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Artigo Original

QUALIDADE DE VIDA E CAPACIDADE FUNCIONAL DE IDOSOS RESIDENTES NA ZONA
RURAL*

QUALITY OF LIFE AND FUNCTIONAL CAPAClTY OF ELDERLY PEOPLE RESIDENTS IN
RURALAREA

CALIDAD DE VIDA Y CAPACIDAD FUNCIONAL DE ANCIANOS RESIDENTES EN AREA RURAL

Darlene Mara dos Santos Tavarcs-, Sebastíñc Augusto Cávea [unior-', Flávia Aparecida Dias-', Nílce Maria de Prcítas Santos", Paula
Beatriz de Olívetra''

lnquérttc domiciliar transversal que objetívcu mensurar a qualídade de vida (Q.V) dos ídosos ruraís de Uberaba-Mfi, descrever a
capacidade funcional e verificar seus fato res asscciados. Partícíparam BSO idosos. Utilizaram-se os instrumentos: semi-estruturadc,
WI[OQOL-BREF e WI[C)(¿OL-OLD. Realízaram-se análise descrítíva, teste qui-quadradc e regressño linear múltipla (p<O,OS).
Prevaleceu sexo masculino (S2,B%), 60pO anos (60,6%), casados (67,3%), 4~B (36,7%) anos de estudc, renda individual de urn
saláríc mínimo (4B,1%), aposentados por idade (39,6%), dona de casa (39,3%) e casa própria (6B,9%). Os menores escores de QV
estiveram no domíníc meic ambiente (63,31) e faceta partícipacñc social (6B,01). Para as ativídades básicas de vida diárta, 99,B%
eram índependentes. A ausencia de escclaridade, a maíor idade e o maíor número de mcrbidades associaram-se aíncapacidade
funcional para a realízacác das atívidades instrumentáis de vida dtárta. Deve-se estimular a funcícnalídade do ídoso e criar
estratégtas de organízacáo e ampliacáo das atividades sortaís.
Descrltores: Qualídade de Vida; Idoso: Populacáo Rural; Ativídades Cotidianas; Atencáo Prímária aSaúde.

Thís is a cross sectíonal hcusehcld survey that aimed te measure the quality of life (Q.OL) of rural elderly from Uberaba
MG. It describes the functíonal capacity and determines their associated factors. 8S0 elderly people partícípated in the survey in
which semi-structured instruments \VHOQ.OL-BREF and VVHOQ.OL-OLD \vere used. We ccnducted a descriptíve analysis: chí-square
and multíple linear regressions (p<O.OS). Mcst of the subjects were male [52.8%), 60~70 years old (60.6lYo), marrted (67.3%),
4f-8 years of study; individual íncome of a mínimum wage [48.1%), retíred for age [39,6%), housewife [39.3%) and hcmeowners
(68.9%). The Q.OL scores were lower in the environment domaín (63.31) and social partíclpatíon facet [68.01). As for the basíc
activitíes of daily living, 99.8% were índependent, As for lack of schoclíng, the higher age and greater number of ce morbíditíes
were assocrated to functíonal dlsabllíty to perfcrm the instrumental actívíties of daily living. Functícnality of the elderly must be
stímulated and strategíes for organization and expansíon of social actívítíes must be created.
Descrípturs: Qualíty of Lífe: Aged; Rural Population: Actívities of Daily Living; Primary Health Careo

Encuesta domiciliaria con objetivo de medir la calidad de vida de ancianos rurales de Uberaba-MG, describir la capacidad funcional
y verificar sus factores asociados. Participaron 850 ancianos. Se utilizaron los instrumentos semíestructurados, WHOQ.OL
BREF y VVHOQ.OL-OLD. Se realizaron el análisis descriptiva, test chi cuadrado y regresión lineal múltiple (p<O,OS). Predominó
el sexo masculino (52,8%), 60f-70 años [60,6%), casados (67,3%), 41-8 años de estudio, renta individual de un sueldo mínimo
(48,1 %), jubilados por edad (39,6%), ama de casa (39,3%) y casa propia (68,9%). Las puntuaciones menores de Q.V fueran en el
dominio medio ambiente [63,31) y faceta. participación social (68,01). Para las actividades básicas de la vida diaria, 99,8i:}'b eran
independientes. La poca escolaridad, edad avanzada y mayor número de morbllidades se asociaron a la discapacidad funcional
para realizar actividades instrumentales de vida diaria. Se debe estimular la funcionalidad del anciano y crear estrategias de
organización y expansión de las actividades sociales.
Descriptores: Calidad de vida; Anciano; Población Rural; Actividades Cotidianas; Atención Primaria de Salud.
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INTRODU<:ÁO

o envelhecimento populacional é um fenómeno

mundial, deixando de ser uma característica apenas de

países desenvolvidos. No Brasil 14 milhñes de pessoas

(11,3 fl!iJ) sao idosas, ou seja, estao corn 60 anos ou maís!'J,

Apesar da maíoria da populacáo ídosa residir na

zona urbana (83,5%), tem-se a ínquíetacao com o preces

so de envelhecimcnto na zona rural, local de rcsidéncia

de 16,5% dos idosos brasíleírostO. As diferencas entre

as zonas urbana e rural em especial no que se refere as

carencias estruturais básicas(2J, sao quest5es que podem

interferir na saúde e na qualidade de vida (QV) dos ido

sos. Adernais. a maioria dos estudos com idosos brasilei

ros é realizada na zona urbanat-".

