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Perfil sociodemográfico dos idosos de uma 
área de abrangência do Programa Saúde da 
Família do município de Guarulhos – SP
O objetivo deste trabalho é descrever as condições sociodemográficas da população idosa residente em uma área adscrita ao Progra-
ma de Saúde da Família. Trata-se de um estudo exploratório e descritivo, realizado em uma Unidade Básica de Saúde da Família. Os 
dados foram obtidos a partir de prontuários dos indivíduos acima de 60 anos, cadastrados na Estratégia Saúde da Família e acompa-
nhados por uma equipe de saúde, com território delimitado. Seus resultados apontam uma média de idade dos idosos de 69,8 anos, 
sendo a maioria (64%) mulheres. Grande parte (52%) dos idosos informou viver com o cônjuge e 37% eram viúvos. O grupo etário 
predominante foi de 60-70 anos (47%); o grupo étnico com maior representatividade foi de cor branca (42%); o Estado que apresen-
tou maior número de migrantes foi o de Pernambuco (35%). Em relação à escolaridade, 49% são analfabetos e 33% estudaram entre 
um e quatro anos. Quanto ao tipo de moradia: 85% moram em casa construída de tijolos e 15% em casas de madeira popularmente 
conhecidas como “barraco”; 52% possuem casa própria e 48% pagam aluguel; 95% possuem instalação sanitária do tipo unifamiliar; 
84% destinam os dejetos para o sistema público, enquanto 16% utilizam o esgoto aberto. Em relação à quantidade de cômodos por 
domicilio, 42% das moradias possuem de cinco a sete cômodos. 7% moram em apenas dois cômodos. A maior parte (73%) dos ido-
sos reside com familiares. As morbidades mais prevalentes foram: dislipidemia (59%), hipertensão arterial (55%) e diabetes (28%). 
Apenas (21%) dos idosos realizavam atividade física. Em relação a prática religiosa, a maior parte dos idosos (59%) era constituída 
por católicos, seguida de evangélicos (31%) e espíritas (10%). O perfil demográfico do grupo estudado mostrou características diver-
sificadas quando comparadas a outros estudos semelhantes. Por se tratar de um grupo etário em rápido crescimento no mundo, as 
características demográficas são imprescindíveis para o estabelecimento de políticas públicas de saúde que visem controlar o estado 
de saúde da população para a melhoria da qualidade de vida.
Descritores: Perfil sociodemográfico, Idosos, Estratégia Saúde da Família, Envelhecimento.

The objective of this work is to describe the social-demographic conditions of the elderly population, residing in an area that was ad-
ded to the Family Health Care Program. It’s an exploratory and descriptive study, carried out at a Family Health Care Unit. The data 
was obtained from medical records of persons over 60 years of age, registered in the Family Health Care Strategy, and monitored by a 
health care team, in a limited territory. The results show an average age for the elderly of 69.8 years, the majority (64%) being women. 
A great number (52%) of the elderly stated that they lived with their partner, and 37% were widowed. The predominant age group 
was between 60-70 years old (47%); the ethnic group most represented was Caucasian (42%); the state that presented the highest 
number of migrants was Pernambuco, Brazil (35%). As to schooling, 49% are illiterate and 33% attended school between the ages of 
1 and 4 years. Regarding the type of dwelling: 85% live in houses made of bricks and 15% in houses made of wood, popularly known 
as barracos (crude wooden huts); 52% own their homes and 48% pay rent; 95% have sanitary installations of the uni-family type; 84% 
send wastes into the public system, while 16% use open sewage. As to total rooms per dwelling, 42% of the homes have between 5 
and 7 rooms. 7% live in only 2 rooms. Most (73%) of the elderly reside with family members. The most prevailing morbidities were: 
dislipidemy (59%), hypertension (55%), diabetes (28%). Only (21%) of the elderly carried out physical activities. Regarding religious 
practice, most of the elderly (59%) consisted of Catholics, followed by Protestants (31%) and Spiritualists (10%). The demographic 
profile of the group studied showed diversified characteristics when compared to other similar studies. Because it is an age group 
which is growing rapidly worldwide, the demographic characteristics are indispensable for the establishment of public health care po-
licies which are aimed at controlling the state of health of the population for the improvement in quality of life.
Descriptors: Social-demographic profile, The elderly, Strategies Family Health Care, Aging. 

