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RESUMO 

 

SOUSA, V. L. F. (2018) Suporte social e qualidade de vida de mulheres climatéricas 

coronarianas. Dissertação de Mestrado. (Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo – Programa de Estudos Pós-Graduados em Gerontologia). São Paulo, 2018. 

 

No processo de envelhecimento humano, as modificações são inerentes às fases da 

vida e, no que diz respeito ao envelhecimento feminino, o climatério e, 

consequentemente, a menopausa, constitui um acontecimento que acentua sua 

percepção e/ou autopercepção. A doença coronariana pode se configurar como um 

dos desdobramentos do climatério, comprometendo a qualidade de vida de mulheres 

que se encontram nessa etapa. A Epidemiologia tem mostrado que o enfarto mata 

tanto a mulher quanto o homem e mata mais a mulher no período climatérico. 

Sintomas físicos, problemas emocionais ou relativos ao suporte social podem nele se 

apresentar e impactar negativamente um cotidiano já marcado por acúmulo de papéis 

(profissionais, matrimoniais, cuidadoras). O reconhecimento dessa complexidade de 

eventos, aliada ao fato de que minha atividade profissional como assistente social está 

voltada ao atendimento de mulheres climatéricas coronarianas, incentivou-me a 

pesquisar de que modo questões inerentes ao envelhecimento feminino (com foco no 

climatério e seus desdobramentos) impactam a qualidade de vida e, também, como os 

suportes sociais podem contribuir para um maior bem-estar dessas mulheres. O 

objetivo geral que orientou minha pesquisa foi estudar a relação entre suporte social e 

seu impacto na qualidade de vida de mulheres climatéricas coronarianas atendidas no 

Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (IDPC/SUS). Entre os objetivos específicos, 

destacam-se: estudar o perfil demográfico e socioeconômico dessas mulheres; 

identificar sua autopercepção de qualidade de vida, bem como de seu suporte social e 

analisar de que modo tais variáveis se articulam. Para tal, realizei uma revisão da 

literatura pertinente a essa temática, tomada como base para discutir dados coletados 

em uma pesquisa de campo, realizada com 52 mulheres atendidas no IDPC. Os 

resultados dessa discussão permitiram-me não apenas ratificar minha hipótese inicial 

de que um bom suporte social impacta positivamente na qualidade de vida de 

mulheres nessa etapa, como também indiciar um caminho propositivo para 

potencializar ações sociais como parte fundamental de um projeto para melhorar a 

saúde.  

Palavras-chave: Gerontologia, Envelhecimento Feminino, Climatério, Menopausa, 

Doença Coronariana, Suporte Social e Qualidade de Vida. 

 

 
 
  



 

 

ABSTRACT 

 

SOUSA, V. L. F. (2018) Social support and quality of life of coronary climacteric 

women. Masters degree dissertation. (Pontifical Catholic University of Sao Paulo – 

Postgraduate Program in Gerontology). São Paulo, 2018. 

 

In the process of human aging, the modifications are inherent to the phases of life and 

with respect to female aging, climacteric and  consequently menopause, constitutes an 

event that accentuates their perception and / or self-perception. Coronary heart 

disease can be one of the consequences of the climacteric, compromising the quality 

of life of women who are at this stage. Epidemiology has shown that the heart attack 

kill both the women and the men and kill the women more in the climacteric period. 

Physical symptoms, emotional problems or social support problems may present 

themselves and negatively impact a daily life marked by the accumulation of roles 

(professionals, marriages, caregivers). The recognition of this complexity of events 

coupled with the fact that my professional activity as a social worker is focused on 

attending coronary climacteric women, answered for the interest in researching how 

issues inherent to female aging (focusing on the climacteric and its developments) 

impact the quality of life and also how social supports can contribute to the greater 

well-being of these women.  The general objective that guided my research was 

therefore to study the relationship between social support and its impact on the quality 

of life of coronary climacteric women treated at the Dante Pazzanese Institute of 

Cardiology (IDPC / SUS). Among the specific objectives, the following should be 

highlighted: demographic and socioeconomic profiles, identify their self-perception of 

quality of life; as well as their social support and analyze how these variables are 

articulated. For that, I carried out a literature review pertinent to this topic based on 

data collected in a field survey performed with 52 women attending the IDPC. The 

results of this discussion allowed me not only to ratify my initial hypothesis that a good 

social support positively impacts the women‘s quality of life in this stage, but also to 

point out a propositional way to potentiate social actions as a fundamental part of a 

project to improve health for them. 

 

Key-words:  Gerontology, Female Aging, Climacteric, Menopause, Coronary Disease, 

Social Support and Quality of Life. 

 

 

 

 
  



 

 

LISTA DE ABREVIATURA E/OU SIGLAS 

 

 

CEP – Comitê de Ética em Pesquisa 

DCNT – Doenças Crônicas Não Transmissíveis  

DAC – Doenças do Aparelho Circulatório  

DCV – Doenças Cardiovasculares  

DATASUS – Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

IDPC – Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia 

IOTHCFMUSP – Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

IES – Instituto de Estudos de Saúde Suplementar  

MMRI – Mapa Mínimo de Relações do Idoso 

OMS – Organização Mundial de Saúde  

PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

PEA – Política de Envelhecimento Ativo  

SEADE – Sistema Estadual de Análise de Dados 

TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

QV – Qualidade de Vida  

WHOQOL – BREF World Health Organization Quality of life Instrument  

WHOQOL – OLD World Health Organization Quality of Life Instrument  

 
  



 

 

SUMÁRIO 
 
 
 

INTRODUÇÃO  ...................................................................................................... 10 

CAPÍTULO 1 

SOBRE ENVELHECIMENTO E VELHICE: Problematizando o climatério e a 

singularidade do envelhecimento feminino ........................................................ 16 

1.1. Longevidade: uma questão contemporânea  ................................................... 16 

1.1.1. A Feminização da Velhice  ............................................................................ 25 

1.1.2. O climatério e as doenças cardiovasculares  ................................................ 30 

1.2. Envelhecer, ser velho: questões e algumas direções reflexivas para além de 

dados demográficos, foco na saúde e questões de gênero  ................................... 36 

CAPÍTULO 2 

QUALIDADE DE VIDA NA VELHICE E SUPORTE SOCIAL  ................................ 43 

2.1. Qualidade de vida  ........................................................................................... 43 

2.1.1. Qualidade de vida na velhice  ....................................................................... 52 

2.2. Suporte social e sua importância para qualidade de vida  ................................ 57 

2.2.1. Sobre suporte social e direitos constituídos: o idoso na visão do Estado  ..... 61 

CAPÍTULO 3 

ESCUTANDO MULHERES CARDÍACAS CLIMATÉRICAS: O laço entre suporte 

social e qualidade de vida  ................................................................................... 64 

3.1. Metodologia de Pesquisa ................................................................................. 64 

3.2. Metodologia de Pesquisa ................................................................................. 69 

3.2.1. Análise Estatística  ........................................................................................ 69 

3.2.2. Análise e interpretação dos dados coletados nas entrevistas  ...................... 70 

3.2.2.1. Perfil socioeconômico e demográfico  ........................................................ 70 

3.2.2.2. Suporte Social e Qualidade de Vida   ......................................................... 75 

3.2.2.3. Resultados da aplicação do MMRI   ........................................................... 76 

3.2.2.4. Resultados da aplicação do WHOQOL-BREF  ........................................... 78 

3.2.2.5. Articulação entre Suporte Social e Qualidade de Vida  .............................. 82 

3.2.3. Escutando para além do previsto nos instrumentos  ..................................... 88 

3.2.3.1. Falas excedentes no WHOQOL-BREF  ..................................................... 88 

3.2.4. Entrevistas e o foco voltado para a condição climatérica coronariana  .......... 97 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  ................................................................................. 102 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  .................................................................... 106 

Anexo I – FORMULÁRIO DE PERFIL SOCIOECONÔMICO E DEMOGRÁFICO  ....... 118 

Anexo lI – WHOQOL – BREF  ............................................................................. 120 

Anexo III – MAPA MÍNIMO DE RELAÇÕES  ....................................................... 125 

Anexo IV – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  ............. 128 

 
 
 



10 
 

 
 

INTRODUÇÃO 

 

 

 

Em meu aprendizado e desenvolvimento enquanto um Ser, identifico, 

em minha infância, a presença significativa de pessoas idosas. Elas deixaram 

―marcas‖ que respondem, em grande parte, pelo meu modo de existir. Embora 

meus avós maternos ainda não fossem velhos (60 anos e mais), tive o prazer 

de conviver ao lado deles até os dezenove anos, o que me traz muitas 

recordações prazerosas, seja pelo excesso de carinho dispensado pelo meu 

avô, pelas lembranças de sua habilidade de fazer belíssimas tranças no meu 

cabelo, ou até mesmo pela rigidez de minha avó. O seu rigor e o ―jeito de 

brava‖ só pôde ser entendido por mim mais tarde, quando me dei conta de que 

suas atitudes com os netos (interpretadas como menos carinhosas) eram 

reflexo de sua preocupação com todos para que nos tornássemos pessoas 

com princípios, incutindo em nós os valores da solidariedade e respeito ao 

próximo. Assim foi quando sua concunhada idosa, sem filhos, ficou doente e 

acamada e minha avó envolveu netos e noras para garantir-lhe os cuidados 

diários (banho, alimentação e tarefas domésticas) durante vários meses até 

seu falecimento. 

Os meus avós paternos residiam em outro município, mas o almoço de 

Ano Novo era um convite ―obrigatório‖ e também um momento de encontro 

com tios e muitos primos e primas. Ficávamos lá o dia todo, com muita 

brincadeira e fartura de ―comidas‖ variadas feitas por minha avó. Meu avô nos 

visitava com maior frequência do que minha avó, em razão da distância entre 

sua casa e a dos meus pais, e o cavalo era o seu meio de locomoção. Ambos 

faleceram em torno dos 70 anos, quando eu tinha 13 anos.  

Aos 19 anos, com ensino médio completo e já trabalhando no comércio 

de roupas dos meus pais, comecei a achar que havia poucas oportunidades 

profissionais em minha cidade: na faculdade mais próxima, os cursos 

oferecidos eram para formação de professores, mas eu buscava outra coisa, 

embora estivesse indecisa, às vezes pensava em cursar Administração. Essa 

foi a principal razão de minha ida para o Rio de Janeiro. Ao chegar lá, 



11 
 

 
 

hospedei-me inicialmente na casa de uma tia. É importante registrar que a 

minha avó materna teve grande influência para que meu pai aceitasse a minha 

decisão, pois estava muito resistente. Fiquei por menos de um ano na ―cidade 

maravilhosa‖, onde trabalhei e fiz um curso adicional de Recursos Humanos. A 

saudade de casa era enorme, o que me fez retornar, mas com planos de nova 

mudança para uma outra ―cidade grande‖. 

Em junho de 1989, aos 21 anos, vim para São Paulo, trabalhei desde 

minha chegada, inicialmente na área comercial e de produção, posteriormente, 

em hospital, na área administrativa, e ingressei no Curso de Serviço Social. 

Realizei estágios no hospital privado onde trabalhava, na Delegacia da Mulher 

de Osasco e no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina da USP (IOT-HCFMUSP). Neste último, fiz o Curso 

de Aprimoramento e Especialização em Saúde e fui indicada para uma vaga de 

Assistente Social no Hospital São Paulo assim que concluí esses cursos. 

Adquiri muita experiência profissional nos dois anos que atuei no pronto 

socorro adulto e infantil desse hospital.  

Mas foi no IOT-HCFMUSP, onde ingressei em 1998, que me deparei 

com o universo científico. Ao atender demandas sociais complexas e lidar com 

questões intrigantes, passei a buscar respostas por meio de investigações 

científicas1.  

Em 2007, ingressei, por meio de concurso público, no Instituto Dante 

Pazzanese de Cardiologia onde tive a oportunidade de realizar pesquisas 

científicas1 e, ao longo do tempo, fui me dando conta de que a concepção de 

humanização, na perspectiva ampliada, permite aos profissionais analisarem 

                                                      
1
 Como apontem anterior, a partir das pesquisas realizadas, as demandas sociais advindas das 

afecções ortopédicas já não me eram estranhas. No entanto o ingresso em um Instituto de 
Cardiologia me trouxe profissionalmente um relativo desafio dado a um novo universo de 
afeções que podem impactar com maior ou menor intensidade na vida dos pacientes e suas 
famílias.  Assim como no IOT-HCFMUSP, no IDPC procedi com o mesmo comprometimento 
profissional para melhor entender as questões que envolviam população atendida. Busquei 
compreender os fatores da longa internação, a atuação do Assistente Social em programa 
especifico e na Instituição e identificar as queixas dos pacientes e possíveis soluções dos 
setores/instituição para um atendimento humanizado, conforme preconiza o Ministério da 
Saúde. Pesquisas que foram realizadas entre os anos de 2008 a 2013. Fatores determinantes 
da permanência de pacientes cardíacos internados por mais de dez dias (2008). do assistente 
social em instituição pública de cardiologia discutida no Congresso da Sociedade de 
Cardiologia do estado de São Paulo (2013). 
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os determinantes sociais do processo saúde e doença, as condições de 

trabalho e o modelo assistencial e de gestão. Nessa direção, entendi que cabe 

aos profissionais desencadearem um processo de discussão, com a 

participação dos usuários, para a revisão do projeto da unidade de saúde, das 

rotinas dos serviços e, consequentemente, ruptura com o modelo tradicional 

centrado na doença. 

Em minha trajetória profissional, adquiri a preocupação com a 

identificação dos fatores que interferem na saúde, bem como na satisfação 

com a qualidade de vida das pessoas. Meu olhar sempre esteve voltado para o 

ser inserido em um determinado contexto social, levando em conta os 

significados de suas experiências nas demandas singulares decorrentes de sua 

condição de saúde. Além disso, sempre me pautei pelo compromisso de 

pensar possibilidades de mediação para a educação e atuação profissional 

numa proposta interdisciplinar. É, enfim, nessa perspectiva que o projeto desta 

dissertação foi se delineando. 

Escolhi focalizar a temática do envelhecimento feminino, levando em 

consideração uma realidade com a qual fui confrontada em meu trabalho no 

Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (IDPC): entre as mulheres, as 

doenças cardiovasculares (DCV) permanecem como a principal causa de 

morte em vários países. Seja nos Estados Unidos da América, seja no Brasil, 

tal acontecimento ocorre especialmente quando as mulheres atingem idade 

superior aos 50 anos de idade (PETISCO, 2014). Por causa dos estrógenos, a 

mulher é ―protegida‖ contra a doença cardiovascular até o período anterior à 

menopausa, razão pela qual, com exceção do fator genético, ela tende a 

manifestar-se dez anos mais tarde que no homem.  

No que diz respeito ao processo de envelhecimento feminino, cabe 

ressaltar que nele se apresenta um período marcado pelo ciclo menstrual, o 

denominado ―período fértil‖, tendo em vista sua associação com a função 

reprodutiva humana2. Sua ausência constitui um importante marcador, na idade 

                                                      
2
 Sabe-se que a menstruação já não é a única condição para a procriação. Nas situações de 

infertilidade, a reprodução assistida assegura a reprodução humana. No Brasil, o Conselho 
Federal de Medicina (CFM), no uso das atribuições conferidas pela Lei nº 3.268, de 30 de 
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adulta, de início de outro período, o climatério, historicamente alvo de 

referências negativas e estigmatizantes (TRENCH e MIYASHIRO, 2012), 

principalmente na sociedade ocidental. Segundo Freitas et al. (2016), uma 

degradação da existência aí se impõe pela via do preconceito de idade, o que 

pode ocasionar angústia, ansiedade e depressão. 

Vale assinalar que mulheres coronariopatas não eram consideradas em 

risco pela Epidemiologia até muito recentemente, mas observou-se que 

atualmente aumentou o número de óbitos, especialmente em grandes centros 

urbanos. Sabe-se, ainda, que a doença isquêmica do coração é grave e 

quando não mata, invalida em muitas dimensões. Trata-se de uma doença que 

chega silenciosa e progressivamente, tendo muitas vezes como sinal o enfarte 

fulminante. Tendo em vista que ela é frequentemente assintomática, a adesão 

a tratamentos preventivos é bastante comprometida, sendo intimamente 

relacionados a hábitos considerados saudáveis, tais como alimentação 

balanceada e realização de atividade física, entre outros.  

A mulher frequentemente exerce grande influência positiva na adesão a 

tais hábitos, mas é no climatério que geralmente ela tem um cotidiano 

complicado, seguramente acumulando papéis profissionais, matrimoniais e, 

muitas vezes, de cuidadoras. Essa complexidade de eventos se apresentou 

com força em meu cotidiano profissional como assistente social na área da 

saúde. Em razão de atender mulheres com esse perfil, senti a necessidade de 

investigar de que modo questões específicas que marcam o seu processo de 

envelhecimento podem impactar qualitativamente em sua vida, tanto do ponto 

de vista subjetivo, como social.  

Parti da hipótese de que as mulheres climatéricas cardíacas que têm 

bom suporte social apresentam melhor satisfação com a saúde e melhor 

qualidade de vida. É exatamente por isso que o objetivo geral deste trabalho foi 

                                                                                                                                                            
setembro de 1957, alterada pela Lei nº 11.000, de 15 de dezembro de 2004, regulamentada 
pelo Decreto nº 44.045, de 19 de julho de 1958, e pelo Decreto nº 6.821, de 14 de abril de 
2009, considera a infertilidade humana um problema de saúde, com implicações médicas e 
psicológicas, e, no anseio de superá-la, assegura que as técnicas de reprodução assistida (RA) 
têm o papel de auxiliar na resolução dos problemas de reprodução humana, facilitando o 
processo de procriação. Adota as normas éticas para a utilização das técnicas de reprodução 
assistida por meio da Resolução CFM nº 2.121/2015. 
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estudar a relação entre suporte social e qualidade de vida de mulheres 

climatéricas coronarianas, ou seja, investigar como o sistema de suporte social 

(família, amigos, comunidade e sistema de saúde/social) produz impacto na 

qualidade de vida dessas mulheres, com a finalidade de subsidiar profissionais 

que atuam em atenção à saúde da mulher numa perspectiva gerontológica.  

Entre os objetivos específicos destacam-se: caracterizar o perfil 

demográfico e socioeconômico da mulher cardíaca climatérica, atendida no 

ambulatório de coronária do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, por 

meio de formulário com perguntas estruturadas especificamente para este fim; 

investigar se tais mulheres têm queixas específicas acerca da fase climatérica; 

identificar a taxa de qualidade de vida, por meio dos instrumentos World Health 

Organization Quality of Life Instrument (WHOQOL-BREF) e avaliar o suporte 

social percebido utilizando o Mapa Mínimo de Relações do Idoso (MMRI); 

relacionar o suporte social com as variáveis de qualidade de vida.  

Para atingir esses objetivos, realizei uma revisão bibliográfica que 

envolveu e articulou questões relativas ao processo de envelhecimento, 

velhice, envelhecimento feminino, menopausa e climatério, tanto no campo da 

Gerontologia, como da Geriatria. Consultei, ainda, a literatura que se refere ao 

tema em outras vertentes da área de Medicina, em especial, da Cardiologia, 

bem como de áreas afins relacionadas à temática desta investigação (Capítulo 

I). Ainda no âmbito da incursão bibliográfica pertinente à reflexão que aqui 

encaminhei, detive-me em autores cujo foco do trabalho é a problematização 

do suporte social nas condições de vida e saúde de idosos (Capítulo 2). 

Explorei alguns sistemas de suporte social formal e informal para a promoção 

de saúde (serviços e programas de atenção à saúde, voltados ao atendimento 

da população idosa) e as redes de relacionamento entre membros da família, 

amigos e vizinhos, respectivamente.  

Além da revisão bibliográfica, realizei uma pesquisa de campo que 

envolveu 52 mulheres com idade entre 51 e 65 anos. Minha opção 

metodológica foi pela abordagem quanti-qualitativa. Comprometi-me em 

discutir e articular os dados obtidos com a aplicação dos seguintes 

instrumentos: Mapa Mínimo de Relações Sociais do Idoso (MMRI) e o World 
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Health Organization Quality of Life Instrument (WHOQOL-BREF). Além disso, 

também tomei para análise as falas que espontaneamente se apresentaram 

quando da aplicação dos mesmos. Isso significa que lhes conferi o estatuto de 

dados que interessavam a tal estudo (mesmo que não previstos pelos 

instrumentos antes referidos). Escutar além do previsto nos instrumentos 

referidos respondeu, ainda, pela realização de entrevistas semidiretivas com 

duas das mulheres que aceitaram participar da pesquisa de campo. O 

cruzamento desses dados constitui o eixo central da reflexão encaminhada no 

capítulo 3. Seu resultado possibilitou-me tecer algumas considerações finais 

que incluem uma direção propositiva para o serviço de saúde no qual 

desempenho minha atividade profissional.  
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CAPÍTULO 1 

SOBRE ENVELHECIMENTO E VELHICE:  

Problematizando o climatério e a singularidade do 

envelhecimento feminino 

 

 

1.1.  Longevidade: uma questão contemporânea 

Prevê-se que nas próximas décadas haverá um significativo aumento do 

número de idosos na maioria dos continentes. Segundo a Organização das 

Nações Unidas (ONU), no ano de 2015, o planeta contava com 7,3 mil milhões 

de pessoas, com previsão de que esse quantitativo aumentará, em 2030, para 

8,5 mil milhões; em 2050, para 9,7 mil milhões e, em 2100, excederá os 11,2 

mil milhões. Com essa tendência crescente, a expectativa é a de que o número 

de pessoas com 60 anos ou mais deve dobrar em todo mundo até 2050 e 

triplicar até 2100, quando poderá atingir 23,6% da população mundial (ONU, 

2015).  

No Brasil, em 1940, os idosos com mais de 60 anos representavam 

4,1% da população total; em 2000, esse número mais que duplicou, chegou a 

8,6%. Em 2010, quando a população total era de 190.755.199 milhões de 

pessoas, 20.590.599 milhões eram de idosos, ou seja, 10,8% da população 

total. Dos 204,4 milhões de habitantes, em 2015, 14,3% eram de idosos, 

crescimento que ocorreu em todos os grupos etários de idosos (de 60 a 64 

anos, de 65 a 69 anos, de 70 a 74 anos, de 75 a 79 anos e de 80 anos ou 

mais). Atualmente, 8,46% de idosos estão na faixa etária acima de 65 anos. 

Estima-se que, em 2030, esse contingente será de 13,44% e, em 2050, de 

18% (IBGE, 2017). 

Por essas razões, muitos trabalhos científicos, entre os quais incluo esta 

dissertação, apresentem reflexões acerca dos dados demográficos atuais 
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associados às previsões de aumento da longevidade no mundo. Afinal, tal 

fenômeno tem chamado a atenção dos pesquisadores por envolver, 

necessariamente, mudança de padrão etário até em países subdesenvolvidos 

e, consequentemente, inúmeros desafios para diferentes culturas e suas 

organizações sociais.  

Do que se tem recolhido de resultados das investigações científicas, 

pode-se afirmar que o envelhecimento populacional mundial pode ser explicado 

levando-se em conta a relação entre taxas de fecundidade3 e de mortalidade. 

De acordo com Alves (2014, p. 224) em toda a história da humanidade, o maior 

número de crescimento da população ocorreu no século XX, quando passou de 

1,6 bilhão de habitantes em 1900 para 6 bilhões em 2000. Porém, a taxa de 

fecundidade que estava em torno de cinco filhos por mulher, em meados do 

século XX, começou a declinar a partir de 1965 e, na virada do milênio, chegou 

a 2,53. A queda da fecundidade mundial foi de 31,5% a partir da segunda 

metade do século XX e de 18% nos primeiros 20 anos do século XXI. Estima-

se que, para o quinquênio 2045 a 2050, ela seja de 2,24 filhos por mulher e 

atinja o patamar de 2,0 filhos por mulher entre 2095 e 2100 (BORGES et al., 

2015). 

No que diz respeito à taxa de fecundidade no Brasil, observou-se um 

crescimento entre as décadas de 1940 a 1960, em que se constatou 

respectivamente 6,16 filhos por mulher, em seguida 6,21 e 6,28. Já nos anos 

de 1970, ela foi de 5,76; em 1980, 4,35 e, em 1991, 2,89 (IBGE, 2010). Esse 

declínio acentuado tem evoluído, conforme análise que consta do relatório do 

censo de 2010, em que se lê que a taxa de fecundidade referente ao ano de 

2000 era de 2,39 e que, no mesmo ano do censo, atingiu 1,87. Ainda neste 

mesmo documento encontra-se a projeção de que em 2015 atingiríamos 1,72 

filhos por mulher (IBGE, 2013).  

Sobre a mortalidade, observa-se mundialmente um declínio, tal como 

assinalado no relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) que revela a 

queda do número de mortes de crianças com menos de cinco anos de 12,7 

                                                      
3
 Taxa de fecundidade refere-se ao número de filhos que as mulheres têm, em média, ao longo 

de sua vida reprodutiva.  
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milhões por ano em 1990 para 5,9 milhões em 2015. Esse declínio representa 

53%, sendo quase metade associada à subnutrição. Do total, 45% dos óbitos 

registrados ocorrem nos primeiros 28 dias de vida, apontados como principais 

causas: prematuridade, pneumonia, complicações durante o parto, diarreia e 

malária. Os dados desses 25 anos são referentes a 62 países que 

conseguiram reduzir o índice em dois terços, ao passo que 74 tiveram redução 

de pelo menos metade (OMS, 2015).  

De acordo com Ferreira (2012), em nível mundial, habitualmente 

considera-se a taxa de mortalidade elevada quando excede os 30%, moderada 

quando se situa entre os 15% e os 30% e baixa quando é abaixo dos 15%. A 

mortalidade da população em geral está relacionada com a subnutrição que é a 

responsável principal pelas taxas de mortalidade mais elevadas, nos países em 

desenvolvimento, já nos países desenvolvidos, as principais causas de 

mortalidade são os tumores, as doenças do sistema circulatório e as doenças 

do sistema respiratório.  

Infere-se que as taxa de mortalidade infantil4 da população mundial, ao 

longo dos anos, tem diminuído e pode estar associada a melhores condições 

de vida da maioria das populações, sobretudo na melhoria de cuidados na 

saúde, desenvolvimento tecnológico e crescimento econômico, tanto nos 

países desenvolvidos quanto naqueles em desenvolvimento. Mas, 

especificamente nos primeiros 28 dias de vida, a taxa dos óbitos ainda continua 

alta, demonstrando que as condições sanitárias e socioeconômicas desses 

países merecem atenção no sentido de adoção de políticas e estratégias 

apropriadas 

No Brasil, a taxa de mortalidade total, outro ponto importante para dar 

visibilidade à transição demográfica em curso, apresentou um grande declínio 

entre 1950 a 19705, que desde então vinha caindo em pequenas proporções. 

                                                      

4 A taxa de mortalidade infantil é o número de crianças que morrem no primeiro ano de vida, 

por cada mil crianças nascidas, durante o período de um ano. Também pode ser calculada com 
a morte de crianças com menos de cinco anos. 
5
 Não sem razão, Tardioli et al. (2017) atentaram para o fato de que a taxa de crescimento de 

3% entre as décadas de 1950 e 1970 deveu-se à alta fecundidade no período e à redução 
contínua da mortalidade, especialmente nas idades mais avançadas.  
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Em 1940, a mortalidade era de 25%; em 1950, 21%; em 1960, 13% e, em 

1970, 9%. Embora com redução contínua, entre as décadas de 1970 a 1990, 

houve uma expressividade menor, haja vista que a taxa de mortalidade em 

1991 foi 7,7%. Esse panorama continuou no século XXI, se consideramos que 

em 2000 a taxa bruta de mortalidade representou 6,67% e, em 2017, 6,15%. 

Contudo, as projeções para 2030 são de que a taxa seja de 7,31%6 (IBGE, 

2017). 

