7* 14,3 ± 3,0* 13,3 ± 2,3* 87,0 ± 9,6* 63,0 ± 8,9* 66,6 ± 11,0* 61,1 ± 17,3* 62,5 ± 14,3*
   Viúvo 77,1 ± 8,2* 6,6 ± 3,7* 11,5 ± 2,8* 11,9 ± 3,1* 12,7 ± 2,0* 12,0 ± 2,8* 13,1 ± 3,2* 12,3 ± 2,5* 73,7 ± 14,1* 50,7 ± 15,6* 57,6 ± 13,2* 38,7 ± 15,6* 48,7 ± 10,4*
Sexo
   Masculino 69,1 ± 4,2* 8,1 ± 3,3* 12,2 ± 2,0* 12,0 ± 1,7* 11,9 ± 1,3* 11,7 ± 1,4* 10,9 ± 2,3* 11,9 ± 1,9* 70,8 ± 8,0* 52,8 ± 10,9* 51,1 ± 8,6* 42,8 ± 12,3* 51,0 ± 5,8*
   Feminino 72,4 ± 7,2* 5,1 ± 3,7* 13,1 ± 2,6* 12,9 ± 2,6* 13,6 ± 2,1* 13,1 ± 2,6* 12,8 ± 3,0* 13,1 ± 2,6* 78,8 ± 13,6* 56,5 ± 13,0* 61,1 ± 11,5* 49,5 ± 16,8* 54,4 ± 12,5*
Raça
   Branca 71,2 ± 6,14* 5,1 ± 3,8* 13,4 ± 2,6* 13,0 ± 2,5* 13,5 ± 2,1* 12,8 ± 2,6* 12,7 ± 2,8* 12,9 ± 2,7* 78,5 ± 13,7* 56,7 ± 12,9* 60,1 ± 11,9* 48,9 ± 16,9* 55,2 ± 12,3*
   Mulato 72,2 ± 6,1* 6,4 ± 3,5* 12,2 ± 2,2* 12,5 ± 2,2* 12,7 ± 1,8* 12,9 ± 2,3* 11,9 ± 2,9* 13,4 ± 1,8* 75,8 ± 10,7* 55,3 ± 11,3* 57,7 ± 10,6* 46,2 ± 13,2* 52,4 ± 9,5*
   Negro 71,7 ± 9,1* 8,7 ± 2,8* 11,8 ± 2,0* 11,6 ± 2,1* 12,1 ± 1,3* 11,9 ± 2,2* 11,1 ± 3,2* 11,2 ± 1,6* 69,8 ± 9,0* 50,6 ± 12,2* 51,8 ± 10,2* 44,2 ± 15,1* 48,0 ± 5,3*

*r< 0,001.
EGD = Escala de Depressão Geriátrica; WHOQOL-Abreviado = Grupo de Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde - Versão Abreviada; WHOQOL-Old 
= Grupo de Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde - Módulo Idoso.

Tabela 4 – Correlação entre os fatores associados à qualidade de vida (n = 102).
Fatores Associados WHOQOL-OLD WHOQOL-Abreviado

Sensório Autonomia Atividades Social Morte Intimidade Escore 
Total Físico Psicológico Social Ambiental

Idade -,574(**) -,496(**) -,342(**) -,376(**) -,267(**) -,335(**) -,470(**) -,485(**) -,318(**) -,358(**) -,420(**)
 EGD* -,719(**) -,734(**) -,809(**) -,768(**) -,605(**) -,730(**) -,854(**) -,745(**) -,863(**) -,735(**) -,642(**)
 WHOQOL-OLD Sensório 1,000 ,737(**) ,650(**) ,679(**) ,492(**) ,626(**) ,813(**) ,808(**) ,716(**) ,626(**) ,613(**)

Autonomia ,737(**) 1,000 ,792(**) ,779(**) ,663(**) ,698(**) ,896(**) ,766(**) ,766(**) ,649(**) ,716(**)
Atividades ,650(**) ,792(**) 1,000 ,790(**) ,636(**) ,766(**) ,894(**) ,689(**) ,810(**) ,644(**) ,685(**)

Social ,679(**) ,779(**) ,790(**) 1,000 ,563(**) ,760(**) ,876(**) ,733(**) ,840(**) ,772(**) ,755(**)
Morte ,492(**) ,663(**) ,636(**) ,563(**) 1,000 ,588(**) ,775(**) ,578(**) ,610(**) ,448(**) ,453(**)

Intimidade ,626(**) ,698(**) ,766(**) ,760(**) ,588(**) 1,000 ,857(**) ,692(**) ,758(**) ,654(**) ,690(**)

Escore total ,813(**) ,896(**) ,894(**) ,876(**) ,775(**) ,857(**) 1,000 ,837(**) ,873(**) ,731(**) ,745(**)

WHOQOL-
Abreviada
 
 

Físico ,808(**) ,766(**) ,689(**) ,733(**) ,578(**) ,692(**) ,837(**) 1,000 ,783(**) ,733(**) ,702(**)
Psicológico ,716(**) ,766(**) ,810(**) ,840(**) ,610(**) ,758(**) ,873(**) ,783(**) 1,000 ,799(**) ,751(**)

Social ,626(**) ,649(**) ,644(**) ,772(**) ,448(**) ,654(**) ,731(**) ,733(**) ,799(**) 1,000 ,746(**)
Ambiental ,613(**) ,716(**) ,685(**) ,755(**) ,453(**) ,690(**) ,745(**) ,702(**) ,751(**) ,746(**) 1,000