El objetivo de este trabajo es describir las condiciones socio-demográficas de la población mayor, residente en una área adscrita en 
el Programa de Salud de la Familia. Este es un estudio descriptivo y exploratorio hecho en una Unidad Básica Salud de la Familia. 
Los datos fuero obtenidos a través de los prontuarios de personas arriba de 60 años, catastrados y acompañados por un equipo en 
la Estrategia Salud de la Familia con territorio delimitado. Los resultados señalan un promedio de edad de los ancianos de 69.8 años, 
siendo las mujeres la mayoría (64%). La grande parte (52%) informo vivir con el conjugue y 37% eran viudos. El grupo etário predo-
minante estaba de 60-70 años (47%); el grupo étnico con una representación más grande eran blancos (42%); el estado que presentó 
el mayor número de migrantes era Pernambuco, Brasil (35%). En relación a la escolaridad 49% es analfabeto y 33% habían estudiado 
entre 1 y 4 años. Cuánto al tipo de habitación: 85% viven en casa de ladrillos y 15% de madera, en casas conocidas popularmente 
como “barraco”; 52% poseen casa propia y 48% alquilan; 95% poseen instalación sanitaria del tipo unifamiliar; 84% destinan los 
dejectos para el sistema público, mientras el uso de 16% de alcantarillas abiertas. En relación la cantidad de cómodos por domicilio, 
42% de las cubiertas posee de 5 a los 7 cómodos. 7% viven en solamente 2 cómodos. La mayoría (73%) de los ancianos habitan con 
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INTRODUÇÃO

O envelhecimento populacional é um dos maiores desafi os 
da saúde pública contemporânea. Este fenômeno ocorreu 

inicialmente em países desenvolvidos, mas, mais recentemen-
te é nos países em desenvolvimento que o envelhecimento da 
população tem ocorrido de forma mais acentuada. No Brasil, 
o número de idosos (60 anos de idade) passou de 3 milhões 
em 1960 para 7 milhões em 1975, e chegando a 14 milhões 
em 2002. Estima-se que alcançará 32 milhões em 20201. 

Sem dúvida, um dos maiores feitos da humanidade foi 
a ampliação do tempo de vida, que se fez acompanhar de 
uma melhora substancial dos parâmetros de saúde das po-
pulações, ainda que essas conquistas estejam longe de se 
distribuir de forma equitativa nos diferentes países e con-
textos socioeconômicos. O que era antes um privilégio de 
poucos, chegarem à velhice, hoje passa a ser norma, mes-
mo nos países mais pobres. Essa conquista maior do século 
XX se transforma, no entanto, em um grande desafio para 
o século que se inicia. O envelhecimento da população 
é uma aspiração natural de qualquer sociedade, mas não 
basta por si só. Viver mais é importante desde que se con-
siga agregar qualidade aos anos adicionais de vida. Dessa 
forma, surgem os seguintes desafios para o setor da saúde 
pública, como reconhece a Organização Mundial da Saú-
de: (a) Como manter a independência e a vida ativa com 
o envelhecimento? (b) Como fortalecer políticas de preven-
ção de agravos e promoção da saúde, especialmente aque-
las voltadas para os idosos? (c) Como manter e/ou melhorar 
a qualidade de vida com o envelhecimento?1

Estudos recentes apontam que o envelhecimento popula-
cional é uma resposta à mudança de alguns indicadores de 
saúde, especialmente a queda da fecundidade e da mortalida-
de e o aumento da esperança de vida. Não é homogêneo para 
todos os seres humanos, sofrendo infl uência dos processos de 
discriminação e exclusão associados ao gênero, à etnia, ao ra-
cismo, às condições sociais e econômicas, à região geográfi ca 
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el familiar. Las morbidades más frecuentes son: dislipidemia (59%), hipertensión arterial (55%) y diabetes (28%). Pero solo 21% hacían 
actividad física. Cuanto la practica religiosa, la mayor parte de los envejecidos (59%) fue constituida de católicos, seguido de evangéli-
cos (31%) y los espiritas (10%). El perfil demográfico del grupo estudiado demostró características diversificadas cuando comparados a 
otros estudios. Es un grupo etário en crecimiento rápido en el mundo. Las características demográficas son esenciales para el estableci-
miento de políticas públicas de salud que tienen como objetivo controlar el estado de salud de la población para la mejora de la calidad 
de la vida. 
Descriptores: Perfil de sociodemográfico, Ancianos, Estrategia Salud de la Familia, Envejecimiento.
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Tabela 1. Idosos segundo características sociodemográficas 
em unidade de saúde da família. Guarulhos, 2007.