Para além dos números brutos, pode-se afirmar que, no Brasil, as 

mudanças e os determinantes dos níveis e padrões de mortalidade foram 

obtidos com a incorporação às políticas de saúde pública, com os avanços da 

medicina, que incluem, por exemplo, a descoberta dos antibióticos no combate 

às enfermidades infectocontagiosas, o que levou o país a experimentar uma 

primeira fase de transição demográfica, já que desde o século XIX até meados 

da década de 1940, prevaleciam altas taxas tanto de natalidade, quanto de 

mortalidade. A redução das taxas de mortalidade nos países hoje chamados 

desenvolvidos levou aproximadamente 100 anos, no entanto, no Brasil, ela 

reduziu-se pela metade em apenas 20 anos (entre 1940 e 1960). Para os 

estudiosos, esses dados, característicos de países subdesenvolvidos, mostram 

que é possível diminuir muito os níveis de mortalidade sem que sejam 

necessárias inversões do nível de desenvolvimento econômico do País 

(ALBUQUERQUE, 2015). 

Segundo Vallin e Meslé (2004), a inovação médica, especialmente na 

denominada ―Era Pasteur‖7, com imunização8, uso de antibióticos associados 

ao estabelecimento dos sistemas de seguridade social, proporcionou à 

sociedade industrial moderna uma proteção quase que total contra a maioria 

das causas de morte por doenças infecciosas. No Brasil, por exemplo, na 

segunda metade do Século XX, com o início do processo de transição 

epidemiológica, a mortalidade por doenças infecciosas, respiratórias e 

                                                      
6
 Razões para tal inversão de tendência de decréscimo será explicada mais adiante.  

7
Louis Pasteur, além de ter descoberto a etiologia de várias doenças, desenvolveu a vacina 

contra raiva, em 1885. 
8
 As vacinas são imunobiológicos utilizados para indução artificial de resposta imunológica 

(produção de anticorpos) a um agente infeccioso (antígeno), que simule a da infecção natural, 
com pouco ou nenhum risco para seu receptor.  
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parasitárias começaram a perder importância, levando-se em conta que 

também outros fatores contribuíram para a diminuição do nível da mortalidade, 

tais como aumento da renda, do nível de escolaridade e da proporção de 

domicílios com saneamento.  

Albuquerque (2015) afirma que, ao longo das últimas décadas, diversas 

ações foram introduzidas com o propósito de reduzir tanto a mortalidade infantil 

quanto a mortalidade nas demais idades, já havendo campanhas de vacinação 

desde 1973, com o Programa Nacional de Imunizações (PNI), voltada à 

população de crianças, adolescentes, adultos, idosos e indígenas. É importante 

mencionar que antes do PNI já eram realizadas ações de imunização, haja 

vista a erradicação da varíola em 19719. Portanto, entre as décadas de 1950 e 

1980, surgiram as vacinas poliomielite, influenza, sarampo, caxumba, rubéola, 

Hepatite A e Hepatite B e coqueluche. (FERREIRA et al., 2003). Outro fator 

que tem contribuído na redução de mortalidade é a atenção ao pré-natal, 

aleitamento materno, e a existência de agentes comunitários de saúde e a 

criação do Programa Saúde da Família em 1994, sobretudo com o advento do 

Sistema Único de Saúde (SUS)10.  

Como é possível verificar, o PNI tem demonstrado êxito em suas ações 

realizadas por meio de campanhas de vacinação voltada à população nos 

últimos anos, mesmo com algumas doenças praticamente extintas como, por 

exemplo, sarampo e poliomielite. Em 2011, com o intuito de continuidade da 

eliminação do sarampo, 98,5% das crianças de um a sete anos de idade foram 

imunizadas e no ano de 2012, 98,9% das crianças menores de cinco anos 

foram vacinadas contra a poliomielite. A preocupação também é relevante para 

as pandemias, a exemplo da influenza no ano de 2010, quando foram 

vacinados 97 milhões de brasileiros e continua em situação sazonal, conforme 

Domingues e Teixeira (2013, p. 12). 

Ainda sobre a vacinação, além dos grupos e da população mencionada, 

conforme condições epidemiológica, regionais e locais, no Brasil há ação 

                                                      
9
 No Brasil o último caso registrado da varíola data de abril de 1971. Sobre esse assunto, ver 

Domingues e Teixeira (2013). 
10

 Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe dentre outras providências, sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde. 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=21462
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=21463
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=21464
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/calen_indio_ena2010_tabelas.pdf
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.080-1990?OpenDocument
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especial voltada a viajantes, cujo objetivo é fortalecer a vigilância em saúde, 

prevenção e controle de doenças (FRANCO NETTO et al., 2017). 

Enquanto os fatores e as ações mencionadas anteriormente resultaram 

na diminuição dos níveis de mortalidade, favorecendo o aumento da 

expectativa de vida dos brasileiros, mortes prematuras associadas a causas 

externas ou violentas como homicídios, suicídios, acidentes de trânsito, 

afogamentos, quedas acidentais etc., a partir de meados da década de 1980, 

passaram a desempenhar um papel de destaque, de forma negativa, no que se 

refere às taxas de mortalidade por idade, sobretudo adultos e jovens do sexo 

masculino. 

Mais adiante voltarei minha atenção especificamente às principais 

causas atuais de morte entre idosos. No que diz respeito aos denominados 

―idosos jovens‖ (60 a 69), constatou-se, por exemplo, que, em 2013, as 

doenças isquêmicas do coração se destacaram. Elas foram da ordem de 

165/100.000 e, no conjunto, 81% delas referiam-se ao infarto do miocárdio e 

doenças cerebrovasculares. Desse total, resultaram 56,2 mil óbitos. Portanto, 

as doenças isquêmicas do coração e doenças cérebro-vasculares 

corresponderam a 21% de todos os óbitos. Vale dizer que as doenças 

cardíacas (insuficiência cardíaca, cardiomiopatias, hipertensão arterial, embolia 

pulmonar e arritmias) provocam 15,4 mil óbitos de idosos. Ainda é importante 

mencionar que, na faixa de idade dos idosos jovens, a taxa de mortalidade de 

mulheres, cuja causa é enfarto agudo do miocárdio, chega a ser o dobro em 

relação aos homens (CHAIMOWICZ, 2016, p. 70).  

Entre os octogenários (80 anos ou mais), as doenças circulatórias 

também representam a principal causa de morte, nesta população, as doenças 

cérebro-vasculares superam as doenças isquêmicas do coração, sendo 12% e 

9%, respectivamente. A causa da mortalidade dos mais velhos é a insuficiência 

cardíaca, com maior representatividade se comparamos aos idosos jovens, 7% 

contra 5%. Algumas doenças circulatórias como hipertensão arterial, embolia 

pulmonar e arritmias provocam 15,4 mil óbitos, sendo as taxas mais elevadas 

entre as mulheres (CHAIMOWICZ, 2016, p. 75). 
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Para Flávio Chaimowicz, algumas razões explicam as elevadas taxas de 

mortalidade nos octogenários comparados aos idosos jovens, uma delas é que 

a letalidade de doenças, tais como pneumonia e insuficiência cardíaca, 

aumenta em razão de problemas comuns em idosos mais velhos. A redução da 

reserva renal, polifarmacia, iatrogenias e manifestações clínicas atípicas 

modificam o quadro clínico e retardam o diagnóstico; outro fator importante é a 

dificuldade de acesso ao tratamento nessa faixa etária, que se percebe pela 

taxa elevada de mortes sem assistência médica, registradas como causas de 

mal definidas. As mortes de octogenários referem-se quase que 

especificamente a morte de mulheres, já que, no Brasil, para cada 100 

mulheres muito idosas existem pouco mais de 50 homens.  

Entre os idosos, em geral, a maioria das mortes acontece como 

complicações de doenças, cuja prevenção e controle têm custos reativamente 

baixos e não envolvem procedimentos tecnológicos complexos. Muitas delas 

são provocadas por hábitos de vida deletérios11, sendo a maioria delas as 

neoplasias, o diabetes e as cardiopatias, que poderiam ser adiadas, prevenidas 

ou detectadas em estágios ainda suscetíveis de cura (CHAIMOWICZ, 2016). 

Com o crescimento do segmento populacional de idosos e as evidências 

epidemiológicas sobre o caráter evitável das mortes prematuras por doenças 

crônicas, alcançadas pela promoção e adesão de hábitos saudáveis, redução 

do consumo do fumo e álcool, prevenção da gravidade da doença, por meio do 

controle regular, seja pelos avanços na tecnologia e no conhecimento médico, 

aumentam os argumentos para que se atente para o conceito de evitabilidade 

da mortalidade (KAPUSTIN, 2010 apud KANSO et al., 2013). A classificação da 

evitabilidade de uma causa de morte, bem como as medidas e políticas de 

redução desta dependem dos conhecimentos e avanços da medicina, do 

desenvolvimento de novas tecnologias e de abordagens da saúde pública 

(NOLTE, 2004 apud KANSO et al., 2013).  

                                                      
11

 A literatura sobre o termo hábitos de vida deletérios refere-se à repetição de um hábito que é 

capaz de prejudicar a saúde, como exemplo o tabagismo e o consumo de álcool. 
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Considerando os estudos de Kanso et al. (2016) e Chaimowicz (2016) 

acerca de ―mortes evitáveis‖ e ―doenças evitáveis‖, observa-se que a 

mortalidade no seguimento populacional idoso pode ser reduzida com 

prevenção, tratamento, diagnóstico precoce e adoção de tecnologias 

apropriadas. A respeito da tecnologia moderna, esta pode influenciar 

positivamente sobre a saúde dos idosos, no sentido de prolongar a vida e 

reduzir os níveis de incapacidade funcional. As ações de prevenção das 

―doenças evitáveis‖ possibilitam a redução de internações e contribui para a 

redução dos custos com a saúde pública e principalmente a melhor qualidade 

de vida dos idosos. 

Em relação aos dados apresentados anteriormente, é importante 

observar que os idosos brasileiros que hoje estão com idade entre 60 e 85 

anos são os sobreviventes da elevada mortalidade infantil por doenças 

infecciosas em meados do século XX, ou seja, na idade adulta, entre 30 ou 40 

anos, sobreviveram, entre 1960 e 1995, ao deficitário atendimento na área da 

saúde que ainda não beneficiava igualitariamente a todos, pois não havia 

diagnóstico precoce e controle de hipertensão, dislipidemia12 e diabetes, entre 

outras doenças. Eles são a razão para que se entenda que, a partir da segunda 

metade do século XX, se tenha aumentado a expectativa de vida da população 

brasileira em 11 anos, em que o homem vive atualmente em média 74 anos, e 

a mulher, aproximadamente 77 anos.  

Além disso, estudos recentes têm mostrado um significativo aumento da 

longevidade entre pessoas muito velhas, ou seja, acima dos 80 anos. Nessa 

perspectiva, Veras (2003) apontou que cada vez mais se atingirá a idade de 

90-95 anos ou até mesmo que em décadas próximas, uma pessoa possa viver 

em torno de 120-130 anos. O desafio no campo de políticas públicas será, 

especialmente no Brasil, não apenas garantir a continuação do aumento da 

esperança de vida, mas também de redução do número de anos sem saúde 

(CAMARANO e KANSO, 2016). Isso exige um planejamento do sistema de 

seguridade social, que envolve saúde, previdência e assistência social. 

                                                      
12

 Dislipidemia é o aumento da taxa de lipídios (gordura) no sangue e representa um importante 
fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. 
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Resumindo o quadro delineado até o momento, trago à cena a seguinte 

conclusão de Chaimowicz et al. (2013, p. 27) sobre as três mudanças básicas 

que caracterizam o envelhecimento da população brasileira, que são: 

1) substituição das doenças transmissíveis (doenças 
infecciosas) por doenças não transmissíveis e causas 
externas13 dentre as primeiras causas e morte. 
2) deslocamento da maior carga de morbimortalidade14 dos 
grupos mais jovens (mortalidade infantil) aos grupos mais 
idosos; e  
3) transformação de uma situação em que predomina a 
mortalidade para outra em que a morbidade (doenças crônicas) 
é dominante. 

 

Para finalizar a discussão deste item, faço ainda uma última incursão na 

literatura a ele pertinente. Para isso, considero a seguinte afirmação de 

Camarano e Kanso (2009, p. 10):  

O processo de envelhecimento é muito mais amplo que uma 
modificação de proporções e determinada população, pois 
altera a vida dos indivíduos, as estruturas familiares, a 
demanda por políticas públicas e a distribuição de recursos na 
sociedade. 

 

Tendo em vista essas mudanças, a Organização Mundial de Saúde, a 

partir dos anos 90, passou a utilizar o conceito de ―Envelhecimento Ativo‖ para 

incluir, além dos cuidados com a saúde, outros fatores que afetam o 

envelhecimento (OMS, 2005). Ela o fez por entender que esses últimos são de 

vital importância na determinação de uma experiência de vida positiva para o 

vivente humano. Assim, uma vida mais longa deveria ser acompanhada de 

oportunidades contínuas, além de participação e segurança. Não sem razão, 

tal abordagem baseia-se no reconhecimento dos direitos humanos das 

pessoas mais velhas e nos princípios de independência, participação, 

dignidade, assistência e autorrealização. O significado da palavra ―ativo‖ então 

está associado não somente à capacidade de se manter fisicamente ativo ou 

                                                      
13

 Causas externas incluem as mortes por homicídios, suicídios, acidentes de trânsito e de 
trabalho, entre outras. 
14

 Morbimortalidade reflete o peso do conjunto de doenças e óbitos sobre o sistema de saúde. 
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de fazer parte da força de trabalho, mas de permanecer participando nas 

questões sociais, econômicas, culturais, espirituais e civis.  

De tal modo, o envelhecimento ativo tornou-se uma proposta de política 

mundial cujo objetivo principal é aumentar a expectativa de uma vida saudável 

e com qualidade para todas as pessoas, inclusive as que são frágeis, 

fisicamente incapacitadas e que requerem cuidados especiais. Cabe enfatizar 

que à medida que a pessoa envelhece, a qualidade de vida é determinada 

pelas habilidades de autonomia e independência. No âmbito desta política,  

[...] considera-se autonomia a habilidade de controlar, lidar e 
tomar decisões pessoais sobre como se deve viver 
diariamente, de acordo com suas próprias regras e 
preferências; já a independência seria a habilidade de executar 
funções relacionadas à vida diária – ou seja, a capacidade de 
viver independentemente no seu meio com ou sem ajuda de 
outros. (WHO, 2005, p.14)  

 

Para Lemos e Medeiros (2016), um dos marcadores mais significativos 

de uma velhice saudável é a manutenção da funcionalidade, o que abrange 

várias dimensões e envolve desde seus determinantes até intervenções, 

visando a otimizar potencialidades. Tanto a detecção precoce das disfunções 

físicas é essencial para melhorar a qualidade de vida, como o planejamento do 

suporte social. Ambos são considerados fundamentais para a manutenção do 

idoso como participante das dinâmicas sociais, usufruindo de sua autonomia e 

independência pelo maior tempo possível. As temáticas ―qualidade de vida‖ e 

―suporte social‖ serão abordadas com maior profundidade no capítulo seguinte. 

 

1.1.1. A Feminização da Velhice 

O processo de transição demográfica e epidemiológica, mencionada no 

item anterior, também trouxe à luz outro fenômeno de dimensão mundial, que é 

a feminização da velhice. Alguns dados são contundentes neste sentido, em 

1900 (início do século XX), na Europa e América do Norte, as mulheres viviam 

em média de dois a três anos mais que os homens. Na França, atualmente, 

elas vivem oito anos mais que os homens e, no Japão, quase sete anos mais. 
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No Brasil, em 1950, existiam aproximadamente 100 homens para cada 100 

mulheres na faixa de 65 a 69 anos; já, em 2000, houve um decréscimo, eram 

somente 81 homens para cada 100 mulheres. Estima-se que, em 2020, a 

proporção decrescerá ainda mais chegando a 78 homens para cada 100 

mulheres. Quando se volta o olhar para a etapa acima dos 80 anos e mais em 

âmbito mundial, prevê-se que até 2020 serão 51 homens para cada 100 

mulheres (CAMARANO e KANSO, 2009 apud CHAIMOWICZ et al., 2013). 

No que dizem respeito à caracterização do contingente idoso feminino 

no Brasil, estudos mostram que se trata de uma população tipicamente urbana 

CAMARANO (2003) apud CAMARANO et al., 2016a, com uma grande 

proporção de mulheres morando sozinha (18%) ou residindo em casa de 

parentes (13%) (PNAD, 2013). Em instituições de longa permanência, as 

mulheres representavam, em 2010, 57,6% dos internos (CAMARANO et al., 

2016b).  

Em relação ao gênero15, portanto, predomina na contemporaneidade o 

aumento do contingente do sexo16 feminino. Características distintas 

relacionadas aos padrões de comportamentos dos homens a respeito da 

exposição a riscos e doenças têm sido consideradas fatores importantes para 

explicar a maior incidência de mortalidade entre eles. Mas não se deve 

esquecer, segundo Chaimowicz (2016), que há falta de programas de saúde de 

grande alcance para homens, ao contrário do que ocorre para crianças, 

mulheres e idosos. Também não se pode marginalizar o fato de que a visita 

mais frequente das mulheres aos centros de saúde, antes de refletir um pior 

estado de saúde, representam oportunidades de diagnóstico precoce de várias 

doenças.  

Nesse sentido, a mulher é beneficiada na atividade de pré-natal, quando 

engravidam, e por adesão aos métodos de rastreamento de neoplasias. Tal 

fato foi observado a partir do século XX, com o declínio na mortalidade materna 

perinatal e por câncer de útero, mas a vantagem da população feminina sobre 

                                                      
15

 O conceito de gênero (feminino e masculino) é uma construção social. Nessa construção, as 
sociedades definem o que consideram ser um comportamento adequado às mulheres, ou seja, 
ao feminino, e o comportamento adequado aos homens, ou seja, ao masculino. 
16

 Sexo refere-se ao aspecto biológico (macho e fêmea).  
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a masculina é parcialmente atenuada pela maior prevalência de demências, 

depressão e dependência funcional (CHAIMOWICZ, 2016). 

Cabe não marginalizar a determinação biológica, mesmo que se 

considere que o diferente padrão de mortalidade encontre explicação em 

afirmações, tais como a que se segue: 

[...] a exposição dos homens a fatores como a violência, 

acidentes, álcool e fumo, aos acidentes de trabalho e 
homicídios; e ao aumento da mortalidade associada à 
neoplasia de próstata, doenças tabágicas e doenças 
cardiovasculares. (CHAIMOWICZ, 2016, p. 66) 

 

Sobre isso, deve-se ter em mente que: 

[...] pela expressão de uma diferença biológica entre os 
sexos, identificado no par de cromossomos XY, que 
determina o sexo masculino, uma versão diminuída do par 
XX do sexo feminino, o que reduziria o homem à porção 
côngrua. [...] se ocorre uma mutação num dos genes do 
cromossoma X, na mulher, esta mutação restará, o mais 
frequentemente, sem incidência, pois o segundo 
cromossoma X permite uma compensação; já no homem, ao 
contrário, todos os genes específicos ao seu único 
cromossoma X irão se exprimir, mesmo que sejam 
deletérios. (VALLIN, 2004, p. 17).  
 
 

Na perspectiva da biologia, no que concerne ao humano em situações 

de alteração dos genes no sexo masculino identificado pelo cromossomo XY, 

lhe é tirada a possibilidade de reparação, já que o cromossomo Y tem pouca 

habilidade no desempenho dessa função; ao contrário do sexo feminino que 

possui dois cromossomos XX, o segundo cromossomo X tem a capacidade de 

possibilitar compensação. Desta forma, as alterações genéticas podem ser 

uma das explicações de os fetos masculinos terem maior risco de abortamento, 

além de representarem natimortalidade em maior quantidade, na maioria dos 

países (CHOR, et al., 1992, p. 247).  

Sobre os possíveis fatores de coerência com a longevidade, existem 

mais de mil afecções ligadas ao cromossomo X, mas nem todas são de ordem 

masculina, o cromossomo Y também pode ser fonte de compensações. No 

entanto, sobre a evidência da vantagem feminina, tudo leva e crer que o par de 
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cromossomos XX desempenha um papel importante na defesa do organismo 

contra lesões oxidantes ocasionadas por radicais livres, garantindo a replicação 

de enzimas de reparação ou recuperação, função que o cromossomo Y é bem 

menos apto a desempenhar. Além disso, é no cromossomo X que se encontra 

o gene que permite fabricar a enzima G6PD, que desempenharia um papel 

importante na regeneração das células (CHESNAIS, 1997 apud VALLIN, 2004). 

Essas duas linhas de pensamento possibilitam o reconhecimento de que 

a interseção entre envelhecimento e gênero decorre da própria diversidade da 

experiência humana, em que fatores biopsicossociais estão em causa. Além do 

biológico, é sempre bom lembrar que ―com exceção da classe social, o sexo, a 

idade cronológica e a cor estão inscritas no corpo e na cultura como gênero, 

geração e etnia‖ (BASSIT et al., 2016, p. 1535). Assim, é preciso considerar 

que:  

[...] a múltipla pertinência do sujeito é significativa para os 
processos de subjetivação e de identificação, uma vez que a 
maneira pela qual o sujeito vive a sua vida está atrelada a 
múltiplos vínculos de sua existência, o que possibilita dizer da 
similitudes e diferenças de vivencias no interior de cada uma 
dessas categorias sociais [...]. O envelhecimento para aquele 
que envelhece é um processo heterogêneo vivenciado de 
modo diversificado em função da múltipla determinação do 
sujeito. (p.1536) 

 

É possível extrair disso que a experiência do envelhecimento é distinta 

não apenas quando comparamos homens e mulheres, mas dentro da própria 

categoria de gênero nas quais estão alocados. Por essa razão, no item acerca 

do climatério e das doenças cardiovasculares, vou me ater a uma reflexão 

sobre o processo de envelhecimento e seu impacto subjetivo, o que implica 

reconhecer que a velhice é uma experiência de vida muito singular. Antes 

disso, destacarei que o esse processo é diretamente influenciado por contextos 

sociais, culturais e históricos:  

A produção social da existência, em todas as sociedades 
conhecidas implica intervenção conjunta dos dois gêneros, o 
masculino e o feminino, cada um dos gêneros representa uma 
particular contribuição na produção e reprodução da existência 
[...]. A sociedade estabelece uma responsabilidade na 
produção social da existência, que são alheias as vontades das 
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pessoas, sendo que os critérios desta distribuição são sexistas, 
classistas e racistas. Do lugar que é atribuído socialmente a 
cada um, dependerá a forma como se terá acesso à própria 
sobrevivência como sexo, classe e raça, sendo que esta 
relação com a realidade comporta uma visão particular da 
mesma. (CARLOTO, 2014, p. 2) 

 

Ao longo da vida da mulher lhe são atribuídas responsabilidades 

específicas e, com o aumento de sua longevidade, prolongam-se alguns dos 

papéis que têm caracterizado sua vida adulta. Por exemplo, ainda que a mulher 

se ocupe nos primeiros anos de vida adulta com as tarefas de mãe, sempre 

será considerada mãe, mas a maior longevidade incluirá a responsabilidade de 

filha, considerando que seus pais viverão por mais tempo (CALASANTI, 1996). 

O acúmulo de papéis pode, por exemplo, ser um dos fatores responsáveis por 

uma autopercepção negativa da velhice entre as mulheres, quando 

comparadas com os homens.  

Sobre isso, o resultado de uma pesquisa sobre autoconceito e bem-

estar, conduzida por Pinquart e Sorensen (2001), com idosos americanos, 

indicou que as mulheres demonstraram o autoconceito de bem-estar subjetivo 

inferior ao dos homens. Os autores consideraram que esse resultado decorre 

de desvantagem em razão da alta taxa de morbidade entre as mulheres, de 

maior possibilidade de enviuvar antes do que o homem, dos recursos 

financeiros inferiores aos do homem, dada a história de trabalho instável, 

menor aposentadoria, entre outros favorecedores de maior pobreza, da sua 

desvalorização estética e, consequentemente, baixa autoestima, pois quanto 

mais a idade da mulher aumenta, menos atraente ela se sente, ao contrário do 

homem que, nesse quesito, pode até ganhar mais prestígio.  

No Brasil, Fernandes e Garcia (2010) apud CAMARANO et al. (2016) 

também voltaram o foco de sua investigação para o sentido da velhice para 

homens e mulheres com idade entre 60 e 83 anos. Concluíram que há grande 

diversidade entre os mesmos, ainda que se leve em conta idosos da mesma 

geração, faixa de renda, escolaridade e gênero. Esse estudo também revelou 

que os homens consideram que a velhice está associada com aposentadoria, 

dependência, doença e finitude. Já as mulheres apresentaram uma percepção 
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mais ambígua sobre a velhice, variando desde os aspectos negativos 

associados ao envelhecimento, igualmente aos citados pelos homens, até uma 

perspectiva mais positiva, ligada, por exemplo, à liberação dos papéis 

tradicionalmente assumidos em suas vidas. 

No que diz respeito aos riscos de saúde da mulher idosa, Moraes e 

Witter (2007), bem como Alexandre et al. (2014) atentaram para o fato de que 

elas apresentam maior incapacidade e agravos em atividade instrumental da 

vida diária. Seus estudos, contudo, indicaram que a percepção da qualidade de 

vida – intrínseca (satisfação interpessoal, aparência física, sentido da vida, 

etc.,) e extrínseca (ambiente, dinheiro, segurança, etc.) – é mais otimista que a 

de homens idosos. Esse otimismo teria relação com processos de socialização, 

já que mulheres tendem a se envolver mais com atividades sociais, o que pode 

funcionar como um fator de proteção.  

Nesse ponto, Menezes e Lopes (2007) consideram que tal tendência é 

mesmo benéfica porque possibilita que as mulheres adquiram informações 

sobre o autocuidado na prevenção da saúde e se dediquem mais a si mesmas. 

As autoras ressaltam que os homens demostraram baixa autoestima, 

relacionada à aposentadoria, que é uma condição marcante para esse gênero, 

considerando um período no qual os homens invertem a produtividade pela 

inativada, uma nova posição que pode comprometer a saúde física e emocional 

dos homens. 

 

1.1.2. O climatério e as doenças cardiovasculares 

Incidência de doenças e padrão de mortalidade foram temáticas já 

abordadas ao longo deste capitulo, mas um ponto ainda merece minha atenção 

em razão do que está em foco nesta dissertação: as doenças cardiovasculares. 

Elas contribuem para a mortalidade de homens adultos e idosos jovens, por 

complicações da aterosclerose, como a cardiopatia isquêmica e doença 

cerebrovascular. Nas mulheres, fatores hormonais são determinantes de uma 

proteção cardiovascular que se estende até alguns anos após a menopausa. 

Assim, diferenças sobre as faixas etárias entre homens e mulheres implicam 
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também questões hormonais e atravessam a relação entre envelhecimento e 

gênero. A esse respeito, Eaker et al. (2009) apud Pimenta (2001, p. 287) 

apontam que: 

[...] dados epidemiológicos do Framingham Heart Study, o 
maior estudo epidemiológico sobre o assunto, mostram que a 
DCV é mais incidente em homens, com morbidade 6 vezes 
maior do que as mulheres, na faixa etária de 35 a 44 anos, 
após os 45 anos a frequência no sexo feminino acelera 
rapidamente e a diferença é reduzida ao fator de 1 após os 75 
anos, com tendência a superar o sexo masculino em idades 
avançada.  

 

Por muitas décadas, acreditou-se que a Doença Arterial Coronária 

(DAC) estava ligada ao sexo masculino, motivo pelo qual a população feminina 

era menos incluída na maioria dos grandes estudos epidemiológicos. Em sua 

grande maioria, eles examinam morbidade e mortalidade por DAC baseando-

se em modelos masculinos e seus resultados têm sido extrapolados para a 

população feminina. Somente a partir de 1980, reconheceu-se que as doenças 

cardiovasculares não se restringiam a causar morte e sofrimento à população 

masculina e sugeriu-se que as mulheres teriam peculiaridades relacionadas ao sexo, 

na presença dos fatores de risco, apresentação da doença, prognóstico e tratamento.  