EGD = Escala Geriátrica de Depressão; WHOQOL-Old = Grupo de Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde - Módulo Idoso.
**Coeficiente de correlação de Spearman p < 0,001.

dos idosos residiam em casa própria, refletindo maior po-
der aquisitivo, de acordo com as características peculiares da 
amostra. A habitação, segundo Albuquerque22, é fator essen-
cial para uma boa QV, influenciando em todo o conjunto pes-
soal e social do idoso.
Em relação ao tabagismo e à prática da atividade física, 85,3% 
dos idosos estudados nunca haviam fumado e 45,1% pratica-
vam atividade física regularmente. Dentre os meios empregados 
na prevenção de doenças cardiovasculares, e representados pela 
prática da atividade física regular verificam-se os efeitos positivos 
sobre diversos fatores de risco23. Assim, atuam de maneira salutar 
no controle de peso, na diminuição da resistência periférica à in-
sulina, na pressão arterial, no perfil lipídico, agindo, também, de 
forma benéfica, na QV dos idosos.
Os resultados encontrados evidenciam que a população de ido-
sos estudada teve uma avaliação satisfatória da QV, visto que a 
pontuação total do WHOQOL-Old obteve média de 76,5 ± 
12,7, maior do que as de quaisquer domínios do WHOQOL-
-Abreviado que variou de 47,6 ± 15,9 a 58,3 ± 11,7 (para ambos 
os instrumentos a variação é de zero a 100).

Os domínios da QV menos prejudicados nos idosos foram o psi-
cológico, com média de 58,3 ± 11,7, seguido das atividades pas-
sadas, presentes e futuras (13,1 ± 2,0). Determinados achados do 
presente trabalho estão em concordância com o estudo de Silva15, 
que encontrou alto escore no domínio psicológico.
Dentre as variáveis expressivas na QV da população em estudo, 
notou-se que as que mais interferiam, quanto ao número de asso-
ciações significantes foram: estado civil, sexo, raça, idade avança-
da e sintomas depressivos.
Segundo Silva15, em pesquisa realizada com 301 idosos, as vari-
áveis que mais interferiam na QV dos idosos eram sexo, estado 
civil, renda e nível de escolaridade.
Em relação ao sexo, no presente estudo constatou-se que esta 
variável teve associação estatisticamente significativa com to-
dos os domínios, sendo que as idosas tiveram melhores índices 
de QV do que os homens. Esse achado pode se dever à maior 
participação das mulheres nos grupos sociais, em consonância 
com Zimerman24 que considerou que a socialização do indi-
víduo idoso leva a um crescimento individual como membro 
da sociedade.
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Ressalta-se que ocorreram associações estatisticamente significa-
tivas entre sexo masculino e QV de idosos em dois estudos na-
cionais, realizados por Silva15 e Trentini25, onde os homens apre-
sentaram melhores escores nos domínios psicológico e social.
Destaca-se, aqui, como não menos importante, o domínio in-
timidade, no qual os idosos do sexo masculino tiveram esco-
res mais baixos em relação ao sexo feminino. Celich16 aponta 
que o homem idoso apresenta uma grande preocupação em 
manter-se sexualmente ativo, afirmando que o medo da perda 
da capacidade sexual pelo homem é achado usual.
Analisando a associação entre estado civil e QV, o idoso di-
vorciado apresentou melhores escores em relação aos domínios 
estudados, seguido do casado. O idoso viúvo apresentou resul-
tados mais expressivos em relação aos domínios atividades pas-
sadas, presentes e futuras, social, morte e morrer, intimidade, fí-
sico, psicológico, ambiental se comparado com o idoso solteiro.
Em estudos brasileiros, observou-se que o idoso viúvo apre-
senta resultados considerados negativos em se tratando dos 
domínios da QV, justificado pelo estado de tristeza que a viu-
vez acarreta15.
Com relação à raça, constatou-se que a raça branca teve me-
lhores médias quanto aos domínios da QV, com exceção dos 
domínios social e intimidade. A raça negra teve os escores 
mais baixos em comparação com brancos e mulatos.
Quando se avaliou a presença de sintomas depressivos em as-
sociação com estado civil, sexo e raça, na relação com a QV 
dos idosos, as variáveis: idoso solteiro, sexo masculino e raça 
negra obtiveram pontuação mais elevada, o que evidencia que 
a presença de sintomas depressivos pode estar interferindo na 
QV dos mesmos.
Analisando as correlações entre os fatores associados, verifi-
cou-se que quanto maior a idade e maior a pontuação na EDG 
pior foi a QV do idoso, o que se constitui em achado previa-
mente observado na literatura15. Não é fácil lidar com o senti-
mento de finitude, verificando-se uma tendência de isolar este 
acontecimento de sua vida social, não permitindo que a temá-
tica faça parte de sua experiência de vida. A aproximação da 
morte, com o aumento da idade cronológica, pode predispor 
ao desenvolvimento de quadro depressivo e piora da QV16,26,27.

COnClUSÃO

O envelhecimento populacional brasileiro vem ocorrendo de 
forma progressiva e acelerada, acarretando mudanças político-
-sociais, culturais e epidemiológicas.
O presente estudo, por sua vez, avaliou a concepção de qualidade 
de vida de um grupo de idosos da região Nordeste do Brasil, e 
apontou os fatores que se associavam negativamente a esse parâ-
metro. Este tipo de estudo merece destaque, visto que o processo 
de envelhecimento populacional se faz na busca de uma sobrevi-
da maior com QV, tornando o acréscimo de anos vividos pleno, 
digno e de expressivo significado.
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