Idade
60-69

70-79

80 e mais

Escolaridade (anos)
1 a 4

5 a 10

11 e mais

Analfabetos

Estado civil
Casados

Viúvos

Solteiros

União consensual

Divorciados

Raça referida
Branca

Parda

Negra

Condição de moradia
Própria

Alugada

Tipo de moradia
Casa de tijolos

Casa de madeira (barraco)

Instalação sanitária
Externa e coletiva

Interna e unifamiliar

Destino dos dejetos
Sistema público

Esgoto aberto

Cômodos por domicilio
2

3

4

5-7

N         
45

20

12

44

15

4

14

45

10

11

8

3

35

26

16

40

37

72

5

3

74

60

17

5

20

20

32

(%)
58

56

16

58

19

5

18

59

13

14

10

4

45

34

21

52

48

94

6

4

96

78

22

6

26

26

42

N
55

65

15

25

17

3

90

50

70

8

4

3

54

50

31

72

63

108

27

7

128

119

16

10

28

40

57

(%)
40

48

12

19

13

2

66

37

52

6

3

2

40

37

23

43

47

80

20

6

94

88

12

7

21

30

42

(%)
47

40

13

33

15

3

49

45

38

8

6

3

42

36

22

52

48

85

15

5

95

84

16

7

23

28

42

N
100

85

27

69

32

7

104

95

80

19

12

6

89

76

47

112

100

180

32

10

202

179

33

15

48

60

89

Masculino Feminino Total

de origem e à localização de moradia.
O envelhecimento pode ser compreendido como um pro-

cesso natural, de diminuição progressiva da reserva funcio-
nal dos indivíduos – senescência. Isso, em condições nor-
mais, não costuma provocar qualquer problema embora em 
condições de sobrecarga, como, em casos de doenças, aci-
dentes e estresse emocional, possa ocasionar uma condição 
patológica que requeira assistência - senilidade. Cabe ressal-
tar que certas alterações decorrentes do processo de senes-
cência podem ter seus efeitos minimizados pela assimilação 
de um estilo de vida mais ativo2.

No final da década de 1990, a Organização Mundial de 
Saúde (OMS) passou a utilizar o conceito de “envelhecimento 

ativo” entre os tópicos abordados sobre os cuidados necessá-
rios para uma boa saúde. Tal conceito pode ser compreendido 
como o processo de otimização das oportunidades de saúde, 
participação e segurança, com o objetivo de melhorar a quali-
dade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas. En-
volve políticas públicas que promovam modos de viver mais 
saudáveis e seguros em todas as etapas da vida, favorecendo 
a prática de atividades físicas no cotidiano e no lazer, a pre-
venção às situações de violência familiar e urbana, o acesso a 
alimentos saudáveis e a redução do consumo de tabaco, entre 
outros – medidas indispensáveis para o alcance de um enve-
lhecimento que signifique também um ganho substancial de 
qualidade de vida e saúde3.

Igualmente, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa 
(PNSPI), Portaria GM nº 2.528, de 19 de outubro de 2006, 
define que a atenção à saúde dessa população terá como 
porta de entrada a Atenção Básica/Saúde da Família e, como 
referência, a rede de serviços especializados de média e alta 
complexidade.

A atenção à saúde da pessoa idosa na Atenção Básica/
Saúde da Família quer por demanda espontânea, quer por 
busca ativa – que é identificada por meio de visitas domi-
ciliares deve consistir em um processo diagnóstico multi-
dimensional. Esse diagnóstico é influenciado por diversos 
fatores, tais como o ambiente onde o idoso vive a relação 
profissional de saúde/pessoa idosa e profissional de saúde/
familiares, a história clínica – aspectos biológicos, psíquicos, 
funcionais e o exame físico4.

Nesse sentido, a Política Nacional de Saúde do Idoso 
apresenta “como propósito basilar a promoção do envelhe-
cimento saudável, a manutenção e a melhoria, ao máximo, 
da capacidade funcional dos idosos, a prevenção de doen-
ças, a recuperação da saúde dos que adoecem e a reabilita-
ção daqueles que venham a ter a sua capacidade funcional 
restringida, de modo a garantir-lhes permanência no meio 
em que vivem, exercendo de forma independente de suas 
funções na sociedade2.

