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RESUMO 

 

Sensação de ansiedade é algo comum que faz parte da vivencia do ser humano, é 

caracterizado por um sentimento difuso, é vago de apreensão e muitas vezes 

desagradável que podem vir acompanhado por sintomas autonômicos como, por 

exemplo, palpitações, cefaleia, dor no peito e um leve desconforto abdominal. E nos 

idosos essa ansiedade pode atrapalhar as funções cognitivas, e com isso agravar doenças 

físicas. Este trabalho teve como objetivo avaliar a ocorrência de sintomas de ansiedade 

dos idosos que frequentam centros de convivência e correlacionar estes níveis de 

ansiedade com a qualidade de vida dos idosos diante das atividades cotidianas que 

desenvolvem. A metodologia adotada foi pesquisa de campo exploratória quantitativa.  

Foram avaliados 85 indivíduos, com idade media de 67,91± 7,24 anos, sendo 64 

(75,3%) do gênero feminino e 21 (24,7%) do masculino. Os resultados mostraram que a 

ocorrência de sintomas de ansiedade nos idosos é moderada. Isso não significa dizer que 

os idosos apresentam algum transtorno de ansiedade, pois este estudo buscou verificar a 

ansiedade não patológica, ou seja, a que é normal do ser humano. Mas mesmo assim é 

interessante compreender as causas dessa ansiedade investigando os sintomas mais 

frequentes com o objetivo de criar projetos mais direcionados a essa situação. Fazendo 

uma correlação de todas as variáveis pode-se considerar que a amostra apresenta-se em 

um ótimo estado de saúde.  

 

 

Palavras-chave: Ansiedade; Qualidade de vida; Envelhecimento. 
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ABSTRACT 

 

Feeling anxious is a common part of the human experience, is characterized by a diffuse 

sense, is vague apprehension and often unpleasant that may be accompanied by 

autonomic symptoms, eg, palpitations, headache, chest pain and mild abdominal 

discomfort. And this anxiety in the elderly can disrupt cognitive function, and thereby 

worsen physical diseases. The objective of this work was measure the depression and 

anxiety symptoms occurrence in the elderly that go to courtyard centers, and make a 

relation between these levels of anxiety and depression and the quality of life of these 

elderly people against of their daily activities. The methodology used was quantitative 

exploratory field research. Were measured 85 people, with medium age 67,91 ± 7,24 

years old, being 64 (75,3%) female and 21 (24,7%) male. The results showed that the 

anxiety symptoms occur moderately in elderly people and they don’t interfere in their 

quality of life. This does not mean that older people have some anxiety disorder, 

because this study sought to verify the non-pathological anxiety, ie what is normal 

human being. But it's still interesting to understand the causes of anxiety investigating 

the most frequent symptoms in order to create more targeted projects that situation. 

Making a correlation of all variables can be considered that the sample is presented in 

an optimal state of health. 
 

 

Key-words: anxiety; quality of life; aging; 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2010 sugerem que a 

população brasileira esteja sofrendo um processo de alargamento do topo da pirâmide 

etária devido ao crescimento da população idosa (com 65 anos ou mais) em relação ao 

observado anteriormente. A estimativa do numero de idosos passou de 4,8%, em 2000 

passou para 5,9% e em 2010 chegou a 7,4%. Em especifico a região Sul é considerada 

uma das regiões mais envelhecidas do país, com uma população idosa da ordem de 

8,1% em contraste com a população de crianças menores de 5 anos que é de 6,4%.  

Diante desse aumento da sobrevida da população, destaca-se a necessidade de 

garantir aos idosos maior longevidade e melhor qualidade de vida. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) é considerado uma 

população envelhecida quando pessoas com 60 anos atingem 7% e tendem a aumentar, 

diante desse critério o Brasil pode ser considerado um país envelhecido. Entre os anos 

1950 e 2025 a OMS estima que a população idosa ira crescer 16 vezes, contra a 

população total que crescera apenas 5 vezes. E com isso ficaremos com a 6ª colocação 

mundial em população de idosos (PORTO, 2007). Diante disso o governo brasileiro 

alerta para a necessidade de criarem políticas sociais que visem preparar a sociedade 

para esta realidade.  

Esta pesquisa surgiu a partir do interesse em correlacionar a variável que esta 

presente quando se fala da população idosa: a ansiedade e condições gerais de saúde 

desta amostra. Segundo Luft; Sanches; Mazo; Andrade (2007), o que torna os idosos 

mais susceptíveis ao estresse é o aparecimento de dificuldades que podem ser 

financeiras, de atenção à saúde, perda de amigos e familiares e também discriminação 

social, fatores que se somam ao alto índice de depressão desta faixa etária. Já a 

ansiedade é uma experiência emocional caracterizada por sentimentos como o medo e 

apreensão porem existe a expressão que é fisiológico fruto da ativação do sistema 

nervoso autônomo e existe a parte cognitiva que esta ligada ao modo como certas 

situações são interpretadas.   

Estas informações mostram a necessidade de aprofundamento na investigação 

dos níveis de ansiedade da população idosa relacionadas à qualidade de vida dos 

mesmos.  
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Os serviços públicos de saúde têm investido cada vez mais em abordagens 

gerais para o diagnóstico precoce de problemas e estímulo a melhora de hábitos e de 

qualidade de vida. Estas atividades são relativamente fáceis de serem implementadas, 

mas sua eficácia na promoção da saúde precisa ser investigada em diferentes grupos 

populacionais brasileiros. 

O envelhecimento da população coloca desafios à saúde pública não só pelas 

modificações orgânicas próprias desta fase da vida, mas também pelas peculiaridades 

sociais e culturais de cada região do país. A forma de encarar a velhice e o acolhimento 

do idoso depende de valores familiares e sociais locais e um mapeamento mais preciso 

da ocorrência de sintomas de ansiedade e depressão pode servir como uma primeira 

exploração acerca do nível de sofrimento a que esta população possa estar exposta. 

Assim, o objetivo geral dessa pesquisa foi avaliar a ocorrência de sintomas de 

ansiedade na população idosa que frequenta atividades de promoção da saúde em 

estabelecimentos públicos. 
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1. ENVELHECIMENTO 

 

O processo de envelhecimento é inerente à vida em si. O tempo vivido envolve 

a totalidade das chances das realizações durante a passagem pela vida. É através dele 

que podemos contribuir com os mais novos todos os anseios e realizações e assim ter a 

certeza que é possível concretizar o sonho de ser eterno (MONTEIRO, 2005). 

Monteiro (2005) afirma que para viver é preciso estar consciente dos 

movimentos nascentes do corpo que clama pelo conhecimento, não podemos esquecer-

nos do nosso corpo, pois assim também nos esqueceríamos de como viver, e 

infelizmente é isso o que acontece com frequência entre os idosos de nossa sociedade 

que estão excluídos e isolados. Esta situação significa estar em silencio e sem contato 

com o mundo reduzindo assim a capacidade de adquirir novas sensações e com isso 

estão cada vez mais entregues a privação sensorial e carentes de afeto.  

  

 

“A sociedade, com sua cultura de exclusão, deixa à parte esse outro que 

ninguém quer como espelho, porque, talvez, anuncie a possibilidade do 

próprio futuro que cada um poderá vir a ter. E como a velhice é vista como 

algo triste, e só diz respeito ao outro que nela se encontra, o melhor, talvez, a 

ser feito é encerrá-lo no quarto dos fundos da casa, acreditando que suas 

necessidades básicas estão sendo atendidas de acordo com as demandas de 

um corpo que já viveu o que tinha para ser vivido e agora o que resta é o 

descanso da “maquina” desgastada pelo tempo, esperando o momento 

derradeiro para sair de cena. Assim, os velhos são tratados pela sociedade 

como párias, sendo considerados como uma espécie estranha que não possui 

as mesmas necessidades e sentimento que as pessoas mais jovens. A eles, 

muitas vezes, é somente dado o que é básico à sua sobrevivência, não mais 

que isso, ou seja, uma alimentação sem sabor, roupas antigas porque o corpo 

não oferece mais nenhum tipo de sedução, um lugar para o seu descanso, 

como espaço reduzido por não há mais necessidade de expandir seus desejos, 

mesmo porque o desejo é exclusividade dos jovens”. (Monteiro, 2005, pag. 

32). 

 

 

De acordo com Del Porto (2007) o procedimento de envelhecer acaba tornando 

os idosos mais vulneráveis às doenças devido à diminuição da reserva funcional 

somadas com os anos de exposição aos fatores de risco. E com isso essa população em 

geral são portadores de enfermidades crônicas e muitas vezes até incapacitantes e 

devido a isso são consumidores dos serviços de saúde. Ou seja, cada vez mais estes 

idosos estão sendo atendidos pelos profissionais da área da saúde que necessitam estar 
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aptos e reconhecer as particularidades das patologias e síndromes relacionadas com a 

velhice. 

Em nosso contexto social ainda é muito grande a desinformação sobre os 

idosos, pois isso é muito pouco estudado, são poucas as escolas no país que oferecem 

cursos para esta especialidade, um exemplo disso é que a um tempo atrás se um medico 

desejasse estudar geriatria teria que procura este titulo fora do país. (CENSO 

DEMOGRÁFICO, 2000).  

Considerando ainda ideia do autor acima foi na Constituição de 1988 que ficou 

clara a preocupação com os idosos, e isso foi o inicio para a definição da Política 

Nacional do Idoso a qual delineou os direitos e ações desse publico. Esta Política tem 

como objetivo assegurar os direitos sociais dos idosos, criando condições para 

promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.  

“Eu estou velho e envelhecendo cada vez mais. Não há nada que eu possa 

fazer” “Estou me sentindo só”. “Não sei mais que dia é hoje porque todos os dias são 

iguais...” “Tenho certeza de que fiz tudo errado” (BLAZER, 2003, p.11), são 

pensamentos assim, expressões depressivas, melancólicas e desesperançadas que 

imaginamos que os idosos pensam com frequência, devido ao fato de acharmos que o 

processo de envelhecimento é uma época triste da vida. Mas diante de estudos 

científicos não há nada que comprove que realmente a idade avançada esta relacionada 

como fase depressiva.  

Para Gorz (2009), envelhecimento é uma experiência de não ser mais pessoas 

que tem todo um futuro e um tempo para si próprio, devido ao fato de se ter varias 

lembranças e historias demais e de que por mais que se tentem tentativas novas acaba 

remetendo as antigas.  

