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editorial

A Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo (FAPESP), em seu boletim eletrônico do dia 11 de fevereiro de 2008, diz 

que “Um estilo de vida mais saudável durante os primeiros anos da idade madura – incluindo controle de peso, exercícios regu-

lares e não fumar – é um fator fortemente associado a uma maior probabilidade de viver até os 90 anos”. Ainda, “embora alguns in-

divíduos vivam até os 100 anos ou mais por evitar doenças crônicas, outros centenários vivem com essas condições por vários anos” 

http://www.agencia.fapesp.br/boletim_boletim_dentro.php?id=8395 . Neste mesmo boletim, no dia 06 de maio de 2008, encontramos 

que “Pesquisa com mais de 2 mil idosos mostra que presença de duas ou mais doenças é o principal fator associado às dificuldades 

para executar tarefas cotidianas. Idade vem em segundo lugar”. http://www.agencia.fapesp.br:80/boletim_dentro.php?id=8769

Estas chamadas nos alertam para questões da mais alta relevância: longevidade, doenças crônicas, velhice e qualidade de vida. 

Temos aí quatro variáveis complexas que vêm sendo exploradas por pesquisadores em estudos multicêntricos na busca por uma maior 

compreensão científica do processo envelhecimento. Cada uma destas variáveis merece pesquisas aprofundadas com o sentido de se 

traçar estratégias a curto, médio e longo prazo visando a contribuir com políticas públicas específicas, inclusive políticas econômicas; 

e contribuir, ainda com aqueles que consideramos os mais diretamente envolvidos: os idosos e seus familiares. 

Neste sentido, esta revista, publica pesquisas realizadas no município de São Paulo entre 2006 e 2007, com idosos e seus familia-

res atendidos na rede de atenção primária à saúde, nas áreas temáticas: perfil epidemiológico, utilização de fármacos, adequação da 

alimentação, qualidade de vida e participação familiar. 

Neste sentido ainda, colocamos que devemos: pesquisar para a Ciência, pesquisar para aqueles diretamente envolvidos, pesqui-

sar para refinarmos nosso conhecimento, pesquisar para tornar o mundo mais humano e mais solidário. Isso mesmo, pesquisar para 

tornar o mundo mais humano. Pode parecer contraditório, todavia esta é uma dimensão da pesquisa científica que, à vezes, fica na 

penumbra, porque o que sobressai na socialização dos resultados, são os dados conclusivos, dados puramente estatísticos, numéricos, 

na maioria das vezes. Isto não significa que dados estatísticos conclusivos contenham, em si mesmos, desumanidade. Mas é o que 

fica. Números. E números, de forma isolada têm refletido um certo distanciamento das pessoas, apesar das pesquisas serem sobre elas, 

para elas ou envolvendo seu contexto.

Então, prezado leitor... pesquisar sobre idosos sim, sobre qualidade de vida sim, sobre doenças crônicas sim, sobre ‘n’ temas de interesse, 

mas... lembre-se de agregar visibilidade humana naquilo que pesquisar e socializar. A Ciência merece e ‘os sujeitos pesquisados’, também!

Boa Leitura!

 Dra. Ana Lúcia da Silva

MeMbro do Conselho editorial

Qualidade de vida na velhice 
e a pesquisa científica

 
Prezados assinantes,

Nesses últimos quatro anos, a Revista Saúde Coletiva se tornou uma importante aliada para a atualização do profissional da 
saúde, conquistando importantes indexações nacionais e internacionais.

Devido ao sucesso apresentado pela revista, a partir desta edição, acrescentaremos quatro números temáticos ao ano. Esses 
exemplares discutirão as áreas de Gerontologia, Ciências Sociais e Saúde.

Não deixe de renovar a sua assinatura da Saúde Coletiva, agora com 10 edições ao ano!
Entre em contato com a nossa equipe por meio do telefone: (11) 4195-0363 ou pelo e-mail: assinaturas@editorialbolina.com.