Para o alcance do propósito da Política Nacional de Saú-
de do Idoso, foram definidas como diretrizes essenciais os se-
guintes procedimentos: a promoção do envelhecimento sau-
dável; a manutenção da capacidade funcional; a assistência às 
necessidades de saúde do idoso; a reabilitação da capacidade 
funcional comprometida; a capacitação de recursos humanos 
especializados; o apoio ao desenvolvimento de cuidados in-
formais; e o apoio a estudos e pesquisas. O cuidado comuni-
tário do idoso deve se basear, especialmente, na família e na 
atenção básica de saúde, por meio das Unidades Básicas de 
Saúde (UBS), em especial daquelas sob a Estratégia Saúde da 
Família, que devem representar para o idoso, idealmente, o 
vínculo com o sistema de saúde5.

O Ministério da Saúde definiu em setembro de 2005 a 
Agenda de Compromisso pela Saúde, que agrega três eixos: 
o Pacto em Defesa do Sistema Único de Saúde (SUS), o Pacto 
em Defesa da Vida e o Pacto de Gestão; (a saúde do idoso, a 
promoção da saúde e o fortalecimento da Atenção Básica)6.

Partindo dessas questões, este estudo tem por objetivo des-
crever o perfil sociodemográfico da população idosa em uma 
área de abrangência do Programa de Saúde da Família no mu-
nicípio de Guarulhos - São Paulo.
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as com mais de 70 anos no município de Guarulhos era de 
68.976 em 200710.

Trata-se de uma população com 49% de analfabetos. 
Torna-se importante destacar que o analfabetismo e a baixa 
escolaridade foram maiores entre as mulheres. O nível edu-
cacional é um dos indicadores na caracterização do perfil so-
cioeconômico da população. No caso da população idosa, o 
indicador de alfabetização é considerado um termômetro das 
políticas educacionais brasileiras do passado. Nas décadas de 
1930 até, pelo menos, os anos 1950, o ensino fundamental 
ainda era restrito a segmentos sociais específicos. Nessa me-
dida, o baixo saldo da escolaridade média dessa população é 
um reflexo desse acesso desigual11.

A considerar que muitos idosos são analfabetos e em al-
guns casos vivem sozinhos, certamente considera-se que re-
presentam um grupo vulnerável, com risco para adoecer e 
morrer, por não ter condições de cuidar da própria saúde, já 
que isso demanda ações como: ler uma receita, tomar medi-
camentos em horários, entre outros.

Em relação ao estado civil, se somando-se o número de 
idosos casados 95 (45%) com os de idosos que vivem em 
união consensual 12 (6%), em relação ao número de ido-
sos viúvos, solteiros e divorciados (105) 49%, tem-se um 
percentual equilibrado em relação a esta questão no grupo 
pesquisado.

As mulheres são mais numerosas que os homens e esta 
diferença também aumenta com a idade, resultado da maior 
longevidade feminina. Outro aspecto a se considerar é que, 
todas as experiências e acontecimentos vividos nas idades 
mais jovens se acumulam e afetam a situação do idoso na fa-
mília e na sociedade. Ter ou não ter filhos, número de filhos 
que se teve, estar casada, divorciada ou ficar viúva a uma cer-
ta idade, não só determinam uma trajetória de vida da mulher, 
mas podem ser importantes para o seu bem-estar nas idades 
avançadas12. 

A dinâmica da população estudada tem mostrado que 
muitas idosas passam parcela significativa de sua velhice na 
condição de viúvas, morando sozinhas ou como dependen-
tes nos domicílios, além de viverem mais que os homens, em 
geral se casaram com homens mais velhos que elas, além do 
que a taxa de recasamento é menor entre as mulheres. Assim, 
a maior longevidade muitas vezes vista somente pelo lado 
positivo, dificulta visualizar alguns aspectos importantes das 
condições em que vivem as idosas.

Em relação à raça referida, ao comparar-se apenas brancos 
e negros, se percebe uma incidência maior de idosos de raça 
branca 89 (42%). Mas, ao considerar-se negros e pardos, tem-
se um percentual maior 123 (58%). 