O envelhecimento inicia-se imediatamente após a fecundação, visto que muitas 

células envelhecem, morrem e são substituídas antes mesmo de nascer. Estudiosos do 

tema têm constatado que envelhecer é um acontecimento natural que compõe o 

desenvolvimento normal e integral de qualquer pessoa, sendo produto de um processo 

dinâmico de uma vida na qual o individuo se modifica incessantemente. Assim, é um 

processo biológico universal, pelo qual o ser humano é necessariamente levado à 

velhice (ALBUQUERQUE, 1994; FRAIMAN, 1995; SANTOS, 1994 apud OLIVEIRA 

et al. 2006).  
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2. ANSIEDADE 

 

2.1 CONCEITO: 

 

Sensação de ansiedade é algo comum que faz parte da vivencia do ser humano, 

é caracterizado por um sentimento difuso, é vago de apreensão e muitas vezes 

desagradável que podem vir acompanhado por sintomas autonômicos como, por 

exemplo, palpitações, cefaleia, dor no peito e um leve desconforto abdominal. Outro 

sintoma que pode ser característico de uma pessoa ansiosa é a inquietação quando, por 

exemplo, existe incapacidade de permanecer imóvel ou sentada por muito tempo. Mas 

todos esses sintomas podem variar dependendo da pessoa (KAPLAN; SADOCK; 

GREBB, 1997). 

A ansiedade pode ser representada de duas formas, através de uma resposta 

normal devido às pressões do dia-a-dia sendo assim adaptativa, outra forma é quando 

ocorre eventualmente podendo ser um sintoma de algum transtorno psiquiátrico, uso ou 

abstinência de drogas e doenças clinicas subjacentes. Devido a isso é considerada um 

estado emocional e apresenta-se com sintomas físicos, comportamentais e emocionais 

(CORDIOLI et al., 2004 apud QUEVEDO; SCHMITT; KAPCZINSKI, 2008). 

É um sentimento útil, porem um sinal de alerta que desencadeia no individuo a 

percepção diante de um perigo iminente para que se possam tomar medidas necessárias 

para lidar com a ameaça. Sem isso a possibilidade de ficar vulneráveis ao desconhecido 

e a perigos é alta. Faz parte do desenvolvimento normal esta presente, tanto nas 

mudanças e experiências únicas e novas (NUNES FILHO; BUENO; NARDI; 2005). 

 

 

A ansiedade normal é uma sensação difusa, desagradável, de apreensão, 

acompanhada por varias sensações físicas: mal-estar epigástrico, aperto no 

tórax, palpitações, sudorese excessiva, cefaleia, súbita necessidade de 

evacuar, inquietação etc. os padrões individuais físicos de ansiedade variam 

amplamente. Alguns indivíduos apresentam apenas sintomas 

cardiovasculares, outros apenas sintomas gastrintestinais, há aqueles que 

apresentam apenas sudorese excessiva. (NUNES FILHO; BUENO; NARDI; 

2005, pag.131).  
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Já para Menon e Custódio (2005) a ansiedade é um estado de humor 

desconfortável que muitas vezes é representada através de uma inquietação interna 

desagradável por uma apreensão negativa com relação ao futuro. E nos idosos essa 

ansiedade pode atrapalhar as funções cognitivas, e com isso agravar doenças físicas.  

 

 

2.2 ANSIEDADE PATOLÓGICA: 

 

O mesmo cuidado conceitual deve ser tomado ao se estudar a ansiedade. A 

ansiedade patológica é definida a partir da intensidade e duração dos sintomas físicos e 

psíquicos e das relações causais compreensíveis com os eventos presentes na vida do 

paciente. Pensamentos exageradamente catastróficos, crise de pânico, fobias e rituais 

obsessivos perfazem o grupo clássico de sintomas que costumam acompanhar os 

transtornos ansiosos (LOUZÃ; ELKIS, 2007). 

Para Kaplan, Sadock e Grebb (1997), a ansiedade patológica pode ser 

conceituada através das três principais escolas de teorias psicológicas, a primeira sendo 

a teoria psicanalítica descreve que a ansiedade é vista através de 4 categorias principais: 

ansiedade da castração, do superego, da separação e do id. Sendo que estas variedades 

de ansiedade ocorrem no decorrer do crescimento e desenvolvimento, exemplificando 

quando ocorre um desconforto primitivo e difuso do bebê, ou seja, quando se sente 

esmagado e por necessidade e estímulos o seu estado de impotência não lhe fornece 

controle, isto esta relacionado à ansiedade do id, já na ansiedade de separação esta 

ligada a criança um pouco maior porem pré-edipiana onde a criança teme o abandono 

dos pais e perda de amor caso ela não consiga controlar os seus impulsos de acordo com 

as exigências. A criança edipiana é caracterizada pelas fantasias de castração que estão 

ligadas aos impulsos sexuais em desenvolvimento são refletidos na ansiedade de 

castração. A do superego é decorrente pela passagem do complexo de Édipo.  
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Existem divergências na psicanálise quanto às fontes e à natureza da 

ansiedade. Otto Rank, por exemplo, remontou a gênese de toda a 

ansiedade aos processos associados ao trauma do nascimento. Harry 

StackSullivan deu ênfase às primeiras relações entre mãe e filho e à 

importância da transmissão da ansiedade a mãe para seu bebê. 

Independentemente de qual seja a escola psicanalítica em particular, 

entretanto, o tratamento dos transtornos de ansiedade dentro deste 

modelo envolve, geralmente, uma psicoterapia de longa duração 

orientada para o insight ou psicanálise dirigida à formação de uma 

transferência que permita a reelaboração do problema evolutivo e a 

resolução dos sintomas neuróticos (KAPLAN; SADOCK; GREBB, 

1997, pag.547). 

 

 

De acordo com o autor citado acima a segunda teoria psicológica é a 

comportamental, que estão gerando os tratamentos mais efetivos. Segundo esta teoria a 

ansiedade é uma resposta dependente a estímulos ambientais. Como por exemplo, 

quando um paciente é portador de transtorno de ansiedade ele superestima o grau e a 

probabilidade de perigo de alguma situação, com isto é percebível que esses pacientes 

apresentam pensamentos de perda de controle e medo de morrer. A terceira teoria 

psicologia é a existencial a qual acredita que não exista um estimulo especifico para o 

sentimento de ansiedade crônica. Sua principal ideia é que as pessoas fiquem 

conscientes de um profundo vazio e isto pode se tornar mais perturbador do que a 

aceitação da fatalidade da morte.  

 

 

2.3 EPIDEMIOLOGIA: 

 

Encontra-se entre os mais comuns distúrbios psiquiátricos e afeta 15% da 

população. Dentre os quais se dividem em: os distúrbios fóbicos afetam de 8 a 10%; o 

transtorno de ansiedade generalizada é em apenas 5% e tanto os transtorno de pânico e o 

transtorno obsessivo – compulsivo está em torno de 1 a 3%. E já o transtorno de estresse 
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pós-traumático embora seja bem comum a sua frequência não é conhecida (EBERT; 

LOOSEN; NURCOMBE, 2002). 

 

 

2.4 TRANSTORNOS FÓBICOS: FOBIA ESPECÍFICA E FOBIA SOCIAL 

 

Como afirma Kaplan, Sadock, Grebb (1997), a fobia é um evento que causa 

esquiva do objeto em relação à atividade ou situação temida, e geralmente é um medo 

irracional. E isto provoca no individuo um sofrimento, pois ele consegue reconhecer 

que esta sua reação é excessiva.  

Os transtornos fóbicos são divididos em fobia especifica e fobia social. A fobia 

especifica é caracterizada pelo medo pronunciado e persistente que geralmente é 

desencadeado pela presença de algo especifico. Já a fobia social é quando ocorre um 

medo permanente de uma ou mais situações sociais o qual a pessoa teme ser humilhada. 

O tratamento para ambas são de escolha farmacológica e psicoterapia. (EBERT; 

LOOSEN; NURCOMBE, 2002).  

 

 

2.5 TRANSTORNOS DE ANSIEDADE GENERALIZADA 

 

Nas palavras de Nunes, Bueno e Nardi (2005) é uma ansiedade crônica que é 

caracterizada por preocupações excessivas e em alguns casos ate irrealista. É 

considerada generalizada e persistente e apresenta-se de forma livre.  

A sua definição conforme o DSM-IV também apresenta preocupação excessiva 

que vem acompanhada de vários sintomas somáticos e estes sintomas acabam causando 

consequências em relação à vida social, ocupacional do individuo o que gera mais 

sofrimento (KAPLAN; SADOCK; GREBB, 1997). 

Para ser diagnosticado como um transtorno de ansiedade generalizada de 

acordo com Ebert, Loosen e Nurcombe (2002) é preciso apresentar três sintomas ou 

mais dos citados abaixo:  

- sono perturbado; 

- irritação; 

- fadiga; 
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-dificuldade de concentração;  

-tensão muscular; 

-emocional abalado e ou agitação.  

Vale ressaltar que em casos de crianças é necessário a presença de apenas um 

dos sintomas acima.  

A epidemiologia deste transtorno é de 2 a 5% na população, acomete mais as 

mulheres sendo a proporção de 2 mulheres para 1 homem, a idade que se inicia é difícil 

de dizer. O que é bem comum de acontecer que quando o paciente sente os primeiros 

sintomas ansiosos ele não procura o psiquiatria, acabam procurando clínicos gerais, 

gastroenterologistas e cardiologista e com isso geralmente só é realizado o tratamento 

para o componente somático (NUNES; BUENO; NARDI, 2005, e KAPLAN; 

SADOCK; GREBB, 1997).  

 

 

2.6 TRANSTORNO DE PÂNICO COM OU SEM AGORAFOBIA 

 

A manifestação mais típica da ansiedade patológica são as crises de pânico 

completas, tem o início rápido e duram poucos minutos e são caracterizadas por 

sintomas de hiperatividade e também se caracterizam por pensamentos automáticos que 

são típicos da crise de pânico como medo de tragédia, medo da morte e também de ficar 

louco (LOUZÃ; ELKIS, 2007). 

Para complementar a ideia do autor acima para Nunes; Bueno e Nardi (2005) 

esses ataques não são restritos a especificas situações pode ocorrer em qualquer 

circunstancia, normalmente o primeiro ataque é espontâneo e imprevisível e geralmente 

duram dez minutos.  

A prevalência é maior entre o sexo feminino, adultos jovens com idades entre 

25 anos, mas pode ocorrer em qualquer faixa etária. Os fatores que podem desencadear 

o transtorno de pânico são: biológicos, genéticos e psicossociais. (NUNES; BUENO; 

NARDI, 2005). 

A sintomatologia mais comum é sensação de sufocamento, palpitações, 

vertigem, dispneia, tremores, sudorese, desconforto ou dor no peito, sensações de calor 

ou frio, medo de enlouquecer e o mais característico do ataque o medo de morrer. Uma 

das consequências do transtorno é agorafobia geralmente 75% dos pacientes 
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apresentam, com 60% de incidência vem a hipocondria e também pode aparecer como 

consequência as dificuldades financeiras, abuso de álcool e drogas e ate mesmo o 

suicídio (NUNES; BUENO; NARDI, 2005). 

Para Kaplan; Sadock e Grebb (1997) geralmente o transtorno de pânico vem 

acompanhado pela agorafobia que significa sentir medo de ficar sozinho em lugares 

onde tenha uma saída de difícil acesso. E isto pode acabar interferindo de forma 

significativa na vida social e profissional do paciente que apresenta agorafobia que é 

considerada a mais incapacitante das fobias.  