De acordo com Pimenta (2001), diabetes melitus, hipertensão, 

dislipidemia, tabagismo, obesidade e inatividade física estão relacionados a 

essa doença e são considerados fatores de risco em mulheres. Outros fatores 

de menor risco incluem parto prematuro, gravidez hipertensiva, diabetes 

melitus gestacional, câncer de mama, doenças autoimunes e depressão.  

Hoje, sabe-se que as mulheres também são suscetíveis à Doença 

Arterial Coronária (DAC), porém a desenvolvem em geral dez a quinze anos 

mais tarde do que sua incidência em homens. Pimenta (2001) sugere que um 

potencial para o seu desenvolvimento é a menopausa, com consequente 

queda dos hormônios ovarianos e a transição definitiva dos anos reprodutivos 

para os nãos reprodutivos. Nesse estágio, a dita proteção do sexo feminino 

declina, elevando-se em quatro vezes o risco de doença, quando comparada 

com a fase pré-menopausa (WENGER, 1996 apud PIMENTA, 2001). 
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Alguns dos efeitos do estrógeno sobre a proteção vascular estão 

relacionados a sua intervenção sobre o processo inflamatório. Esse hormônio 

exerce uma gama variada de efeitos biológicos que podem contribuir para os 

seus aparentes efeitos benéficos, incluindo efeitos favoráveis no perfil lipídico, 

atividade antioxidante, aumento da fibrinólise e uma série de ações na 

vasculatura (CERAVOLO, 2007). No entanto, no que diz respeito ao sistema 

vascular: 

[...] o estrógeno é um hormônio ativo em células do músculo 
liso e em células endoteliais e pode controlar a função destas 
células por mecanismos genômicos e não-genômicos e assim 
exercer efeito protetor sobre esse sistema. E, justamente por 
essa série de eventos celulares modulados pelo estrógeno, 
torna-se de grande importância o conhecimento mais 
aprofundado dos mecanismos moleculares envolvidos em suas 
ações em vasos sanguíneos, para que se possa afirmar que o 
estrógeno pode exercer efeito protetor sobre o sistema 
cardiovascular. (Idem, ibidem, p.129) 

 

Tendo em vista o que foi dito anteriormente em relação à menopausa, 

cabe esclarecer que ela se apresenta como uma das consequências mais 

inevitáveis do envelhecimento feminino e pode, segundo Freitas (2016, p. 832), 

ser assim definida: ―cessação permanente dos períodos menstruais por 12 

meses consecutivos da amenorreia17, marcando, portanto, o fim do período 

reprodutivo (menacme18)‖. Apesar de usualmente o climatério ser reportado 

como menopausa, a autora aponta que a Organização Mundial de Saúde 

(2008) define o climatério como uma etapa natural da vida da mulher, que 

corresponde à passagem entre o período reprodutivo e o não reprodutivo, com 

decréscimo progressivo da produção de hormônios femininos. Esse período de 

transição se inicia por volta dos 35 anos podendo se estender até 65 anos de 

idade.  

Trench e Santos (2005) assinalam que até finais da década de 1970 

utilizava-se a palavra climatério para designar o período que antecedia o fim da 

vida reprodutiva e o termo menopausa para nomear o cessar definitivo do 

                                                      
17 Amenorreia significa ausência de menstruação. 
18

 Menacme é o período fértil da mulher que vai da primeira menstruação (menarca) à última 
menstruação (menopausa). 
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mênstruo. Porém, em 1980, um grupo científico de investigação da menopausa 

da OMS propôs uma padronização da terminologia e sugeriu que o uso do 

termo climatério fosse abandonado e substituído por peri-menopausa. As 

autoras asseguram que, ―na prática, o que vemos é o uso indiscriminado dos 

dois termos‖ (p. 92-93). 

Como curiosidade, vale mencionar que ―menopausa‖ é um termo de 

origem grega que resulta da associação de duas palavras, men, que significa 

―mês ou luas‖, equivalente à contagem lunar que determina o período de um 

mês, e pausis, “pausa”, “cessação”. Mucida (2006) atenta para o fato de que foi 

o médico francês, Charles Pierre de Gardamme, em 1816, quem primeiro 

utilizou o vocábulo ―ménespausie” (menopausa), em seu artigo publicado por 

Gardanne e intitulado ―Conselho às mulheres que entram na idade crítica‖. 

Nele, descreveu a cessação da atividade reprodutora feminina, a partir do 

término da ovulação. 

Já ―climatério‖, do grego klimacter, significa período crítico, justamente a 

fase da vida feminina em que ocorre a transição do período reprodutivo ou fértil 

para o não reprodutivo, devido à diminuição dos hormônios sexuais produzidos 

pelos ovários, variando o quadro de sinais e sintomas em cada mulher, até que 

esta chegue à menopausa, a parada completa (SOUZA e ARAUJO, 2015).  

O climatério, então, é uma fase biológica da vida da mulher em que a 

ovulação e a preparação cíclica para a gravidez se torna irregular, 

expressando-se sob a forma de oscilação na duração, intensidade e 

periodicidade das menstruações. Tal processo culmina com a menopausa. 

Portanto, a menopausa é um marco do climatério e não sinônimo disso. Mota 

(2016) assinala, entretanto, que a menopausa pode acontecer naturalmente, 

como parte do processo fisiológico, induzida por histerectomia, retirada do 

útero e/ou ovários, ou, ainda, quando a mulher passa por tratamento 

quimioterápico. Ela também pode advir tardiamente e, assim, a cessação do 

ciclo menstrual ocorrer apenas após os 55 anos de idade. Segundo Freitas et 

al. (2016, p. 832):  

A transição menopausal, também denominada de 
perimenopausa, ocorre antes da menopausa por 
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irregularidades dos ciclos menstruais com alterações 
endócrinas acompanhada de sintomas como, fogachos, 
ressecamento vaginal e distúrbios do sono.  

 

A diminuição dos hormônios sexuais produzidos pelos ovários e os 

sinais e sintomas que a acompanha são variados, quando se leva em conta 

cada mulher, até que a mesma chegue à parada completa do fluxo menstrual. 

De todo modo, 75% das mulheres experimentam os fogachos nesse período e, 

segundo Prado (2009, p. 31): 

As ondas de calor são chamadas genericamente de sintomas 
vasomotores, apresentam-se clinicamente como repentina 
sensação de calor, centralizada no rosto e tórax superior que 
rapidamente generaliza-se para todo o corpo. Esta sensação 
perdura por dois a quatro minutos, seguida de transpiração 
profunda e ocasionalmente palpitações, o quadro completa 
com calafrios e tremores. 

 

Pinotti e Fonseca (1994) e Landerdahl (2002) apud Valença et al., 2010 

afirmam que o climatério constitui um processo amplo de transformações nos 

aspectos físico, social, espiritual e emocional, que pode ser mais ou menos 

extenso para cada sujeito. Pode, ainda, ser interpretado como um processo de 

transformação físico emocional fisiológico, não patológico, apesar de 

apresentar manifestações clínicas em função da queda gradual dos hormônios. 

Nessa perspectiva, apesar de o processo de transformação advir com o 

declínio dos níveis de estrógenos, podem acontecer mudanças que extrapolam 

a dimensão física. De todo modo, comumente,  

[...] a definição se a mulher entrou ou não no climatério tem 
sido baseada em informações clínicas por meio de exames 
complementares, ainda assim, podem existir mulheres que 
passam pelo climatério sem nenhum sintoma. (MOTA, 2016, p. 
19)  

 

Observa-se que existe consenso entre os autores que o progressivo 

término da função ovárica é um preditor para os desequilíbrios hormonais e 

podem provocar sintomatologia típica que determina a ―síndrome do 

climatério‖. Contudo muitas mulheres não sofrem praticamente nenhum 
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transtorno, não ocorrem irregularidades menstruais precedentes e sim o 

desaparecimento da menstruarão, abrupto e definitivo.  

Nos estudos de Trench e Miyashiro (2012) se evidencia que o fenômeno 

tem sido historicamente alvo de referências negativas, estereotipadas, em 

função de associações depreciativas e patológicas. Como exemplo, trazem a 

informação de que entre as mulheres egípcias se distinguiam socialmente 

aquelas que menstruavam, em detrimento das que não menstruavam. As 

primeiras eram chamadas de ―mulheres vermelhas‖ e as últimas de ―mulheres 

brancas‖ (FUERTES et al., 1997 apud CABRAL, 2001). Na cultura ocidental, 

associam-se ao fim do ciclo reprodutivo das mulheres, imagens e/ou palavras 

negativas ou depreciativas, bem como gestos que se mostram impregnados de 

conteúdos patológicos (TRENCH e SANTOS, 2005, p. 92). O climatério, então, 

pode se tornar um fato subjetivo e social. Isso ocorre porque a entrada nesta 

fase da vida é carregada por um peso, em face de sua associação a uma carga 

negativa, como perdas múltiplas de desejo sexual, de memória, de juízo crítico, 

de capacidade intelectual e de raciocínio lógico.  

Outros fatores também podem agravar o estado físico e emocional das 

mulheres no climatério, a exemplo das ―condições de vida, história reprodutiva, 

carga de trabalho, hábitos alimentares, tendência a infecções, dificuldade de 

acesso aos serviços de saúde para obtenção de serviços e informações‖ 

(VALENÇA et al., 2010, p. 274), além de outros conflitos socioeconômicos, 

culturais e espirituais associados ao período da vida e às individualidades. Isso 

acontece porque a vivência do climatério é única para cada mulher, pode se 

assemelhar ao modo como a mãe ou irmãs passaram pelo mesmo período, ou 

ser diferente.  

A evolução da ciência médica mostra que as generalizações continuam 

a jogar seu papel para recrudescer uma imagem negativa dessa fase da vida, 

impactando as relações familiares e/ou com amigos; no trabalho ou na 

comunidade. Segundo Freitas et al. (2016), essa degradação da existência 

imposta pela via do preconceito de idade pode ocasionar angústia, depressão e 

ansiedade.  
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 É nessa mesma perspectiva que Valença et al. (2010) apontam as 

mudanças que podem ocorrer no climatério, algumas em razão da brusca 

queda ou desequilíbrio hormonal (dimensão biológica) e outras relacionadas ao 

estado geral da mulher e ao estilo de vida adotado até então, que contribuem 

para uma autoimagem negativa (dimensão psicológica) que produz efeito nos 

papéis sociais e nas relações com o outro (dimensão social), afetando suas 

expectativas e projetos de vida (dimensão espiritual). Todos esses fatores 

interrelacionados contribuem para o aparecimento, duração e intensidade da 

―síndrome climatérica‖. 

 

1.2.  Envelhecer, ser velho: questões e algumas direções reflexivas para 

além de dados demográficos, foco na saúde e questões de gênero 

Apesar de as ideias sobre a velhice serem tão antigas quanto à origem 

da humanidade, foi apenas em 1903 que se propôs a criação de um campo 

científico de estudos sobre o processo de envelhecimento e a velhice, 

nomeado Gerontologia. Tal proposta foi feita pelo médico russo Metchnikoff, 

em texto intitulado The nature of man, que levou em conta a origem grega da 

palavra Gerontologia: géron (velho, ancião) e logia (estudo). De lá para cá, 

diferentes autores, em diferentes perspectivas, têm procurado investigar as 

especificidades do envelhecimento humano. Talvez se possa dizer que o 

compromisso que sustenta – implícita ou explicitamente – o empreendimento 

de cada um tem como objetivo encontrar alternativas para que se possa viver 

com qualidade as várias etapas vitais, em especial, a velhice, como apontado 

no item anterior. 

Deve-se considerar nesse empreendimento, entretanto, que falar de vida 

e mais particularmente de vida humana implica problematizar sua 

multimensionalidade. Talvez por isso Beauvoir (1990) tenha afirmado que não 

é nada fácil circunscrever e definir o que é a velhice. Contudo, a própria autora 

oferece-nos um direcionamento para tentar fazê-lo, quando ressalta: 1) ―ela é 

um fenômeno biológico: o organismo do homem idoso apresenta certas 

singularidades‖ (p. 15); 2) ―ela tem uma dimensão existencial: modifica a 
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relação do indivíduo com o tempo e, portanto, sua relação com o mundo e com 

sua própria história‖ e 3) ―seu estatuto lhe é imposto pela sociedade à qual 

pertence‖. O que se conclui daí é que problematizar a velhice envolve 

reconhecer que, embora ela resulte de um cruzamento complexo e de uma 

mútua dependência entre o biológico, o psicológico e o social, como em 

qualquer outra etapa do curso vital, além de apresentar ―singularidades‖ que 

lhe são inerentes, ou seja, questões não coincidentes com as de outras etapas 

vitais.  

As palavras de Beauvoir ainda soam muito atuais. Basta dizer que trinta 

anos depois que elas foram proferidas, Jacques Messy, um psicanalista 

gerontólogo francês, observava o quão difícil era falar de velhice fora do 

repertório social. Isso ocorre porque, nele, a idade cronológica é o marcador 

objetivo que permite identificar quem pertence ou não ao grupo de velhos. 

Entretanto, há muitos homens com 60, 70, 80 anos que não se sentem velhos. 

Há outros que, embora tenham uma idade inferior que a mínima estipulada por 

uma determinada sociedade, são vistos e/ou se sentem como velhos. Não é 

sem razão ele se indaga sobre ―como fixar o momento da entrada na velhice‖ 

(MESSY, 1999, p. 29), se levamos em conta tal constatação? Entendo a sua 

pertinência quando, por exemplo, levo em consideração que:  

 
[...] o envelhecimento é o tempo da idade que avança, já a 
velhice é a idade avançada, [...] um estado que caracteriza a 
posição do indivíduo idoso. [...] é o registro social portador de 
designações, que é quem define a ―pessoa idosa‖, de acordo 
com um estatuto político e econômico. Assim como a 
maturidade faz do adolescente um adulto por meio do voto, a 
aposentadoria frisa a ocorrência da velhice. (MESSY, 1999, p. 
23) 

 

Esses rituais de ―entrada na velhice‖ determinados socialmente não são 

suficientes para deixar à margem outra observação do autor que, diga-se de 

passagem, também é baseada em forte evidência: se o envelhecimento faz 

referência a todas as idades da vida, concluímos que somos sempre o velho de 

alguém. Assim, para um adolescente, um homem de 40 anos pode, por vários 

motivos, ser referido como velho. O que Messy traz à tona é o fato de que 
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quando a vida é dividida e nomeada segundo as faixas etárias – infância, 

adolescência, idade adulta, velhice – cria-se a oportunidade para que, com o 

avançar da idade, a próxima faixa seja sempre entendida como contendo o 

velho que ainda não sou.  

É nessa mesma lógica que caminha a reflexão realizada por Brandão e 

Mercadante (2012) quando assinalam que, com os avanços científicos e as 

aceleradas mudanças sociais, tem-se observado, no século XXI, limites pouco 

definidos para diferenciar as diferentes fases da vida. A infância, por exemplo, 

segundo as autoras, aparece hoje cada vez mais curta, e a velhice, cada vez 

mais longa. É bom lembrar que ―idoso‖ é um termo que referencia atualmente 

pessoas com idades entre 60 e 100 anos, razão pela qual tem sido cada vez 

mais comum distinguir entre esses dois grupos: o dos idosos jovens e o dos 

idosos muito idosos. Sendo assim, a partir dos 60 anos, inicia-se uma fase de 

vida mais longa que a infância ou a juventude. É como diz Millor Fernandes 

(1994): ―a infância não, a infância dura pouco. A juventude não, a juventude é 

passageira. A velhice sim. Quando um cara fica velho é para o resto da vida. E 

cada dia fica mais velho‖. 

Essa extensão irreversível, conforme lembra Camarano et al. (2016), 

deve ser vista com mais profundidade pelo olhar do cientista: afinal há que se 

considerar que mesmo dentro da faixa etária reconhecida socialmente como 

velha, há muita heterogeneidade. Isso também não cria obstáculos ao 

reconhecimento do momento em que, do ponto de vista subjetivo, se entra na 

velhice?  

Sensível a tal dificuldade, Mucida (2009, p. 27) convida-nos a pensar 

sobre o que determina que ―a velhice [seja] um nome difícil de nomear‖. Sem 

dúvida, vários autores falam sobre tal resistência e até oferecem algumas 

respostas para isso, haja vista que entre os séculos XVIII e XIX, diferentes 

nomeações e significados foram forjados para indicar o que está em causa 

nesta etapa vital. Enquanto, no século XVIII, as teorias referentes aos humores 

ou às estações do ano foram tomadas como analogias para marcar uma 

tendência mais positiva em relação à velhice, no século XIX, com a inclusão do 

tema como estudo da Medicina, produziram-se um reducionismo conceitual e 
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uma visão estigmatizante. A velhice passou a ser entendida como sinônimo de 

doença, incapacidade, inatividade, dependência, atrofia tornaram-se, como 

afirma Iacub (2007), termos comuns para referir à velhice.  

Por isso Beauvoir (1990, p. 7) menciona que a velhice tem laço com 

valores disseminados culturalmente. Para a filósofa: ―a América [...] evita 

qualquer referência à idade avançada. Na França de hoje, este é também um 

assunto proibido [...]‖. Isso nos confronta, como assinala a psicanalista Ângela 

Mucida, com o fato de que ninguém é imune às concepções da velhice que 

circulam em cada época, em cada cultura, nas políticas públicas, nos diversos 

discursos. Elas têm efeitos sobre os possíveis destinos da velhice e sobre as 

formas de tratá-la. É assim que se deve entender sua afirmação de que ―a 

velhice é também efeito de discursos‖.  

A autora, contudo, coloca em relevo que ―os efeitos não são os mesmos 

para cada sujeito‖ (MUCIDA, 2009, p. 7). Nessa medida é que se coloca a 

questão da singularidade: numa mesma cultura, a velhice tem destinos 

singulares. Antes que enfrentemos a questão do reconhecimento de quando 

acontece para um sujeito que ele se reconheça como velho numa dada 

sociedade, permito-me ainda apresentar outras considerações que entendo 

que serão importantes para a reflexão que encaminho.  

Para isso, retomo o que nos diz Brandão e Mercadante (2012) sobre o 

fato de que o envelhecimento é um processo natural e inerente à condição 

biológica de todo ser vivo. Do nascimento à morte, ele implica um acréscimo de 

números de anos à idade e, por influência do ponto de vista das ciências 

biológicas, são consideradas como ―normais‖ e, por isso, esperadas alterações 

e perdas (físicas, psicológicas e sociais) vinculadas à passagem do tempo, ou 

seja, marcadas pelo calendário. Tal acontecimento pode ter como efeito para 

um sujeito, como atenta Messy (1999), a ruptura de um equilíbrio desejável no 

âmbito da polaridade perdas versus aquisições. Razão pela qual ele pode ser 

confrontado com uma autoimagem negativa: ―não é belo envelhecer‖ [...]. O 

velho não se sente, não se vê mais, como objeto de desejo, impressão 

confirmada pela sociedade, que lhes sinaliza o quanto ele agora é improdutivo, 

inútil (p. 30). É no interior dessa mesma hipótese que Mucida (2009, p. 29) 
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afirma que ―como acontecimento, a velhice coloca inúmeras questões, por meio 

das diferentes modificações que se processam nos laços sociais, na imagem, 

no corpo e nas relações com o Outro‖. 

Sobre perda, aquisições e entrada na velhice, a ―quebra do espelho‖, ou 

de uma imagem ideal de eu é circunstancial, ou seja, não prevista para ocorrer 

numa idade cronológica pré-fixada. Messy (1999) nos dá como exemplo Freud 

que, aos 65 anos, referindo-se ao seu próprio envelhecimento em carta escrita 

ao seu amigo Ferenczi, diz:  

[...] entrei bruscamente na velhice verdadeira. Desde então o 
pensamento de morte não me abandonou e por vezes tenho a 
impressão de que sete dos meus órgãos internos disputam a 
honra de pôr fim à minha vida. [...] Apesar de tudo não sucumbi 
à hipocondria, mas contemplo-a desprendido. (FREUD, p. 631 
apud MESSY, 1999, p. 30-31) 

 

Freud reconhece-se velho aos 65 anos em razão dos acontecimentos 

que o impactavam naquele momento: a doença física e a proximidade sentida 

da morte jogavam aí seu papel. Interessante é que, como enfatiza Messy, o Pai 

da Psicanálise encontrava-se naquele momento em plena atividade intelectual 

envolvido com a reformulação da teoria das pulsões. Mas na balança de 

perdas e aquisições, pesava o lado das primeiras, indicando, para ele, a 

entrada ―verdadeira‖ na velhice. De todo modo, vale considerar que se em seu 

caso isso aconteceu aos 65 anos, para alguns outros pode ocorrer dez anos 

mais tarde, mais cedo ou nem sequer ocorrer como tal.  

Mucida (2009) ratifica tal hipótese ao afirmar que para alguns a chegada 

da aposentadoria pode soar como perda de identidade, desqualificação, menos 

valia, entre outros sentimentos, em razão da associação entre aposentadoria e 

inatividade, o que poderia precipitá-los numa queda de desejos e fim de 

projetos. Para outros, contudo, o mesmo fato (a aposentadoria) poderia se 

configurar como o momento que inaugura outras formas de trabalhar a vida. Na 

constatação desse diferente e oposto efeito, conclui-se que cada um pode, de 

acordo com suas formas de conduzir as perdas e modificações que se 

apresentam no ciclo vital, ―criar com elas costuras originais e diferentes 

roupagens‖ (p. 27). 
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Na perspectiva introduzida pelos psicanalistas Messy e Mucida, 

singularidade é mesmo uma questão central para abordar a velhice. A esse 

respeito, pode se dizer que, ao longo do tempo, ela vai se construindo por 

representações intrínsecas ao próprio eu, conforme defende Endo (2002, p. 43) 

ao referir que o eu ―é submetido a um atravessamento como um feixe de 

representações‖. Portanto, ao chegar à velhice, tais representações colidem, 

avizinham-se e alteram-se. Justamente por se tratar de um feixe e não de uma 

representação única e verdadeira, o discurso sobre o ―si mesmo‖ revela um 

caráter transitório, ou seja, não necessariamente a visão que se tem de si é 

uma visão permanente. Ora é uma imagem positiva ou negativa de si mesmo, 

podendo, então, modificar-se. No processo natural e universal de 

envelhecimento: 

[;;;] está aquele que envelhece e também o que jamais 
envelhece em cada um. No corpo que envelhece estão 
presentes as marcas de cada história, sempre singulares, 
sinalizando as maneiras como cada um conduzirá as 
modificações decorrentes do envelhecimento. Isso significa que 
há traços de cada um que não se perdem jamais e não se 
alteram com a passagem do tempo. Significa que cada um 
escreve, desenha, pinta, tece, conta ou canta sua velhice em 
conformidade com sua forma de lidar com a vida, a velhice não 
traz em cena outro sujeito. (MUCIDA, 2009, p. 23) 

 

De todo modo, se é mesmo verdade que a ―entrada‖ na velhice tem 

relação com uma quebra da imagem ideal de eu, ela não necessariamente 

significa uma vida alienada na perda. Afinal, como diz Bosi (2004, p. 80):  

Durante a velhice deveríamos estar ainda engajados em 
causas que nos transcendem, que não envelhecem, e que dão 
significado a nossos gestos cotidianos. Talvez seja esse um 
remédio contra os danos do tempo [...]. 

 

Nessa medida, não se deve deixar de considerar que o modo como 

envelhecemos está asociado a acontecimentos estruturais e temporais que 

implicam mudanças variadas no corpo físico, psicológico e social do vivente 

humano (VIEGAS e GOMES, 2007; CARVALHO, 2013). Seus destinos 

singulares têm mesmo relação com o que a sociedade determina e as 
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expectativas que cria, tendo em vista os papéis que atribui aos velhos. Tal 

como assinalou Bosi (2004, p. 77), a velhice é ―destino do indivíduo‖, mas é 

também ―uma categoria social‖, circunscrita pelos diferentes modos por meio 

dos quais cada sociedade trata a pessoa idosa. 

Isso quer dizer que, se constantemente estamos nos constituindo como 

sujeitos, é possível trabalhar no sentido de não nos deixar alienar no conjunto 

de estigmas que referem a velhice como categoria social, o que faz 

―desaparecer o sujeito com sua história pessoal, suas particularidades e seu 

caráter‖. (MESSY, 1999, p. 25). Cabe ainda indagar como fazer isso. Mucida 

(2009, p. 23) indica-nos a direção quando nos oferece a metáfora de que a 

velhice é uma escrita, e como tal:  

Não para de se escrever em linhas por vezes incertas, quase 
invisíveis, mas não para, isso é certo! Talvez essa falta de 
intervalo seja seu grande triunfo. Torna-se difícil perceber que 
nesse processo contínuo e radical, envelhecemos desde 
sempre, em que ponto, vírgula, parágrafo, interrogação, 
entrelinha desse texto de nossa vida e velhice se escreveu 
deforma incisiva e radical [...] depositando suas marcas, 
enlaçando-se à escrita fundamental tecida de fios de vida, fios 
de morte, vamos delineando, mesmo sem perceber, seus 
possíveis destinos a partir do destino inelutável: envelhecemos. 

 

Nessa perspectiva, o envelhecimento como fenômeno complexo, apesar 

de seu caráter universal, representa uma realidade para cada sujeito, indicando 

que ―a velhice deve ser vista na perspectiva e no movimento da história 

individual e singular de cada um‖ (BRANDÃO e MERCADANTE, 2012, p. 12). 

Lição que espero demonstrar no modo como discutirei os dados obtidos em 

minha pesquisa de campo, constantes do Capítulo III desta dissertação.  
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CAPÍTULO 2 

 

QUALIDADE DE VIDA NA VELHICE E SUPORTE SOCIAL 

 

 

 

2.1.  Qualidade de vida  

Embora durante décadas a expressão ―qualidade de vida‖ tenha 

circulado em vários campos da ciência (Gerontologia, Geografia, Literatura, 

Filosofia, Publicidade, Economia, Ciências Médicas e Sociais, entre outras), 

não se pode dizer que seu significado já tenha alcançado um consenso 

satisfatório, já que, como veremos, a tendência atual no enfrentamento desta 

questão oscila entre dois polos: há os que consideram um ―universal cultural‖ 

no que diz respeito aos fundamentos de uma vida com qualidade e aqueles 

que insistem que há múltiplos pontos de vista em causa na circunscrição de tal 

conceito. 

Em uma breve retrospectiva histórica, como assinala Wood-Dauphinee 

Bowling (1999) apud Paschoal (2016), pode-se dizer que a expressão 

qualidade de vida foi primeiramente mencionada em 1930, por Pigou, em The 

Economics of Welfare. Nesse trabalho, em que está em causa uma reflexão 

sobre economia e bem-estar material, o autor volta o foco para a questão 

relativa ao suporte governamental para indivíduos de classe sociais menos 

favorecidas e o seu impacto sobre o orçamento do Estado. A expressão caiu 

no esquecimento e somente após a Segunda Guerra Mundial é que o mundo 

ocidental incorporou a ideia de que melhores condições materiais de 

subsistência, com ênfase na aquisição de bens, determinam decisivamente a 

qualidade da vida humana. Contudo, nessa época, a expressão adotada para 

referir tal relação foi ―boa vida‖.  

De acordo com Paschoal (2016), foi na década de 1950 que os 

economistas Ordway (1953) e Osborn (1957) ressuscitaram a expressão 

―qualidade de vida‖ para criticar políticas orientadas ao crescimento econômico 
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sem limites. Eles entendiam que, em longo prazo, haveria exaustão de 

recursos e aumento da poluição, com efeitos devastadores sobre o meio 

ambiente, o que colocaria em risco as condições futuras de uma ―boa vida‖. 