Neste contexto, este estudo tem como objeto a QV

e a capacidade funcional (CF) dos idosos que residern na

zona rural do municipio de Uberaba-MG. Destaca-se que

os estudos populacionais contribuem para evidenciar a

qualidade dos últimos anos de vida dos ídosos bem como

suas limita¡;:5es(4], contribuindo para o planejamento da

atencáo asaúde.

A QV; considerada subjetiva, multidímensional e

com aspectos positivos e negativos foi conceituada por

um grupo de estudiosos apoíado pela Organízacáo Mun

dial de Saúde (OMS) como: "percepcáo do individuo de

sua posicáo na vida no contexto da cultura e sistema de

valores nos quais ele vive e em relacáo aos scus objetivos,

expectativas, padrees e preocupa¡;:5es"(5:1405J.

Em relacáo a CF, esta é mensurada por meío da ca

pacidade de realizar as atividades básicas de vida diária

(ABVDs),que relacionam-se ao autocuidado, e atividades

instrumentaís de vida diáría (AIVDs) que se referem a

partícípacáo social(6J. o retardo no surgimento de inca

pacidade funcional possibilita auxiliar na reabilitacáo,

reducáo da dependencia e melhoria da QV(4J.

O que concerne a área rural, cm estudo realizado

corn a populacáo ídosa brasileira, verificou-se que para

aqueles da zona rural há maior dificuldade de acesso aos

servícos de saúde, com destaque para a média cornplexí

dade(2J. Desse modo, as condicóes de saúde dos idosos

podem ser agravadas predíspondo as incapacidades fun

cionaís e ínterfermdo na sua QV

A literat.ura científica nacional e internacional so

bre QVe CFentre idosos que moram em áreas rurais é es

cassa. Investlga¡;:áo conduzida no Brasil observou que os

escores da QVreferente aos domínios social e psicológico

sáo Inaiores entre os idosos da zona rural do que entre

aqueles que residem na cidade, ocorrendo o inverso para

896 Rev Rene, Fortaleza, 2011; 12(n. esp.):895-903.

os domínios físico e meío ambíenteí''J. Na comunídade

rural da Turquía veriñcaram-se menores escores de QV

nos dominios físico e psicológico entre idosos com do en

cas, viúvos, analfabetos e do sexo femmínof/I

Quanto afuncionalidade, pesquísarealizada na zona

rural do nordeste brasileiro observou perccntuais elevados

para dependencia dasABVOs (78%) eAIVOs (65,3%)[8J. Já

estudo realizado no interior do Rio Grande do Sul verifico u

que 35,3°¡(J dos idosos residentes em uma comunidade ru

ral eram independentes e 52,9% possuíam dependencia

leve para as AVDs(9J. Esse fato pode estar relacionado as

diferencas regíonaís, socíaís, económicas e cult.urais dessa

populacáo denotando a necessidade de estudos no país.

Nesta perspectiva alguns questíonamentos nortea

ram esta pesquisa: quaís aspectos tern sido mais impactados

na QVdo idoso que reside cm meío rural? Que fatores estáo

associados as suas incapacidades funcionais para as AVDs?

Destaca-se que náo foram observados estudos

que avaliassern a QVde idosos residentes na zona rural

utilizando-se de instrumento específico para esta faixa

etária, como o WHOQOL-OLD, que deve ser associado ao

WHOQOL-BREE Além disso, a ideutificacáo dos Iatores

relacionados as Iímítacües funcionaís podem colaborar

na elaboracáo de acóes em saúde destinadas á manuten

cáo da autonomía e QVde ídosos da zona rurales], em es

pecial na Atcncao Primária aSaúde,

Assim, os objetivos do presente estudo foram des

crever as características socioeconómicas e demográficas, a

QVe a CFdos idosos residentes na zona rural de Uberaba e

verificar os fatores assocíados a funcionalidade dos idosos,

METODOLOGIA

Esta pesquisa faz parte de um estudo maior tipo

inquérito domiciliar; transversal e ohservacional que foi

descnvolvido na zona rural do municipío de Uberaba-MG.