Em anos recentes, as relações entre raça e saúde vêm sen-
do objeto de uma série de iniciativas centrada na criação de 
um campo de reflexão e de intervenção política denomina-
da saúde da população negra. Essa proposta se insere na dis-
cussão sobre formas de enfrentamento do racismo no país, na 
medida em que governo, intelectuais e parcelas significativas 
da sociedade civil reconhecem atualmente as desvantagens 
materiais e simbólicas sofridas pelos negros13.  

Apesar de não haver consenso quanto aos diagnósticos 
e às soluções para o problema da discriminação racial, ele 
adquire maior visibilidade em função do atual debate so-

 

 

Tabela 2. Idosos cadastrados por gênero em uma área 
de abrangência da Estratégia Saúde da Família segundo 
indicadores de suporte social. Guarulhos, 2007.

Tabela 3. Número de pessoas por domicílio, quantidade de 
cômodos e arranjo familiar por gênero. Guarulhos, 2007.

Religião 

Católica

Evangélica

Espírita

Pratica atividade física
Sim

Não

Nº de pessoas por domicílio
1-3

4-6

7 e mais

Arranjo domiciliar
Vive sozinho

Vive com familiares

N       
55

15

7

10

67

N       
32

40

5

10

67

(%)
71

20

9

13

87

(%)
42

52

6

13

87

N
70

50

15

35

100

N
57

71

7

48

87

(%)
52

37

11

21

79

(%)
42

53

5

35

65

(%)
59

31

10

21

79

(%)
42

52

6

27

73

N
125

65

22

45

167

N
89

111

12

58

154

Masculino

Masculino

Feminino

Feminino

Total

Total

METODOLOGIA
Trata-se de estudo exploratório e descritivo, realizado em Uni-
dade de Saúde da Família. Os dados foram obtidos a partir de 
prontuários dos indivíduos a partir de 60 anos, cadastrados na 
Estratégia Saúde da Família e acompanhados por uma equipe 
de saúde, com território delimitado. 

Avaliou-se um total de 212 prontuários. Os dados foram 
coletados com autorização da gerencia da Unidade de Saúde.

Os dados foram dispostos em tabelas e analisados com 
base na literatura pertinente, bem como sob a ótica de seus 
autores.

RESULTADOS
A proporção de idosos do sexo feminino, 135 (64%), foi maior 
do que a do sexo masculino, 77 (36%), dados que vem con-
firmar, segundo Lemos7, a predominância das mulheres sobre 
os homens, 52,9% e 47,1% respectivamente. Para Aquino e 
Cabral8, a maior longevidade feminina, presente em todas as 
sociedades modernas, aumenta a possibilidade de a idosa vir 
a ficar sozinha e, consequentemente, em caso de problemas 
de saúde, carente de cuidados e dependente de novos arran-
jos domésticos e institucionais de suporte.

Na tabela 1, verifica-se o predomínio de 112 idosos (53%) 
na faixa etária de 70 anos ou mais. Vianna9 salienta que, esse 
novo perfil populacional, no qual se destaca o aumento do 
contingente de “idosas” e da proporção de idosos “mais ido-
sos”, tem gerado novas demandas, quando outras necessida-
des básicas da vida humana, como alimentação, moradia, sa-
neamento, entre outras, ainda não foram atendidas.

Segundo informações do DATASUS, a estimativa de pesso-
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bre os temas da pobreza e da justiça social. Nesse cenário, 
‘raça’ emerge não apenas como uma ferramenta analítica 
para tornar inteligíveis os mecanismos estruturais das desi-
gualdades sociais, mas também como instrumento político 
para a superação das iniquidades históri-
cas existentes no Brasil13.

Em relação aos domicílios dos idosos 
constatou-se que 112 (52%) possuem 
casa própria. O Município de Guarulhos 
ocupa o quarto lugar no ranking nacional 
em número de favelas, segundo a Fun-
dação Seade. Além das 356 favelas que 
possui, estima-se em 200 o número de 
loteamentos clandestinos e irregulares. 
Feitas as contas, o município possui qua-
se um terço da sua população – cerca de 
400 mil pessoas – vivendo em condições 
precárias ou muito precárias, em áreas 
deserdadas, carentes de infra-estrutura de 
acesso e de serviços, verdadeiros aglome-
rados urbanos ou proto-urbanos14.