Consideravam, portanto, que o crescimento econômico desmedido 

comprometeria – do ponto de vista qualitativo – as condições nas quais a vida 

se desenrola.  

Gradativamente o significado da expressão ―qualidade de vida‖ foi se 

ampliando e, em 1960, incluída no Relatório da Comissão dos Objetivos 

Nacionais dos Estados Unidos da América, e relacionada à questão da 

educação, do crescimento individual e econômico, da saúde e do bem-estar. O 

surgimento, ainda na década de 1960, nos EUA, de movimentos sociais19 e 

iniciativas políticas que tinham por finalidade melhorar a vida das pessoas, 

minimizando a desigualdade social, contribuiu ainda mais para seu maior 

alcance conceitual (PASCHOAL, 2016). Não sem razão Galvani e Silveira 

(2016) atentam para a multidimensionalidade embutida na expressão 

―qualidade de vida‖.  

No campo da Saúde, mesmo levando em conta o seu uso inespecífico e 

generalizante, pode-se afirmar que a relação entre saúde e qualidade de vida 

foi estabelecida com o nascimento da Medicina Social entre os séculos XVIII e 

XIX. As preocupações de Engels com a situação da classe trabalhadora na 

Inglaterra, bem como de Villermé com a mortalidade diferencial na França 

foram muito relevantes para a história da medicina social ocidental e latino-

americana. Assim, na maioria desses estudos, ―qualidade de vida‖ refere 

condições, estilo e situação de vida (MINAYO et al., 2000).  

É lícito dizer, nessa perspectiva, que ―qualidade de vida‖ é conceito 

relacionado a movimentos ideológicos que preconizavam um ―ir além‖ da 

conquista de bens materiais, o que guiou o foco da discussão para além de 

fatores extrínsecos, também intrínsecos (individuais), possibilitando espaço 

para que o conceito passasse a englobar tanto o desenvolvimento 

socioeconômico, como a percepção das pessoas a respeito de suas próprias 

                                                      
19

 Movimento social designa a ação coletiva de setores da sociedade ou organizações sociais 
para defesa ou promoção, no âmbito das relações de classes, de certos objetivos ou interesses 
– tanto de transformação como de preservação da ordem estabelecida na sociedade. 
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vidas. A esse respeito, pode-se tomar como ilustrativo o fato de que, nos 

Estados Unidos, o presidente Lyndon Johnson, em 1964, tenha afirmado que 

―os objetivos não podem ser medidos por meio do balanço dos bancos. Eles só 

podem ser medidos pela qualidade de vida que proporcionam às pessoas‖ 

(apud FLECK, 2000, p. 1). Isso nos leva a considerar que qualidade de vida 

depende de múltiplos fatores, entre os quais merecem destaque: democracia 

aprimorada, bem-estar social, com acesso igualitário a bens materiais, de 

saúde e culturais, bem-estar físico e psíquico (MATOS, 1999 apud MINAYO et 

al., 2000). 

A perspectiva multidimensional foi plenamente assumida pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) já em 1946, quando propôs que se 

entendesse ―saúde como um completo estado de bem-estar físico, mental e 

social‖ Ferreira (2014, p. 2), e não meramente a ausência de doença. Mais 

especificamente, a questão da ―qualidade de vida‖ foi problematizada pelo The 

WHOQOL Group20 (1995), que a definiu como ―percepção do indivíduo de sua 

posição na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais vive e 

em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações‖ 

(FLECK, 2000, p. 25).  

A esse respeito, ganha-se relevo a questão subjetiva, ou os efeitos 

sobre cada uma das condições externas propiciadoras de seu bem-estar. Faz 

muito sentido, portanto, o que diz Minayo et al. (2000) sobre a mútua 

determinação dos enfoques coletivos e subjetivos no que se denomina 

―qualidade de vida‖. Paschoal (2016) vai nessa mesma linha argumentativa 

quando considera que ―qualidade‖ é termo que evoca, necessariamente, 

significados diversos quando se comparam pessoas em diferentes lugares e 

ocasiões.  

Para Minayo et al. (2000), apesar de se preconizar no mundo ocidental a 

centralização de certos valores para invocar o que seja ―qualidade de vida‖ – 

conforto, prazer, boa mesa, moda, utilidades domésticas, viagens, carro, 

televisão, telefone, computador, uso de tecnologias que diminuem o trabalho 

                                                      
20

 Grupo de pesquisa da Organização Mundial da Saúde que criou um dos primeiros 

instrumentos com a intenção de avaliar e qualidade de vida em uma perspectiva internacional. 
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manual, consumo de arte e cultura, entre outras comodidades e riquezas – há 

que se admitir a sua relatividade. Contudo, pode-se reconhecer que três 

instâncias principais possuem um papel importante em sua conceituação, 

sendo elas:  

Histórica – [...] em determinado tempo de seu desenvolvimento 
econômico, ―social‖ e tecnológico, uma sociedade específica 
tem um parâmetro de qualidade de vida diferente da mesma 
sociedade em outra etapa histórica;  
Cultural – [...] valores e necessidades são construídos e 
hierarquizados diferentemente pelos povos, revelando suas 
tradições;  
Classes sociais – estratificadas pelas desigualdades e 
heterogeneidades [...] os padrões de concepções de bem-
estar, também são segmentados pela ideia de qualidade de 
vida relacionada ao bem-estar dos mais abastados. (MINAYO 
et al., 2000, p. 9) 
 
 

É importante mencionar o fato de que o termo ―social‖ pode ser usado 

como referência para tudo aquilo que diz respeito a uma comunidade (sociedade 

humana) e ao relacionamento entre seus indivíduos. O conceito é explorado por 

Florestan Fernandes (1998, p. 118), que atenta para o fato de que: 

[...] o ―social‖ se revela quando notamos a infinidade de termos 
que a língua emprega para designar muitos tipos de relações 
sociais entre os homens. Tais relações sociais estão 
designadas como relações: econômicas, políticas, pessoais, 
impessoais, antagônicas, amigáveis, dentre outras.  

 

Para o autor, essas relações são fundamentais para o conhecimento 

mútuo (algo partilhado ou em comum), apontamento que nos auxilia a 

compreender melhor os parâmetros antes referidos para determinar ―qualidade 

de vida‖ em uma dada sociedade. Isso ocorre porque, como assinala 

Fernandes (1998, p. 117):  

[...] sociedade é uma organização que guia, controla o 
comportamento; liberta e limita as atividades dos homens, 
estabelece padrões que devem seguir e manter [...] é ainda 
condição necessária a toda realização da vida.  

 

Assim, pode-se considerar que ―sociedade‖ é uma instância principal nos 

ditames de determinados valores, entre os quais o de ―qualidade de vida‖. 
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Nessa medida, cabe explorar também o que se entende por ―cultura‖, já que 

segundo Geertz (2008, p. 4): 

[...] a cultura é uma teia de significados tecida pelo homem, 
essa teia orienta a existência humana, refere-se a um sistema 
de símbolos21 que interage com os sistemas simbólicos de 
cada indivíduo numa interação recíproca. 

 

Pode-se inferir daí que uma vida vivida com qualidade tem relação com 

os valores culturais de uma dada sociedade e seus efeitos sobre cada um dos 

sujeitos que dela fazem parte. As experiências de cada um, em particular, e da 

coletividade, como um todo são dinâmicas que variam conforme a época, os 

espaços e as diferentes histórias que se juntam para compor o seu significado. 

Nesse ponto, para Geertz (2008, p. 10), ―a cultura nunca é igual, é sempre uma 

recriação‖. Tal ponto de vista é também assumido por Maciver e Page (1998, p. 

117), que afirma que a sociedade: 

[...] é um sistema complexo em constantes modificações [...] 
somente existe onde seres sociais ―se comportam‖ em relação 
a outros de acordo com a maneira determinada pelo 
reconhecimento de um pelo outro.  

 

Nessa linha argumentativa não se deve perder de vista que ―em 

sociedades nas quais as desigualdades são muito significativas, a qualidade de 

vida está relacionada ao bem-estar dos estratos superiores e à passagem de 

um estrato a outro‖ (PASCHOAL, 2016, p. 81). Assim, se para alguns, a 

qualidade de vida pode significar ter muito dinheiro, ascensão profissional, 

prestígio, bom casamento, seguir a moda ou simplesmente estar bem consigo 

mesmo, com amigos e familiares, alguns terão tudo isso e não estarão 

satisfeitos. Para outros, a boa saúde pode significar boa qualidade de vida, ou 

morar afastado dos grandes centros, longe da violência urbana, ou realizar 

uma atividade manual que proporcione prazer às pessoas. Nessas condições, 

alguém pode se autodeclarar possuir uma boa qualidade de vida, ou invocar 

ainda outros fatores para isso.  

                                                      
21

 Símbolo é qualquer ato, objeto, acontecimento ou relação que representa um significado. 
Geertz (1978). 
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Diante do que se refletiu até o momento, cabe indagar se é possível 

medir a qualidade de vida. Há entre os estudiosos sobre o tema uma tendência 

de se admitir que sim e tem relação com movimentos em cuja base esteve (e 

está) o propósito de subsidiar a formulação de políticas sociais efetivas que 

contribuam para que, pelo menos do ponto de vista externo, a vida seja bem 

vivida. O que se nota nessa vertente é uma expansão conceitual que vai desde 

a consideração de crescimento econômico, passando por determinantes de 

desenvolvimento social (boas condições de saúde, habitação, educação, 

transporte, lazer, trabalho) até elementos relativos ao crescimento individual e 

subjetivo.  

Outro ponto importante é que, embora os indicadores identificados 

sejam importantes (como mortalidade infantil, esperança de vida, nível de 

escolaridade, taxa de evasão escolar e de violências, saneamento básico, nível 

de poluição, condições de moradia, trabalho, qualidade de transporte lazer 

entre outros), eles não são suficientes para medir a qualidade de vida de um 

indivíduo, pois seria necessário avaliar quão satisfeito ou insatisfeito cada um 

está na cidade, no país ou região onde vive (PASCHOAL, 2016). 

Nessa mesma linha de raciocínio, Fleck (2008) ainda atentam para o 

fato de que, desde o início do século XX, tem se observado uma crescente 

busca de indicadores de riqueza e de desenvolvimento, tais como: Produto 

Interno Bruto, renda per capita, Índice de Mortalidade Infantil. Há também a 

necessidade de se levar em conta medidas de alta complexidade, a exemplo 

do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), elaborado pelo Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), que foi criado com a intenção 

de deslocar o debate sobre desenvolvimento de aspectos puramente 

econômicos, com a inclusão de outros de natureza social e cultural 

(indicadores de saúde e educação, por exemplo).  

Nesse sentido, Minayo et al. (2000) consideram que entre as primeiras 

tentativas, talvez a mais conhecida e difundida para medir qualidade de vida 

seja tomar como base o (IDH). Vale dizer que nesse indicador está embutida a 

concepção de que ―renda, saúde e educação [...] são três elementos 

fundamentais da qualidade de vida de uma população‖ (p. 11). 
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Outra observação a ser feita tem relação com o progresso tecnológico 

da Medicina, já que ele trouxe como consequência o prolongamento da 

expectativa de vida no último século e, assim, passou a ser considerado como 

fator de grande importância para medir de que modo as pessoas vivem esses 

anos a mais. Nesse cenário, a partir da década de 1970, grandes vertentes de 

estudo e pesquisa têm desenvolvido o conceito de qualidade de vida levando 

em conta indicadores sociais, em estudos de base epidemiológica, que 

contemplam variáveis, tais como felicidade e bem-estar. Isso talvez se deva à 

insuficiência das medidas objetivas para se constituírem como marcadores 

confiáveis de desfecho em saúde. Note-se que tal dinâmica favorece o foco 

sobre a satisfação subjetiva, o que necessariamente evoca o atual movimento 

de humanização no campo da Medicina (FLECK, 2008). 

Especificamente sobre as avaliações de qualidade de vida na velhice, 

ganharam expressão estudos realizados a partir dos anos de 1980 que 

associaram transição demográfica e epidemiológica com o processo de 

envelhecimento populacional. Conforme Neri (2004), tal questão ganhou 

relevância nos países desenvolvidos, com o fortalecimento da ideia de que a 

velhice patológica demanda altos custos financeiros, seja individualmente, seja 

para a sociedade como um todo. 

Mas foi a partir da década de 1990 que se intensificou a elaboração de 

instrumentos de medida para avaliar a qualidade de vida, a maioria deles 

desenvolvidos nos Estados Unidos e aplicados em outras culturas. Isso reflete 

uma tendência mais atual de, em um nível abstrato, alguns autores 

considerarem que existe um ―universal cultural‖ de qualidade de vida, 

independente de nação, cultura ou época e que se traduz do seguinte modo: é 

importante que as pessoas se sintam bem psicologicamente, possuam boas 

condições físicas e sintam-se socialmente integradas e funcionalmente 

competentes (BULLINGER, 1993; FLECK, 2000). Partindo desse ponto de vista 

muldimensional, a saúde percebida e a capacidade funcional tornam-se 

variáreis importantes, assim como a de bem-estar subjetivo, normalmente 

indicada pelo nível de satisfação com a vida. 
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Ora, se a qualidade de vida tem a ver com satisfação, de acordo com 

Minayo et al. (2000, p. 8), ela se torna: 

[...] uma noção eminentemente humana que tem sido 
aproximada ao grau de satisfação encontrado na vida das 
pessoas compreendendo a vida familiar, amorosa, social e 
ambiental e à própria estética existencial. Pressupõe a 
capacidade de efetuar uma síntese cultural de todos os 
elementos que determinada sociedade considera seu padrão 
de conforto e bem-estar. 

 

Como é possível perceber, avaliar qualidade de vida exige não 

marginalizar variáveis subjetivas, as que implicam afetos, convívio familiar, 

comunitário e ambiental, além da própria estética existencial. Paschoal (2016) 

considera que outras dimensões devem ser acrescentadas, como, por 

exemplo, a espiritual, já que ela tem relação com ―a percepção da pessoa 

sobre o significado de sua vida, ou sobre as crenças pessoais que estruturam e 

qualificam a sua experiência existencial‖. Para o autor:  

[...] qualidade de vida é um conceito que está submetido a 
múltiplos pontos de vista e que tem variado de época para 
época, de país para país, de cultura para cultura, de classe 
social para classe social, até mesmo, de indivíduo para 
indivíduo. Mais que isso, varia para um mesmo indivíduo, 
conforme o passar do tempo e como função de estados 
emocionais e da ocorrência de eventos cotidianos, sócio-
histórico e ecológicos. (Idem, ibidem, p. 81) 

 

Talvez se possa dizer que o Grupo de Especialistas da Organização 

Mundial de Saúde (The WHOQOL Group, 1995) tenha levado em conta os dois 

polos antes assinalados neste trabalho – o de um ―universal cultural‖ de 

múltiplos pontos de vista, já que, na elaboração de um instrumento avaliativo, 

adotou um enfoque transcultural que articula e valoriza a multidimensionalidade 

do viver, por meio dos domínios físico e psicológico, nível de independência, 

relações sociais, meio ambiente e aspectos espirituais.  

As questões desse instrumento se referem à percepção das pessoas, 

em níveis diferentes de questionamentos, fazendo uma distinção entre 

percepção de condições objetivas e aspectos subjetivos. Vale enfatizar, nessa 

direção, que a primeira pergunta demanda uma avaliação objetiva, seguida por 
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outras que se assentam em avaliações subjetivas, por exemplo: a) quantas 

horas você dormiu na última noite? – informações acerca do desempenho; b) 

você dormiu bem? – avaliação subjetiva global do desempenho; c) você está 

satisfeito com o seu sono? – avaliação altamente subjetiva e personalizada do 

desempenho. O documento indica que se devem formular questões que 

envolvam avaliação global de comportamentos, estados emocionais e 

capacidades das pessoas e de sua satisfação/insatisfação, pois os 

comportamentos, estados, capacidades, bem como os questionamentos desse 

instrumento sobre as percepções das pessoas traz informação sobre qualidade 

de vida, já o relato do funcionamento apresenta informações sobre o estado de 

saúde (PASCHOAL, 2016). 

Embora se possa concluir que, com o decorrer do tempo, os parâmetros 

objetivos tenham, aos poucos, cedido mais lugar para os subjetivos, ainda há, 

no contexto de instrumentos elaborados com a finalidade de avaliar a qualidade 

de vida, dificuldade para definir, de fato, o que é a vida com qualidade quando 

se comparam sujeitos em diferentes culturas. A ―qualidade de vida‖ é um 

conceito de moda e que isso acarreta algumas desvantagens, entre as quais 

destaca a de que cada um se obriga a fazer dele uma profissão e fé. Grimley-

Evans (1992) apud Paschoal (2016) e Minayo et al. (2000) sugerem que ele 

deva abarcar a distância entre expectativas individuais e realidade. 

Tendo em vista o que foi exposto até então, entendo que não posso 

deixar de lado nesse trabalho o fato de que os termos ―individual‖ (ou indivíduo) 

e ―subjetivo‖ (ou sujeito) aparecem, via de regra, nos estudos que consultei 

como intercambiáveis; e isso ocorre porque ambos são utilizados para se 

contrapor a termos como social ou coletivo. Entretanto, Mercadante (1997), 

apoiada em Guattari (1992), alerta-nos que é preciso discerni-los, uma vez que 

subjetividade significa:  

[...] o conjunto das condições que torna possível que instâncias 
individuais e/ou coletivas estejam em posição de emergir como 
território existencial auto-referencial, em adjacência ou em 
relação de delimitação com uma alteridade ela mesma 
subjetiva. (GUATTARI, 1992, p. 19 apud MERCADANTE, 1997, 
p.33) (grifo meu). 
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Diante disso, entendo que o termo chave na afirmação de Guattari, tal 

como foi tomada por Mercadante, é ―posição‖, ou seja, indivíduo é o ―um‖ de 

um conjunto. Assim é que individual pode ser entendido como oposto a social. 

Só que tal distinção não comporta a ideia de que esse ―um‖ não coincide – 

―como território existencial autorreferencial‖ – com nenhum outro ―um‖ do 

mesmo conjunto. Isso exige reconhecer, como fez a autora, que o conceito de 

sujeito é algo que ultrapassa o de indivíduo. Isso ocorre porque a ―posição‖ de 

um indivíduo em relação ao outro numa sociedade pode ser coincidente com a 

de muitos outros, mas não se pode dizer o mesmo relativamente à sua posição 

existencial. A Psicologia e a Psicanálise mostram-nos que, mesmo na mesma 

posição social, o sentido que cada indivíduo confere à sua existência é único, 

ou seja, não coincidente (equivalente) àquele conferido por outro qualquer. Isso 

o faz emergir como alteridade: instância não coincidente com qualquer outra, 

sendo esse reconhecimento a base sobre a qual se alicerça o conceito de 

subjetividade. Talvez isso explique a necessidade de sempre considerar uma 

variável a mais quando se tenta medir a qualidade de vida de um sujeito.  

Guattari (1992) apud Mercadante, 1997, como faz a Psicanálise desde 

Freud, indica que o desejo22 é o fundamento da subjetividade. Essa questão, 

embora reconhecida por mim, não será aprofundada conceitualmente neste 

estudo, em razão dos limites que a minha formação impõe neste momento. 

Porém fica registrado o que ela me permite: indicar o necessário discernimento 

entre indivíduo e sujeito que me parece bastante importante para abordar, no 

campo da autorreferencialidade, o que é qualidade de vida.  

 

2.1.1. Qualidade de vida na velhice 

Sabe-se que o desenvolvimento das sociedades, nos aspectos 

socioeconômico, cultural e tecnológico, tem contribuído para que as pessoas 

vivam por mais tempo. De acordo com alguns pesquisadores, avanços da 

Medicina têm contribuído, em parte, por esse fato e possibilitado o convívio 

                                                      
22

 Na psicanálise, desejo é conceito que se alinha à ―rede significante da sexualidade humana‖. 
Assim, em Freud, há uma ―teoria do desejo como realização espontaneamente alucinatória de 
seu fim‖ e, em Lacan, ―uma teoria do desejo como falta de seu objeto‖.  
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com uma forma abrandada ou assintomática de doenças (FLECK, 2008). 

Nessa linha de raciocínio, Neri (2004) argumenta que a temática do longeviver 

tem se tornado relevante nos países desenvolvidos porque tem aumentado as 

chances de se experimentar quadros crônicos patológicos que demandam altos 

custos financeiros para indivíduos, suas famílias e o Estado. O paradoxo está 

em que, considerada um triunfo, a longevidade também é vista como problema 

pela maioria dos governantes, políticos, planejadores e mesmo pelas pessoas, 

em geral.  

A questão de ordem, então, é como evitar que a experiência da 

longevidade se torne um drama individual e coletivo? Investir na qualidade de 

vida tem sido a resposta para isso desde a década de 1970 (FLECK, 2008). A 

esse respeito, tomo como referência a Antropologia Contemporânea, mais 

especificamente Geertz, acerca da compreensão de que o homem vive imerso 

socialmente em uma ―rede de significados‖ que não foram criados por nenhum 

de nós individualmente, mas expressam a existência de uma sociedade e 

cultura que, ao mesmo tempo em que nos antecedem, nos englobam (VELHO, 

1986).  

Os aspectos negativos vinculados à experiência de envelhecer, 

principalmente aqueles ligados à dependência, em razão de vulnerabilidade 

física e/ou social, têm marcado o discurso e os sentidos imputados à velhice 

nesses nossos tempos globalizados. Mas não é só isso, nota-se ainda que, na 

contemporaneidade, outros discursos mais otimistas têm chamado nossa 

atenção para o lado positivo do longeviver.  

Cabe, portanto, indagar como pode, ao mesmo tempo, o envelhecimento 

ser considerado como um triunfo se os homens quase sempre se amedrontam 

com a possibilidade de viver os ditos ―anos a mais‖? Talvez Morin (2000, p. 

101) nos indique uma direção de resposta, quando afirma:  

A noção de homem não é uma noção simples: é uma noção 
complexa. Homo é um complexo bio-antropológico e bio-
sociocultural. O homem tem várias dimensões [...] este 
complexo que constitui o homem não é apenas feito de 
instâncias complementares, mas é também de instâncias 
antagônicas que se encontram ao mesmo tempo, da 
pluralidade dos imperativos éticos.  
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Ora, a complexidade inerente ao que é humano diz respeito não apenas 

ao que nele encontra espaço para fazer complemento, mas também para 

antagonizar. O desejo de viver mais não é, portanto, incompatível com o temor 

que ele desperta. Isso ocorre porque o homem, quando confrontado com o 

sofrimento, dele tenta escapar como pode. A antecipação de uma vida sem 

qualidade na velhice pode, então, responder pelo temor do longeviver.  

Imagens da velhice fortemente associada a atributos negativos (feiura, 

declínio, tristeza e lentidão) contrapõem-se a imagens positivas também 

altamente idealizadas da juventude (beleza, alegria, energia) (CAMARGO e 

FONSECA, 2016). Essa contraposição pode influir diretamente sobre o desejo 

de se tornar longevo, ainda mais quando levamos em conta o que nos diz 

Bauman (2007) sobre descartabilidade, noção eixo do capitalismo, que move 

as sociedades contemporâneas, altamente consumistas do novo. Essa 

conjunção de fatores negativos pode influenciar diretamente na percepção de 

que ser velho é viver sem qualidade, ou com qualidade muito ruim.  

Quando o temor de envelhecer não é paralisante, o que se faz, então, é 

buscar meios para enfrentar o que determinaria uma vida com qualidade 

reduzida. Os estudos sobre qualidade de vida na velhice se incluem nisso. De 

um modo geral, eles contemplam as variáveis discutidas no item anterior e 

entre os que se destacam em mensurá-la nessa etapa vital, merece destaque o 

que foi elaborado por Lawton (1983). Nele, está em causa a avaliação em 

quatro dimensões inter-relacionadas entre si: condições ambientais, 

competência comportamental, qualidade de vida percebida e bem-estar 

subjetivo. De acordo com o autor, seu construto adota tanto critérios 

intrapessoais, como socionormativos, no que diz respeito ao sistema 

pessoa/ambiente, implicando relações que cruzam momento atual passado, e 

futuro. 

Para Paschoal (2016), é importante que se leve em consideração o 

quanto e de que modo os idosos idealizam coisas que consideram importantes 

para imprimir qualidade às suas vidas e se as vivenciam de fato. Assim, cabe 

mensurar o quanto, do que almejam, foi ou tem sido concretizado e, finalmente, 

se estão satisfeitos com o que alcançaram. Observa-se a importância 
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significativa que se atribuem às experiências subjetivas e se procura encontrar 

pontos de consonância entre as diferentes perspectivas que emergem de tais 

instrumentos de avaliação. A esse respeito, Irigaray e Trentini (2009) e Neri 

(2000) também atentam para o fato de que é preciso que os idosos encontrem 

boas condições ambientais que lhe permitam desempenhar comportamentos 

adaptativos. Para tanto, é necessário considerar que a qualidade de vida 

percebida ou vivenciada pode, muitas vezes, estar associada à sublimação de 

desejos, tal como foi feita ao longo da vida, indo ao encontro do que afirmam 

Galvani e Silveira (2016, p. 460), segundo quem:  

[...] a qualidade e vida dos idosos depende das aprendizagens 
adquiridas no enfrentamento de riscos e oportunidades que 
experimentam durante toda a vida e também da maneira como 
são incentivados para exercer seu protagonismo na realização 
de suas necessidades e expectativas. (GALVANI e SILVEIRA, 
2016, p. 460)  

 

Nunca é demais lembrar que, no Brasil, o aumento da expectativa de 

vida, apesar de ser uma conquista importante, não foi acompanhado por 

manutenção ou melhora na qualidade de vida, principalmente porque a 

desigualdade social é um fator que contribui para intensificar problemas de 

saúde, de relacionamentos, entre outros. Nessa medida, Lemos e Medeiros 

(2016) assinalam que a maioria dos velhos tem sido vítima de desprazer e 

decepção, sobretudo se considerarmos os rendimentos encolhidos da 

aposentadoria, que interferem no padrão de manutenção das necessidades 

básicas, em especial alimentação, habitação e saúde.  

Esses Fatores contribuem para que se aumente a chance de que 

ocorram prejuízos à funcionalidade física, psíquica e social, acarretando 

dependência, perda de autonomia, isolamento social e depressão. Mas, ao 

contrário, se os indivíduos envelhecem com autonomia, independência, boa 

saúde física, desempenhando papéis sociais, permanecendo ativos e 

desfrutando do senso de significado pessoal, a qualidade de vida pode ser 

muito boa (PASCHOAL, 2016).  
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Para Lemos e Medeiros (2016), um dos marcadores mais significativos 

de uma velhice saudável é a manutenção da funcionalidade. Assim, se a 

detecção precoce de disfunções físicas é essencial para melhor qualidade de 

vida, o planejamento do suporte social é fundamental para a manutenção de 

um idoso participante de seus processos, que usufrui de sua autonomia e 

independência pelo maior tempo possível, razão pela qual, no próximo item, 

problematizo a questão do suporte social.  