 

 

O termo “agorafobia” significa medo de lugares abertos. Na pratica 

clinica designa medo de sair de casa ou de situações nas quais o 

socorro imediato não é possível. O termo, portanto, refere-se a um 

grupamento inter-relacionado e frequentemente sobreposto de fobias 

que abrangem o medo de sair de casa, medo de entrar em lugares 

fechados (aviões, elevadores, cinemas etc.), multidões, lugares 

públicos, permanecer em uma fila, viajar de ônibus, trem ou 

automóvel, distanciar-se de casa e de estar só em uma destas 

situações. A agorafobia é uma complicação frequente no transtorno de 

pânico, no qual todas as situações temidas têm em comum o medo de 

passar mal e não ter socorro fácil ou imediato (NUNES; BUENO; 

NARDI, 2005, pag.136 – 137).  

 

 

Ambas as ideias dos os autores Kaplan; Sadock e Grebb (1997) e Nunes; 

Bueno e Nardi (2005) em relação ao tratamento dos pacientes com transtorno de pânico 

com ou sem agorafobia citam que os mais eficazes são a farmacoterapia e a terapia 

cognitivo-comportamental. Também pode ser optada a terapia familiar e de grupo para 

ajudar tanto o paciente quando seus familiares.  

 

 

2.7 ANSIEDADE EM IDOSOS 

 

Nesta fase da vida muitos idosos são acometidos por distúrbios mentais e em 

decorrência a estes problemas psiquiátricos ou emocionais nos idosos o numero de 

procura por atendimento especializado aumenta a cada ano (OLIVEIRA et al., 2006). 
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Em pessoas mais velhas a ansiedade é menos estudada perto de outros 

transtornos psiquiátricos como a depressão e a demência. O que pode estar relacionado 

a isto é em relação ao nível de incapacidade onde o da ansiedade não é tão grande como 

o nível de incapacidade de outros distúrbios (BYRNE, 2002).  

Para o autor Byrne (2002), ao descrever as características clinicas da ansiedade 

em idosos apesar de existir poucos trabalhos publicados em relação a este tema, foi 

possível relatar que a sintomatologia dos transtornos de ansiedade em idosos é 

semelhante ao das pessoas mais novas.  

Os principais sintomas que prevalecem nos idosos são tensão, insônia, 

irritabilidade, angústia, dificuldade de concentração, alem dos sintomas clínicos como 

cefaleia, dor muscular, vertigem, taquicardia e suor (DALGALARRONDO, 2000 apud 

OLIVEIRA, 2006).  

Através de estudos Byrne (2002), relata que em idosos que residem em lar de 

idosos e aqueles que apresentam problemas de saúde como, por exemplo, derrame e 

demência são mais susceptíveis a apresentarem transtornos de ansiedade.  

O motivo pelo qual podem ocorrer as crises de ansiedade geralmente esta 

relacionada a uma visão catastrófica de que algo ruim pode acontecer. Skinner e 

Vaughan (1985) apud Oliveira (2006) relatam os transtornos de ansiedade estão 

relacionadas às limitações que são enfrentadas na velhice.  
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3.OBJETIVOS 

 

3.1. GERAL: 

 

Avaliar a ocorrência de sintomas de ansiedade dos idosos pertencentes ao 

grupo.  

Correlacionar os níveis de ansiedade com a qualidade de vida dos idosos diante 

das atividades cotidianas que desenvolvem.  

 

3.2. ESPECÍFICOS: 

 

Avaliar a ocorrência de sintomas e o traço de ansiedade da amostra.  

Avaliar a qualidade de vida da amostra.  

Descrever atividades de vida diária.  

Correlacionar todas as variáveis. 
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4.MÉTODO 

 

Pesquisa de campo exploratória quantitativa.   

 

 

4.1 PARTICIPANTES:  

 

Os voluntários que participaram da pesquisa deste estudo foram 85 idosos que 

frequentam o Centro Comunitário de Convivência de Idosos localizado na cidade de 

Francisco Beltrão – PR, onde esse encontro ocorre uma vez por semana. Os 

participantes foram de ambos os gêneros, com idade igual ou superior a 60 anos.  

 

4.2 LOCAL DO ESTUDO: 

 

A pesquisa foi realizada no Centro Comunitário de Convivência de Idosos 

localizado na Rua Mandaguari no bairro Luther King da cidade de Francisco Beltrão – 

Pr, onde são realizadas as reuniões semanais dos Grupos de Idosos de diversos bairros, 

cada bairro tem o seu dia da semana especifico. Esse encontro aconteceu no período da 

tarde das 13h30min ate as 17h00min.  

O Centro Comunitário de Convivência de Idosos pertence ao Departamento da 

Secretária de Assistência Social do município, há qual esta ciente e autorizou a pesquisa 

de campo.  

 

 

4.3INSTRUMENTO: 

 

Os instrumentos aplicados aos participantes foram de fácil manuseio, pois as 

perguntas eram fechadas, ou seja, de marcar um x ou apenas circular a resposta 

condizente a pergunta, foi assegurado o sigilo em relação aos instrumentos uma vez que 

não era necessária a identificação.   
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Questionário de características gerais: 

 

Foi aplicado o questionário, para levantamento de dados da pesquisa, obtendo 

dados gerais, tais como: idade, sexo, escolaridade, fonte de renda, tratamento atual, uso 

atual de medicamentos, uso de calmantes, como obtém a medicação, uso de álcool, 

condições relacionadas a equilíbrio, quedas, tontura, hábitos como atividade física, 

alimentação e sono (ANEXO IV). 

 

Inventario de Ansiedade Traço-Estado (IDATE) de Spielberger 

 

Questionário autoaplicável podendo ser aplicado individualmente ou em grupo, 

foi projetado por Spielberger e, 1970 e traduzido e adaptado para a língua portuguesa 

por Biaggio e Natalício. Com duas sub-escalas que visam avaliar: Ansiedade-traço 

representa dados da personalidade do individuo, os escores são menos sensíveis a 

mudanças decorrentes de situações ambientais. Este inventário possui 20 afirmações 

onde se pede que o sujeito descreva como geralmente se sente (Anexo V). Já na 

Ansiedade-estado é referido ao estado emocional transitório, podendo variar seus 

escores em intensidade quando ocorrerem alterações no ambiente. Esta geralmente 

ligada a sentimentos de apreensão e tensão, conscientemente percebidos e aumento na 

atividade do sistema nervoso autônomo (ANDRADE, 1998). Este avalia como o 

individuo se sente em determinada situação, também possui 20 afirmações.  

Há 4 opções de resposta, para a escala A-Estado são: 1. Absolutamente não; 2. 

Um pouco; 3. Bastante e 4. Muitíssimo. Para a escala A-Traço são: 1. Quase nunca; 2. 

As vezes; 3. Frequentemente e 4. Quase sempre.  

Para que não se possibilite um vicio de resposta foi aplicado um sistema de 

pontuação invertido. Portanto para correção foram invertidos os valores (1=4, 2=3, 3=2 

e 4=1).  

Este sistema de pontuação invertido foi efetuado nas respostas das seguintes 

afirmações:  

 

IDATE Traço: 01 – 06 – 07 – 10 – 13 – 16 – 19  

IDATE Estado: 01 – 02 – 05 – 08 – 10 – 11 – 15 – 16 – 19 – 20 
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Os valores de cada item das escalas foram somados para se chegar à 

classificação dos níveis de ansiedade, sendo que a somatório total pode variar entre 20 e 

80 pontos.  

 

Classificação - Nível Escores 

Baixa 20 – 34 

Moderada 35 – 49 

Alta 50 – 64 

Altíssima 65 – 80 

 

 

A ansiedade baixa é caracterizada por um sinal de alerta e um aumento da 

percepção. Na moderada ocorre um foco nas preocupações imediatas, bloqueio das 

periféricas que acaba gerando uma desatenção seletiva. Na ansiedade alta ocorre 

redução do campo de perceptivo para obter-se alivio e na altíssima existe presença de 

pavor, medo, terror, há perda de controle, desorganização da personalidade e perda do 

pensamento racional (DELA COLETA; DELA COLETA, 1996; STUART; LARAIA, 

2002 apud HENRIQUE JÚNIOR, 2011). 

 

Avaliação das atividades da vida diária – Índice de Katz 

 

Questionário que visa obter informações sobre as atividades rotineiras do 

paciente como se necessita de ajuda para vestir-se, tomar banho, para locomover-se e 

alimentar-se, se é capaz de preparar a comida, realizar o trabalho domestico, de tomar 

sua medicação e lidar com o seu dinheiro.  

 

SF-36 Pesquisa em saúde 

 

             Escala com 11 itens que visa obter informações sobre a saúde e a capacidade de 

realizar atividades da vida diária. Na tabulação dos dados foi utilizado a versão 

brasileira do questionário de qualidade de vida o calculo dos escores do questionário de 

qualidade de vida que consta:  
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Fase 1 – Ponderação dos dados: 

 

Questão  Pontuação 

01 Se a resposta for 

1 

2 

3 

4 

5 

Pontuação 

5,0 

4,4 

3,4 

2,0 

1,0 

02 Manter o mesmo valor 

03 Soma de todos os valores 

04 Soma de todos os valores 

05 Soma de todos os valores 

06 Se a resposta for 

1 

2 

3 

4 

5 

Pontuação 

5 

4 

3 

2 

1 

07 Se a resposta for 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Pontuação 

6,0 

5,4 

4,2 

3,1 

2,0 

1,0 

08 A resposta da questão 8 depende da nota da questão 7 

Se 7 = 1 e se 8 = 1, o valor da questão é (6) 

Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 1, o valor da questão é (5) 

Se 7 = 2 a 6 e se 8 = 2, o valor da questão é (4) 

Se 7 = 2 a 6 e se 8 = 3, o valor da questão é (3) 

Se 7 = 2 a 6 e se 8 = 4, o valor da questão é (2) 

Se 7 = 2 a 6 e se 8 = 3, o valor da questão é (1) 

 

Se a questão 7 não for respondida, o escorre da questão 8 passa a ser o 

seguinte: 

Se a resposta for (1), a pontuação será (6) 

Se a resposta for (2), a pontuação será (4,75) 

Se a resposta for (3), a pontuação será (3,5) 

Se a resposta for (4), a pontuação será (2,25) 

Se a resposta for (5), a pontuação será (1,0) 

 

09 Nesta questão, a pontuação para os itens a, d, e ,h, deverá seguir a 

seguinte orientação:  

Se a resposta for 1, o valor será (6) 

Se a resposta for 2, o valor será (5) 

Se a resposta for 3, o valor será (4) 

Se a resposta for 4, o valor será (3) 
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Se a resposta for 5, o valor será (2) 

Se a resposta for 6, o valor será (1) 

Para os demais itens (b, c,f,g, i), o valor será mantido o mesmo 

10 Considerar o mesmo valor. 

11 Nesta questão os itens deverão ser somados, porém os itens b e d 

deverão seguir a seguinte pontuação:  

Se a resposta for 1, o valor será (5) 

Se a resposta for 2, o valor será (4) 

Se a resposta for 3, o valor será (3) 

Se a resposta for 4, o valor será (2) 

  Se a resposta for 5, o valor será (1) 

 

 

Fase 2: Cálculo do RawScale 

 

Nesta fase você irá transformar o valor das questões anteriores em notas de 8 

domínios que variam de 0 (zero) a 100 (cem), onde 0 = pior e 100 = melhor para cada 

domínio. É chamado de rawscale porque o valor final não apresenta nenhuma unidade 

de medida.  