Para a organízacáo da atencáo á saúde, o espaco

rural do referido municipio está dividido em tres Distritos

Sanitários (DS) atendidos por quatro equipes de Estraté

gia Saúde da Familia (ESF), que cobrem 100% das áreas

de abrangéncía: BargicojCalcária (DSII); Baíxa/Capelinha

(OSII), Santa Rosa (OSIII) e Ponte Alta/Peirópolis (051).

Faram entrevistados 850 ídosos do total de 1297 ea

dastrados na ESE Foram excluidos do estudo: 105 (8,"1 %)

nao completaram pontua~ao no MEEM; 75 (5,8°;,,) recu

saram; 11 (3,8%) morreram; 57 (4,4%) nao encontrados

após trés visitas; 117 (9%) nmdaram de endere~o; 3 (0,2%)

hospitaliza~ao; 79 (6,1%) cancelados por outros motivos.

Os critérios de inc1usáo foram: morar na zona ru

ral do município de Uberaba-MG; obter pontua¡;:ao míni-



ma de 13 pontos na avaliacáo cognitiva e concordar em

participar da pesquisa.

Os idosos Ioram entrevistados em domicílio e a

localizacáo da residencia contou corn a colaboracáo dos

Agentes Cornunitários de Saúde. Obteve-se a autorizacáo

da Secretaria Municipal de Saúde para esta ativídade.

Antes de realizar a entrevista aplicou-se a avalia

~ao cognitiva por meío do Mini Exarne de Estado Mental

(MEEM), traduzido e validado no Brasil. Os escores va

riam de Oa 30 pontos, seudo os pontos de corte: 13 para

analfabetas, 18 para escolaridade de 1 a 11 anos e 26

para escolaridade superior a 11 anos(10).

Para a caracterízacáo dos dados sociodemográfi

ces, utilizou-se de instrumento estruturado baseado no

questionário O/ders Americorls Resoucers and Services

(OARS), adaptado arcalidade brasilciraf-U,

As variáveis socioeconórnicas e demográficas fo

ram: sexo; faixa etária [cm anos); estado conjugal: esco

laridade: renda individual (em salários mínimos); proce

dencia de recursos Iínanccíros: razáo de aposentadoria:

atividade profissional atual; satisfacáo das necessidades

básicas em relacáo a situacáo económica: comparacáo da

sítuacao económica corn outros ídosos da mesma idade,

rnoradia e arranjo domiciliar.

Asvaríávcis para avalíacáo da QVdo WHOQOL-BREF

foram os quatro dominios: físico (dar e desconforto: ener

gía e fadíga: seno e repouso: atividades da vida cotidiana;

dependencia de mcdícacáo ou tratamentos e capacidade

de trabalho): psicológico (sentimentos positivos; pensar,

aprender, memoria e concentracáo: autocstima: imagem

corporal e aparéncias: seutímentos negativos; espírítua

Iidade, religiosidade e crencas pessoaís): relacoes socíaís

[relacóes pessoais: suporte social e ativídade sexual);

meio ambiente [seguranca física e protecáo: ambiente no

lar; recursos fínanceiros: cuidados de saúde e sociais; dis

ponibihdade e qualidade: oportunidade de adquirir novas

inforrnacoes e habilidades; participacáo e oportunidade

de rccreacáu/lazer: ambiente físico: poluícáo, ruido, tran

sito, clima e transporte)(12).

[á para o WHOQOL-OLD faram seis facetas, a saber:

Iuncionamento dos sentidos (avalia o funcionalnento sen

sorial e o impacto da perda das habilidades sensoriais na

QV); autonomia (refere-se a independencia na velhice, des

creve até que ponto se é capaz de viver de forma autonoma

e tomar suas próprias decis5es); atividades passadas, pre

sentes e futuras (descreve a satisfa~ao sobre conquistas

na vida e coisas a que se anseia); participa~ao social (par

ticipa~ao em atividades cotidianas, especialmente na co

munidade); morte e morrer (preocupa~5es,inquieta~ües

layares DMS,funior SAG; Días FA,Santos NMF;Oltveíra PB

e temores sobre a morte e morrer), e; intimidade [avalia a

capacídade de se ter relacñes pessoais e íntimas) (13).

As respostas dos idosos sobre a QV se referern as

últimas duas semanas que antecederam a entrevista.

A CF foi avaliada por meío da realizacáo das AVDs

utilizando-se a Escala de Independencia cm Atividades da

Vida Diária (Escala de Katz), elaborado por Katz (1963) e

adaptado a realídade brasileira, Tal escala consta de seis

ítens que medem o desernpenho da pessoa nas atívída

des de autocuidado: tornar banho, vestir-se, banheiro,

transferencia, controle de esfincteres, ahmentacáoi-v'.