Em relação ao tipo de moradia, cons-
tatou-se que, 180 (85%) idosos moram em 
casa construída de tijolos, os demais mo-
ram em casa de madeira (barraco).

As condições habitacionais da população brasileira evo-
luíram positivamente nos últimos anos. Mas a persistência 
de um déficit habitacional elevado e de um grande contin-
gente da população sem acesso às redes de água e esgoto 

ainda causa apreensão. Na prática diária ainda é possível 
observar, muitos idosos vivendo em condições precárias de 
moradia, sujeitos a riscos de doença e morte.

Constatou-se que 202 (95%) idosos possuem instalação 
sanitária do tipo unifamiliar interna e 10 (5%) ainda utilizam 
instalação sanitária externa coletiva.

A Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2000 revela 
que 97,9% dos municípios brasileiros têm serviço de abas-
tecimento de água; 78,6% têm serviço de drenagem urbana 
e 99,4% têm coleta de lixo. Esgotamento sanitário ainda é o 
serviço que apresenta a menor taxa, mas já é oferecido em 
mais da metade (52,2%) dos municípios brasileiros15. 

Em relação ao destino dos dejetos, 179 (84%) dos ido-
sos possuem sistema público de esgoto, enquanto 33 (14%) 
ainda convivem com esgoto a céu aberto. Segundo o Institu-
to Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE) 3,7 milhões de 
domicílios não têm banheiro nem sanitário. Das condições 
de saneamento básico, o esgotamento sanitário é o que está 
mais distante de atingir índice satisfatório, apesar do aumen-
to na proporção de domicílios ligados à rede geral de esgoto 
ou com fossa séptica em todas as áreas do país que passou 
de 52,4%, em 1991, para 62,2%, em 2000. O Sudeste con-
tinua sendo a região com as melhores condições de esgota-
mento sanitário: passou de uma cobertura de 74% dos do-
micílios, em 1991, para 82,3%, em 2000. Dos 44,8 milhões 
de domicílios brasileiros, 7,5 milhões não tinham banheiro, 
e 3,7 milhões não tinham sequer sanitário, segundo levanta-
mento do Censo 200016.

Guarulhos é a segunda maior cidade do Estado de São 
Paulo em população, com 1.286.523 habitantes, segundo 
dados do último censo do IBGE. Desse total, 75% da po-
pulação contam com coleta de esgoto, no município16. Em 
média, a população pesquisada mora em domicílio de três a 

quatro cômodos. 
A tabela 2 mostra que a maioria dos 

pesquisados, tem afi nidade por algum tipo 
de atividade ou prática religiosa, com pre-
domínio da religião católica (59%). 

Desde a Assembleia Mundial de Saú-
de de 1983, a inclusão de uma dimensão 
“não material” ou “espiritual” de saúde 
vem sendo discutida extensamente, a pon-
to de haver uma proposta para modifi car 
o conceito clássico de “saúde” da Organi-
zação Mundial de Saúde para “um estado 
dinâmico de completo bem-estar físico, 
mental, espiritual e social e não meramen-
te a ausência de doença”17. A velhice é a 
etapa do ciclo vital em que possivelmente 
a espiritualidade alcança maior importân-
cia, concomitante ao fato de a saúde ge-
ralmente estar mais fragilizada.

Em outras palavras, a religião teria um 
papel de apoio espiritual e por vezes até social. Sem a pers-
pectiva de generalizações, é possível que a religião tenha 
importante papel em comunidades menos abastadas. Se por 
um lado a religião tem se mostrado grande aliada no enfrenta-
mento das questões relativas às doenças, por outro lado pode 
infl uenciar na qualidade de vida dos indivíduos, pois acaba 

 

 

Tabela 4. Idosos por gênero segundo procedência. 
Guarulhos, 2007.

Tabela 5. Morbidades por gênero. Guarulhos, 2007.
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“A MAIOR LONGEVIDADE,  
MUITAS VEZES VISTA 
SOMENTE PELO LADO 
POSITIVO, DIFICULTA 
VISUALIZAR ALGUNS 

ASPECTOS IMPORTANTES 
DAS CONDIÇÕES EM QUE 

VIVEM AS IDOSAS”
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exercendo certo controle principalmente em questões relati-
vas ao lazer e à recreação17.