Domínio: 

 Capacidade funcional 

 Limitação por aspectos físicos 

 Dor 

 Estado geral de saúde 

 Vitalidade 

 Aspectos sociais 

 Aspectos emocionais 

 Saúde mental 

 

Para isso você deverá aplicar a seguinte fórmula para o cálculo de cada domínio: 

 

Domínio: 

Valor obtido nas questões correspondentes – Limite inferior x 100  

                             Variação (Score Range) 
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Na fórmula, os valores de limite inferior e variação (Score Range) são fixos e estão 

estipulados na tabela abaixo.  

 

Domínio Pontuação das questões 

correspondidas 

Limite inferior Variação 

Capacidade funcional 03 10 20 

Limitação por aspectos 

físicos 

04 4 4 

Dor 07 + 08 2 10 

Estado geral de saúde 01 + 11 5 20 

Vitalidade 09 (somente os itens a + e + 

g + i) 

4 20 

Aspectos sociais 06 + 10 2 8 

Limitação por aspectos 

emocionais 

05 3 3 

Saúde mental 09 (somente os itens b + c + 

d + f + h) 

5 25 

 

Exemplos de cálculos: 

 

 Capacidade funcional: (ver tabela) 

 

Domínio: Valor obtido nas questões correspondentes – limite inferior x 100 

Variação (Score Range) 

 

Capacidade funcional: 21 – 10 x 100 = 55 

                                         20 

 

O valor para o domínio capacidade funcional é 55, em uma escala que varia de 

0 a 100, onde o zero é o pior estado e cem é o melhor.  

          Assim, você deverá fazer o cálculo para os outros domínios, obtendo oito 

notas no final, que serão mantidas separadamente, não se podendo soma-las e fazer uma 

média. 

Obs.: A questão número 02 não faz parte do cálculo de nenhum domínio, sendo 

utilizada somente para se avaliar o quanto o indivíduo está melhor ou pior comparado a 

um ano atrás.   

Se algum item não for respondido, você poderá considerar a questão se esta 

tiver sido respondida em 50% dos seus itens.    



27 
 

4.4 PROCEDIMENTO: 

 

O primeiro passo foi estabelecido um contato com o Departamento da 

Secretaria de Assistência Social, com o intuito de esclarecer os objetivos do estudo e 

finalidade acadêmica, informado sobre os aspectos éticos envolvidos e quais os 

procedimentos a serem empregados na pesquisa. Após esta apresentação, foi solicitado 

autorização para a realização da pesquisa no Centro de Convivência de Idosos (Anexo 

I). Com essa autorização o projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética da Universidade 

Metodista de São Paulo para avaliação.   

Após aprovação do Comitê de Ética em pesquisa da Universidade Metodista do 

Estado de São Paulo – UMESP (anexo II) iniciou-se a coleta de dados.  

Os participantes foram informados a respeito do objetivo da pesquisa e 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (anexo III). Preencheram um 

questionário de características gerais, foi aplicada a escala psicométrica do IDATE para 

verificação da presença de sintomas ansiosos. Também foi aplicada uma avaliação das 

atividades da vida diária – índice de Katz e o SF-36 Pesquisa em saúde para avaliação 

da qualidade de vida da amostra.  

 

 

4.5ANÁLISES DOS DADOS: 

 

Por se tratar de um estudo quantitativo, a análise foi realizada com a utilização 

do software estatístico SPSS – StatisticalPackage for Social Science (SPSS) versão 17. 

Foi criado um banco de dados para efetuar as analises descritivas das variáveis da 

amostra (frequências, porcentagens e médias) para descrever (médias, desvios-padrão) a 

ansiedade, qualidade de vida e características gerais.  

 

 

4.6ASPECTOS ÉTICOS: 

 

Todos os procedimentos realizados obedeceram às recomendações éticas e 

foram aprovados pelo Comitê de Ética em pesquisa com seres humanos da 

Universidade Metodista do Estado de São Paulo conforme anexo I.  
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Não houve nenhum tipo de dano ou desconforto através desta pesquisa. A 

participação foi voluntaria e o consentimento poderia ser retirado a qualquer momento, 

sem prejuízo. Os participantes foram informados a respeito dos propósitos desta 

pesquisa e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo II).  

Os critérios de exclusão da amostra foram: idade inferior a 60 anos; recusa em 

participar da pesquisa e presença de transtorno mental que impossibilite a coleta de 

informações confiáveis.  
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5.RESULTADOS 

 

Os resultados mostram uma amostra peculiar de indivíduos, onde foram 

avaliados 85 indivíduos com média de idade de 67,91 ± 7,24 anos, sendo 64 (75,3%) 

indivíduos do sexo feminino e 21 (24,7%) do masculino. O bom nível educacional 

(primeiro grau 1ª a 4ª serie – 54 (63,5%)), apresentado pode ser um dos responsáveis 

pelo bom cuidado com a saúde, como sugerem os resultados da tabela 1. 

 

Tabela 1: Descrição da amostra em relação ao nível de escolaridade 

 Frequência (porcentagem) 

Nunca estudou  9 (10,6%) 

Alfabetizado  13 (15,3%) 

Primeiro grau (1ª a 4ª serie) 54 (63,5%) 

Primeiro grau (5ª a 8ª serie) 6 (7,1%) 

Segundo grau 2 (2,4%) 

Superior  1 (1,2%) 

 

A maioria deles mora com cônjuge conforme tabela 2 e não depende 

exclusivamente da ajuda familiar para se sustentar, pois a maioria sustenta-se através da 

aposentadoria como pode ser analisado na tabela 3.  

Tabela 2: Pessoas com quem reside 

 

Tabela 3 – Fonte de renda  

 Frequência (porcentagem) 

Sustenta-se apenas com o próprio 

salario  

3 (3,5%) 

Sustenta-se apenas com aposentadoria  63 (74,1%) 

Sustenta-se com o próprio salário + 

aposentadoria  

5 (5,9%) 

Sustenta-se apenas com ajuda de 

familiares  

7 (8,2%) 

Sustenta-se com aposentadoria e ajuda 

de familiares  

7 (8,2%) 

 

 Frequência (porcentagem) 

Sozinho (a) 28 (32,9%) 

Apenas com cônjuge 35 (41,2%) 

Cônjuge e filhos  4 (4,7%) 

Apenas com os filhos ou outros 

familiares  

18 (21,2%) 
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Como pode ser vista na tabela abaixo (tabela 4) a grande maioria dos idosos 

tem por habito procurar consulta medica regularmente e apenas 11 participantes 

encontram-se sob tratamento medico (12,9%).  

 

Tabela 4 – Visitas médicas  

 Frequência (porcentagem) 

Consulta regularmente o medico cerca 

de uma vez ao ano 

72 (84,7%) 

Nunca foi ao medico  2 (2,4%) 

Encontra-se sob tratamento medico  11 (12,9%) 

 

Um fato interessante é o uso de calmantes por este grupo. Embora a maioria 

não use calmantes, uma porcentagem significativa o faz e obtém receitas de várias 

fontes, o que pode não ser a melhor forma de orientar este uso. Como pode ser visto nas 

tabelas 5, 6 e 8 abaixo.  

 

Tabela 5 – Uso de calmantes  

 Frequência (porcentagem)  

Nunca usou  53 (62,4%) 

Deixou de usar há menos de 1 ano 1 (1,2%) 

Deixou de usar a mais de 1 ano  2 (2,4%) 

Uso esporádico (se necessário) 1x por 

mês em media  

10 (11,8%) 

Uso esporádico (se necessário) 1 vez por 

semana em media  

3 (3,5%) 

Uso diário  16 (18,8%) 

 

Dentro da amostra foi possível observar que os 16 participantes que relatam 

fazer o uso diário de calmantes também morram sozinhos onde se pode considerar que 

este uso esta relacionada ao fato de se viver sozinho e com todas as preocupações e 

apreensões que isto gera no individuo.  

 

Tabela 6 – Forma de obtenção de calmantes  

 Frequência (porcentagem) 

Não usa (não respondido de acordo com 

resposta da tabela anterior) 

53 (62,4%) 

Uso sob prescrição medica  31 (36,5%) 

Iniciou uso sob prescrição medica mas 

atualmente obtém remédio sem receita  

0 

Sempre obteve o remédio sem 

prescrição medica  

1 (1,2%) 
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Na tabela 7 apresenta-se a avaliação do uso de calmantes onde a maioria 

(62,4%) respondeu que nunca usou este tipo de medicamento e não admite vir a tomar, 

porem um numero significativo relatou que toma apenas por orientação medica 

(30,6%). 

 

Tabela 7 – Como avalia seu uso de calmantes  

 Frequência (porcentagem)  

Considera-se dependente e incapaz de 

para  

4 (4,7%) 

Usa há muitos anos mas não se 

considera dependente  

2 (2,4%) 

Nunca usou e não admite nunca vir a 

tomar estes remédios  

53 (62,4%) 

Toma apenas por orientação medica  26 (30,6%) 

 

 

Tabela 8 – Como obtém a medicação  

 Frequência (porcentagem) 

Compra sem receita em farmácia  1 (1,2%) 

Consulta diferente médicos para obter 

receitas 

24 (28,2%) 

Pega remédios de familiares ou amigos 0 

Mente ou exagera sintomas para obter 

receita do medico  

1 (1,2%) 

*59 (69,4%) entrevistados não responderam a pergunta, pois de acordo com a 

resposta se faz uso de calmantes, foi nunca usou essa questão não se aplica (em 

branco).  

 

Outro dado importante que foi possível analisar através do questionário de 

características gerais foi em relação ao uso de álcool, um numero relevante de 85,9% ou 

seja, 73 indivíduos responderam que não bebem bebida de álcool, e apenas 11 (12,9%) 

assumiram que bebem apenas socialmente há anos e apenas 1 sujeito respondeu que  

enfrenta problemas com a bebida há mais de 2 anos. Segue informações na tabela 9.  
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Tabela 9 – Uso de álcool  

 Frequência (porcentagem) 

Nunca bebeu 73 (85,9%) 

Bebe apenas socialmente há anos  11 (12,9%) 

Já teve problemas com a bebida 0 

Tem problemas com bebida há 1-2 anos 0 

Tem problemas com a bebida há mais 

de 2 anos  

1 (1,2%)  

 

Já através da tabela 10 é possível verificar a frequência do uso de álcool. Com 

87,1% das respostas foi que são abstinentes e 10,6% não se consideram dependente e 

seus familiares concordam.  