A caracterizacáo das atividades instrumentais

da vida díána (AIVDs) foi realizada através da Escala de

AIVDs elaborado por Lawton (1969) e adaptado a reah

dade brasileira(15). ELa avalia as habilidades do idoso para

administrar o ambiente em que vive e inc1ui as scguíntes

acóes: preparar refeicóes, fazer tarefas domésticas, lavar

roupas, manusear dínheiro, usar o telefone, tomar medí

cacees, fazer compras e utilizar os meios de transporte(15).

Foí construido banco de dados eletrónico, no pro

grama Exccl®. Os dados das entrevistas, após a revisan e

a codificacáo, Ioram processados em microcomputador;

por duas pessoas, em dupla entrada. Ao término da digi

tacáo, proceden-se á consistencia entre os deis bancos de

dados. Quando houvc dados inconsistentes verificou-se

na entrevista original e rcalizou-se a correcáo,

Procedeu-se também á análise estatística por

meío de distribuicáo de frequéncia simples, média e des

vio padráo. Os dominios do WHOQOL-BREF e facetas do

WHOQOL-OLD foram analísados isoladamente, Os ques

tionários foram consolidados no software SPSS, com as

respectivas sintaxes.

Para verificar os fatores associados a funcionalida

de dos idosos foi realizada análise bivariada preliminar

através do teste qui-quadrado, As variáveis nominaís fo

ram recategorizadas de modo a tornarem-se dicotómicas:

estado conjugal [sern ou corn companheiro], escolarida

de (sem ou com), renda (sem ou com), moradia (própria

ou nao), arranjo domiciliar (mora acompanhado ou nao').

Em relacáo a idade e número de morbidades foi utiliza

do teste t-Student. As variáveis que apresentaram p<0,10

foram inc1uídas no modelo de regressao linear múltipla

com escalonamento reverso (método Backward). Consi

deraram-se como variáveis dependentes as incapacida

des funcionais para ABVDs e AIVDs, individualmente, e,

como preditoras o sexo, o estado conjuga!, a escolarida

de, a renda, a moradia, o arranjo domicilial~ a idade e o

número de morbidades. Os testes foram considerados

significativos quando p<O,OS.
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Este projeto obteve aprovacáo pelo Comité de

Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade

Federal do Triángulo Mineiro, protocolo N° 1477. Os su

jeitos foram contatados, ern seus dcmícíhos, aos quais se

apresentaram os objetivos, o Termo de Consentimento

Lívre e Esclarecido e oferccidas as informacóes pertincn-

tes. Semente após a anuencia do entrevistado e assínatu

ra do referido Termo foi conduzida a entrevista.

RESULTADOS

Na Tabela 1, aseguir; encontrarn-se as características

socioeconómicas e demográficas da populacáo estudada.

N %)
449 sz.s
401 47,2
515 60,6
26I 30,7

74 8,7
61 7,2

572 67,3

L6:1 18,9
56 6,6

209 24,5
256 30,1
312 36,7

29 3,4
44 5,2
86 10,1
:JI :-l,6

409 48,1
259 30,5

46 5,4
18 2,1

430 50,6
169 19,8

7:J 8,6
14 1,6

6 0,7
6') 7,3'"14 1,6

3 0,4

75 8,8
197 23,9
337 39,6

69 8,1
243 28,6

0,1
334 39,3

8 0,9
22 2,6

215 25,3
15 1,7
21 2,5

2 0,2
60 7

I72 20,2
129 15,2
392 46,1
326 38,4

2 0,2
89 105

421 49,5
277 32,6

61 7,2
599 70,4

68 8
182 21,4
136 16
40-1 47,2

79 9,3
176 20,7

36 4,2
22 2,6

víúvc (a)
Separado/desquitadof divorciado
Nenhum
11-4
418
8 anos
9 e mais
Nenhuma
< 1
1
11-3
31-5
>5
Semente aposentadaria
Apcsentadona e outras fontes
Semente pensác
Pensñc e outras fontes
Doacñc

'I'rabalho contínuc [formal ou nao)
Trabalhc eventual
Renda mensal vitalicia
Aplícacác ñnanceíra
Sem rendímento própr¡o
Tempc de servíco
ldade
Problema de saúde
Nao se apcsentcu
Ignorado
Do lar
Empregada doméstica
Trabalhador bracal
Trabalhadcr rural
Proñsstonal liberal
Agricultor
Empresártc
Outrc
Nao exerr:e
Mal
Regular
Bom
Ignorado
Piar
Igual
Melhor
Ignorado
Prépría
Paga aluguel
Cedída- sern aluguel
SÓ
Semente com cónjuge
Com outros de sua geracáo [ccm ou sem cónjugeJ
Com ñlhos (com ou sem cñnjuge]
Com netos (com ou sem cónjuge]
Outrcs arranjos