Nota-se que uma minoria dos idosos 45 (21%) pratica ati-
vidade física. A inatividade física é um dos fatores de risco 
mais importantes para as doenças crônicas, associadas à dieta 
inadequada e uso do fumo. 

É prevalente a inatividade física entre os idosos. O estilo 
de vida moderno propicia o gasto da maior parte do tempo 
livre em atividades sedentárias, como por exemplo, assistir te-
levisão. É preciso ter em mente que saúde não é apenas uma 
questão de assistência médica e de acesso a medicamentos. 
A promoção de “estilos de vida saudáveis” é encarada pelo 
sistema de saúde como uma ação estratégica18.

Considerando a importância da atividade física para o 
idoso, os profi ssionais ligados à Estratégia 
Saúde da Família, no município de Gua-
rulhos, realizam atividades físicas três ve-
zes por semana, tendo como público-al-
vo, os idosos e os portadores de doenças 
crônicas. Esforços vêem sendo aplicados 
para aumentar a adesão dos indivíduos 
do sexo masculino, pois esses ainda re-
presentam minoria na realização de ativi-
dades físicas.

A tabela 3 mostra que um alto percen-
tual do grupo pesquisado, tem de quatro 
a seis pessoas no domicílio (52%). Dados 
similares aos encontrados por Pavarini et 
al (2007), com avaliação do  Genograma 
da estrutura familiar dos idosos de uma 
Unidade de Saúde da Família, em um mu-
nicípio do interior Paulista19.

O IBGE aponta que, houve uma que-
da substancial do tamanho da família nas 
suas últimas décadas em todas as regiões brasileiras: de 4,3 
pessoas por família, em 1981, chegou a 3,3 pessoas em 2001. 
O número médio de fi lhos por família é de 1,6. Em 2002, o 
número médio de pessoas na família se manteve em quase to-
das as regiões, por isso a média para o País permaneceu em 
3,3 pessoas, segundo a Síntese de Indicadores Sociais 2003. 
O número médio de fi lhos apresentou uma diferença mínima 
em relação ao ano anterior: de 1,6 para 1,5 fi lhos na família, 
em domicílios particulares20.

Apesar de atualmente o número de domicílios unipessoa-
is  não ser expressivo em relação aos demais arranjos domi-
ciliares de idosos, cresce, ao longo dos anos, o número de 
idosos brasileiros morando sozinhos. De acordo com o IBGE 
(2003), a proporção de famílias unipessoais no Brasil cresceu 
de 7,3% em 1992 para 8,6% em 1999 e 9,2% em 2001. No 
que diz respeito aos idosos morando sozinhos, o percentual 
aumentou de 10,4% em 1999 para 12,6% em 2001. A popu-
lação de 60 anos e mais, em 2001, foi responsável por 41,5% 
dos domicílios unipessoais brasileiros21.

A pesquisa mostra que 188 (88%) dos idosos são prove-
nientes da Região Nordeste do Brasil, o que confi rma a pes-
quisa realizada por Camarano (2001) destacando a vulnerabi-
lidade social dos idosos nordestinos22.

O dinamismo da economia municipal, somado ao processo 
de redirecionamento do crescimento da população metropoli-

tana, tem feito com que o município receba um vasto contin-
gente populacional, proveniente das regiões sudeste e nordeste. 
Guarulhos passou a ser o segundo município mais populoso da 
região metropolitana de São Paulo e também do Estado, com 
mais de 1 milhão de habitantes, ultrapassando Campinas, que 
registrou uma população de 967 mil pessoas no ano 2000.  
Para se ter uma ideia, no período de 1991 a 1996 (cinco anos) 
o município de Guarulhos teve um aumento de 184.331 pes-
soas. Desse total, 123.737 vem de outros estados brasileiros 
(67%). De 1996 a 2000 (quatro anos), o ritmo de crescimen-
to continuou acelerado com o volume de 100.520 habitantes 
e uma taxa de crescimento anual de 2,46. Isso denota um vetor 
de expansão metropolitana em direção às áreas do entorno de 

São Paulo, o município sede da RMSP, onde 
o município de Guarulhos tem sido um dos 
principais atores23.

Em relação ao movimento migratório, é 
possível observar que muitas famílias têm 
se deslocado para outras regiões do país 
em busca de melhores condições de vida 
e trabalho. Apesar disto, é notório o declí-
nio do número de famílias provenientes da 
região nordeste e o aumento da procura 
pelas regiões norte e centro-oeste.