Entre os fatores que podem estar relacionados à dependência, 

destacam-se os fatores clínicos, psicológicos e sociais. Entre os primeiros 

estão aqueles que se associam às perdas físicas e às comorbidades, que 

podem se agravar ao longo do tempo. Já os fatores sociais estão relacionados 

à perda de entes queridos, dificuldades financeiras, afastamento do trabalho, 

dificuldade de acesso aos serviços de saúde e isolamento social por diversas 

causas que envolvem desde as questões de dificuldades de acessibilidade em 

seus domicílios até ausência de família ou perda de papéis sociais. Cabe dizer 

que, diante desses fatores, podem-se recolher prejuízos psicológicos – 

cognitivos e afetivos. Sobre essa questão Lemos e Medeiros (2016) 

mencionam que:  

[...] as condições de autonomia, independência e dependência 
envolvem uma relação dinâmica expressa de formas diferentes 
nas diversas fases do desenvolvimento. Os bebês e as 
crianças pequenas dependem dos pais para sobreviver e para 
desenvolvem com seres humanos. À medida que a criança se 
desenvolve, a dependência física e psicológica aos pais 
diminui, mas dá lugar a uma dependência aos iguais e às 
pessoas da família. Com o desenvolvimento paulatinamente 
aparecem relações de interdependência entre parceiros, mas, 
de todo modo, principalmente no mundo ocidental 
contemporâneo, a autonomia e o grande balizador do 
ajustamento das pessoas. Assim, essa condição torna-se o 
ideal do desenvolvimento durante todo o ciclo vital. (LEMOS e 
MEDEIROS, 2016, p. 1405) 

 
 

A complexidade inerente à vida do ser humano faz da longevidade um 

fenômeno desafiador (SOUZA e SILVEIRA, 2016). Apesar da multiplicidade de 

questões nela implicadas, é fato que na velhice podem surgir obstáculos à vida 

com qualidade, mas envelhecer é viver, e a vida é polaridade dinâmica 
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(CANGUILHEM, 1960). Oportunidades podem, então, ser criadas para que tal 

experiência seja também uma experiência positiva para os sujeitos e para as 

sociedades: 

[...] o viver a vida com qualidade na velhice está intimamente 
relacionado com ―dar novos contornos ao vivido‖. Esse 
movimento vital de ressignificação tem sido reconhecido a 
literatura gerontológica atual como uma das bases a partir das 
quais se pode alicerçar o bem viver a velhice. Ressignificar por 
meio de um projeto, é necessariamente entrelaçar ao passado, 
presente e futuro; o que envolve lidar não apenas uma ideia de 
temo que passa (cronos), mas também, e principalmente, com 
o tempo marcado em cada um de nós (kairós). (GONÇALVES 
e FONSECA, 2016, p. 233) 

 

Nesse movimento de ressignificação, ganha importância os vínculos que 

o sujeito estabelece genuinamente com os outros e consigo próprio. Podemos, 

então, dizer que dar novos contornos ao vivido pode contribuir também para 

melhorar a qualidade de vida na velhice.  

 

2.2.  Suporte social e sua importância para qualidade de vida 

Tendo em vista o que foi discutido anteriormente, pode-se afirmar que 

um bom suporte social contribui muito para que a vida seja vivida com 

qualidade. E se a longevidade é mesmo resultado do desenvolvimento das 

sociedades, é em meio a esse processo que um ser constrói sua existência 

escrevendo, como diz Mucida (2009), uma história singular. Cuidar e ser 

cuidado responde pela qualidade com que se vive. Pode-se, então, falar que 

viver é, do ponto de vista do humano, cuidar de si, ser cuidado e cuidar de 

outrem. Ouso dizer que a percepção desse fato fundamental se faz por meio 

dos laços que se estabelecem no corpo social, incluindo aí a comunidade, a 

familia e os diversos grupos que a compõem.  

No corpo social as relações do cuidado se dão pelo suporte social, que 

se define pela existência ou disponibilidade de pessoas em quem se pode 

confiar que mostram que se preocupam conosco, que nos valorizam e gostam 

de nós. A esse respeito, suporte social é definido como:  



58 
 

 
 

[...] informação pertencente a uma de três classes: informação 
que conduz o sujeito a acreditar que ele é amado e que as 
pessoas se preocupam com ele; informação que leva o 
indivíduo a acreditar que é apreciado e que tem valor; 
informação que conduza o sujeito a acreditar que pertence a 
uma rede de comunicação e de obrigações mútuas. (COBB, 
1976 apud RIBEIRO, 1999, p. 547)  

 

Nessa mesma perspectiva, Araújo et al. (2012) enfatiza que a vida é 

intimamente fundamentada pelas relações sociais. O autor afirma que a 

interação com o outro é um elemento básico para a sobrevivência. Desse 

modo, em cada fase da vida, seja na infância ou na velhice, fazer parte de um 

contexto sociocultural que influencia as ações dos outros sobre nós e de nós 

sobre os outros é algo de que não se pode escapar. É por meio dessas 

relações que se aprende a trocar afetos, informações, receber e prestar apoio, 

construir e manter nossa identidade.  

O homem depende, portanto, da sociedade para proteção, conforto, 

alimentação, educação, equipamentos, oportunidades, para realizar seus 

sonhos, suas aspirações, para enfrentar o que o ameaça como, por exemplo, 

as muitas doenças do corpo e do espírito. Nesse sentido, como seres 

civilizados, necessitamos tanto de pequenos como de grandes círculos 

comunitários. Em comunidades maiores, que nos traz oportunidade, 

estabilidade, economia, o constante estímulo de uma cultura mais rica e mais 

variada, ou vivendo em pequenas comunidades, onde encontramos maior 

proximidade, satisfações mais íntimas. Ambas são essenciais para o completo 

processo da vida (FERNANDES, 1998). 

Tendo isso em vista, entendemos que os vínculos estabelecidos ao 

longo da vida são formados pelo grupo familiar e pelas amizades na 

comunidade. Essas relações propiciam uma sensação de pertencimento, e 

esse fator tem sido reconhecido como de fundamental importância para 

envelhecer com qualidade de vida. Isso ocorre porque esses espaços 

funcionam como redes de apoio que ajudam os idosos durante seu processo 

de envelhecimento, assegurando maior autonomia, independência, bem-estar e 

saúde (TRIADÓ e VILLAR, 2007 e ARAÚJO et al., 2012). 
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Ser membro de uma família, de uma igreja, de um clube, ter amigos ou 

amantes, ser cientista, trabalhador braçal ou artista. Enfim labutar, brincar, 

amar, rezar, entre outros, engendra modos de relação, associações que se 

estabelecem por meio de certos fins. Isso acontece porque as associações têm 

caráter corporativo e são meios pelos quais seus membros procuram 

concretizar seus interesses similares ou compartilhados (FERNANDES, 1998).  

Cabe, ainda, lembrar que o conceito tradicional de família se configura 

pela constituição da relação entre pais e filhos. Contudo, essa definição há 

muito já não é uma regra. Na sociedade contemporânea, observam-se novas 

estruturas de família, que se apresentam em diferentes configurações e 

referem-se a:  

[...] unidades domésticas plurigeracionais; agrupamento 
ampliado, muitas vezes devido a dificuldades econômicas; 
duplas conjugais que optam por não ter filhos; os que optam 
por ter filhos sem ter um companheiro fixo (a chamada 
―produção independente‖); os que se separam e constituem 
uma nova família agregando filhos desta relação aos advindos 
dos primeiros casamentos de um ou de ambos os lados; casais 
ocupando residências separadas; parceiros conjugais 
homossexuais. (LOPES e CALDERONI, 2007, p. 228) 

 

Todas essas configurações são assentadas em padrões de relações 

sociais em que a função recíproca das diferenças está presente. Isso quer 

dizer que cada membro procura alguma coisa no outro e também lhe oferece 

outra. Embora universal, o conceito de família está em constante 

transformação e sua definição pode se dar de acordo com a cultura e seu 

significado social, seja pela união dos laços biológicos ou não. Os processos 

sociais, que têm moldado as novas configurações familiares, têm contribuído 

para redefinir o cuidado entre seus dependentes, bem como a função e a 

responsabilidade dos e pelos idosos (Sarti, 2001).  

Lemos e Medeiros (2016) consideram que, a despeito de todas as 

transformações, a família é o elemento principal da rede de apoio informal, bem 

como é a fonte primária de cuidados aos idosos. Sendo esses cuidados 

definidos por meio dos padrões, condições gerais e regras de relações 

construídas entre os seus membros, o que em última instância vai ―desenhar‖ a 



60 
 

 
 

competência assistencial da família. Tal competência pode variar diante de 

eventos críticos e as peculiaridades dos cuidados desenvolvidos, levando-se 

também em conta o grau de dependência da pessoa idosa. 

Triadó e illar (2007), assim como Araújo et al., (2012) consideram os 

vínculos de amizade na comunidade fundamentais nessa faixa etária, em razão 

da troca de experiências de vida parecidas, recordações, opiniões e valores 

similares. Além disso, as relações de amizade são livres, voluntárias, baseadas 

na reciprocidade e no afeto.  

Vale considerar ainda, tal como fazem Neri e Vieira (2013) e Lemos e 

Medeiros (2016), que há dois tipos de cuidado que devem ser levados em 

consideração quando se problematiza a questão do suporte social a idosos, 

quais sejam: 1) o cuidado informal, ou aquele que se refere ao conjunto de 

ações que compõem a proteção exercida pelos familiares, vizinhos ou amigos, 

quando necessário e 2) o cuidado formal, aquele oferecido pelas instituições, 

tanto públicas, quanto privadas (serviços de saúde, jurídicos, habitação, 

assistência social, igrejas, etc.). Lemos e Medeiros (2016, p. 1404) atentam 

ainda para a seguinte tipologização:  

[...] apoio social é um produto da atuação das relações sociais 
e pode ser classificado nas seguintes classes: apoio material 
(por exemplo, ajuda financeira e alimentos); apoio instrumental 
(auxílio em tarefas domésticas e transporte); apoio informativo (sobre 
saúde e legislações ou na tomada de decisões); apoio afetivo (inclui 
expressões como amor, afeição e encorajamento).  

 
Não é humana a vida sem apoio e isso vale para qualquer fase ou faixa etária. 

Redes formais ou informais de relação são entendidas como essenciais no que diz 

respeito à possibilidade de suporte para estender processos de inclusão social, 

vínculos relacionais e criar projetos coletivos que beneficiem a qualidade de vida de 

seus membros. Assim, ao longo da vida, a família, amigos e comunidade são 

modalidades de suporte social que podem minimizar os obstáculos ou situações que 

afetam os aspectos emocional, físico e social dos viventes humanos.  

Mas essa interpretação inicial nem sempre se efetiva de forma 

harmoniosa, pois modificações que se impõem nas suas estruturas podem 

gerar crises e exigir nova organização interna, seja na maneira como o 
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indivíduo se relaciona consigo mesmo, seja na sua interação com o outro. Não 

devemos, portanto, nos deixar enganar sobre o fato de que, às vezes, os 

mesmos grupos antes referenciados (família, em suas diferentes 

configurações, e grupos comunitários diversos) ao invés de se apresentarem 

como suportes, podem, ao contrário, engendrar desamparo, marginalização, 

sofrimento e dor. De todo modo, se for esse o caso em uma dada família ou 

grupo comunitário, não há remédio para o homem que não seja buscar apoio 

ou suporte em outra família ou grupo comunitário.  

Essa afirmação tem como base os ensinamentos de Morin sobre a 

condição humana. Para o autor, como já assinalei, não podemos formular um 

conceito único ou uma definição fechada sobre a natureza do homem porque 

ele é, por natureza, um sistema complexo, totalmente aberto, autogenerativo, 

em processo de ―autoecoexo-organização‖. Portanto, ―na existência de conflitos 

o que podemos fazer é levantar os problemas, formular as contradições e 

propor moral provisória‖ (MORIN, 2000, p. 103). 

 

2.2.1. Sobre suporte social e direitos constituídos: o idoso na visão 

do Estado 

Minha reflexão foi até então sobre o suporte social e as relações 

humanas no âmbito dos diversos grupos em que elas ocorrem. Neste item, 

tratarei especificamente do papel do Estado na garantia e proteção de direitos 

dos cidadãos, com atenção voltada particularmente aos direitos dos idosos no Brasil, 

iniciando-se pelo previsto na Constituição Federal de 1988 que estabelece, em seu 

artigo 229, que os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, 

carência ou enfermidade. No artigo 230, lê-se ainda que a família, a sociedade e o 

Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas.  

No que se refere à proteção e segurança, observa-se que nossa 

Constituição assegura a participação da comunidade, defende a dignidade e 

bem-estar do idoso que lhes devem ser garantidos por meios dos sistemas de 

suporte social. Especificamente sobre a proteção, a Constituição, nos artigos 

127 e 129, reserva ao Ministério Público a defesa dos direitos coletivos da 
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sociedade, incluindo os idosos. No campo do direito individual, os idosos que 

comprovem renda insuficiente, ou seja, ―idosos carentes‖, devem contar com o 

apoio da Defensoria Pública, conforme disposto no artigo 134. Além da 

proteção especifica, os idosos podem, como cidadãos, usufruir também das 

demais garantias constitucionais. 

Lemos e Medeiros (2016) atentam para o fato de que, embora a 

Constituição Federal Brasileira tenha sido promulgada em 1988, foi apenas em 

1993, com a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) – Lei nº.8.742/1993 e 

posteriormente a Política Nacional do Idoso (PNI) Lei 8.842, de 4 de janeiro de 

1994 – que se estabeleceu a Política Nacional do Idoso, por sua vez 

regulamentada pelo Decreto Federal n° 1.948, de 3 de Julho de 1996. Só a 

partir daí é que se iniciou, de fato, um movimento mais efetivo para assegurar 

direitos específicos à população idosa. Nessa trajetória, foi consolidada a Lei nº 

10.741/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso que, entre outras 

providências, estabelece linhas de ação para a política de atendimento a esse 

contingente populacional. 

Especificamente sobre o Estatuto do Idoso, que se destina a regular os 

direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) 

anos, em seu artigo 2o se dispõe que esse cidadão goze de todos os direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, e assegura todas as oportunidades 

e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu 

aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de 

liberdade e dignidade. No artigo 3o, apresenta-se a obrigação da família, da 

comunidade, da sociedade e do Poder Público para assegurar ao idoso, com 

absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, 

à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. 

Essas maneiras de cuidado formal, nos aspectos da seguridade social, 

segurança, proteção e direitos, é um caminho essencial para proporcionar aos 

idosos a percepção de protagonismo e de vida com melhor qualidade. Mas o 

que é a vida? Apoiada em Canguilhem (1960), Fonseca (2016, p. 5) lembra-

nos que ela resulta de uma capacidade ―normativa‖ que se coloca em todas as 
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dimensões do vivido (biológica, psicológica e social) e que nada mais é do que 

a capacidade de reagir à destruição. Apesar de a qualidade de vida ter a ver 

com a normatividade biológica, ela não se reduz a tal e, na esfera do social, 

tem a ver com as ações que lhe competem e lhe dão suporte. Uma sociedade 

normativa, no sentido estabelecido por Canguilhem, contribui para que se viva, 

respeitando valores individuais em todas as faixas etárias. No convívio 

humano, as relações se desenvolvem e as condições de autonomia, 

independência e dependência envolvem uma relação dinâmica expressa de 

formas diferentes nas diversas fases do desenvolvimento, exigindo cuidados da 

família, comunidade e ou sociedade.  

Como já mencionado anteriormente, a questão do cuidado é essencial 

em toda sociedade que valoriza a vida e o bem-estar das pessoas e, neste 

sentido, a política mundial de saúde adotada pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), em 2005 e revisada em 2015, a Política de Envelhecimento 

Ativo (PEA), tem como uma de suas metas, garantir suporte social para o 

contingente populacional idoso. Isso ocorre porque entende-se que o acesso à 

participação, saúde, informação, segurança e aprendizagem ao longo da vida 

pode resultar num ―envelhecimento ativo‖, entendido no âmbito de um processo 

de otimização de oportunidades que visam a melhoria da sua qualidade de 

vida. Entende-se, portanto, que a pessoa idosa seja protagonista e participante 

e que, consequentemente, isso tenha influência direta em seu nível de 

satisfação com a vida. 

Política de Envelhecimento ativo vislumbra, por meio de seus 

dispositivos de suporte social, ajudar pessoas a permanecerem independentes 

e ativas à medida que envelhecem; encorajar a promoção da saúde e as 

políticas de prevenção; melhorar a qualidade de vida dos idosos; equilibrar o 

papel da família e o do Estado em termos de assistência àqueles que 

necessitam de cuidados à medida que envelhecem; reconhecer e apoiar o 

papel importante que as pessoas mais velhas desempenham no cuidado aos 

outros. Para tanto, nas políticas de saúde, sugere-se que, na área de 

envelhecimento ao longo da vida, devem-se levar em conta os determinantes 

de saúde: sociais, pessoais, culturais, comportamentais, econômicos, ambiente 

físico e acesso a serviços.  
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CAPÍTULO 3 

 
 
 

ESCUTANDO MULHERES CARDÍACAS CLIMATÉRICAS:  

O laço entre suporte social e qualidade de vida 

. 

 
 

 

O foco deste capítulo é realizar uma reflexão sobre a relação entre 

suporte social e qualidade de vida de mulheres climatéricas cardíacas, tendo 

em vista os dados obtidos em uma pesquisa de campo realizada em 

atendimento ambulatorial em um hospital de alta complexidade da cidade de 

São Paulo.  

O que se recolheu dos testemunhos foi analisado à luz dos conceitos 

constantes dos capítulos anteriores. Antes de iniciar a reflexão, é importante 

esclarecer sobre a metodologia de pesquisa, os instrumentos utilizados na 

coleta de dados, bem como os critérios para inclusão/exclusão dos sujeitos que 

dela participaram. Cabe ainda mencionar que sua realização foi aprovada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

sob nº 1.869.192. 

 

3.1.  Metodologia de Pesquisa 

A opção metodológica que norteou a realização desta pesquisa é de 

base quanti-qualitativa, contando, primeiramente, com uma revisão bibliográfica 

da literatura pertinente ao tema do envelhecimento e, consequentemente, da 

velhice, nele implicando de modo particular questões específicas em causa no 

processo de envelhecimento feminino, com foco voltado para o período 

climatérico. O resultado deste primeiro passo metodológico encontra-se nos 

capítulos 1 e 2. Em seguida, foi realizada a pesquisa de campo, que envolveu 

52 sujeitos, mais especificamente, mulheres entre 51 e 65 anos, todas 
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climatéricas, diagnosticadas com Doença Coronária e que realizam 

atendimento médico de rotina no setor ambulatorial de aterosclerose do 

Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (IDPC). Os critérios adotados para a 

escolha dos sujeitos desta pesquisa, então, foram pacientes: 

1. do sexo feminino; 

2. com idade entre 50 a 65 anos; 

3. com doença coronária, que realizaram angiotomografia ou 

cinecoronariografia, com resultados mostrando arteriosclerose 

coronária (placa de gordura) e operadas; 

4. em acompanhamento médico cardíaco, no setor ambulatorial de 

aterosclerose. 

 

Definiram-se, ainda, como critérios de exclusão, pacientes: 

 

1. sem a doença coronária – diagnóstico confirmado no prontuário por 

meio de anotação da equipe médica; 

2.  com limitação cognitiva, que tenham dificuldade visual ou auditiva e 

que não contam com um responsável para lhes auxiliarem; 

3. que se recusaram durante o processo de coleta de dados. 

 

A análise dos dados coletados e a discussão dos resultados constituem 

o eixo central deste capítulo. Trata-se de um estudo descritivo, exploratório e 

prospectivo, que se valeu de uma abordagem individual, tanto para aplicação 

de um formulário para identificar o perfil socioeconômico e demográfico de 

seus sujeitos de pesquisa, como também da utilização de instrumento que visa 

a avaliar (1) qualidade de vida, na versão do WORLD HEALTH 

ORGANIZATION QUALITY OF LIFE INSTRUMENT23, o WHOQOL-BREF e 

avaliar (2) suporte social, sendo utilizado, para isso, o Mapa Mínimo de 

Relações do Idoso (MMRI). As respostas dos sujeitos de pesquisa para além 

das questões previstas nesses instrumentos mereceu atenção especial. 

Segundo Minayo (2011, p. 21): 
                                                      
23 Instrumento de Qualidade de Vida da Organização Mundial da Saúde. 
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[...] a pesquisa qualitativa responde a questões muito 
particulares e se preocupa, nas ciências sociais, com um nível 
de realidade que não pode ser quantificado. Trabalha com o 
universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores 
e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 
relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 
reduzidos à operacionalização de variáveis. 

 

Nessa mesma perspectiva, Turato (2005, p. 510) afirma que:  

[...] a pesquisa qualitativa volta-se para a busca do significado 
das coisas, porque este tem um papel organizador nos seres 
humanos. O que as ―coisas‖ (fenômenos, manifestações, 
ocorrências, fatos, eventos, vivências, ideias, sentimentos, 
assuntos) representam, dá molde à vida das pessoas. Num 
outro nível, os significados que as ―coisas‖ ganham, passam 
também a ser partilhados culturalmente e assim organizam o 

grupo social em torno destas representações e simbolismos.  
 

 

A entrevista semidiretiva, realizada com dois sujeitos do grupo, atende, 

principalmente, a finalidades exploratórias. Como se sabe, ela é bastante 

utilizada para estudar mais amplamente questões que permitem reflexões que 

se encaminham em trabalhos acadêmicos com o objetivo de abrir espaço para 

que o singular se apresente e possa impactar o que se diz sobre o coletivo 

(BONI e QUARESMA, 2005). Não é sem razão que esse tipo de entrevista 

pode também ser nomeada como ―entrevista em profundidade‖ (MINAYO, 

2011), o que, sem dúvida, justifica o interesse em escutar as mulheres-sujeito, sem 

antecipar ou dirigir demais o conteúdo de suas falas. Constam, a seguir, em maiores 

detalhes, os outros instrumentais/dispositivos utilizados, sendo eles:  

Formulário de perfil socioeconômico e demográfico – instrumento 

elaborado para a realização da análise contendo as seguintes categorias: 

identificação; condições socioeconômicas; meio ambiente e condições de 

habitação; problema de saúde atual/condição presente (ver Anexo I).  

Instrumento do tipo Likert24 – WORLD HEALTH ORGANIZATION 

QUALITY OF LIFE INSTRUMENT (WHOQOL-BREF25) (ver Anexo II), que se 

                                                      
24 A escala de Likert é um tipo de escala de resposta psicométrica, bipolar, medindo ou uma 

resposta positiva ou negativa a uma afirmação. Likert é apenas uma afirmação em que o 
sujeito pesquisado responde, por meio de um critério que pode ser objetivo ou subjetivo, o que 
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apresenta como uma versão abreviada do WHOQOL-100, composta pelas 26 

questões que obtiveram os melhores escores psicométricos, tendo como 

finalidade avaliar a taxa global de qualidade de vida e satisfação com a saúde 

(FLECK et al., 2000) e, para tal, é composta por quatro domínios, sendo eles:  

 Domínio 1 – físico (dor e desconforto; energia e fadiga; sono e 

repouso; mobilidade; atividades da vida cotidiana; dependência de 

medicação ou de tratamentos; e capacidade de trabalho): 

correspondem às questões (6-Q3) + (6-Q4) + Q10 + Q15 + Q16 + 

Q17 + Q18; 

 Domínio 2 – psicológico (caracterizado pelos sentimentos positivos; 

pensar, aprender, memória e concentração; autoestima; imagem 

corporal e aparência; sentimentos negativos; e 

espiritualidade/religião/crenças pessoais): questões Q5 + Q6 + Q7 + 

Q11 + Q19 + (6-Q26); 

 Domínio 3 – relacionamentos sociais (relações pessoais; suporte 

social; e atividade sexual): questões Q20+Q21+Q22; 

 Domínio 4 – meio ambiente (abrange a segurança física e proteção; 

ambiente no lar; recursos financeiros; cuidados com a saúde e 

sociais (disponibilidade e qualidade); oportunidades de adquirir novas 

informações e habilidades; participação e oportunidades de 

recreação/lazer; ambiente físico (poluição, ruídos, trânsito, clima); e 

transporte): questões Q8 + Q9 + Q12 + Q13 + Q14 + Q23 + Q24 + 

Q25. 

 

Instrumento – Mapa Mínimo de Relações do Idoso (MMRI) (ver Anexo 

III), – que avalia o suporte social recebido pelo idoso e tem como objetivo 

identificar relacionamentos significativos; avaliar o tamanho da rede de suporte 

social; conhecer a natureza da relação (amigos, membros da família, da 

comunidade e da rede social e de saúde), a frequência de contatos e o suporte 

percebido referente a cinco funções: visita, companhia, cuidados da casa, 

cuidados pessoais e auxílio financeiro. Nessa configuração, o MMRI é 

                                                                                                                                                            
se deseja medir é o nível de concordância ou não concordância à afirmação (VIEIRA e 
DALMORO, 2008). 
25

 Instrumento breve de qualidade de vida em adultos da Organização Mundial da Saúde. 

http://www.ufrgs.br/psiquiatria/psiq/whoqol84.html
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constituído por quatro quadrantes que representam família, amigos, 

comunidade e relações (com os serviços sociais ou de saúde), representados 

nos três níveis a seguir: 

a) Círculo interno – refere-se às relações mais próximas, cujos contatos 

ocorrem pelo menos uma vez por semana;  

b) Círculo intermediário – representa as relações pessoais com 

encontros que acontecem, pelo menos, uma vez por mês;  

c) Círculo externo – representa conhecimento e contatos ocasionais de, 

no mínimo, uma vez por ano.  

 

Os relacionamentos significativos são dispostos nos círculos para 

simbolizar os diversos graus ou níveis de proximidade de relacionamento. Para 

configurar um mapa de relações, é necessário descrever a frequência de 

contato e proximidade do relacionamento, segundo a percepção do 

pesquisado. Esse instrumento permite também conhecer a amplitude dos 

relacionamentos significativos mencionados por cada quadrante, em termos de 

composição dos membros da família e ou da comunidade, além da frequência 

de contatos e função desempenhada (DOMINGUES, 2000).  

Distinguem-se o suporte social sob duas fontes: formal e informal, 

caracterizado respectivamente por grupos sociais tais como clubes, Igreja, etc. 

e pelos familiares, amigos, vizinhos, padre, etc. que são passíveis de fornecer 

apoio nas atividades cotidianas, em detrimento de acontecimentos normativos 

e não normativos de vida (DUNST e TRIVETTE, 1990). A avaliação das 

relações sociais é importante para identificar potencial apoio social, permitindo 

propor a mobilização da rede social. Nesse sentido, é essencial analisar o 

suporte social segundo a visão do indivíduo para que seja possível a 

identificação da composição, da função e da qualidade de cada rede de 

suporte social (DOMINGUES et al., 2012). 
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3.2. Sobre a coleta de dados  

Para a realização da coleta de dados, foi tomada como base a 

Resolução 466/2012, que dispõe sobre as Diretrizes e Normas 

Regulamentadoras de Pesquisa com Seres Humanos, publicado pelo Conselho 

Nacional de Saúde. Sob a égide desta Resolução, o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) foi obtido em duas vias, uma destinada ao sujeito 

informante e outra à pesquisadora (ver Anexo IV), que apresentou os objetivos 

e a finalidade contida no documento do estudo, sendo assegurada a livre 

participação sem nenhum prejuízo ao seu tratamento no IDPC, para que não 

ocorresse esse tipo de influência nas respostas dadas pelos sujeitos.  

A pesquisa foi realizada entre os meses de março e agosto de 2017, 

sendo o cálculo amostral de 85 mulheres, porém os instrumentos só foram 

aplicados àquelas que consentiram participar dessa investigação, totalizando 

52 sujeitos. Desse total, duas pacientes foram aleatoriamente selecionadas 

para a realização da entrevista semidiretiva, que contou com um roteiro de 

questões norteadoras com o foco voltado para a articulação entre climatério, 

doença coronariana e envelhecimento.  