Masculino
Femínínc

6°1-70
7°1-80
80 ou mals
Nunca se casou/morou com companheírc
Casado

Mcradta

Arranjc de moradta

Razác da apcsentadoria

Recursos fínanceiros

Estado Conjugal

Escolartdade
[em anos)

Renda Individual"
(em satários mínimos]

Atívídade prcfíssíonal

Sttuacéo económica

Satísfacñc necessidades

Faixa etárta
(em anos)

Sexo

Tahela1-Distrlbul¡;ao de frequenda das variáveis socioeconámicas e demográficas dos idosos. lIberaba, MG, Brasil, 201'J
Vartáveís

*0 salario mínimo correspondía a R$ 540,00.
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Houve predominio da populacáo masculina

(52,8%), na Iaixa etária de 601-70 anos (60,6%), casados

(67,3%), com 41-8anos de estudo (36,7%),

Prevaleccu a renda individual de um salário míni

mo (48,1 %), proveniente de aposen tadoria (50,6%), por

idade (39,6%),

Em relacáo a ocupacáo a maioria era do lar

(39,3%) seguida por trabalhador rural (25,2%),

O maior percentual dos ídosos referiu que satis

faz suas necessidades básicas de forma regular (46,1%) e

boa (38,4%). Quando comparada sua situacáo econórni

ca corn outros idosos da mesma idade considerararn-na

igual (49,5%) e melhor (32,6%),

A maioria da populacáo reside em casa própria

(70,4%), predominando os que vive m semente ccm con

juge (47,2%),

Concernente a autoavaliacáo da QV o maíor per

centual de idosos a considerou boa (59,4%). [á em re la

cáo a autossatisfacáo com a saúde os ídosos se considera

ram satísfeitos (60,2%),

Na Tabela 2, a seguir, encontram-se os escores de

QVdos ídosos estudados.

Tabela 2 - Dístribuícáo dos escores de QV dos idosos,

WHOQOL-BREF e WHOQOL-OLD. Uberaba, Me;, Brasil, 2011

lavares DMS,funior SAG; Dias FA,Santos NMF; Oltveíra PB

Concernente a funcionalidade a maíoría dos idosos

Ioi independen!e para realizar todas as ABVDs (99,8%),

Dentre os que apresenraram incapacidades Iuncionais o

maíor percentual foi para tomar banho (0,5%) e se vestir

(0,5%),

A dependencia para realizar as AIVDsfoi de 13,1%

entre os idosos. Referente ao número de incapacidades

funcíonaís para realizar as AIVDs prevaleceram 11-4

(10,7%) e 4 ou mais (2,4%), Os maíores índices de de

pendencia foram para usar o telefone (6,7%) e lavar e

passar rcupas (6,1%),

Para verificar os fatores associados á funcíonalída-

de realizou-se, inicialmente, a análise bívaríada (p<0,1).

Nao foí possíve! verificar os Iatores associados as inca

pacidades funcionais para realizacáo das ABVDs, pois so

mente 1,2% (lO idosos) apresentaram-na. Enquanto para

as AIVDsforam: o estado conjugal (X 2=11,600; p<O,OOl);

a escolaridade (X2=31,408; p<O,OOl), a idade (1:=-6,822;

p<O,OOl) e o número de morbidades (t=-4,791; p=O,OOl),

Na Tabela 3, a seguir; encontram-se os fato res as

sociados a incapacidade funcional para AIVDs.

Tabela 3 - Modelo de rcgressáo dos fatorcs assccíados

a incapacidade funcional para AIVDs, da populacao estu

dada, Uberaba, Me;, Brasil, 2011

Modelo ínlclal? Modelo final-

AJVD: 1 X2:;;;;9 5,08; p<O,005;

2 X2:::91,391; p<O,005;

2,24 1,43-3,52 <0,001 2,28 1,46 <0,001
3;56

1;09 1;06-1,12 <0,001 1;09 1;06- <0;001
1,12

1;17 1;09-1,25 <0,001 1,17 1;09- <0;001
1)25

1,54 0,99-2,39 0,053

Escores de QV

WIlOQOLBREF

Físico

Psicológico

Relacées sccíaís

Mete ambiente

WIlOQO),-OLIl

Funcícnamentc dos sentidos

Autcncmta

Atívídades passadas. presentes e futuras

Partlcípacác social

Mcrte e morrer

Intimidada

Médía Desvío padrño

69,21 15,41

70,12 1:-U8

73,87 12,81

63,:-n 11,71

72,54 22,55

68,52 18,65

70,18 12,37

68,01 12,37

72,88 24,65

74,27 16,75

AIVDs

Estado
conjugal
Sern
companhetro
Escclartdade

Sern
escclartdade
ldade

Número de
morbidades

IJ
padrcní

zadc"

lC
(95%)

p
l'

padrcní
zado"

le
(95%)

Na avaliacáo da QV mensurada pela WHOQOL

-BREF, o maior escore médio foi encontrado no dominio

relacóes sccíaís (73,87) e o menor no meio ambiente

(63,31).