 

Tabela 10- Frequência do uso de álcool 

 Frequência (porcentagem) 

Abstinente 74 (87,1%) 

Considera-se dependente de álcool 0 

Não se considera dependente mais 

familiares acham seu habito de beber 

problemático 

2 (2,4%) 

Não se considera dependente e seus 

familiares concordam  

9 (10,6%) 

 

As tabelas 11 e 12 são relacionadas a assuntos distintos porem podem estar 

interligado devido que motivos de quedas em idosos podem ocorrer pelo fato de 

apresentar tonturas. Conforme as tabelas são possíveis notar que os números das 

respostas sugerem esta ligação.  

 

Tabela 11 - Ocorrência de Quedas  

 Frequência (porcentagem) 

Nunca sofreu quedas 57 (67,1%) 

Sofreu uma queda acidental no ultimo 

ano 

25 (29,4%) 

Sofreu duas ou três quedas acidentais 

no ultimo ano 

3 (3,5%) 

Sofreu quatro ou mais quedas 

acidentais no ultimo ano  

0 

 

Onde 67,1% responderam que nunca sofreram quedas e 83,5% nunca sentiram 

tonturas. Outro fator que também demonstra esta relação é que 3,5% dos participantes 

sofreram duas ou três quedas acidentais no ultimo e ano e 4,7% esta em tratamento para 

tontura.  
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Para Siqueira (2007), a ocorrência de quedas em idosos é uma das 

preocupações atuais devido à frequência que isto vem ocorrendo e suas consequências.  

Podendo ser minimizado através da prevenção, onde estudos mostram que é possível 

reverter estes números através de cuidados simples, sendo elas, alterações nos 

domicílios, promovendo a saúde e prevenindo quedas, segurança dentro de casa e fora 

do domicilio e certificando que o idoso esta tomando a medição corretamente.  

 

Tabela 12 – Ocorrência de Tontura  

 Frequência (porcentagem) 

Nunca sentiu tonturas 71 (83,5%) 

Já fez tratamento para 

tontura/labirintite  

10 (11,8%) 

Esta atualmente em tratamento para 

tontura  

4 (4,7%) 

 

Outro fator importante é mostrado na tabela abaixo (tabela 13) que esta 

relacionada à ocorrência de problemas de visão, onde 31 indivíduos responderam que 

não enxergam bem mesmo fazendo o uso de óculos. Mas por outro lado não houve 

nenhum caso de que tenha diagnostico de catarata.  

 

Tabela 13 – Ocorrência de problemas de visão  

 Frequência (porcentagem) 

Não apresenta dificuldade visual 54 (63,5%) 

Não enxerga bem mesmo usando óculos  31 (36,5%) 

Tem diagnostico de catarata mas com 

incomodo tolerável 

0 

Tem diagnostico de catarata com 

limitação importante  

0 

 

Quando foi questionado, em relação as suas vidas sociais a maioria da amostra 

respondeu que se encontra com os amigos uma vez por semana sendo 67,1% ou seja, 

dos 85 entrevistados 57 assinalaram esta alternativa. Como podemos confirmar estes 

dados na tabela 14 logo abaixo.  
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Tabela 14 – Vida social  

 Frequência (porcentagem) 

Não mantém contato com ninguém fora 

da família  

0 

Encontra amigos (as) uma vez a cada 

um a dois meses 

8 (9,4%) 

Encontra-se com amigos (as) uma vez 

por semana  

57 (67,1%) 

Encontra-se com amigos (as) mais de 

uma vez por semana  

20 (23,5%) 

 

Em relação à com que frequência os idosos vão ao centro de convivência, dos 

85 indivíduos entrevistados 64 responderam que frequentam semanalmente o grupo. E 

apenas 14 vão mensalmente ao encontro.  

 

Tabela 15 – Frequência a grupos de convivência 

 Frequência (porcentagem) 

Nunca  0 

A cada dois ou três meses 7 (8,2%) 

Mensalmente 14 (16,5%) 

Semanalmente  64 (75,3%) 

 

A tabela 16 nos mostra o habito de jogos e apostas e um numero surpreendente 

com 83,5% relatou que não tem este habito, e o restante, ou seja, 16,5% jogam apenas 

em loterias oficiais. 

 

Tabela 16 – Hábitos de Jogos e apostas  

 Frequência (porcentagem)  

Nunca joga ou aposta 71 (83,5%) 

Joga apenas em loterias oficiais  14 (16,5%) 

Aposta em jogo do bicho 0 

Aposta em casas de apostas (Jockey 

Club, p.e.) 

0 

 

Um dado relevante de suma importância é em relação à atividade física onde 

apenas 41 dos participantes fazem exercício físico regular 1 a 2 vezes por semana, 

porem a metade dos idosos 42 não realiza nenhuma atividade e isto é um fator 

preocupante, devido aos benefícios que este hábito proporciona a saúde do ser humano.  
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Tabela 17 – Atividade física  

 Frequência (porcentagem) 

Nenhuma  42 (49,4%) 

1 -2 vezes por semana (sessões de uma 

hora) 

41 (48,2%) 

3 ou mais vezes por semana  2 (2,4%) 

 

De acordo com Antunes (2005), existem varias metodologias que vem 

mostrando que com o habito de realizar exercícios físicos existe a melhora dos sintomas 

de saúde mental em varias populações, onde estudos têm sugerido que através dos 

exercícios físicos regulares pode estar relacionado à redução de sintomas de depressão e 

ansiedade.  

Outro assunto bastante debatido nesta população é em relação à qualidade de 

alimentação, devido às doenças crônicas como, por exemplo, a hipertensão e diabetes 

que seus meios de prevenção e controle estão ligeiramente ligados à alimentação. Um 

número considerado alto 63,5% não sente dificuldade em manter o peso normal, porem 

um numero relevante 23,5% relatam em manter um esforço constante para não ganhar 

peso.  

 

Tabela 18 – Qualidade da Alimentação  

 Frequência (porcentagem) 

Nenhuma dificuldade em manter o peso 

normal 

54 (63,5%) 

Excesso de peso e dificuldade para 

limitar dieta 

9 (10,6%) 

Perda de peso ou apetite 2 (2,4%) 

Esforço constante para não ganhar peso 20 (23,5%) 

 

Na tabela 19, logo abaixo esta outro fator de suma importância nesta população 

à qualidade do sono, a maior queixa foi que demoram pra começar a dormir com 22 

respostas, mas mesmo assim a maioria não relatou dificuldade para dormir.  

 

Tabela 19 – Qualidade do Sono  

 Frequência (porcentagem) 

Nenhuma dificuldade para dormir 57 (67,1%) 

Demora para começar a dormir 22 (25,9%) 

Sono interrompido 6 (7,1%) 

Despertar com muita antecedência  0 
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Esta informação mostrada abaixo é motivo a ser comemorado, pois com 97,6% 

das respostas os indivíduos informaram que não fumam.  

De acordo com Zaitune (2012), o habito de fumar entre os idosos é um 

problema de saúde publica, pois é um fator de risco onde de 14 mortes entre os idosos 7 

estão relacionadas ao tabagismo. Mas esse assunto estudado ainda este muito voltado 

para os jovens como o publico alvo e já os idosos tem pouco destaque. Um ponto 

positivo deste número encontrado na amostra esta relacionado aos benefícios que os não 

tabagistas apresentam em relação aos tabagistas pois, os que têm o comportamento de 

fumar é um grupo mais vulnerável a complicações e morte. E a cessação deste hábito 

traz benefício para todas as faixas etárias. O que nos leva a ficar menos preocupados  

diante dos dados obtidos nesta amostra.  

 

Tabela 20 – Tabagismo  

 Frequência (porcentagem) 

Não fuma  83 (97,6%) 

Fuma menos de um maço por dia  2 (2,4%) 

Fuma dois maços por dia 0 

Fuma mais de dois maços por dia  0 

 

De acordo com a tabela 21, referente à ingestão de café um numero 

considerado alto optou pela resposta em que bebem de uma a duas xicaras pequenas por 

dia (56,5%), apenas 3 indivíduos ingerem de três a cinco xícaras por dia, e uma pessoa 

respondeu que bebe mais de cinco xícaras por dia. Os restantes 33 não bebem café.  

Devido à faixa etária desta população pode ocorrer uma sensibilidade à cafeína 

e com isso pode facilitar o aparecimento de sintomas de ansiedade e através de um 

simples controle da ingestão da cafeína acaba aliviando ou mesmo eliminando esses 

sintomas de ansiedade e insônia. (RAMOS, 2000).  

 

Tabela 21 – Hábitos de ingestão de Café  

 Frequência (porcentagem) 

Não bebe 33 (38,8%) 

Uma a duas xícaras pequenas por dia  48 (56,5%) 

Três a cinco xícaras pequenas por dia  3 (3,5%) 

Mais de cinco xícaras pequenas por dia  1 (1,2%) 

 

A tabela abaixo mostra uma descrição dos resultados obtidos nas escalas 

numéricas, sendo a Idate Estado e Traço, e o SF-36 Pesquisa em saúde o qual é dividida 
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em 8 domínios que varia de 0 a 100, onde 0= pior e 100 = melhor, os dados obtidos 

foram: em relação a capacidade funcional a media foi de 75,5294 com desvio padrão de 

18,74045, uma media considerada boa nesta amostra, pois um numero considerável 

relata que não apresenta dificuldades relevantes ao fazer certas atividades. Com uma 

media de 74,4118 e desvio padrão de 37,79182 ficou a limitação por aspectos físicos, o 

que nos mostra que a maioria dos participantes não apresentou nenhuma consequência 

decorrente a sua saúde física que intervisse no trabalho ou em alguma atividade regular.  

Um fator que apresentou um media um pouco mais baixo e já um sinal de 

alerta foi em relação à dor que com 65,1294 de media e desvio padrão 22,07282, esse 

dado foi investigado quanta dor o individuo sentiu durante as ultimas 4 semanas e o 

quanto isso interferiu em seu trabalho normal. Ao avaliar o estado geral de saúde da 

amostra chegou-se a media de 59,8353 com desvio padrão de 22,69091 um valor que 

podemos considerar mediano. A média da vitalidade foi de 69,5882 e desvio de 

14,54082. Os aspectos sociais que descreve se nas ultimas 4 semanas a saúde física, 

emocional interferiu nas atividades sociais e com a media de 81,6471 com desvio de 

17,87670 nos mostra que nesta amostra a maioria não deixa problemas afetar em seu 

convívio social. Em relação a se tiveram algum problema no trabalho ou em outra 

atividade regular diária devido a algum problema emocional apresentou-se com media 

de 70,5788 porem com um desvio padrão de 40,31181. No critério avaliação da Saúde 

mental da amostra obteve uma media de 73,9765 com desvio de 15,63419, ou seja, um 

resultado muito bom que nos mostra que apesar da faixa etária ser de indivíduos idosos 

está mantendo um nível de qualidade de vida adequado e satisfatório.  