 

  3.2.1. Análise Estatística  

  Os dados estão apresentados de acordo com a estatística descritiva, por 

meio de gráficos e tabelas, contendo números absolutos e percentuais. Foram 

utilizados testes estatísticos para as variáveis quantitativas, a fim de se verificar 

adequação relativa à distribuição normal. Desse modo, a abordagem 

quantitativa se justifica, em seu conceito, pela caracterização de quantificação 

nas modalidades de coleta de informações e, em seu tratamento, por meio de 

técnicas estatísticas (RICHARDSON, 1999).  
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3.2.2. Análise e interpretação dos dados coletados nas entrevistas 

3.2.2.1. Perfil socioeconômico e demográfico 

Por meio da aplicação do formulário especificamente idealizado para tal, 

chegou-se aos seguintes dados:  

 

Distribuição da porcentagem do perfil socioeconômico e demográfico, de acordo com 
o grupo de estudo (52), São Paulo, 2018. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Gráfico 1: Faixa etária  
 

Em relação à faixa etária das mulheres que participaram desta pesquisa, 

nota-se que 48% delas estão na faixa etária entre 56 a 59 anos, seguida por 

30% entre 51 a 55 anos (gráfico 1). Conforme o critério da Organização das 

Nações Unidas para definição de pessoa idosa, essas mulheres não seriam 

consideradas como tal26. A atenção deste estudo foi voltada mais 

especificamente a um dos marcos do envelhecimento feminino, que é o 

climatério, que funciona como marcador para inclusão dos sujeitos que podem 

ser considerados no limiar da entrada na velhice.  

Nos gráficos a seguir, há outros resultados relativos ao perfil 

socioeconômico e demográfico das mulheres que foram sujeitos dessa 

pesquisa: 

 

                                                      
26

 É importante lembrar que o Brasil é um país em desenvolvimento e, segundo o critério da 
ONU, só são considerados idosos aqueles sujeitos acima dos 60 anos de idade. 
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 Gráfico 2: Raça                                                     Gráfico 3: Religião 
 

 
 

  

 
                   Gráfico 4: Profissão 

 
 

Conforme consta do gráfico anterior, 59% das mulheres são da raça 

branca, predominando sobre as demais, 25% são pardas e 10%, pretas27. No 

que concerne à opção religiosa, há relativo predomínio da religião católica 

                                                      
27 Dados divulgados pelo IBGE (2016) mostram que, entre 2012 e 2016, a participação 

percentual dos brancos na população do país caiu de 46,6% para 44,2%, enquanto a 
participação dos pardos aumentou de 45,3% para 46,7% e a de pretos, de 7,4% para 8,2%. O 
aumento da autodeclaração de pretos e pardos pode ser explicado pela miscigenação e pelo 
reconhecimento da população negra em relação à própria cor, o que contribui para que mais 
pessoas se identifiquem como pretas. Talvez outra reflexão seja oportuna, por meio do 
discurso de Carloto (2014, p. 2) quando o autor afirma que ―a sociedade estabelece uma 
responsabilidade na produção social da existência dos sujeitos que são alheias as suas 
vontades‖, assim o lugar que é atribuído socialmente a cada um dependerá da forma como terá 
acesso à própria sobrevivência como sexo, classe e raça. Portanto, esta relação com a 
realidade comporta uma visão particular de cada sujeito. 
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(54%), seguida pela evangélica (38%), (gráfico 3). Esses resultados estão em 

consonância com o Relatório do IBGE (2010), no qual é demonstrado que, mesmo 

com o crescimento de evangélicos, o país ainda segue com maioria católica28.  

Já no que diz respeito ao perfil profissional, constatou-se que ele é 

diversificado, com uma pequena prevalência para as seguintes profissões: 

técnica de enfermagem, costureira e cozinheira (gráfico 4). Um ponto que 

talvez mereça maior atenção seja aquele que diz respeito ao fato de que, 

embora 78% das mulheres possam ser consideradas em idade ―produtiva‖, 

61% das entrevistadas não possuem vínculo empregatício (gráfico 5). 

No gráfico 6, a seguir, é possível entender melhor esse resultado. Note 

que, no momento da coleta, todas elas eram beneficiárias29 da Previdência 

Social30 e Assistência Social. Nesse contingente, 3% recebem aposentadoria 

por idade, o que faz o percentual antes referido cair para 58%. Se somarmos 

as que se encontram aposentadas por tempo de serviço, por invalidez ou 

recebendo o BPC31, já chegaremos a 52%. Os outros 6% certamente se 

encontram entre as pensionistas (benefício determinado pela morte de marido 

ou filho) e que constituem um contingente considerável desta amostra (30%, ou 

seja, 15,6 mulheres). Cabe, contudo, ressaltar que 6% aí significaria um 

número próximo de apenas uma pessoa.  

  

                                                      
28

 Em 2010, o número de católicos estava em torno 64,6% da população, no Censo feito em 
2000, eles eram 73,6% dos brasileiros, uma queda de 1,3%. 
29

 Esses benefícios – exceto a aposentadoria por tempo de serviço – são impeditivos de novo 
vínculo empregatício.  
30

 Conforme Lei nº 8.213/91
 
no Art. 1º dispõe que a Previdência Social, mediante contribuição, 

tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo 
de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos 
familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. 
31

 Benefício de Prestação Continuada (BPC) ocorre por meio da Lei Orgânica da Assistência 
Social – (LOAS) Lei 8.742/93, é um Benefício Assistencial no valor de um salário mínimo, 
destinado às pessoas com deficiências físicas incapacitantes, cuja renda do grupo familiar ¼ 
de salário mínimo por pessoa.
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                                   Gráfico 5: Vínculo Empregatício. 

  

                   

                    Gráfico 6: Tipo de Benefício. 

 

 

Conforme observado nos gráficos 7 e 8, apresentados na sequência, 

acerca do núcleo familiar das mulheres deste estudo, 72%, ou seja, sua grande 

maioria, é composto por 5 até 8 pessoas, que residem em moradias de 5 a 8 

cômodos (74%) têm uma renda evidenciada entre um e dois salários mínimos 

vigentes (68%), conforme consta do gráfico 9.  

 

 

 
 
Gráfico 7: Número de pessoas que habitam na residência.                    Gráfico 8: Número de cômodos na residência 
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                        Gráfico 9: Renda 

 

Embora um pouco mais da metade das entrevistadas (54%) proceda da 

capital de São Paulo, essa pequena amostra possibilita-nos verificar que o 

IDPC é um hospital de referência para o interior do Estado de S. Paulo, uma 

vez que 29% das mulheres vêm dessa região. Note ainda que 98% delas 

moram em centros urbanos (gráficos 10 e 11, a seguir), dado que ratifica os 

estudos de Camarano et al. (2016b), apresentados no capítulo 1, que reiteram 

que o contingente populacional idoso feminino no Brasil é tipicamente urbano. 

 

  
 
 Gráfico 10: Procedência                                                           Gráfico 11: Zona onde mora 
 

 

Diante disso, cabe destacar que, consultadas sobre se há serviços de 

saúde próximo às suas residências e se as mulheres entrevistadas os utilizam 

(gráficos 12 e 13, a seguir), 92% responderam positivamente ao primeiro e 

85% ao segundo. Isso exige que se considerem os resultados mostrados no 

gráfico 14, no qual se evidencia que essas pacientes referem que, além da 

doença cardíaca, a presença de outras (34% são diabéticas, 45% hipertensas, 

por exemplo) respondem pela utilização de outro serviço de saúde que não o 

IDPC. De todo modo, como também estão no IDPC, mesmo tendo serviço 
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próximo à residência, isso só corrobora a sua referencialidade no que diz 

respeito ao tratamento da doença corononariana. 

A presença de comorbidade no relato dessas mulheres talvez responda 

também pelo fato de que 29% delas tenham declarado insatisfação com sua 

saúde e outros 29% a considerem ―nem boa, nem ruim‖ (gráfico 15). De todo 

modo, 42% delas entendem que gozam de boa saúde.  

 

 
Gráfico 12: Serviço de saúde próximo.                               Gráfico 13: Utiliza o Serviço de Saúde. 

 
 

 

 Gráfico 14: Outras doenças.                                     Gráfico 15: Como está a sua saúde. 

  

  
3.2.2.2. Suporte Social e Qualidade de Vida  

Na sequência, será apresentado o cruzamento dos dados entre suporte 

social e qualidade de vida. Para isso, trago, primeiramente e de modo 

separado, os resultados do ―Mapa Mínimo de Relações do Idoso‖ (MMRI) e do 

―WHOQOL-BREF‖. Em ambos, os dados foram organizados, sumarizados em 

estatística descritiva e, em seguida, inseridos em uma tabela Excel. Com os 

resultados obtidos de cada um, a próxima etapa foi cruzar os dados e 

relacioná-los, sempre tendo em vista a ratificação (ou não) de minha hipótese 
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inicial, que é a de que ―mulheres cardíacas climatéricas que têm bom suporte 

social apresentam melhor satisfação com a saúde e melhor qualidade de vida‖.  

 

 

3.2.2.3. Resultados da aplicação do MMRI  

Os gráficos apresentados na sequência representam os resultados 

obtidos que serão analisados:  

 

 

Gráfico 16 – Distribuição da frequência de Suporte Social (visita), MMRI, de acordo com o grupo de estudo 

(52), São Paulo, 2018. 
 

 

 

Gráfico 17 – Distribuição da frequência de Suporte Social (companhia), MMRI, de acordo com o grupo de 

estudo (52), São Paulo, 2018. 
 

 

Gráfico 18 – Distribuição da frequência de Suporte Social (auxílio doméstico), MMRI, de acordo com o grupo 

de estudo (52), São Paulo, 2018. 
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Gráfico 19 – Distribuição da frequência de Suporte Social (cuidados pessoais), MMRI, de acordo com o grupo 

de estudo (52), São Paulo, 2018. 
 

 

Gráfico 20 – Distribuição da frequência de Suporte Social (auxílio financeiro), MMRI, de acordo com o grupo 

de estudo (52), São Paulo, 2018. 
 

 

Um dado relevante mostrado nos gráficos anteriores é o de que a família 

constitui o grande suporte social (em qualquer tipo de apoio) para as mulheres 

deste estudo. Isso não quer dizer que uma teia relacional para além dela não 

esteja presente, já que amigos, comunidade e sistema social/saúde também 

são referidos. Essa constatação ratifica estudos discutidos no capítulo 2, por 

exemplo, o de Lemos e Medeiros (2016). É ainda importante atentar para três 

pontos:  

a) embora haja uma tendência mundial de diminuição do número de 

componentes nos grupos familiares, o que cria a expectativa de que amigos, 

comunidade e sistema social/saúde se apresentem cada vez mais fortemente 

como apoio, no caso dessas mulheres, há uma grande distância entre o 

primeiro e os demais. Isso talvez ocorra porque seu núcleo familiar seja 

numeroso e elas, em sua grande maioria, residam em companhia dessas 

pessoas, conforme apontado no item anterior. De fato, uma transição 

demográfica está em curso no Brasil atualmente, mas a faixa etária 

contemplada neste estudo ainda diz respeito ao período de altas taxas de 

natalidade;  
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b) não se deve marginalizar o fato de que a grande maioria dessas 

mulheres tem renda familiar entre 1 e 2 salários mínimos e que, como diz Sarti 

(2001), as famílias de camadas populares, que são organizadas em rede 

(participação de outros parentes no convívio e em prol da sobrevivência), têm 

como foco o sistema de obrigações. O gráfico 20 indica isso, ou seja, há uma 

tendência entre famílias de menor poder aquisitivo de se reunir para dar conta 

das demandas de existência.  

c) o sistema social/saúde é o último a ser mencionado como suporte 

para essas mulheres cardíacas climatéricas. Pode-se inferir que, embora a 

inter-relação entre tais sistemas (de saúde e social) esteja previsto, sabemos 

que sua eficácia é bastante precária no Brasil. Em nossa cultura, essa eficácia 

ainda não foi ainda completamente incorporada, seja pelos gestores em todos 

os níveis, seja pelos usuários. Embora o IDPC, especificamente o setor 

ambulatorial de aterosclerose, tenha condições, tanto de infraestrutura física, 

quanto de recursos humanos, para potencializar uma visão ampliada de saúde, 

aquela que, de acordo com a Política de Envelhecimento Ativo, implica 

participação social, ele permanece funcionando como espaço exclusivo de 

atendimento ambulatorial (consulta médica). Isso responde, em parte, pelos 

resultados antes obtidos.  

 

3.2.2.4. Resultados da aplicação do WHOQOL-BREF 

Passemos a seguir aos resultados da análise dos dados coletados para 

avaliar qualidade de vida32. Antes de fazer isso, especificamente nos quatro 

domínios (físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente), trago aqueles 

que se referem às médias obtidas em resposta a duas questões que, 

primeiramente, são dirigidas aos sujeitos participantes e que não são incluídas 

nos referidos domínios, quais sejam: (1) como você avalia a sua qualidade de 

vida? e (2) quão satisfeito está com a sua saúde? O WHOQOL-BREF orienta 

para que se adotem os seguintes critérios: médias entre 1,0 e 2,9 indicariam a 

                                                      
32

 O instrumento orienta que os sujeitos respondam às questões que lhe serão dirigidas 
levando em conta as duas últimas semanas.  
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necessidade de melhoria de qualidade de vida; entre 3,0 e 3,9, uma qualidade 

de vida regular; entre 4,0 e 4,9, boa e, acima de 5,0, muito boa. 

Tanto na primeira quanto na segunda questão, obteve-se uma média 

igual a 3,44. Note-se que elas explicitamente correlacionam qualidade de vida 

e saúde, o que se reflete nos scores. O interessante é que a autopercepção de 

saúde coincide com aquela declarada pela maioria das mulheres na aplicação 

do dispositivo para identificação do perfil sociodemográfico. 

A orientação para avaliação dos domínios segue os critérios antes 

mencionados, mas com particularidades que devem ser levadas em conta: a 

média obtida em cada faceta que compõe o domínio resulta da somatória das 

respostas, divididas pelo número de participantes da pesquisa. Para se atingir 

a média de qualidade de vida nos domínios, somam-se as médias das facetas 

e divide-se o resultado total pelo seu número específico em cada domínio.  

Assim, no domínio físico, chegou-se às seguintes médias em cada 

faceta:  

 
 
Gráfico 21 – Distribuição da média dos scores de Qualidade de vida no Domínio físico, WHOQOL-BREF, de acordo 
com o grupo de estudo (52), São Paulo, 2018. 
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estudado. É importante assinalar que, nesse caso, tal média está muito 

próxima do patamar inferior, principalmente sendo puxada para baixo pela 

faceta ―energia e fadiga‖. Há que se indagar se a condição coronariana é a que 

responde por isso, se sintomas climatéricos, ou ambos.  
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No domínio psicológico, os resultados foram os seguintes:  

 
 
Gráfico 22 – Distribuição da média dos scores de Qualidade de vida no Domínio psicológico, WHOQOL-BREF, de 
acordo com o grupo de estudo (52), São Paulo, 2018. 

 
A média de qualidade de vida obtida nesse domínio também foi regular, 

já que é igual a 3,5. O que chama a atenção é o fato de que, tomadas 

isoladamente, as facetas ―pensar, aprender (...)‖ e ―autoestima‖, seriam 

indicativas de uma qualidade de vida boa. Mas, principalmente, o baixo score 

obtido em ―sentimentos positivos‖ joga um papel para que, no total geral, o 

índice tenha caído consideravelmente. Note-se que os sentimentos negativos 

prevalecem em relação aos positivos. O que me parece contraditório é que 

tanto a disposição para aprender, quanto uma boa autoestima, convivam com 

sentimentos mais negativos do que positivos. 

Passemos, agora, ao gráfico do domínio das relações sociais, qual 

seja:  

 
 
Gráfico 23 – Distribuição da média dos scores de Qualidade de vida no Domínio relações sociais, WHOQOL-BREF, de 
acordo com o grupo de estudo (52), São Paulo, 2018. 
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A média de qualidade de vida para esse domínio foi de 3,55, o que entra 

também na avaliação ―regular‖. É importante atentar para o fato do quão 

satisfeito está o sujeito com os laços que estabelece em seu círculo social que, 

como vimos no MMRI, é predominantemente familiar. Esse dado parece 

sinalizar para a necessidade de se investigar qual é a razão para que este seja 

o nível de satisfação e, ao mesmo tempo, ampliar a rede de relações, 

oxigenando o viver desses sujeitos. Não é demais lembrar que vários autores 

consultados no capítulo 2, em consonância com o que preconiza a atual 

Política de Envelhecimento Ativo, ao lado da otimização de oportunidades de 

saúde, atribuam um peso significativo à contínua participação nas questões 

sociais, de segurança e proteção para obtenção de uma vida com qualidade.  

Vejamos, agora, o último domínio de avaliação do WHOQOL-BREF, qual 

seja, o do meio ambiente, cuja média foi 3,3 (regular): 

 
 
Gráfico 24 – Distribuição da média dos scores de Qualidade de vida no Domínio meio ambiente, WHOQOL-BREF, de 
acordo com o grupo de estudo (52), São Paulo, 2018. 
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Outro ponto importante diz respeito à autopercepção de ―cuidados de 

saúde e sociais‖, que envolvem disponibilidade e qualidade. Vimos no perfil 

sociodemográfico que a maioria conta com serviços próximos à residência e 

que os utilizam. Conclui-se que a avaliação ―regular‖ seja uma avaliação 

relacionada à qualidade dos serviços oferecidos. Então, há suporte de saúde e 

social disponível no ambiente, mas os usuários dos mesmos não estão, de 

fato, satisfeitos.  

 

3.2.2.5. Articulação entre Suporte Social e Qualidade de Vida 

Após reunir os resultados da aplicação do MMRI e do WHOQOL-BREF, 

procedemos ao cruzamento dos dados. Para isso, partimos do seguinte ponto: 

se o sujeito pode contar com a família como apoio (caso desse grupo) que 

impacto isso produz na sua autopercepção de qualidade de vida? Entendemos 

que um ponto de intersecção favorável para isso seria cruzar a frequência de 

visita da família, de acordo com o MMRI, com a autopercepção de qualidade de 

vida nos domínios específicos implicados no WHOQUOL-BREF (físico, 

psicológico, relações sociais e meio ambiente)33. Os resultados estão 

representados na tabela a seguir: 

 

Tabela 1 – Distribuição da média da variável visita semanal da família dos Scores do MMRI versus 
WHOQOL-BREF, de acordo com o grupo de estudo (52), São Paulo, 2018. 

 

Variável Visita Sujeitos Média p-valor 

Domínio físico 
N 24 50,57% 

0,11 
S 28 56,21% 

Domínio psicológico 
N 24 60,33% 

0,37 
S 28 60,03% 

Domínio relações 
sociais 

N 24 63,00% 
0,28 

S 28 64,50% 

Domínio meio 
ambiente  

N 24 55,41% 
0,38 

S 28 61,02% 

N– não S– sim 

 

                                                      
33

 Utilizei, para isso, o Teste de Mann-Whitney. Esclareço que o mesmo foi configurado para 
que se possam cruzar duas amostras independentes de dados de um mesmo grupo de 
sujeitos.  
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Como é possível verificar, 24 mulheres não recebem visita de familiares 

semanalmente ao passo que 28 recebem. Levando em consideração essa 

diferença no resultado antes obtido para autopercepção de qualidade de vida 

no domínio físico, recolhe-se, à primeira vista, um impacto positivo, indiciado 

pela média de 56,21%34. Contudo, ao se deter no p-valor35, nota-se a 

insignificância estatística de tal impacto (p = 0,11). Essa mesma análise é 

válida para os demais domínios, em que o p-valor é sempre maior que 0,05. 

Conclusão: a visita semanal de familiares não tem relevância estatística na 

autopercepção da qualidade de vida para esse grupo de mulheres. 

A aplicação do MMRI mostrou que, além da família, amigos e 

comunidade são os outros dois suportes com significância estatística para o 

grupo estudado36, apesar da enorme diferença numérica entre o primeiro e os 

outros dois. Mesmo assim, entendi que seria importante verificar o impacto da 

visita de amigos sobre a autopercepção da qualidade de vida. Por essa razão, 

realizei o mesmo tipo de cruzamento descrito anteriormente, chegando ao 

seguinte resultado:  

 

Tabela 2 – Distribuição da média da variável visita de amigos dos Scores do MMRI versus 
WHOQOL-BREF, de acordo com o grupo de estudo (52), São Paulo, 2018. 

Variável Visita Sujeitos Média p-valor 

Domínio físico 
N 43 52,23% 

0,22 
S 9 55,70% 

Domínio psicológico 
N 43 57,04% 

0,03 
S 9  65,61% 

Domínio relações sociais 
N  43  61,86% 

0,09 
S 9  67,10% 

Domínio meio ambiente  
N 43  57,14% 

0,19 
S 9  60,38% 

N – não S – sim 

 

Ao contrário do que se concluiu com a visita de familiares, a visita de 

amigos produz impacto com significância estatística na autopercepção da 

qualidade de vida, quando o que está em causa é o domínio psicológico (o 

único em que com p-valor igual ou menor que 0,05). Talvez não soe demasiado 

                                                      
34

 A média é obtida com o cruzamento das respostas no MMRI e no WHOQOL-BREF. 
35

 Esclareço que o ―p-valor‖ diz respeito ao nível de significância estatística de um dado. Ele é 
confiável se for igual ou menor que 0,05.  
36

 Como vimos anteriormente, o MMRI mostrou que não há impacto estatístico significativo, 
quando a variável é visita do sistema saúde/social. 
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inferir que, para o grupo estudado, contar com a família, como diz Sarti (2001), 

resulta de algo como um dever moral. A presença de um amigo como apoio 

parece se revestir de um significado diferente: nela o sujeito percebe, mais 

espontaneamente, que tem valor para o outro, ou melhor, vê o quanto a sua 

vida importa para o outro que não é ligado a ele por laço de sangue, mas de 

afeto.  

Do mesmo modo, para os sujeitos desta pesquisa, há uma tendência de 

fortalecimento psicológico quando a comunidade se apresenta como suporte. 

Na tabela 3, a seguir, o p-valor para o domínio psicológico é de 0,02. Talvez se 

possa dizer que, para eles, a visita de um vizinho, de um colega ou ex-colega 

de trabalho, de um membro do grupo de oração, etc., pode fazê-los acreditar 

que não apenas pertencem a uma rede de comunicação, como discutido 

anteriormente no trabalho de Cobb (1976), mas também, e principalmente, que 

sua posição nessa rede é importante para o funcionamento da dinâmica que 

lhe é própria. Em outras palavras, visitas de membros da comunidade o levam 

ao reconhecimento de sua posição social.  

Tabela 3 – Distribuição da média da variável visita da comunidade dos Scores do MMRI versus 
WHOQOL-BREF, de acordo com o grupo de estudo (52), São Paulo, 2018. 

Variável  Visita Sujeitos Média p-valor 

Domínio físico 
N 27 52,60% 

0,26 
S 25 55,71% 

Domínio psicológico 
N 27 57,77% 

0,02 
S 25 66,11% 

Domínio relações sociais 
N 27 62,83% 

0,24 
S 25 66,11% 

Domínio meio ambiente  
N 27 58,07% 

0,37 
S 25 58,95% 

N– não S– sim 

 

Vale dizer que a variável ―companhia‖, de familiares, amigos, 

comunidade e sistema saúde/social, no âmbito do MMRI também foi cruzada 

com os resultados do WHOQOL-BREF nos domínios que lhe são pertinentes. 

Tal cruzamento não revelou qualquer significância estatística. No cruzamento 

que envolveu a variável ―auxílio doméstico‖, a única que apresentou impacto 

estatístico na autopercepção da qualidade de vida no domínio psicológico (e 

apenas nele) foi a relacionada à comunidade, como mostra a tabela abaixo:  
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Tabela 4 – Distribuição da média da variável auxílio doméstico da comunidade dos scores do 
MMRI versus WHOQOL-BREF, de acordo com o grupo de estudo (52), São Paulo, 2018. 

Variável 
Auxílio 
doméstico  

Sujeitos Média P-valor 

Domínio físico 
N 21 53,02% 

0,33 
S 31 54,94% 

Domínio psicológico 
N 21 58,54% 

0,05 
S 31 65,06% 

Domínio relações sociais 
N 21 63,24% 

0,37 
S 31 65,38% 

Domínio meio ambiente  
N 21 58,29% 

0,47 
S 31 58,41% 

N– não S– sim 

 

Um dado que chama a atenção nesse cruzamento foi o fato de que um 

auxílio para realização de tarefas domésticas prestadas por familiares e/ou 

amigos não produz qualquer impacto sobre a autopercepção da qualidade de 

vida em qualquer domínio, mas por aqueles cujos laços de intimidade são mais 

distantes (membros da comunidade). Esse resultado é paradoxal e enigmático, 

já que é difícil pensar que um apoio tão concreto (arrumar a casa, cozinhar, 

fazer compras de supermercado, entre outros) pareça tão pouco efetivo 

quando realizado por familiares e/ou amigos.  

Talvez haja uma luz no fim do túnel dessa análise, tendo em vista que 

11 mulheres desse grupo mencionaram que, para esse tipo de apoio, pagariam 

um prestador de serviços, caso pudessem. Tal perspectiva é bastante 

idealizada, considerando que a renda média é entre um e dois salários 

mínimos. Talvez possamos inferir que independência financeira tem um valor 

importante para esse grupo, mascarando até o apoio recebido por familiares 

e/ou amigos.  

Na sequência, serão discutidos os resultados do cruzamento dos dados 

obtidos na variável ―cuidados pessoais‖ (MMRI) com aqueles relativos à 

aplicação do WHOQOL-BREF. Quando os sujeitos de pesquisa se referem à 

família, há impacto estatístico relevante nos domínios físico e meio ambiente, 

como se vê na tabela a seguir: 
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Tabela 5 – Distribuição da média da variável cuidados pessoais da família dos scores do MMRI 
versus WHOQOL-BREF, de acordo com o grupo de estudo (52), São Paulo, 2018. 

Variável 
Cuidados 
pessoais  

Sujeitos Média P-valor 

Domínio físico 
N 10 44,64% 

0,05 
S 42 55,61% 

Domínio psicológico 
N 10 58,75% 

0,26 
S 42 60,51% 

Domínio relações sociais 
N 10 61,66% 

0,28 
S 42 64,28% 

Domínio meio ambiente  
N 10 53,12% 

0,05 
S 42 59,56% 

N– não S– sim 

 

Vale atentar para o fato de que ―cuidados pessoais‖ envolvem auxílio 

para trocar de roupa, tomar banho, alimentar-se, levantar-se, deitar-se, entre 

outros. Note-se que contar com familiares produz impacto positivo na autopercepção 

da qualidade de vida nos domínios físico e meio ambiente. Um grau de satisfação é 

desdobrado aí, mas ele não é transferido para os outros dois domínios (psicológico e 

relações sociais), ou seja, não se sente mais fortalecido psicologicamente ou na 

relação com o outro, como resultado do auxílio recebido.  

Será que fato de ser um familiar talvez contribua para que ao demais 

domínios não tenha produzido impacto positivo? Talvez sim, considerando-se a 

tabela a seguir, que representa os mesmos cuidados, só que prestados por 

amigos. Há impacto positivo no domínio psicológico. No que diz respeito ao 

impacto no domínio meio ambiente, ele é mais significativo do ponto de vista 

estatístico, se comparado àquele que resulta do auxílio de familiares. Nota-se que 

vem novamente à tona a questão do dever da família versus a espontaneidade do 

amigo, lembrando que ainda há a falta de relevância estatística dessa variável 

quando ela diz respeito à comunidade e ao sistema saúde/social. 

Tabela 6 – Distribuição da média da variável cuidados pessoais de amigos, dos scores do MMRI 
versus WHOQOL-BREF, de acordo com o grupo de estudo (52), São Paulo, 2018. 

Variável 
Cuidados 
pessoais  

Sujeitos Média P-valor 

Domínio físico 
N 36 53,40% 

0,31 
S 16 56,12% 

Domínio psicológico 
N 36 58,61% 

0,02 
S 16 69,04% 

Domínio relações sociais 
N 36 63,44% 

0,29 
S 16 66,66% 

Domínio meio ambiente  
N 36 57,21% 

0,02 
S 16 65,17% 

N– não S– sim 
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Na sequência, será dada atenção àquela que parece ser a variável de 

maior impacto positivo na autopercepção da qualidade de vida para esse grupo 

estudado, que é o ―auxílio financeiro‖, lembrando que tal impacto só é 

significativo quando tal auxílio é prestado pela própria família. Vale dizer que, 

quando as mulheres foram consultadas sobre o suporte que envolve amigos, 

comunidade, sistema saúde/social nessa variável, o resultado não tem 

nenhuma significância estatística. A questão do ―dever familiar‖ parece, ao 

contrário das demais variáveis analisadas, impactar aqui positivamente. Talvez 

recorrer aos outros antes referidos não seja tão frequente e possa ser 

constrangedor. De todo modo, na linha do que venho assinalando, a 

independência financeira é um fator de impacto relevante para a 

autopercepção da qualidade de vida dessas mulheres.  