Considerando o WHOQOL-OLD verificou-se maior

escore na faceta innmidade (74,27) e menores nas facetas

partícípacáo social (68,01) e autonomía (68,52),

Na análise multivariada, para as AIVDs, perrna

neceram como preditores a ausencia de escolaridade, a

maior idade (p<O,OOl) e o maior número de morbidades

(~=1,17),Tabela 3, A ausencia de escolaridade (p <0,001)

foi o fator que maís contribuiu para as incapacidades

funcionais.
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nrscnssao

A masculinízacáo dos idosos residentes na zona

rural pode ser entendida urna vez que no Brasil, a par

tir da década de 60, ocorreu o éxodo rural marcado pelo

domínío da emígracáo da populacáo jovem feminina(16J.

A equipe da atencáo primária deve implementar estraté

gias que melhorem a acessibílidade do hornem ídoso ao

servico de saúde rural, buscando conscientizá-Io e inserí

-Io no cuidado a sua saúde.

Em relacáo a Iaixa etána encontrada, o percentu

al é scmelhante ao observado para os ídosos brasílcíros

(55,8%)(1J, assim como para aqueles que residem em

urna comunidade rural do Río Grande do Sul (55,9%)(9J,

Concernente ao estado conjugal, resultado diver

gente foi encontrado na zona rural do interior gaúcho, em

que a maíoría era viúva (62%)(17). Esse fato pode estar

relacionado ao grande percentual de idosos com 80 a 84

anos no estudo do Río Grande do Sul. Além dísso, na pre

sente pesquisa a maioria era hornem. Este dado remete

a urna discussáo de genero e cultura, quando se observa

que as mulheres idosas sao, em geral, viúvas e os hornens

casados(17).

Resultado divergente foi encontrado ern relacáo

a escolaridade em estudo conduzido na Turquía, em

que o maíor percentual da pcpulacáo ídosa rural tinha

o ensino superior (66,6%)(7J. Esse resultado pode estar

relacionado as diferencas culturaís existentes entre os

dois países. Neste sentido, evidencia-se a difículdade de

acesso a escola pelos ídosos da zona rural no Brasil, que,

por sua vez, pode impactar nas condícóes de saúde e Q\1.

Na atencáo pnmáría a saúde, espaco privilegiado para as

ativídades educativas, os profíssionais devcm considerar

essa especificidade e propor estrategias diferenciadas

para obter urna cornunicacáo eficaz na orienracáo sobre

o autocuidado,

[á cm relacao a renda os achados apresentaram

percentual inferior ao obtido na zona rural de Maurití-Cf

(81,3%)(18J, Porém, no presente estudo, a renda era pro

veniente de aposcntadoría (50,6%), ao contrário do Cea

rá que era decorrente de atividades artesanais (68,8%)

e a aposentadoria representava 12,5%(18). Percentual

superior t.ambém foi encont.rado no interior gaúcho

(94,2%) no que condiz a aposentadoria(l7). Destaca-se

que as mudan¡;as da leglsla¡;<1o brasileira, relatlvas aos

benefíclos nao-contributivos dirigidos a popula¡;<1o idosa

rural, tem impactado positivamente na renda familiar(17).
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No que concerne a atividade profissional o resul

tado corrobora com estudo realizado na Paraíba que re

lata que as mulheres, por terern vivido a juventude em

urna época cm que náo encontravam espaco no mercado

de trahalho, ern sua maioria tornavarn-se donas de casa,

exercendo o cuidado aos filhos e maridos. [á os homens

podem desfrutar sua velhice com mais tranquilidade e

descanso, livres das preocupacóes e do estresse, relacio

nados ao trabalho, enquanto as mullieres continuam as

atividades domésticas até quando exístírem condícóes fí

sicas e psicológicas para tal(3J. Contudo, os prcfissionais

de salute devern estar atentos as atividades desenvolví

dos pelos homens ídosos, urna vez que a ociosidade mas

culina pós-aposentadoría pode levar a possíveis agravos

como, por exemplo, o alcoolísmo,

A satisfacao com a renda desempenha importante

papel na saúde dos idosos, A falta de seguranca que as

pessoas sentem em relacáo ao poder aquisitivo de que

dispócm, aumentam as chances de perda da autono

mia(4J. Considerando que a maíoría dos idosos, da pre

sente pesquisa, recebe um salário mínimo que é prove

niente de aposentadoria por idade, evidencia a releváncia

da política previdenciária para a populacáo rural. Há de

se destacar, aínda, a dependencia dos idosos por serví

cos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para o

acornpanhamento de sua saúde.