Observa-se na tabela 5 que 120 (57%) 
idosos possuem dislipidemia (aumento 
das taxas de colesterol ou triglicerídeos) 
e que há alto percentual de idosos porta-
dores de hipertensão arterial 111 (52%). 
Ramos et al, apontam resultados seme-
lhantes em relação à dislipidemia e à hi-
pertensão arterial, em um grupo de idosos 
pesquisados24.

Estudos recentes têm mostrado que a hipertensão arterial é 
a doença crônica que mais atinge a população idosa, com 111 
(52%) no total, dos quais 35 (45%) entre os homens e 76 (56%) 
entre as mulheres, confi rmando observações previamente reali-
zadas em outros estudos em que a prevalência de hipertensão 
entre os homens foi igual a 37% e 50% entre as mulheres25.

Em relação á osteoporose, observa-se maior incidência en-
tre as mulheres 25 (19%) do que entre os homens, cinco (6%) 
resultados similares foram encontrados por Araújo & Bachion 
em estudo realizado sobre diagnósticos de enfermagem26.

Quanto ao diabetes, que se tornou um problema de saúde 
publica, constatam-se os seguintes resultados: 20 (26%) indi-
víduos entre os idosos do sexo masculino e 40 (30%) entre os 
do sexo feminino. Pesquisas recentes com idosos revelaram 
uma incidência maior de idosos com diabetes, se comparados 
com os resultados desta pesquisa27,28.

O envelhecimento crescente das populações está dire-
tamente relacionado ao aumento das doenças crônicas, re-
querendo da equipe de saúde maior comprometimento com 
questões sociais, culturais e ambientais, além de ações que 
repercutam em comportamentos saudáveis de adultos e ido-
sos, suas famílias e comunidade. Nesse contexto, o enfermei-
ro tem papel decisivo, através de ações educativas que inclu-
am o indivíduo como agente do autocuidado, conhecedor de 
seus direitos e deveres.

“A VELHICE É A ETAPA 
DO CICLO VITAL EM 

QUE POSSIVELMENTE A 
ESPIRITUALIDADE ALCANÇA 

MAIOR IMPORTÂNCIA, 
CONCOMITANTE AO FATO 
DE A SAÚDE GERALMENTE 

ESTAR MAIS FRAGILIZADA”
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CONCLUSÃO
Este momento do trabalho possibilita ao pesquisador fazer 
arguições sobre os principais resultados, ora contrastando-os 
com sua experiência, ora comparando-os com a literatura, ora 
abrindo hipóteses para que outros investigadores se aprofun-
dem na temática. 

Com efeito, o envelhecimento da população impõe duas 
preocupações que deverão constar na agenda dos governantes 
e demandar investimentos num futuro bem próximo: aquisição 
de equipamentos e/ou a oferta de atividades voltadas para o 
atendimento desse público. Por outro lado, esta situação tam-
bém exigirá uma reflexão quanto ao sistema previdenciário.

A prevalência dos problemas crônicos de saúde, com suas 
incapacidades associadas, não difere grandemente do que se 
observa em outros países mais desenvolvidos. Trata-se, na ver-
dade, de uma consequência natural do envelhecimento popu-
lacional. O que deve ser objeto de grande preocupação é o 

fato de esta transição estar se dando num contexto de extrema 
privação da população. Esse fato,  associado ao aumento qua-
se explosivo da população de idosos, pode gerar uma deman-
da insuportável para o sistema de saúde, principalmente no 
que diz respeito a leitos de longa permanência.

O desafio maior do século XXI será cuidar de uma popu-
lação de mais de 32 milhões de idosos, a maioria com níveis 
socioeconômico e educacional baixos e uma alta prevalência 
de doenças crônicas não transmissíveis. O processo de enve-
lhecimento tem um impacto significativo em inúmeros fato-
res que afetam o desenvolvimento das sociedades e o relativo 
bem-estar, não só das pessoas idosas, mas também das po-
pulações jovens. Por se tratar de um grupo etário em rápido 
crescimento no mundo, as características sociodemográficas 
são imprescindíveis para o estabelecimento de políticas pú-
blicas de saúde que visem promover a saúde da população e 
controlar as doenças.                                                           
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