 
Tabela 7 – Distribuição da média da variável auxílio financeiro família, dos scores do MMRI versus 

WHOQOL-BREF, de acordo com o grupo de estudo (52), São Paulo, 2018. 

Variável 
Auxílio 
financeiro 

N Média P-valor 

Domínio físico 
N 8 40,62% 

0,00 
S 44 55,84% 

Domínio psicológico 
N 8 55,20% 

0,05 
S 44 61,08% 

Domínio relações sociais 
N 8 61,45% 

0,23 
S 44 64,20% 

Domínio meio ambiente  
N 8 50,00% 

0,01 
S 44 59,84% 

N– não S– sim 

 

Diante dos resultados apresentados até então, cumpre destacar que, no 

cruzamento dos dados, verificou-se que a família como suporte social não 

produz impacto tão significativo na autopercepção da qualidade de vida como o 

que se recolheu em relação a amigos e comunidade.  Parece que a dinâmica 

pautada no dever de cuidar pode estar jogando um papel aí. Isso indica a 

necessidade de se mobilizar tais sujeitos para que ganhe força outras 

representações no conceito de família, quem sabe diminuindo o seu peso como 

sistema de obrigações. Como? Por meio da escuta qualificada cujo foco seja o 

de compreender como e porque tal representação ganhou força e centralidade 

e, consequentemente, intervir para que outras dinâmicas sejam possíveis, 

impactando de maneira mais efetiva o bem estar de seus membros. 
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Outro ponto relevante diz respeito ao lugar ocupado pelo sistema 

saúde/social na autopercepção da qualidade de vida das senhoras-sujeitos 

desta pesquisa. Ele é diminuto e sua importância parece restringir-se ao 

atendimento médico. Se no âmbito deste sistema se promovesse o encontro 

com o outro (grupos de convivência, de exercício da cidadania, por exemplo), 

se ampliaria a rede social com a abertura de espaço para novos laços (amigos 

na comunidade) ou fortalecimento dos já existentes como a necessidade de 

integração efetiva entre o sistema de saúde e o social. Esse é, sem dúvida, um 

lado da questão, mas há outro: também os sujeitos precisam nele se integrar 

(participando do que já existe e cobrando do Estado ações nessa direção), 

lembrando que a maioria das mulheres afirmaram que há serviços de saúde 

próximos de suas residências, porém que não os utilizam.  

 

3.2.3. Escutando para além do previsto nos instrumentos 

3.2.3.1. Falas excedentes no WHOQOL-BREF 

Antes de iniciar a análise, é importante esclarecer que, durante a 

aplicação do WHOQOL-BREF, as respostas dos sujeitos de pesquisa que 

excederam as previstas nesse instrumento mereceram atenção especial, pois 

indicavam uma necessidade de se trazer à luz sua história, aclamando-se por 

escuta. Por essa razão, essas falas serão apresentadas a seguir, iniciando-se 

por aquelas que se referem à avaliação no domínio físico:  

Sra. Julia37, 59 anos: Na realização dos afazeres domésticos, sinto 

dores, o que atrapalha um pouco, então, um dia limpo o quarto, o 

outro dia a sala [...] e pra dormir, só consigo, porque tomo remédio 

para descansar a mente, mas por esses dias tenho dormido bem.   

Sra.  Maia, 62 anos: Depois da cirurgia fiz minhas adaptações, estou 

conseguindo me locomover. Já para dormir, só acordo com relógio 

despertador, senão vou até... [...] fiz a cirurgia, mas mesmo assim 

                                                      
37

 Para se preservar a identidade dos sujeitos de pesquisa, optou-se por adotar nomes fictícios para 
todos eles.  
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ainda sinto dor. Não tenho a mesma força de antes. Não dá pra fazer 

tudo [...].  

Sra. Dirce, 62 anos: Tenho muita dor no Cóccix, o que me impede 

de fazer as coisas, mas na minha idade estou satisfeita.  

Sra. Célia, 52 anos: Às vezes tenho câimbra, o joelho dói daí 

atrapalha [...]. Tem dias que tenho muita moleza. 

Sra. Arlinda, 61 anos: A dor me impede de realizar várias 

atividades, todos os meus dedos “incham”. Só aparecem patologias, 

primeiro foi a psoríase, depois o vírus da hepatite. A gente fica triste 

né. Então se eu não tiver tratamento, vai chegar uma época que não 

vou nem andar.  

 

Nota-se com frequência nessas falas que há uma mudança na condição 

física que limita a rotina de atividades. De todo modo, as quatro primeiras 

mulheres parecem reagir a isso diferentemente da última, enfatizando o modo 

como se ―adaptaram‖, ou como se reinventaram (MUCIDA, 2009), encontrando 

caminhos alternativos para continuar realizando suas tarefas. A Sra. Arlinda, ao 

contrário, lamenta e antecipa um futuro de limitação ainda pior. Sem dúvida 

alguma, isso exige pensar se sua condição física é mais limitante que a das 

primeiras, se o suporte social é mais deficitário ou que outro fator, além dos 

mencionados, poderia responder pela sua posição subjetiva que parece mais 

frágil, se comparada à das demais.  

Em relação a essa questão, Messy (1999) atenta para o fato de que um 

dos desdobramentos da ocorrência de uma doença é a ruptura de um equilíbrio 

desejável no âmbito da polaridade perdas versus aquisições. Tal ruptura pode 

responder por uma autoimagem negativa de si mesmo e da velhice. Não se 

deve marginalizar, portanto, que as formas de conduzir as perdas e 

modificações têm relação não apenas com a capacidade de os sujeitos ―criar 

com elas costuras originais e diferentes roupagens‖ (MUCIDA, 2009, p. 27), 

como também do suporte que necessitam para fazê-lo, o que fica claro nas 

falas abaixo: 
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Sra. Heloisa, 62 anos: Preciso de alguém! Tenho vários problemas. 

Eu tenho problemas de ansiedade, não consigo fazer nada sentindo 

dor; se começo a fazer alguma coisa, sinto dor, largo o serviço pra lá. 

Sinto bastante dor na coluna.  Tenho sentido dor no ciático, não dá 

pra me mexer muito.  

Sra. Carolina, 57 anos: Recebo muito pouco das outras pessoas, 

minha qualidade de vida está péssima, estou totalmente 

impossibilitada, dói ali, dói aqui. Mas agradeço a Deus por estar viva, 

em contrapartida, eu pergunto a Deus: Deus por que essa dor? É 

muita dor.  Atrapalha-me muito fazer as coisas. No momento eu 

preciso de todos os tratamentos.  

Sra. Silvia, 61 anos: Para tudo eu preciso de um carro. Onde moro, 

no quintal, tenho sobrinho que tem carro, mas não me ajuda. 

 

Ao abrir a possibilidade de escuta das falas dessas mulheres, 

concluímos que os ―efeitos não são os mesmos para cada sujeito‖ (MUCIDA, 

2009, p. 7), ainda somos confrontados com a questão do cuidado e, portanto, 

com o fato de que a relação com o outro também pode ser qualificada. O que 

essas senhoras reclamam não é da ausência do outro, já que, em sua grande 

maioria, contam com ela. Demandar cuidado implica presença qualificada. 

Pinheiro (2013, p. 30) atenta para isso e assinala que a relação de cuidado, 

além de ser motivada por proteção, é marcada por ―transferência de afeto‖.   

Sra. Luzia, 51 anos: Devido ao cansaço que o coração provoca, 

[isso] me impede de realizar qualquer atividade. Estou sem trabalhar 

– não estou podendo trabalhar [...] só em casa, sozinha. 

Talvez se deva atentar para tais palavras, levando em conta o seguinte: 

quando o prejuízo na condição física compromete a atividade laborativa, algum 

suporte social poderia ser pensado para investir nas potencialidades que um 

corpo carrega consigo e que a doença pode encobrir. Será, por exemplo, que 

nas experiências de vida dessa jovem senhora não há algo que ela possa 

compartilhar para tornar a vida do outro mais produtiva? Ou ainda será que não 

há nada que ela possa aprender para tornar sua própria vida mais produtiva? 
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Ficar em casa sozinha, não necessariamente é um destino incontornável 

quando o ambiente – o meio social – se apresenta como suporte para os 

sujeitos que nele vivem.  

Note também que essa fala que excede o que se espera como resposta 

no WHOQOL-BREF é que traz à tona a questão da doença coronariana, uma 

característica que singulariza e justifica toda discussão em torno da ―dor física 

e fadiga‖ que é uma faceta que puxa para baixo a autopercepção da qualidade 

de vida no domínio físico.  

Constam, na sequência, as falas que espontaneamente emergiram 

durante a aplicação do WHOQOL-BREF, especificamente no domínio 

psicológico: 

Sra.  Carolina, 57 anos: Tenho pouco aproveitamento da vida. Mas 

minha vida tem sentido, meus filhos estão crescidos, bem casados; 

duas netas que são apegadas a mim. Eu me aceito, mas não gosto, 

estou querendo mudar, tenho feiura na boca, falta dentes, me sinto 

mal. Estou triste comigo mesma. As decisões não estão indo para 

frente. Estou decepcionada com minhas decisões.  Tenho mau 

humor, mas sempre fui assim, tenho mal humor com muita 

frequência, direto.  

Sra. Heloisa, 62 anos: Minha vida tem sentido completamente. 

Quando estou a fim, pego o ônibus e vou para a Bahia, graças a 

Deus! Mas não me aceito porque sou obesa. Antes era magra, 

depois do enfarto, engordei [...]. o diabetes, a morte do meu marido, 

mesmo sem comer, eu engordo devido a ansiedade, tudo isso me 

deixa chateada.   

Sra. Marilise, 65 anos: sou feliz pelos filhos e netos, tenho casa pra 

morar [...] o problema do coração, o “Dante” cuida de mim. 

Ansiedade e depressão tenho muita. Poderia melhorar minha 

aparência.  

Sra. Célia, 52 anos: Não gosto muito de mim porque sou gordinha. 
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Há um eixo narrativo comum nas falas de todas essas mulheres, sem 

exceção, evidenciando que elas apresentam baixa autoestima e reconhecem o 

próprio corpo, tanto na dimensão física como cognitiva, de modo negativo. A 

Sra. Heloísa, por exemplo, localiza um ponto de mudança que poderia 

responder por essa autoimagem: a ocorrência do enfarto. Parece que que em 

seu discurso está implicada a questão do envelhecimento, que traz consigo a 

do climatério. Do mesmo modo, ela está encoberta nas falas das outras 

senhoras, pois os sintomas a que elas se referem – ansiedade, obesidade, 

depressão, mau humor – são muito característicos desse período vital, como 

vimos no capítulo 1. A doença é mencionada explicitamente, e o climatério está 

implícito em seu discurso. De todo modo, é preciso escutar nessas falas um 

laço entre envelhecimento e doença, o que se apresenta como determinante da 

autoimagem negativa dessas mulheres.  

Além disso, é importante atentar para o fato, assinalado por Freitas et al. 

(2016), de que, nas relações familiares e/ou com amigos, no trabalho ou na 

comunidade, é comum escutar frases pejorativas que fazem referência aos 

sintomas do envelhecimento feminino, principalmente aqueles associados ao 

período do climatério. Angústia, depressão e ansiedade se potencializam nesse 

tempo porque, no espelho do outro, não nos reconhecemos mais, como diz 

Messy (1999).  Nessa perspectiva, o meio social não é suporte para o sujeito 

trabalhar positivamente as mudanças que se processam com o avançar da 

idade; ao contrário, ele responde por um efeito que pode comprometer a 

autopercepção da qualidade de vida no domínio psicológico. 

Há probabilidades de que os efeitos subjetivos podem ser outros, 

sentimentos negativos não se evidenciaram de modo generalizado para o 

grupo estudado. É o que se verifica nas falas das senhoras que se seguem. 

Apesar de pertencerem ao mesmo grupo de mulheres climatéricas cardiopatas, 

vivendo numa mesma sociedade, elas não entendem a velhice como sinônimo 

de doença, incapacidade, inatividade e dependência. O que ganha relevo em 

seus discursos é que a velhice é ―destino do indivíduo‖ (BOSI, 2004). 

Sra.  Maia, 62 anos: Aproveito a vida. Sou muito bem resolvida. 

Satisfeita em estar viva, não tenho sentimentos ruins. 
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Sra. Julia, 59 anos: Minha vida tem sentido em todos os aspectos, 

mesmo do jeito que estou eu sou feliz! Me acho bonita, linda! 

Sra. Rosana 55, anos: Eu me aceito bem, sou uma pessoa que só 

tenho que agradecer pela vida. Sou muito feliz com meu marido, 

meus netos, não tenho como entrar em depressão.  

Sra. Elizabete, 59 anos: Aproveito tudo dentro da minha renda, eu 

vivo bem, não almejo muito. Sou um pouco aérea, é minha natureza 

desde criança, aquilo que me interessa, eu me concentro. Minha 

aparência física não é tão importante, para mim está tudo muito bem.  

Eu não me permito ficar triste.  

  

Em seguida, serão apresentadas as falas coletadas quando o WHOQOL 

foi aplicado e estão relacionadas ao domínio relações sociais: 

Sra. Carolina 57, anos: Você sabe, a gente faz 99% para os 

filhos. Se não fizer 100%, não está bom, então nunca estamos 

satisfeitas.  

Sra. Marisa, 53 anos: Às vezes, fico insatisfeita na relação com os 

parentes, minha família me cobra uma coisa que não tem direito […]. 

 

Os dizeres dessas duas senhoras ratificam a centralidade da concepção 

de família como um sistema de obrigações e suas consequências para o 

impacto pouco significativo numa autopercepção mais positiva da qualidade de 

vida. Note que, sem abrir escuta para o que está além do previsto no 

instrumento, talvez não fosse possível confirmar o que havia inferido. É certo 

que apenas duas falas tocaram especificamente neste ponto, mas, do meu 

ponto de vista, elas não são irrelevantes.   

Em razão da abertura dessa escuta, foi possível levantar, nas falas a 

seguir, o modo como sintomas do climatério impactam negativamente na 

autopercepção da qualidade de vida dessas mulheres: 
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Sra. Marisa, 53 anos: Sinto muita dor no ato sexual. Não quero 

sentir dor, eu evito. Na minha casa está ruim a relação com meu 

marido por causa disso.  

Sra.  Rosana, 55 anos: Não estou satisfeita com a vida sexual.  Eu 

tenho a vagina seca, dói na relação, então conversamos eu e meu 

marido, ele entende! É um cara cabeça, ele me ajuda, não precisa só 

de penetração, né, tem o carinho né? 

 

Contudo, como o envelhecimento é singular, mesmo vivenciando a 

mesma etapa vital e com os mesmos sintomas climatéricos, as falas a seguir 

indicam outro modo de enfrentá-los:  

 

Sra.  Maia, 62 anos: Sinceramente não tenho [vida sexual], por que 

o pai dos meus filhos faleceu desde que ele morreu não tive mais 

parceiro. Minha opção foi de não ter mais nada, então estou 

satisfeita. 

Sra. Rosalina, 52 anos: Vida sexual? Já não tenho há três anos, já 

não tenho idade, nem saúde.  Estou satisfeita.  

Sra.  Carolina, 57 anos: Não tenho vida sexual, mas estou satisfeita.  

Dirce, 62 anos: Vida sexual? Não tenho! Estou velha. Estou 

satisfeita.  

Sra. Ellen, 64 anos: Faz tanto tempo. Já esqueci. Já sofri com o ex-

marido, imagina se arrumar outro, não vai dar certo! 

 

Ainda em relação às ―relações sociais‖, em particular como resposta à 

questão sobre a vida sexual, a Sra. Heloisa, cuja fala será apresentada a 

seguir, estendeu-se. Via de regra, quando se abre espaço para que um sujeito 

se pronuncie, ele fala de si, talvez porque sua história precise ser 

compartilhada. Aliás, as instruções dadas as 52 mulheres eram aquelas 

previstas no WHOQOL que, diga-se mais uma vez, antecipa respostas polares 

(do tipo ―sim‖ e ―não‖), que são esclarecidas a partir de uma escala de 

satisfação numérica (que varia de 1 a 5). Os dados coletados na aplicação 
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desse instrumento é que os sujeitos, em sua maioria, não se conformam com o 

lugar em que são colocados e, por isso, insistem em falar além do previsto. E 

aí sua história pede escuta. 

Sra. Heloisa, 62 anos: Não tenho vida sexual há 20 anos. Quando 

eu tinha 42 anos, meu marido “broxou”, não me procurou mais, foi 

ruim, me sentir rejeitada e também não o procurei por orgulho. 

Passamos assim por muitos anos, sem conversar sobre o assunto, 

cada um no seu canto. Ele saía de manhã às vezes voltava a noite, 

às vezes nem perguntava nada. Quando ele morreu, eu descobri 

preservativo nas coisas dele; então percebi que ele saia com outras 

mulheres e não me procurava; no começo doeu muito, me sentir 

rejeitada, agora não mais, não sinto nada, apesar de ser rejeitada é 

ruim; hoje não me vejo me despindo para outro homem.  

Constam, a seguir, algumas respostas às questões sobre o domínio 

meio ambiente:  

Sra. Heloisa, 62 anos: Onde moro atrativo não tem, tem rodovia, 

barulho, mas gosto bastante. Moro lá há vinte anos. Gosto bastante, 

gosto demais; para satisfazer a vontade da gente, precisava de mais 

[...] a gente nunca está satisfeita com o que tem, né?  Eu vou atrás, 

eu vou à luta não deixo para amanhã o que tenho que fazer hoje. 

Tenho disposição, graças a Deus! Aqui no hospital todo mundo me 

trata bem, fico feliz recebo atendimento; o transporte coletivo é 

horrível, mas ando de graça.  

Sra. Célia, 52 anos: A rua que moro tem muito barulho, Fluxo, 

zoada, mas eu gosto; sou meio parada para buscar informações. Se 

não me informar não vou atrás; não sou muito de lazer.  

Sra. Arlinda, 61 anos: O ambiente é bom, mas tem uns cachorros 

do vizinho faz muito barulho, um caminhão com muita poluição, 

fumaça também do vizinho, mas fora isso o lugar que moro é bom.  

Sra. Carolina, 57 anos: Tinha um moleque que fazia muito barulho. 

Não existe ambiente sem barulho [...] só se eu morasse em uma ilha 

deserta sozinha; se eu morasse ... só o dinheiro seria o suficiente, 
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mas tenho que ajudar os filhos, então não dá. Eu gosto da minha 

casa.  

Sra. Rosalina, 52 anos: Tirando os motoqueiros que faz barulho 

com o escapamento da moto, o ambiente onde moro é bom. 

Ultimamente o serviço de saúde não está bom, marcar uma consulta 

demora, uma cirurgia demora mais ainda. 

Sra. Ellen, 64 anos: Agora parou mais os barulhos, quando tinha 

aqueles funk, meu Deus, ninguém dorme; tem um barulho bem na 

minha porta que é um bar; eu sou satisfeita, mas tem que sempre 

melhorar; está difícil o transporte público, eu tenho minha carteirinha, 

mais está ruim o transporte. 

Sra. Marilise, 65 anos: Eu gosto de onde moro, mas do meu lado 

tem um cortiço de droga, tem muito movimento, barulho. Meu lazer é 

televisão não vou a paria, não faço mais nada. Não pago passagem, 

não posso reclamar. 

Sra. Elizabete, 59 anos: Tenho medo de pensar no amanhã; busco 

minhas informações, vejo na internet, trabalho com computador, 

aproveito todas as oportunidades que tenho. As duras penas, ônibus 

lotado chego ao meu destino. 

Sra. Rosana. 55 anos: Hoje em dia só o fato de ser atendido já é 

meio caminho andado.  

Sra. Paulina, 58 anos: Eu me resolvi, agora que eu estou 

começando a sair de casa. As pessoas de onde moro são boas; eu 

queria mudar de local, mas não posso tem que aceitar um lugar ruim. 

Para chegar aqui hoje, levei três horas, os ônibus são horríveis.  

 

Nessas falas, o barulho e a qualidade ruim do transporte público 

aparecem como os maiores incômodos. Contudo, não são significados como 

fatores suficientes para responder por uma qualidade de vida ruim. A tendência 

dessas senhoras é, de algum modo, conformar-se com tal situação. Maior 

expressão disso é a frase final da Sra. Marilise, quando ela se refere ao 

transporte público: “não pago passagem, não posso reclamar”. Ela não apenas 
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pode, mas deve reclamar, pois a conquista do direito de não pagar a passagem 

de ônibus não implica se calar sobre a qualidade do serviço oferecido, outro 

direito cidadão.  

Evidenciou-se, com a aplicação do WHOQOL, que a autopercepção da 

qualidade de vida pelas senhoras desse estudo é regular. Ora, se as mesmas 

se colocarem nessa posição, fica difícil melhorá-la, tendo em vista o fato de 

que o meio ambiente é um dos fatores que determinam o bem-estar individual 

e coletivo. Cabe, então, aos sujeitos reclamarem seus direitos para que 

intervenções no seu meio ambiente possam potencializar a qualidade de vida 

de cada um e de todos. A Sra. Heloisa, que diz ―eu vou atrás, eu vou à luta não 

deixo pra amanhã o que tenho que fazer hoje”, deveria ser estimulada ao 

exercício da cidadania. Quem sabe, assim, ela não possa contaminar, por 

exemplo, a Sra. Marilise, a Sra. Célia e outras. 

 

3.2.4. Entrevistas e o foco voltado para a condição climatérica 

coronariana 

Para se aprofundar na questão que envolve qualidade de vida em sua 

articulação com a do envelhecimento feminino, a condição climatérica e 

coronariana, optou-se pela realização de uma entrevista semidiretiva com duas 

mulheres do grupo de pesquisa.   

A primeira delas, a Sra. Alice, 51 anos, disse: “dia 9 de novembro de 

2016, às 9 horas, depois do banho senti uma dor forte, queimação no braço, 

dormência nas pernas”. Naquele momento, sua menstruação já estava irregular 

e, segundo seu médico, ela estava entrando na menopausa. Ainda assinalou: 

“eu nunca tive problema de coração, foi a primeira vez [...] o médico falou que 

foi a pressão muita alta e o sistema nervoso”. Eu quis, então, saber o que, do 

ponto de vista dela, poderia ter respondido pelo ―sistema nervoso alterado‖. A 

Sra. Alice, disse:  

Tudo juntou: meu marido ficou desempregado, as coisas foi faltando 

[...] eu sou uma pessoa que não posso ver uma criança passar fome, 
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isso me deixa muito mal, acaba comigo. Daí os problemas foram 

amontoando... Fico preocupada com o neto que mora comigo. O 

marido ficou desempregado, eu trabalhava de empregada doméstica, 

registrada, depois tive o infarto e acabou, “quebrou” praticamente as 

minhas duas pernas [...] Porque fiquei muito tempo internada no 

hospital M’ boi mirim, quase dois meses de Novembro para 

Dezembro. Depois fui transferida para o Beneficência Portuguesa, 

onde fiz cateterismo, tive hemorragia interna, fiquei entre a vida e a 

morte dentro da UTI, hemorragia muito forte mesmo, depois de muito 

tempo me recuperei, voltei para o hospital M’Boi Mirim quando 

estava recuperada vim para casa, fiz acompanhamento no hospital 

Interlagos de lá me jogaram para cá.  – Instituto Dante Pazzanese de 

Cardiologia. Agora estou nesse processo de operar ou não [...] O 

segundo infarto aconteceu a mesma coisa, estava em casa 

trabalhando lavando a roupa, fui estender a roupa e passei mal. Meu 

marido faz uns” bicos”, eu também faço como doméstica, como o 

meu médico me proibiu de fazer algumas coisas, pegar peso, fica 

difícil para trabalhar, mas eu faço, porque eu tenho que comer, meu 

marido também. Daí eu pego roupa para lavar e passar e trabalho 

dentro da minha casa. Fico sempre na expectativa se vem ou não 

vem esses trabalhos para mim. Estou tentando fazer o bilhete único 

e não consegui, já perdi o laudo, mas não deu certo ainda. Meu 

marido também tem o mesmo problema que eu, só que ele não teve 

infarto, ele também tem Doença de Chagas. Agora tenho 51 anos, 

então, para mim, é muito difícil, quantas consultas já perdi por conta 

de não ter dinheiro para vim, a condução do ônibus. Nem todo 

mundo me ajuda, o pessoal olha para mim e acha que eu não 

preciso, mas só Deus sabe que preciso. Vivo pela graça de Deus, 

lavando as roupas, não ganho bem, 50 a 20 reais, lavando para 

comprar o que preciso”.  

 

  Se o climatério já é, do ponto de vista físico, fisiológico, uma condição 

que pode alterar – e muito – o bem-estar de uma mulher, quando ele acontece 

aliado a problemas socioeconômicos, pode potencializá-lo a tal ponto que abre 

espaço para uma situação de risco de morte. O enfarto é um desdobramento 

dessa natureza, como apontado na literatura, e ratificamos com o caso dessa 
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senhora.  Outro ponto que merece destaque nessa fala é a do périplo para que 

essa senhora tivesse um tratamento especializado.  

Evidentemente, há que se reconhecer que ela pode contar com o 

Sistema Único de Saúde (gratuito) como suporte para isso, mas a rede demora 

para efetivar a referencialização, conforme preconiza o SUS. Assim, a solução 

para a condição de saúde pode se comprometer com impacto direto na 

qualidade de vida de um sujeito. Mas, não é só isso, no caso dessa senhora, o 

efeito é dominó, já que dela dependem o marido, o neto e outros. E, além 

disso, parece que, em seu entorno familiar e comunitário, não há muito com 

quem contar. Talvez seja preciso considerar que o enfarto como 

desdobramento do climatério contribua ainda mais para que sua condição de 

mulher seja estigmatizada no meio social, engendrando o que Freitas (2016) 

refere como ―degradação da existência‖. A pobreza se alia, então, à questão de 

gênero.     

Não sequência, consta o que a Sra. Elba, 51 anos, colocou em relevo 

durante a entrevista. Ao contrário da Sra. Alice, quando indagada sobre o que 

lembrava sobre o dia em que enfartou, ela disse:  

Não lembro! Mas isso já faz quase um ano. Lembro que senti uma 

dor no peito. Acho que o enfarto tem relação com estresse e 

preocupação [...] Há quatro anos comecei com um problema de 

coluna, no exame deu hérnia de disco, fiz muita fisioterapia e nada, 

não melhorou.  Não conseguia mais trabalhar. Na época eu já não 

trabalhava mais de doméstica. Vendia churrasquinho numa 

“carretinha” e fazia faxina. 

 

Diante dessa colocação, indaguei se a Sra. Elba achava que o problema 

na coluna tinha alguma relação com a menopausa, ela respondeu:  

Ahhh,  teve! Porque até aos 45 anos não tinha nenhum problema, e 

foi nessa idade que entrei no climatério – o médico me falou. Mas a 

menopausa só aconteceu há dois anos, que foi quando parou a 

menstruação, eu pesquisei sobre esse assunto e entendi que a 

menopausa só acontece quando a menstruação para. 
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Se as palavras iniciais dessa senhora têm alguma aproximação com as 

da Sra. Elba, no sentido da articulação entre precárias condições 

socioeconômicas, climatério, doença coronária, envelhecimento, o desenrolar 

da entrevista nos possibilita assinalar que tal articulação não foi um fator 

impeditivo da busca de conhecimento sobre a própria condição e, no caso 

dessa senhora, de caminhos para melhorar sua qualidade de vida. Afinal, ela 

afirmou: “olha está melhor do que antes, por que era bem pior, a coluna travava 

que eu não conseguia andar nem de carro, agora já ando com auxílio de 

bengala, mas minha vida não está boa, não!” 