Referente ao arranjo de rnoradia, observou-se

resultado divergente da populacao brasílcíra, em que o

maior percentual de idosos reside com filhos c/ou cu

tros(43,2%)(1J, Esse fato pode estar relacionado asalda

dos filhos do domicilio rural por motivos de estudo ou

de trabalho,

Os dados obtidos acerca da autoavaliacáo da QV

sao favoráveis para os idosos, Sabe-se que as condicóes

de vida a que o ídoso foi submetido podem influenciar na

sua QV, além de desgastar o organismo levando ao enve

lhecimento, para alguns, precoce. Estudo realizado com

idosos, residentes na zona rural, verificou que a QVatual

Ioi definida como um momento de maior liberdade em
, - d d -' t d (181OpOSl¡;aO a um passa o e opressao na juvcn u e- -.

Já em rela¡;ao a sua salute na prática profissional

verifica-se que, por vezes, os idosos a relaclonam com a

capacidade de se mant.erem at.ivos no trabalho, fato este

evidenclado nesta pesquisa, urna vez que o maior percen

tual de idosos ainda exerce alguma atlvidade profissionaL

No que condíz a QV mensurada pelo WHOQOL

-BREF o maior escore no domínio das rela¡;oes sOclais



pode estar relacionado a existencia de urna maior identi

dade entre as pessoas, favorecendo a manutencáo de la

cos afctívos, o maior con tato e rede de vizinhanca, refor

cando a ínteracao social, aspectos estes avalíadcs neste

domínlo(12).

O menor escore de QVno domímío meío ambiente

pode estar assocíado, dent.re out.ros fat.ores, a dispombili

dade de cuidados de saúde e socíaís, bem como ao trans

porte(12). Fatores associados a distáncia dos servicos e as

dífículdades de deslocament.o restringem o acesso dos

mais idosos. Entre aqueles residentes em áreas ruraís,

essas restricóes tornam-se mais acentuadas pela disper

sao territorial, além da díficuldade de localizar servícos

próximos as suas residéncíast-! Apesar de, nessas loca

lidades, ter implantada a equipe de saúde da família, sua

atuacáo, por vezes, Iica restrita em decorréncia da distan

cia de determinadas fazendas e a carencia de transporte,

periódico, para deslocarnento dos profissionais. Esse é

um dos desafíos a serem enfrentados pelos gestores da

atencáo primána no sentido de efetívar o príncípio de

universahdade e equidade do SUS.

Nesta perspectiva, os servicos de saúde rurais po

dem desenvolver atividades em localidades/residenciais

estratégicas, facilitando a captacáo da populacáo idosa e

minimizando o impacto da dificuldade de acesso decor

rente da distancia.

Omaior escore de QV, avaliado pelo WHOQOL-OLD,

foi na faceta intimidade, que avalia as relacóes pessoais e

íntimas(13). Esse achado pode ser explicado pelo fato de

que no contexto rural as relacóes interpessoais permane

cem fortemente ancoradas nos laces de parentesco.

Mesmo verificando um escore elevado nesta faceta

a equipe de saúde deve estimular os idosos a manuten

<;ao desse relacionamento de forma aborta, espontánea e

respeitosa com os seus próprios desejos, Assím favorece

a cornpreensáo e escuta dos ídosos para construcáo de

estratégias de enfrentamento para as pcssíveis dificulda

des vivencladas(19).

A faceta participa<;ao social apresentou o menor

escore de Q'l, que avalia a particlpa<;ao em atividades

cotldianas, especialmente na comunidade(l3). Tais resul

tados divergem do encontrado em estudo realizado com

idosas resident.es na zona rural no Ceará, que apresent.ou

menor escore de QVpara a autonomia(20J.

Apesar de o idoso considerar que possui boas re

la<;5es sociais, as oportunidades de partlcipa<;ao em ati

vidades na sociedade deixam a desejar. Residir na zona

layares DMS,funior SAG; Días FA,Santos NMF;Oltveíra PB

rural pode implicar em especificidades que impactar» ne

gativamente na QV No meío urbano tem-se maior acesso

a meios de comunicacáo, saúde, lazer e aquisícáo de bens

de consumo, dentro outrosC20). Diferentemente, no meío

rural, geralmente as propriedades sao distantes dificul

tando o encontro social, justificando, assim, a possível

escassez de oportunidades em participar de at.ividades

comunítárías. O idoso necessita estar engajado em atíví

dades que o facarn sentir-se útil. A equipe de saúde da

atencáo prímária deve investir em atividades que pro

porcícnem prazer e felicidade ao idoso rural.