Através do reconhecimento de que a qualidade de vida é um fator importante 

tanto para a promoção da saúde mental quando física isso vem gerando um  interesse 

por parte do Grupo de Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde a qual esta 

realizando estudos em volta deste assunto. Este grupo definiu um conceito de qualidade 

de vida a qual se refere à percepção da pessoa em relação a sua posição na vida e ao 

sistema de valores em que convivem como seus objetivos, preocupações e expectativas 

(FLECK et al., 2000 apud CARNEIRO et al., 2007). 
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TABELA 22: DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS NAS ESCALAS 

NUMERICAS 

 Media Desvio padrão 

Idate ESTADO 39,2471 7,59528 

Idate TRAÇO 42,4706 6,41536 

SF – 36 Capacidade 

funcional 

75,5294 18,74045 

Limitação por aspectos 

físicos 

74,4118 37,79182 

Dor  65,1294 22,07282 

Estado geral de saúde  59,8353 22,69091 

Vitalidade  69,5882 14,54082 

Aspectos sociais  81,6471 17,87670 

Aspectos emocionais  70,5788 40,31181 

Saúde mental  73,9765 15,63419 

 

Conforme demonstrou a tabela acima os níveis de ansiedade da amostra o Idate 

ESTADO ficou com uma media de 39,2471 e desvio padrão de 7,59528, ou seja, de 

acordo com a classificação é considerada uma ansiedade moderada. E o Idate TRAÇO 

apresentou uma media um pouco mais elevada sendo 42,4706 e desvio padrão de 

6,41536, mas mesmo sendo um valor um pouco mais alto ainda continua sendo 

considerada ansiedade moderada.  

E na tabela 23 logo abaixo é possível ver a comparação entre homens e 

mulheres em relação às variáveis numéricas.  
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TABELA 23: COMPARAÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES EM RELAÇÃO 

ÀS VARIÁVEIS NUMÉRICAS 

 Homens (media/ 

desvio padrão) 

Mulheres (media/ 

desvio padrão) 

Teste t de Student 

Idade  70, 38 ±9,287 67,09 ±6,316 t =1,511; p = 0,143 

Idate estado 41,61 ±9,194 38,46 ±6,898 t=1,442; p=0,160 

Idate traço 42,28 ±7,629 42,53 ±6,031 t=-0,134; p=0,894 

SF 36- Capacidade 

Funcional 

78,33 ±21,46 74,60 ±17,84 t=0,718; p=0,479 

Limitação por 

aspectos físicos  

76,19 ±35,77 73,82 ±38,68 t=0,257; p=0,798 

Dor 64,28 ±22,84 65,40 ±21,99 t=-0,197; p=0,845 

Estado geral de 

saúde 

59,19 ±26,42 60,04 ±21,55 t=-0,135; p=0,894 

Vitalidade  70,71 ±15,75 69,21 ±14,23 t=0,386; p=0,702 

Aspectos sociais  82,14 ±16,56 81,48 ±18,40 t=0,154; p=0,879 

Aspectos 

emocionais  

68,24 ±41,47 71,34 ±40,22 t=-0,300; p=0,766 

Saúde mental  74,09 ±16,22 73,93 ±15,56 t=0,039; p=0,969 

 

No que se refere ao quesito idade houve uma diferença pouco considerável 

entre homens e mulheres (t =1,511; p = 0,143); em relação ao nível de ansiedade estado 

os homens aparecem com uma media mais alta do que as mulheres (t=1,442; p=0,160), 

e já no idate traço as medias entre os dois gêneros apresentam uma diferença mínima 

(t=-0,134; p=0,894); na capacidade funcional também não se apresentou uma diferença 

relevante (t=0,718; p=0,479); o mesmo ocorreu em relação a limitação por aspectos 

físicos (t=0,257; p=0,798); quanto a dor as mulheres apresentaram uma mínima 

diferença em comparação aos homens (t=-0,197; p=0,845); porem no dado referente ao 

estado geral de saúde elas, as mulheres também ficaram na frente com uma pequena 

diferença (t=-0,135; p=0,894); mas quando se fala em vitalidade os homens apareceram 

com uma leve diferença a frente das mulheres (t=0,386; p;0,702); diante de aspectos 

emocionais as mulheres mostraram-se com uma media maior do que os homens (t=-

0,300; p=0,766) e já nos aspectos sociais ambos apresentam uma diferença bem 

pequena (t=0,154; p=0,879) e finalizando em relação a saúde mental dos gêneros 

mostra-se que estão em níveis semelhantes (t=0,039; p=0,969).  
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São varias as condições que permitem uma boa qualidade de vida aos idosos 

onde os autores Santos, Costa Santos, Fernandes e Henriques (2002) expressam suas 

opiniões a qualidade de vida na velhice pode estar relacionada a alguns domínios como 

a capacidade funcional, com a interação social, o estado emocional também em relação 

a autoproteção da saúde. E na opinião de Frutoso (1999) apud Carneiro et al (2007) o 

idoso só vai alcançar um aumento na qualidade de vida se tiver uma vida social 

intensiva.  

Para Lawton  (2001) apud Oliveira et al. (2006) descreve que para se ter uma 

qualidade de vida boa durante o envelhecer é preciso pesquisas que visem não somente 

os aspectos sociais e físicos e sim os aspectos relacionados  a saúde emocional do idoso. 

E na opinião de Neri e Nogueira (1994) apud Oliveira et al. (2006) os aspectos 

socioculturais e condição financeira é de fundamental importância para um envelhecer 

com qualidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo teve como objetivo geral avaliar a ocorrência de sintomas de 

ansiedade dos idosos pertencentes ao grupo que frequentam o centro de convivência e 

correlacionar esses níveis com a qualidade de vida da amostra com as atividades 

cotidianas que eles desenvolvem e como objetivos específicos avaliar a ocorrência de 

sintomas e o traço de ansiedade da amostra, avaliar a qualidade de vida, descrever 

atividades de vida diária e correlacionar todas as variáveis.  

Foi possível avaliar a ocorrência de sintomas de ansiedade nos idosos com 

indicação de maior percentual para o nível moderado. Isso não significa dizer que os 

idosos apresentam algum transtorno de ansiedade, pois este estudo buscou verificar a 

ansiedade não patológica, ou seja, a que é normal do ser humano. Mas mesmo assim é 

interessante compreender as causas dessa ansiedade investigando os sintomas mais 

frequentes com o objetivo de criar projetos mais direcionados a essa situação.  

A qualidade de vida dos idosos apresentou-se com maior indicação para um 

nível bom, pois todos os 8 domínios tiveram uma media acima de 65 pontos. 

Em relação a atividades diárias dos idosos foi aplicado um instrumento de 

avaliação das atividades da vida diária – índice de Katz onde são avaliadas tantas 

atividades rotineiras do paciente como tomar banho, vestir-se, ir ao banheiro, a 

locomoção, continência, alimentação onde todos os participantes responderam que são 

independentes para a realização destas atividades. Outro item avaliado é as atividades 

instrumentais da vida diária como ao telefone, locomoção fora de casa, compras, 

preparar a comida, o trabalho domestico, medicação e o dinheiro, também apresentou-se 

com todas as respostas que são independentes.  

Fazendo uma correlação de todas as variáveis pode-se considerar que a amostra 

apresenta-se em um ótimo estado de saúde, devido aos fatores que agravam esta faixa 

etária. Pois diante dos hábitos de vida e saúde dos idosos estudados apontou apenas um 

fator a ser investigado e também incentivado para que realizem atividades físicas devido 

aos benefícios que esta atividade proporciona. Um dado bem relevante é em questão a 

vida social desses idosos onde mostrou que todos os idosos têm o habito de se 

encontrarem com os amigos e que mais da metade frequenta toda semana o centro de 

convivência, onde durante a entrevista muitos só elogiaram este projeto por que eles 

adoram a ideia de ter um local para os encontros e realização de atividades de lazer. E 

com isso eles se sentem bem mais valorizados pela sociedade.  
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O bom nível educacional (primeiro grau 1ª a 4ª serie – 54 (63,5%)), 

apresentado pode ser um dos responsáveis pelo bom cuidado com a saúde nesta 

amostra. 

Através desta pesquisa foi possível analisar a importância desta população 

frente aos serviços de saúde, pois este trabalho de prevenção de doenças e promoção de 

uma qualidade de vida satisfatória tem que iniciar desde a infância e prevalecer ate a 

velhice. E muitas vezes não é isso o que acontece devido aos preconceitos que são 

encontrados quando se chega a esta fase da vida.  
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ANEXO II – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP-UMESP 

 
 

 

 

 

ANEXO III – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
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UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA DA SAÚDE 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Através do presente documento esclarecemos que a presente pesquisa tem 

por finalidade a realização de um estudo acadêmico e cientifico, que objetiva 

identificar e aprofundar os conhecimentos em Psicologia da Saúde, avaliar a 

ocorrência de sintomas de ansiedade e depressão nos indivíduos idosos que 

freqüentam um centro de convivência.  

Para tanto, usamos instrumentos de pesquisas, devidamente avaliados e 

validados cientificamente, que não oferecem qualquer tipo de risco ou danos, 

sejam físicos, materiais ou mentais, aos participantes da presente pesquisa. A 

participação na pesquisa resume-se em responder os questionários e escalas 

(Questionário de características gerais, Inventario de Ansiedade Traço-Estado, 

Avaliação das atividades diárias – índice de Katz e SF-36 pesquisa em saúde). Não 

haverá devolutiva aos participantes sobre as informações resultantes da pesquisa.  

A participação é voluntaria, gratuita, assim como garantimos e nos 

responsabilizamos pelo total sigilo dos dados apresentados pelos participantes. O 

sujeito pode se recusar a participar da pesquisa sem nenhuma penalidade em sua 

participação no grupo.  

Titulo da pesquisa: Ocorrência de sintomas de ansiedade e depressão em 

indivíduos idosos de um centro de convivência. 

Pesquisador Responsável: Luana Canci – Enfermeira – COREN PR 

230.127, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Saúde.  

Orientador: Prof. Dr. Renato Teodoro Ramos. 

Instituição Acadêmica: UMESP – Universidade Metodista de São Paulo. 

Local da Pesquisa: Centro Comunitário de Convivência de Idosos – Rua: 

Mandaguari – Luther King – Francisco Beltrão.  

Objetivo da Pesquisa: estimar a ocorrência de sintomas de ansiedade e 

depressão dos idosos pertencentes ao grupo.  
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Nome do Participante:___________________________________________________ 

 

Endereço:_____________________________________________________________ 

 

RG:__________________________________________________________________ 

 

 

Tendo sido devidamente esclarecido sobre todos os aspectos que envolvem o 

trabalho de pesquisa acima descrito, venho pelo presente termo declarar, conforme o 

que dispõe a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, que concordo em 

participar, voluntariamente, como sujeito de pesquisa.  

A participação se resume a responder os questionários propostos pela 

pesquisadora (Questionário de características gerais, Inventario de Ansiedade traço-

estado, avaliação das atividades diária- índice de Katz e o SF-36 pesquisa em saúde).  

Declaro ainda, estar ciente de que minha participação será gratuita e de que os 

resultados serão utilizados e publicados, a critério exclusivo dos pesquisadores desde 

que preservada integralmente a identidade dos sujeitos participantes.  