Considerando o último trecho da fala da Sra. Elba, quando mencionou 

“mas minha vida não está boa, não!”, além de referir dores, limitação para 

exercer atividades de vida diária e mesmo laborativa, a questão familiar ganhou 

destaque em seu discurso:  

Criei os filhos sozinha, fui mãe solteira, separei cedo. E eu 

trabalhava, de repente não pode trabalhar mais, ficar dependo dos 

outros é ruim. Foi isso! [...] meu filho é casado. Ainda não tem filhos e 

tenho bom relacionamento com a nora. Minha filha está morando em 

outra casa. Minha filha mudou! [...] mudou só há dois meses [...]. Mas 

é assim né! os filhos vão crescendo, ficam de maior, aí tem uns 

hábitos que a gente não aceita, entendeu? Aí, ela foi morar sozinha e 

também não dá certo morar lá [...]. Ela gosta de menina! E eu não 

aceito. Isso me machucou muito. Foi a partir daí que piorou esses 

problemas todos, que foram vindo. Isso mexeu demais comigo.  

 

Então surgem duas grandes questões. A primeira é a da dependência 

financeira dos filhos, evidenciando-se uma situação indesejável para ela, uma 

vez que passou de provedora de cuidado a ser cuidada. Essa mudança de 

posição parece mais difícil de ser elaborada porque os filhos, como ela diz, já 

não estão mais em casa e ela está se sentindo sozinha. A outra questão diz 

respeito ao desvelo da orientação sexual da filha, um acontecimento difícil que 

inclusive foi o motivo de a filha ir embora da casa da mãe. É certo que a Sra. 

Elba tem introjetado valores culturais, o que inclui o conceito de família, que 
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não puderam ainda ser flexibilizados. Como consequência, uma dor de outra 

natureza – psicológica – consome seu bem-estar. O que se pode entender a 

partir da afirmação final: ―foi a partir daí que piorou esses problemas todos, que 

foram vindo. Isso mexeu demais comigo”. Note, ainda, que sua rigidez 

compromete a rede de apoio familiar. Talvez se ela pudesse contar com 

dispositivos na comunidade para que tivesse oportunidade de trabalhar essa 

dor e tivesse chance de viver melhor.   

Parceiros conjugais homossexuais é cada vez mais comum, e a 

oposição de valores subjetivos e culturais na relação de pais e filhos podem ser 

conflitantes no modo como aa nova configuração familiar tem se organizado. 

Os pais nem sempre estão preparados para encarar as transformações 

intensas em suas famílias. Portanto, refletir sobre o perfil da família em 

transformação e o contexto das relações é necessário para se descobrir até 

que ponto podemos atribuir a responsabilidade de cuidados dos idosos aos 

seus filhos. 
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Considerações Finais 

 

 

 

Ao iniciar a investigação que deu corpo a esta dissertação, a minha 

hipótese era a de que ―mulheres climatéricas cardíacas que têm bom suporte 

social apresentam melhor satisfação com a saúde e melhor qualidade de vida‖. 

Tendo em vista a revisão da literatura apresentada nos capítulos 1 e 2, bem 

como os resultados da pesquisa de campo constante do capítulo 3, iniciei 

considerando que, dentre as hipóteses, estava a possibilidade de encontrar, 

entre os sujeitos da pesquisa, diferentes suportes e, no interior dessa 

diferença, qualidades de apoio também diversos.  

Na verdade, o que procurei identificar foi com que tipos de apoio e com 

qual frequência essas mulheres podiam contar como suporte em seu dia a dia, 

assim como avaliar seu impacto na autopercepção da saúde e qualidade de 

vida. A pesquisa de campo propiciou-me evidenciar que a família é o suporte 

de base, mas amigos, comunidade e sistema saúde/social também são 

referenciados nos instrumentos utilizados para a análise. De todo modo, vale 

mencionar que não se detectou, individualmente, qualquer ausência de 

referência a suportes sociais, o fato relevante é o de que há uma grande 

distância entre a autopercepção da família como suporte, quando ela é 

comparada com os demais.  

Explorei alguns dos determinantes que poderiam explicar tal achado. 

Entre eles, a confirmação do que assinalou Sarti (2001) sobre a importância da 

família para a sobrevivência nas camadas mais baixas da população. De fato, é 

o que está em causa no grupo pesquisado, em que a classe socioeconômica 

majoritariamente representada é a classe E38 (base da pirâmide social 

brasileira). Segundo a autora, isso contribui para o predomínio de uma 

concepção de família como sistema de obrigações mútuas, o que também se 

                                                      
38

 De acordo com o IBGE, as classes sociais, segundo faixas de salário mínimo, são as 
seguintes no Brasil: classe A, acima de 20 sm; classe B, de 10 a 20 sm; classe C, de 4 a 10 
sm, classe D, de 2 a 4 sm e classe E, até 2sm. 
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confirmou tanto na discussão dos resultados quantitativos, quanto na análise 

qualitativa das falas espontâneas. 

É importante chamar a atenção para a dupla face desse achado, qual 

seja: essa centralidade da família, ao mesmo tempo em que responde, de um 

modo geral, por uma qualidade de vida autopercebida como ―regular‖ (não 

―ruim‖), mostra-se como variável indiferente quando se avalia seu impacto 

sobre os domínios físico, psicológico e de relações sociais. Isso significa que 

ações de amigos, vizinhos ou outros membros da comunidade, pelo fato de 

serem espontâneas, tendem a elevar o nível de satisfação dos sujeitos nos 

referidos domínios. Talvez se possa dizer que, nesse sentido, elas são 

subjetivamente fortalecedoras.   

É preciso reconhecer que ações que favoreçam o fortalecimento de 

laços familiares (talvez por meio da mobilização de outros modos de conceber 

a família, que não apenas no âmbito da questão dos deveres recíprocos), bem 

como que contribuam para a ampliação da rede de relações, com otimização 

de oportunidades de contínua participação nas questões sociais, de segurança, 

lazer e proteção, podem impactar muito mais positivamente na qualidade de 

vida e, consequentemente, em sua autopercepção.  

Nessa mesma linha de raciocínio, cabe ainda outra articulação: todas as 

mulheres que participaram dessa pesquisa estabelecem explicitamente um elo 

entre saúde e qualidade de vida. Contudo, o conceito de saúde, embora mais 

implícito, está intrinsecamente e quase que exclusivamente atrelado à 

dimensão biológica da existência, considerando-se o fato de que o sistema 

saúde/social é o suporte menos referido por elas e circunscrito ao tratamento 

ambulatorial.  

Após levantamento e análise dos dados, apontei sobre a necessidade de 

se mobilizar usuários e agentes desse sistema para que ele se constitua, de 

fato, em um espaço de ações integrativas, bem como se tenha uma noção 

mais ampliada de saúde; aquela que inclui seus determinantes sociais. Em seu 

funcionamento dinâmico, a corresponsabilidade dos sujeitos que o utilizam, dos 

agentes e do Estado é de fundamental importância. Entre as ações que 
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contribuiriam para esse bom funcionamento estão especialmente aquelas que 

propiciam a abertura de olhar para o conceito ampliado de saúde e direcionam 

o foco para o exercício da cidadania.  

Afinal, o suporte de saúde e social no ambiente dessas mulheres 

climatéricas cardíacas, quando envolvem disponibilidade e qualidade, produz 

uma insatisfação quanto à qualidade de vida, embora a articulação entre essas 

redes sistemas (de saúde e social) esteja prevista em diretrizes de políticas 

públicas, a efetividade ainda é bastante precária no Brasil, necessitando de 

maior comprometimento com a causa, seja por parte de gestores (em todos os 

níveis), seja por usuários.  

Outro ponto que merece atenção é mesmo quando a demanda, do ponto 

de vista metodológico, é a de respostas polares (do tipo sim e não) e de sua 

quantificação, os sujeitos, em sua maioria, tendem a falar mais do que os 

instrumentos preconizam como necessário. Essa foi uma experiência marcante 

na realização dessa pesquisa, sendo essa insistência espontânea de fazer 

valer o seu dizer, acrescido de sua história, que me permitiu, no capítulo 3, 

aprofundar a análise/interpretação dos dados, tendo em vista a articulação 

entre envelhecimento, climatério, doença coronariana, suporte social e 

qualidade de vida. As falas excedentes do WHOQOL-BREF, articuladas com 

os dizeres recolhidos nas entrevistas semidiretivas, confrontaram-me com 

modos singulares de viver e enfrentar algumas questões que especificamente 

se impõem ao processo de envelhecimento feminino, entre elas, modos de 

reagir que podem ou não favorecer caminhos para lidar com alguns dos 

desdobramentos dos sintomas climatéricos.  

Segundo Mucida (2009), cada um tece a vida com os fios que recebeu, 

mas principalmente que uma escuta que se detém sobre esse tecido pode abrir 

pontos para que a própria história possa, aqui e ali, ser ressignificada. Nessa 

abertura que pode oxigenar e colorir a existência, também se imprime 

qualidade à vida.   

Enfim, como resultado das investigações que me propus a realizar, foi 

possível abrir-se para a ressignificação e me fortalecer para voltar ao de 
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assistente social no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, com um projeto 

em cuja base está o compromisso de fazer valer o social nas ações que visam 

melhorar a saúde e a qualidade de vida das mulheres climatéricas 

coronarianas que ali são atendidas. Tudo conspira a favor, já que reconheço 

que há ali disponibilidade de infraestrutura física e de recursos humanos para 

que isso se realize.  
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Anexo I – FORMULÁRIO DE PERFIL SOCIOECONÔMICO E DEMOGRÁFICO 

I. Formulário de Entrevista 

I. Identificação 

Nome (opcional):________________________________Nº Prontuário:____________ 

Idade_____ Sexo: Feminino ( ) Escolaridade______________________________ 

Religião: Católico ( ) Evangélico ( ) Espírita ( ) outros( ) 

________________________________ 

Raça/cor: Branca (  ) Preta (   )Parda (   ) Amarela (   ) Indígena (   )  

Estado Civil: Casado (  ) Solteiro (  ) Convive maritalmente (  ) Viúvo (  ) 

Naturalidade:_________________Cidade onde mora: __________________________ 

Estado: ______ 

 

II. Condições Socioeconômicas 

Profissão: ______________Ocupação atual: ________________ Sem ocupação (  ) 

Com vínculo: (  ) Sem vínculo (  ) Renda familiar: ________Beneficio Previdenciário: 

Sim (  ) Não (  ) Se a resposta sim, qual benefício que recebe: Acidente de Trabalho (   ) 

Auxílio Doença (  ) Aposentadoria por Invalidez (  ) Aposentadoria por tempo de 

trabalho (   ) Auxílio Acidente (   ) Outros: ________________________________ 

 

III. Meio Ambiente e Condições de Habitação  

Zona: Urbana (   ) Rural (   ) Capital (   ) Interior (   ) Outro Estado (   ) 

Imóvel: Próprio (   ) Alugado (   ) Financiado (   ) Cedido (   ) invadido (   ) 

Tipo de Moradia: Casa (   ) Apartamento (   ) Barraco (   ) Cortiço (   ) 

Moradia: Alvenaria (   ) Pau a pique (  ) Outros______________________________ 

Número de Cômodos _______ Número de pessoas que residem__________________ 

Possui sanitário interno no domicilio: Sim (   ) Não (   ) 

Possui rede esgoto: Sim (   ) Não (   ) 

Possui coleta de lixo: Sim (   ) Não (   )  

Possui água potável: Sim (   ) Não (   ) 

Possui serviços de saúde próximo a sua residência: Sim (   ) Não (   )  

Utiliza os Serviços de Saúde: Sim (   ) Não (   ) 
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V. Problema de Saúde atual/condição presente  

Você possui problemas de saúde como: 

Problema de coração 01  

Pressão alta 02  

Artrite ou reumatismo 03  

Câncer 04  

Diabetes 05 

Problema nervoso crônico ou emocional 06 

Depressão 07 

Doença de pele 08 

Problema de álcool ou drogas 09 

Outros (especificar): ____________________________ 

Como Está a sua Saúde: Muito Ruim (   ) Fraca (   ) Nem Ruim, nem Boa (   ) Boa (   ) 

Muito Boa (   ) 
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Anexo lI – WHOQOL – BREF 
 

 
Instruções 
 

Este questionário é sobre como você se sente a respeito de sua 

qualidade de vida, saúde e outras áreas de sua vida. Por favor, responda a 

todas as questões. Se você não tem certeza sobre que resposta dar em uma 

questão, por favor, escolha entre as alternativas apresentadas a que lhe parece 

mais apropriada. Esta, muitas vezes, poderá ser sua primeira escolha.  

Por favor, tenha em mente seus valores, aspirações, prazeres e 

preocupações. Nós estamos perguntando o que você acha de sua vida, 

tomando como referência as duas últimas semanas. Por exemplo, pensando 

nas últimas duas semanas, uma questão poderia ser: 

 Nada muito pouco médio muito completamente 

Você recebe dos outros o 

apoio de que necessita? 
1 2 3 4 5 

 
Você deve circular o número que melhor corresponde ao quanto do 

apoio que necessita você recebeu dos outros nas duas últimas semanas. 

Portanto, você deve circular o número 4 se você recebeu ―muito‖ apoio. Você 

deve circular o número 1 se você não recebeu ―nada‖ de apoio. 

Por favor, leia cada questão com atenção, veja o que você acha e circule 

no número que lhe representa a melhor resposta. 

 
Muito ruim Ruim 

Nem ruim, 

nem boa 
Boa 

Muito 

boa 

1 Como você avaliaria sua 

qualidade de vida? 

1 2 3 4 5 

Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Satisfeito 
Muito 

satisfeito 

2 
Quão satisfeito(a) você 

está com sua saúde? 
1 2 3 4 5 
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As questões seguintes são sobre o quanto você tem sentido algumas coisas 

nas últimas duas semanas. 

 

  

  

Nada 
Muito 

pouco 

Mais ou 

menos 
Bastante 

 

Extrema-

mente 

 

3 

Em que medida você acha que 

sua dor (física) impede você de 

fazer o que você precisa? 

1 2 3 4 5 

4 

Quanto você precisa de algum 

tratamento médico para levar sua 

vida diária? 

1 2 3 4 5 

5 O quanto você aproveita a vida? 1 2 3 4 5 

6 
Em que medida você acha que 

sua vida tem sentido? 
1 2 3 4 5 

7 
Quanto você consegue se 

concentrar? 
1 2 3 4 5 

8 
Quão seguro(a) você se sente em 

sua vida diária? 
1 2 3 4 5 

9 

Quão saudável é o seu ambiente 

físico (clima, barulho, poluição, 

atrativos)? 

1 2 3 4 5 
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As questões seguintes perguntam sobre quão completamente você tem sentido 

ou é capaz de fazer certas coisas nestas últimas duas semanas. 

 

  
Nada 

Muito 

pouco 
Médio Muito 

Completa-

mente 

10 
Você tem energia suficiente para 

seu dia a dia? 
1 2 3 4 5 

11 
Você é capaz de aceitar sua 

aparência física? 
1 2 3 4 5 

12 
Você tem dinheiro suficiente para 

satisfazer suas necessidades? 
1 2 3 4 5 

13 

Quão disponíveis para vocês estão 

as informações que precisa no seu 

dia a dia? 

1 2 3 4 5 

14 

Em que medida você tem 

oportunidades de atividade de 

lazer? 

1 2 3 4 5 

 

  

Muito 

ruim 
Ruim 

Nem 

ruim 

Nem 

bom 

Bom 
Muito 

bom 

15 
Quão bem você é capaz de se 

locomover? 
1 2 3 4 5 
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As questões seguintes perguntam sobre quão bem ou satisfeito você se sentiu 

a respeito de vários aspectos de sua vida nas últimas duas semanas. 

 Muito Insatisfeito = 1 

Insatisfeito = 2 
Nem Satisfeito nem Insatisfeito = 3 
Satisfeito = 4 
Muito Satisfeito = 5 

MS I NSNI S MS 

16 Quão satisfeito(a) você está com o seu sono? 1 2 3 4 5 

17 
Quão satisfeito(a) você está com sua capacidade 

de desempenhar as atividades de seu dia a dia? 
1 2 3 4 5 

18 

 

Quão satisfeito(a) você está com sua capacidade 

para o trabalho? 

1 2 3 4 5 

19 Quão satisfeito(a) você está consigo mesmo? 1 2 3 4 5 

20 
Quão satisfeito(a) você está com suas relações 

pessoais, amigos, parentes, conhecidos, colegas? 
1 2 3 4 5 

21 Quão satisfeito(a) você está com sua vida sexual? 1 2 3 4 5 

22 
Quão satisfeito(a) você está com o apoio que 

recebe de seus amigos? 
1 2 3 4 5 

23 
Quão satisfeito(a) você está com condições do 

local onde mora? 
1 2 3 4 5 

24 
Quão satisfeito(a) você está com o seu acesso aos 

serviços de saúde? 
1 2 3 4 5 

25 
Quão satisfeito(a) você está com o seu meio de 

transporte? 
1 2 3 4 5 
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As questões seguintes referem-se à frequência que você sentiu ou experimentou 

certas coisas nas últimas duas semanas.  

  Nunca 
Algumas 

vezes 
Frequentemente 

Muito 

frequentemente 
Sempre 

26 

Com que frequência você tem 

sentimentos negativos tais 

como mau humor, desespero, 

ansiedade, depressão? 

1 2 3 4 5 

 

Alguém lhe ajudou a preencher este questionário?............................................. 

Quanto tempo você levou para preencher este questionário? ............................. 

Você tem algum comentário sobre o questionário?.............................................. 

 
OBRIGADO POR SUA COLABORAÇÃO 

 Equações para computação dos escores dos 

domínios 

Escore 

Bruto 

Escore 

Transformado 

Domínio 1 (6-Q3) + (6-Q4) + Q10 + Q15 + Q16 + Q17 + Q18 

_____ + _____ + ____ + ___ + ____ + ____ + ___  

- 4-20 0-100 

Domínio 2 Q5 + Q6 + Q7 + Q11 + Q19 + (6-Q26) 

___ + ___ + ____ + ____ + ____ + ______ 

-   

Domínio 3 Q20 + Q21 + Q22 

____ + ____ + ____  

-   

Domínio4 Q8 + Q9 + Q12 + Q13 + Q14 + Q23 + Q24 + Q25 

___ + ___ + ____+ _____+ ____ + ____ + ____ + ___  

-   

 

 

EQUAÇÕES PARA CÁLCULO DO ESCORRE COMPUTADO  
Domínio 1 = (E (soma do domínio 1) /7) X 6 X 4 = 
Domínio 2 = (E (soma do domínio 2) /7) X 5 X 4 = 
Domínio 3 = (E (soma do domínio 3) /7) X 2 X 4 = 
Domínio 4 = (E (soma do domínio 3) /7) X 6 X 4 = 
 
EQUAÇÕES PARA CÁLCULO DO ESCORRE TRANSFORMADO  
Domínio 1 = (E (soma do domínio 1) – 4) X 6,25 = 
Domínio 2 = (E (soma do domínio 2) – 4) X 6,25 = 
Domínio 3 = (E (soma do domínio 3) – 4) X 6,25 = 
Domínio 4 = (E (soma do domínio 3) – 4) X 6,25 = 
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Anexo III – MAPA MÍNIMO DE RELAÇÕES 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Obs.: Círculo interno: Relação mais próxima (mínimo 1 vez na semana)  
Círculo intermediário: (mínimo 1 vez no mês)  
Círculo externo: (mínimo 1 vez por ano) 

Comunidade Sistema 
Social/Saúde 

Amigos 
Família 

Mapa Mínimo de 
Relações 
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Perguntas:  

 

1. Quem o(a) visita?  

1.1. Quais as pessoas que o(a) visitam pelo menos uma vez por semana 

(frequentemente)?  

1.2. Além da(s) pessoa(s) já mencionada(s), quais as outras pessoas que o(a) 

visitam pelo menos uma vez por mês (pouco frequentemente)? 

 1.3. Além da(s) pessoa(s) já mencionada(s), quais as outras pessoas que o(a) 

visitam pelo menos uma vez por ano (muito pouco frequentemente)?  

2. Quem lhe faz companhia?  

2.1. Com quem o(a) senhor(a) pode contar, se desejar ou precisar, para lhe 

fazer companhia, pelo menos uma vez por semana (frequentemente)?  

2.2. Além da(s) pessoa(s) já mencionada(s), quais as outras pessoas que lhe 

fazem companhia pelo menos uma vez por mês (pouco frequentemente)?  

2.3. Além da(s) pessoa(s) já mencionada(s), quais as outras pessoas que lhe 

fazem companhia pelo menos uma vez por ano (muito pouco frequentemente)?  

3. Se o(a) senhor(a) precisar de auxílio para serviços domésticos, quem 

o(a) auxiliaria?  

3.1. A quem o(a) senhor(a) recorre ou recorreria, se precisar de ajuda, para 

cuidar das coisas da casa, como, por exemplo, arrumar, limpar, cozinhar ou 

fazer compras, pelo menos uma vez por semana (frequentemente)? 

 3.2. Além da(s) pessoa(s) já mencionada(s), quais as outras pessoas a quem 

o(a) senhor(a) recorre ou recorreria, se precisar de ajuda, para cuidar das 

coisas da casa, como, por exemplo, arrumar, limpar, cozinhar ou fazer 

compras, pelo menos uma vez por mês (pouco frequentemente)?  

3.3. Além da(s) pessoa(s) já mencionada(s), quais as outras pessoas a quem 

o(a) senhor(a) recorre ou recorreria, se precisar de ajuda, para cuidar das 

coisas da casa, como, por exemplo, arrumar, limpar, cozinhar ou fazer 

compras, pelo menos uma vez por ano (muito pouco frequentemente)?  
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4. Se o(a) senhor(a) precisar de auxílio para cuidados pessoais quem o(a) 

auxiliaria?  

 4.1. A quem o(a) senhor(a) recorre ou recorreria, se precisar de ajuda para 

cuidados pessoais, como, por exemplo, trocar de roupa, tomar banho, comer, 

se levantar, ou se deitar, pelo menos uma vez por semana (frequentemente)?  

4.2. Além da(s) pessoa(s) já mencionada(s), quais as outras pessoas a quem 

o(a) senhor(a) recorre ou recorreria, se precisar de ajuda para cuidados 

pessoais, como, por exemplo, trocar de roupa, tomar banho, comer, se 

levantar, ou se deitar, pelo menos uma vez por mês (pouco frequentemente)?  

4.3. Além da(s) pessoa(s) já mencionada(s), quais as outras pessoas a quem 

o(a) senhor(a) recorre ou recorreria, se precisar de ajuda para cuidados 

pessoais, como, por exemplo, trocar de roupa, tomar banho, comer, se 

levantar, ou se deitar, pelo menos uma vez por ano (muito pouco 

frequentemente)? 

 

5. Se o(a) senhor(a) precisar de auxílio financeiro, a quem o(a) senhor(a) 

recorreria?  

5.1. Quem ajuda ou ajudaria o(a) senhor(a) financeiramente, se precisar de 

auxílio, para pagar o aluguel da sua casa, pagar uma conta, comprar remédio, 

comida etc., pelo menos uma vez por semana (frequentemente)?  

5.2. Além da(s) pessoa(s) já mencionada(s), quais as outras pessoas a quem 

o(a) senhor(a) recorre ou recorreria, se precisar de ajuda financeira, como, por 

exemplo, auxílio para pagar o aluguel da sua casa, pagar uma conta, comprar 

remédio, comida etc., pelo menos uma vez por mês (pouco frequentemente)? 

 5.3. Além da(s) pessoa(s) já mencionada(s), quais as outras pessoas a quem 

o(a) senhor(a) recorre ou recorreria, se precisar de ajuda financeira, como, por 

exemplo, auxílio para pagar o aluguel da sua casa, pagar uma conta, comprar 

remédio, comida etc, pelo menos uma vez por ano (muito pouco 

frequentemente)?  
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Anexo IV – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TÍTULO DO ESTUDO: “Envelhecimento feminino: qualidade de vida e suporte social da 

mulher cardiopata coronária no climatério”. 

 

NÚMERO DO PACIENTE: _______________________ 

INICIAIS DO PACIENTE: _______________________ 

 

1. INTRODUÇÃO 

Antes de concordar em participar desta pesquisa, é importante que você leia e entenda as 

explicações a seguir. O Comitê de Ética em Pesquisa deste hospital revisou os objetivos e a 

condução proposta para o estudo, aprovou e deu um parecer favorável ao mesmo. 

 

2. FINALIDADE  

A finalidade é conhecer as mulheres cardiopatas em tratamento no ambulatório de coronária, na 

fase do climatério. Para isto será utilizado três formulários/instrumentos de entrevista com 

perguntas referentes aos aspectos sociodemográfico, qualidade de vida, suporte social, questões 

a respeito dos seus pensamentos, sentimentos e sobre certos aspectos da qualidade de vida, por 

meio de entrevista semidiretiva, que consiste em realizar entrevistas gravadas e posteriormente 

transcritas. Os resultados desta pesquisa poderão trazer informações para melhor conhecer os 

fatores associados a doença coronária na fase do climatério e os problemas enfrentados pelas 

pacientes em tratamento neste serviço. 

 

3. DURAÇÃO ESPERADA PARA A PARTICIPAÇÃO 

Será apenas uma entrevista com duração de aproximadamente 30 minutos.  

 

4. PROCEDIMENTOS  

 Seleção 

 Será pedido que você leia e assine este termo de consentimento antes que o pesquisador inicie a 

entrevista e faça qualquer pergunta relacionado ao estudo. 

 

5. CONTATO EM CASO DE EMERGÊNCIA/CONTATO COM O CEP 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 

esclarecimento de eventuais dúvidas. A equipe de Assistentes Sociais do estudo está localizada 

na Seção de Serviço Social, que poderá ser encontrada no endereço Avenida Dante Pazzanese, 

500 – Prédio da Torre – 2º andar – CEP 04012-180 – São Paulo – SP – Telefones 11 5085-6262 

ou 11 50856578. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o 

CEP – Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia – Av. Dr. 

Dante Pazzanese, 500 – Prédio II – CEP 04012-909 – Telefone 11 5085-6046. O CEP é um 
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grupo formado por cientistas e não-cientistas que fazem a revisão ética inicial e contínua do 

estudo de pesquisa para manter sua segurança e proteger seus direitos. 

 

6. PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA/DESCONTINUAÇÃO  

Você pode optar por não participar por qualquer razão, sem penalidade ou perda dos benefícios 

aos quais tem direito e sem qualquer efeito sobre seu tratamento atual e futuro.  

 

7. DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE 

E ESCLARECIDO  

Fui informada de todos os detalhes relacionados à pesquisa. Ao assinar este termo de 

consentimento não estarei abrindo mão de meus direitos legais. 

Li e entendi as informações apresentadas nesse Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Pude fazer perguntas e todas minhas dúvidas foram esclarecidas. 

 

 

_________________________________ 

Nome do Paciente em letra de forma 

 

__________________________________  ________________________ 

Assinatura do Paciente      Data 

 

__________________________________ 

Nome da Testemunha Imparcial (Se aplicável, se o participante ou representante legal não é 

capaz de ler, como para pacientes cegos ou analfabetos). 

 

__________________________________   ________________________ 

Assinatura da Testemunha Imparcial     Data 

 

__________________________________ 

Nome da Pessoa Autorizada da Equipe do Estudo que está Obtendo o Consentimento Livre e 

Esclarecido 

 

_____________________________  _____________________ 

Assinatura do pesquisador     Data 

Que está Obtendo o Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

 