O fato de a maioria dos idosos do presente estudo

serem independentes para as ABVDs, dífere de estudos

realizados na Bahía. no qual, semente. 22% da populacáo

rural era independente para a realizacáo dessas atívida

des(8), e no Rio Grande do Sul, ende 35,3% eram indepen

dentes, enquanto 52,9% necessítavam de ajuda para até

trés AVDs(9). Resultado divergente também foi obtido em

rclacáo as AVDs que geravam incapacidades funcionais.

Enquanto na presente pesquisa as incapacidade funcio

nais eram para tomar banho (0,5%) e se vestir (0,5%), na

ínvestígacáo conduzida entre idosos residentes na zona

rural da Turquía estavarn relacionados a comer (3,1%) e

tomar banho (2,2%)(71,

Estudo brasileiro veríñcou que a residencia rural

foí associada a rcducáo na prevalencia de incapacida

de (21).O cotidiano de quem vive e trabalha no campo tor

na as pessoas maís aptas a chegarem com mais funciona

lidade as idades avancadasf-U,

Desse modo, os servicos de atencáo primária á

saúde devern tornar rotíneiro o acompanhamento do de

sempenho dos idosos na realizacáo das ABVDs, identifi

cando, prccocemente as possíveis dificuldades para o au

tocuidado e postergando a dependencia do seu cotidiano.

Em relacáo ao número de incapacidades funcio

nais para as AIVDs,estudo realizado no Río Grande do Sul

apresentou percentual superior ao presente inquérito,

sendo que 59,4% dos idosos apresentaram 1~4 incapa

cldades e 26,7% 4 ou mais(9). Resultado divergente tam

bém foi encontrado quanto as AIVDs de maiores índices.

Inquérito realizado na zona rural da Turquia verHkou

que os idosos apresentaram maior dependéncla para fa

zer cmnpras (13,3%) e preparar as refei,5es (10,8%)(7],

Esses dados remetem a necessidade de a<;óes di

recionadas ao contexto da popula<;ao idosa rural. Podem

ser estabelecidas atividades que promovam a melhoria

da funcionalidade, considerando as especificidades e
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dificuldades apresentadas. Visa-se a minimizar a depen

dencia, que por sua vez, resulta em um processo de enve

lhecimento com melhor QV(sJ.

Destaca-se que a ausencia de escolaridade foi o

preditor que apresentou cerca de duas vezes mais chan

ces para a ocorréncia da incapacidade funcional, para a

realizacáo das AIVDs, entre os idosos, Resultado seIue

lhante foi obtido cm estudo, porém, realizado na zona

urbana de Pelotas-RS. A rcducáo da escolaridade asso

cíen-se ao maior risco de incapacidade funcional para as

AIVDs[6J.

A maior idade como preditor de incapacidade

funcional, obtido neste estudo, corrobora corn estudos

nacionais e internacíonaís. Pesquisas conduzidas com

idosos ern Ul11a cornunidade rural no interior da Bahia (SJ

e na área urbana ern Pelotas(bJ observararn que quanto

maíor a idade, menor o desempenho nas AIVDs. Inquéri

to realizado na Turquía verificou que a dependencia nas

AIVDs, também cstevc relacionada afaixa etáría, ou scja,

os idosos maís velhos apresentavam maíor íncapacidade

funcional(7] .

A possibilidade de o idoso apresentar incapacida

de funcional para a realizacáo das AIVDs em decorréncia

do maíor número de morbidades torna-se um desafio

para os servícos de atencáo prunária asaúde,

Neste contexto, evidencia-se a nccessídade de

acóes direcionadas a manutencáo da funcionalidade do

idoso que reside na zona rural considerando seus fato res

associados. É mister a implementacáo da avaliacáo glo

bal do idoso na atencáo primária de forma a ídentificar

as necessidades de saúde, dessa populacáo, e atuar em

consonáncia com as suas especificidades.

CONSIDERAt;:OES FINAIS

As acóes em saúde devern ser implementadas com

intuito de minimizar as dificuldades encontradas pelos

idosos, residentes na zona rural, que afetam a sua saúde e

a QV, com destaque para a participacáo social, Éessencíal

a reflexáo conjunta dos profissionais de saúde da atencáo

primárta, idosos e familiares para a construcáo de estra

tégias que estimulem a organízacao e amplíacao de atí

vidades sociais, favorecendo a intera<;ao na comunidade.

Deve-se ainda, estimular a funcionalidade do ido

so, enfocando a promo<;ao da saúde e preven<;ao de do

en<;as, além da valoriza<;ao da conn.mica<;fio eficaz para a

educa<;ao em saúde. Assim, visa-se mantel' o idoso inde-

902 Rev Rene, Fortaleza, 2011; 12(n. esp.):895-903.

pendente para exccucáo das AVDs e contribuir na re in

sercáo social,

Destaca-se, como limitacáo deste estudo, que em

vírtude do delineamento transversal, nao se pode asse

gurar relacóes irnplicitas de causalidade entre as variá

veis estudadas,
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