Desde já me reservo o direito de a qualquer momento, durante a realização da 

pesquisa, tornar sem efeito o presente consentimento.  

Telefone de contato da pesquisadora: (46) 9914-1604. 

 

O presente termo esta sendo assinado em duas vias de igual teor.  

 

 

Francisco Beltrão, ______ de _________________________ de 2011. 

 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do participante 

 

 

Pesquisadora responsável: Luana Canci _____________________________ 

 

 

 

ANEXO IV – QUESTIONÁRIO DE CARACTERÍSTICAS GERAIS  
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QUESTIONÁRIO DE CARACTERÍSTICAS GERAIS: 

INICIAIS:____________________ SEXO:_________________IDADE:__________ 

ESCOLARIDADE:.......1_____Nunca estudou 

                                     2_____Alfabetizado 

                                     3_____Primeiro grau (1ª a 4ª Série) 

                                    4_____Primeiro grau (5ª a 8ª série) 

                                    5_____Segundo grau 

                                    6_____Superior 

 

RESIDE COM:         1_____Sozinho (a) 

.2_____Apenas com cônjuge 

                                  3_____Cônjuge e filhos 

                                  4_____Apenas com os filhos ou outros familiares  

 

FONTE DE RENDA: 1_____Sustenta-se apenas com o próprio salário 

                                 2_____Sustenta-se apenas com aposentadoria 

    3_____Sustenta-se com o próprio salário + aposentadoria 

.   4_____Sustenta-se apenas com ajuda de familiares 

        5_____Sustenta-se com aposentadoria e ajuda de familiares 

 

VISÍTAS MÉDICAS:1____Consulta regularmente o medico(Checkup +-1 vez ao 

ano)                           2____Nunca foi ao medico  

                                 3____Encontra-se sob tratamento medico 

 

TRATAMENTO         1____Nenhum tratamento atual 

ATUAL:                     2____Hipertensão 

                                  3____Diabetes 

                                  4____Problemas digestivos 

                                  5____Tontura/vertigens 

                                  6____Doenças da tireóide 

                                  7____Depressão ou ansiedade 

                                  8____Reumatismo 
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USO ATUAL DE           1____Não esta usando nenhum medicamento 

MEDICAMENTOS:       2____Remédios para hipertensão  

                                    3____Remédios para diabetes 

                                    4____Calmantes 

                                    5____Anti-depressivos 

                                    6____Vitaminas e complementos 

                                    7____Remédios para colesterol 

                                    8____Anti-inflamatórios 

 

CALMANTES          1____Nunca usou 

         2____Deixou de usar há menos de 1 ano 

            3____Deixou de usar há mais de 1 ano 

                    4____Uso esporádico (se necessário) 1x por mês em media 

                                5____Uso esporádico (se necessário) 1 vez por semana em media  

                 6___uso diário  

CALMANTES         1____Uso sob prescrição medica  

        2____Iniciou uso sob prescrição medica mas atualmente obtém remédio sem 

receita  

                3____Sempre obteve o remédio sem prescrição medica 

 

COMO AVALIA SEU...   1____Considera-se dependente e incapaz de parar 

USO DE CALMANTES: 2____Usa há muitos anos mas não se considera 

dependente                            3____Nunca usou e não admite nunca vir a tomar estes 

remédios                   ....       4____Toma apenas por orientação medica  

 

COMO OBTÉM              1____Compra sem receita em farmácia  

A MEDICAÇÃO:               2____Consulta diferentes médicos para obter receitas 

                                      3____Pega remédios de familiares ou amigos 

                                              4____Mente ou exagera sintomas para obter receitas do 

medico  

USO DE ÁLCOOL:         1____Nunca bebeu 

                                       2____Bebe apenas socialmente há anos 

                                       3____Já teve problemas com a bebida 

                                       4____Tem problemas com a bebida há 1-2 anos 
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                                           5____Tem problemas com a bebida há mais de 2 anos 

USO DE ÁLCOOL:           1____Abstinente 

                                        2____Considera-se dependente do álcool 

                                                3____Não se considera dependente mais familiares 

acham seu habito de beber problemático 

                                               4____Não se considera dependente e seus familiares 

concordam  

EQUILIBRIO/QUEDAS 

QUEDAS:                            1____Nunca sofreu quedas 

                                              2____Sofreu uma queda acidental no ultimo ano 

                                              3____Sofreu duas ou três quedas acidentais no ultimo 

ano                                       4____Sofreu quatro ou mais quedas acidentais no 

ultimo ano 

TONTURA:                       1____Nunca sentiu tonturas 

                                            2____Já fez tratamento para tontura/labirintite 

                                            3____Esta atualmente em tratamento para tontura  

VISÃO:                              1____Não apresenta dificuldade visual 

                                            2____Não enxerga bem mesmo usando óculos 

                                            3____Tem diagnostico de catarata mas com incomodo 

tolerável                             4____Tem diagnostico de catarata com limitação 

importante 

 

ANSIEDADE SOCIAL/JOGO 

VIDA SOCIAL:                1____Não mantém contato com ninguém fora da família 

                                            2____Encontra amigos (as) uma vez a cada um a dois 

meses                                  3____Encontra-se com amigos (as) uma vez por semana 

                                            4____Encontra-se com amigos (as) mais de uma vez por 

semana 

FREQUENTA GRUPOS: 1____Nunca 

(convivência/lazer)             2____A cada dois ou três meses 

                                             3____Mensalmente 

                                             4____Semanalmente 

 

FREQUENTA BINGOS: 1____Nunca 
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                                             2____A cada dois ou três meses 

                                             3____Uma vez por mês 

                                             4____Uma vez por semana 

                                             5____Duas a três vezes por semana 

                                             6____Quase diariamente 

JOGOS E APOSTAS:       1____Nunca joga ou aposta 

                                             2____Joga apenas em loterias oficiais 

                                             3____Aposta em jogo do bicho 

                                             4____Aposta em casas de apostas (Jockey Club, p.e.) 

HABITOS 

ATIVIDADE FÍSICA:      1____Nenhuma 

                                             2____1-2 vezes por semana (sessões de uma hora) 

                                             3____3 ou mais vezes por semana 

ALIMENTAÇÃO:             1____Nenhuma dificuldade em manter o peso normal 

                                             2____Excesso de peso e dificuldade para limitar dieta 

                                             3____Perda de peso ou apetite 

                                             4____Esforço constante para não ganhar peso 

SONO:                                1____Nenhuma dificuldade para dormir 

(descrever o padrão           2____Demora para começar a dormir 

Habitual nas ultimas         3____Sono interrompido 

4 semanas)                          4____Despertar com muita antecedência  

CIGARRO:                        1____Não fuma 

                                             2____Fuma menos de um maço por dia  

                                             3____Fuma dois maços por dia  

                                             4____Fuma mais de dois maços por dia  

CAFÈ:                                 1____Não bebe 

(incluir café com leite)       2____Uma a duas xícaras pequenas por dia  

                                             3____Três a cinco xícaras pequenas por dia  

                                             4____Mais de cinco xícaras pequenas por dia  

 

 

 

 

 

ANEXO V – INVENTARIO DE ANSIEDADE – IDATE DE SPIELBERGER 
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INVENTARIO DE ANSIEDADE TRAÇO-ESTADO (IDATE) DE 

SPIELBERGER 

IDATE – ESTADO 

Iniciais:____________________________________________ Data:_____________ 

PARTE I – Leia cada pergunta e faça um circulo ao redor do numero à direita da 

afirmação que melhor indicar como você se sente agora, neste momento. Não gaste 

muito tempo numa única afirmação, mas tente dar uma resposta que mais se 

aproxime de como você se sente neste momento.  

 

AVALIAÇÃO 

Muitíssimo......4      Bastante......3      Um pouco......2      Absolutamente não......1 

1 Sinto-me calmo (a)                                                                                            1  2  3  4 

2  Sinto-me seguro (a)                                                                                          1  2  3  4 

3  Estou tenso (a)                                                                                                  1  2  3  4  

4  Estou arrependido (a)                                                                                      1  2  3  4 

5  Sinto-me a vontade                                                                                          1  2  3  4  

6  Sinto-me perturbado (a)                                                                                  1  2  3  4  

7  Estou preocupado (a) com possíveis infortúnios                                           1  2  3  4   

8  Sinto-me descansado (a)                                                                                  1  2  3  4 

9  Sinto-me ansioso (a)                                                                                         1  2  3  4  

10Sinto-me “em casa”                                                                                       1  2  3  4  

11Sinto-me confiante                                                                                         1  2  3  4 

12Sinto-me nervoso (a)                                                                                      1  2  3  4  

13Estou agitado (a)                                                                                            1  2  3  4  

14Sinto-me uma pilha de nervos                                                                      1  2  3  4 

15Estou descontraído (a)                                                                                   1  2  3  4  

16Sinto-me satisfeito (a)                                                                                    1  2  3  4 

17Estou preocupado (a)                                                                                     1  2  3  4 

18Sinto-me super excitado (a) e confuso (a)                                                    1  2  3  4 

19Sinto-me alegre                                                                                              1  2  3  4 

20Sinto-me bem                                                                                                 1  2  3  4  

IDATE – TRAÇO 



55 
 

Iniciais:____________________________________________ Data:_____________ 

PARTE I – Leia cada pergunta e faça um circulo ao redor do numero à direita que 

melhor indicar como você geralmente se sente. Não gaste muito tempo numa única 

afirmação, mas tente dar uma resposta que mais se aproximar de como você se 

sente neste geralmente.  

AVALIAÇÃO 

Quase sempre......4    Freqüentemente......3      As vezes......2      Quase nunca......1 

1 Sinto-me bem                                                                                                    1  2  3  4 

2  Canso-me facilmente                                                                                       1  2  3  4 

3  Tenho vontade de chorar                                                                                1  2  3  4 

4 Gostaria de poder ser tão feliz quanto os outros parecem ser                      1  2  3  4 

5  Perco oportunidades porque não consigo tomar decisões rapidamente     1  2  3  4  

6  Sinto-me descansado (a)                                                                                  1  2  3  4  

7  Sou calmo (a) ponderado (a) e senhor (a) de mim mesmo                           1  2  3  4   

8  Sinto que as dificuldades estão se acumulando de tal forma que não as    1  2  3  4 

consigo resolver 

9 Preocupo-me demais com coisas sem importância                                        1  2  3  4  

10Sou feliz                                                                                                           1  2  3  4  

11Deixo-me afetar muito pelas coisas                                                              1  2  3  4 

12Não tenho muito confiança em mim mesmo (a)                                          1  2  3  4  

13Sinto-me seguro (a)                                                                                        1  2  3  4  

14Evito ter que enfrentar crises ou problemas                                               1  2  3  4 

15Sinto-me deprimido (a)                                                                                 1  2  3  4  

16Estou satisfeito (a)                                                                                          1  2  3  4 

17As vezes, idéias sem importância me entram na cabeça e ficam me preocupando        1  2  3  4 

18Levo os desapontamentos tão a serio que não consigo tira-los da cabeça1  2  3  4 

19Sou uma pessoa estável                                                                                  1  2  3  4 

20Fico tenso(a) e perturbado quando penso em meus problemas do momento               1  2  3  4  
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ANEXO VI – AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIDA DIÁRIA – ÍNDICE 

DE KATZ  

 

AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIDA DIÁRIA – ÍNDICE DE KATZ 

Katz Index of Independence in Activities of Daily Living (Gallo et al., 1995) – 

tradução e adaptação de M. Scazuíca 

A – Índice de atividades rotineiras do paciente  

Tentar obter estas informações com o paciente, caso seja possível 

1. Tomar banho (esponja, chuveiro ou banheira) 

(I) Não precisa de ajuda 

(A) Precisa de ajuda para lavar apenas uma parte do corpo (costas ou pernas) 

(D) Precisa de ajuda para higiene completa (ou não toma banho) 

 

2. Vestir-se 

(I) Pega as roupas e se veste sem nenhuma ajuda 

(A) Pega as roupas e se veste sem ajuda, com exceção de amarrar os sapatos 

(D) Precisa de ajuda para pegar as roupas ou para se vestir, ou fica parcialmente 

ou completamente não – vestido 

 

3. Ir ao banheiro  

(I) Vai ao banheiro, limpa-se (faz a higiene), e veste-se sem ajuda (mesmo usando 

um objeto para suporte como bengala, andador, cadeira de rodas, e pode usar 

penico a noite, esvaziando este de manhã)  

(A) Recebe ajuda para ir ao banheiro, ou para se limpar (fazer a higiene), ou para 

se vestir depois de usar o banheiro, ou para uso de penico a noite. 

(D) Não vai ao banheiro para fazer suas necessidades 

 

4. Locomoção  

(I) Entra e sai da cama, assim como da cadeira, sem ajuda (pode estar usando 

objeto para suporte, como bengala ou andador). 

(A) Entra e sai da cama ou da cadeira com ajuda 

(D) Não sai da cama 

 

5. Continência  

(I) Controla a urina e movimentos do intestino completamente por si próprio 

(A) Tem acidentes ocasionais  

(D) Supervisão ajuda a manter controle de urina ou intestino, cateter é usado ou é 

incontinente 

 

6. Alimentação  

(I) Alimenta-se sem ajuda 

(A) Alimenta-se, com exceção de ter ajuda em cortar carne ou passar manteiga no 

pão 

(D) Recebe ajuda para se alimentar ou é alimentado parcialmente ou 

completamente por meio de tudo ou fluidos intravenosos. Quando o paciente não 

souber informar, favor anotar que a informação não foi dada por este.  
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B – Sobre o paciente – atividades instrumentais da vida diária  

As alternativas devem ser escolhidas em relação aos últimos 30 dias  

1 . Telefone 

(I) Capaz de olhar os números, discar, receber e fazer chamadas sem ajuda 

(A) Capaz de receber chamadas ou ligar para a telefonista em uma emergencia, 

mas necessita de um telefone especial ou de ajuda para pegar o numero ou discar 

(D) Incapaz de usar o telefone  

(escreva “não se aplica” se o paciente nunca recebeu uma chamada ou usou o 

telefone) 

 

2. Locomoção fora de casa  

(I) Capaz de dirigir seu próprio carro ou andar em um ônibus ou taxi sozinho 

(A) Capaz de se locomover fora de casa, mas não sozinho 

(D) Incapaz de se locomover fora de casa 

 

3. Compras  

(I) Capaz de tomar conta de todas as compras, desde que o transporte seja 

providenciado 

(A) Capaz de fazer compras, mas não sozinho 

(D) Incapaz de fazer compras 

 

4. Prepara a comida 

(I) Capaz de planejar e preparar uma refeição completa 

(A) Capaz de preparar pratos simples, mas incapaz de cozinhar uma refeição 

completa sozinho 

(D) Incapaz de preparar qualquer comida 

(Se o paciente nunca foi responsável por preparar uma refeição, pergunte algo 

como fazer sanduiche, pegar uma fruta para comer, etc. Verificar se essas 

atividades diminuíram e marcar da mesma forma.) 

5. Trabalho domestico 

(I) Capaz de fazer o trabalho domestico pesado (p. ex: limpar o chão) 

(A) Capaz de fazer o trabalho domestico leve, mas precisa de ajuda nas tarefas 

pesadas 

(D) Incapaz de fazer qualquer trabalho domestico 

6. Medicação 

(I) Capaz de tomar as medicações na dose e hora certa 

(A) Capaz de tomar as medicações, mas precisa ser lembrado ou alguém precisa 

preparar a medicação 

(D) Incapaz de tomar sozinho suas medicações 

 

7. Dinheiro 

(I) Capaz de fazer as compras de coisas necessárias, escrever cheques e pagar 

contas 

(A) Capaz de fazer as compras de uso diário, mas necessita de ajuda com o talão de 

cheques e para pagar as contas 

(D) Incapaz de lidar com dinheiro  

 

Abreviaturas: I = Independente, A = Assistência, D = Dependente. 
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ANEXO VII – SF-36 PESQUISA EM SAÚDE  

 

SF-36 Pesquisa em Saúde 

Introdução: Esta pesquisa questiona sobre sua saúde. Estas informações nos 

manterão informados de como você se sente e quão bem você é capaz de fazer suas 

atividades de vida diária. Responda cada questão marcando a resposta como 

indicada. Caso você esteja inseguro em como responder, por favor tente responder 

o melhor que puder.  

1)Em geral, você diria que sua saúde é:        (circule uma) 

Excelente ...........................................................................................1 

Muito boa...........................................................................................2 

Boa....................................................................................................3 

Ruim..................................................................................................4 

Muito ruim.........................................................................................5 

 

2) Comparada a um ano atrás, como você classificaria sua saúde em geral, agora? 

 

Muito melhor agora do que a um ano atrás...........................................1 

Um pouco melhor agora do que a um ano atrás.....................................2 

Quase a mesma de um ano atrás...........................................................3 

Um pouco pior do que a um ano atrás .................................................4 

Muito pior do que a um ano atrás........................................................5 

 

3) Os seguintes itens são sobre atividade que você poderia fazer atualmente 

durante um ano comum. Devido a sua saúde, você tem dificuldade para fazer essas 

atividades? Nesse caso, quanto? 

                                                                      (circule um número em cada linha) 

Atividades Sim, 

dificulta 

muito. 

Sim, 

dificulta 

um pouco. 

Não, não 

dificulta de 

modo algum. 

a)Atividades vigorosas, que exigem 

muito esforço, tais como correr, 

levantar objetos pesados, participar 

em esportes árduos. 

1 2 3 

b)Atividades moderadas, tais como 

mover uma mesa, passar aspirador 

de pó, jogar bola, varrer a casa. 

1 2 3 

c)Levantar ou carregar mantimentos. 1 2 3 

d)Subir vários lances de escada. 1 2 3 

e)Subir um lance de escada. 1 2 3 

f)Curva-se, ajoelhar-se ou dobrar-se. 1 2 3 

g)Andar mais de um quilometro. 1 2 3 

h)Andar vários quarteirões. 1 2 3 

i)Andar um quarteirão. 1 2 3 

j)Tomar banho ou vestir-se. 1 2 3 
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4) Durante as ultimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com o 

seu trabalho ou com alguma atividade diária regular, como conseqüência de sua 

saúde física? 

 

                                                                   (circule um em cada linha) 

 Sim  Não 

a)você diminuiu a quantidade de tempo que se dedicava 

ao seu trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b)realizou menos atividades do que você gostaria? 1 2 

c)esteve limitado no seu tipo de trabalho ou em outras 

atividades? 

1 2 

d)teve dificuldades de fazer seu trabalho ou outras 

atividades (p. ex., necessitou de um esforço extra?) 

1 2 

 

5) Durante as ultimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com o 

seu trabalho ou outra atividade diária, como conseqüência de algum problema 

emocional (como sentir-se deprimido ou ansioso?) 

                                                  (circule uma em cada linha) 

 Sim Não  

a)você diminuiu a quantidade de tempo que se dedicava 

ao seu trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b)realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c)Não trabalhou ou não fez Qualquer das atividades com 

tanto cuidado como geralmente faz? 

1 2 

 

6) Durante as ultimas 4 semanas, de que maneira a sua saúde física ou problemas 

emocionais interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação a família, 

vizinhos, amigos ou em grupo? 

                                                                           (circule uma) 

De forma alguma.................................................................1 

Ligeiramente........................................................................2 

Moderadamente...................................................................3 

Bastante................................................................................4 

Extremamente......................................................................5 

 

7) Quanta dor no corpo você teve durante as ultimas 4 semanas? 

 

                                                                   (circule uma) 

Nenhuma..............................................................................1 

Muito leve.............................................................................2 

Leve.......................................................................................3 

Moderada.............................................................................4 

Grave....................................................................................5 

Muito grave..........................................................................6 
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8) Durante as ultimas 4 semanas, quanta dor interferiu como seu trabalho normal 

(incluindo tanto o trabalho, fora de casa e dentro de casa)? 

 

                                                                       (circule uma) 

De maneira alguma.............................................................1 

Um pouco.............................................................................2 

Moderadamente..................................................................3 

Bastante...............................................................................4 

Extremamente.....................................................................5 

 

9) Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com 

você durante as ultimas 4 semanas. Para cada questão, por favor, dê uma resposta 

que mais se aproxime da maneira como você se sente em relação as ultimas 4 

semanas.  

                                                          (circule um numero para cada linha) 

 Todo 

tempo 

A 

maior 

parte 

do 

tempo 

Uma 

boa 

parte 

do 

tempo 

Algum

a parte 

do 

tempo 

Pequen

a parte 

do 

tempo 

Nunca  

a)quanto tempo você tem 

se sentido cheio de vigor, 

cheio de vontade, cheio 

de força? 

1 2 3 4 5 6 

b)quanto tempo você 

tem se sentido uma 

pessoa muito nervosa? 

1 2 3 4 5 6 

c)quanto tempo você tem 

se sentido tão deprimido 

que nada pode animá-lo? 

1 2 3 4 5 6 

d)quanto tempo você 

tem se sentido calmo ou 

tranqüilo? 

1 2 3 4 5 6 

e)quanto tempo você tem 

se sentido com muita 

energia? 

1 2 3 4 5 6 

f)quanto tempo você tem 

se sentido desanimado e 

abatido? 

1 2 3 4 5 6 

g)quanto tempo você tem 

se sentido esgotado? 

 

1 2 3 4 5 6 

h)quanto tempo você 

tem se sentido uma 

pessoa feliz? 

1 2 3 4 5 6 

i)quanto tempo você tem 

se sentido cansado? 

 

1 2 3 4 5 6 
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10) Durante as ultimas 4 semanas, quanto do seu tempo a sua saúde física ou 

problemas emocionais interferiram com as suas atividades sociais (como visitar 

amigos, parentes, etc.)? 

 

                                                                            (circule uma) 

Todo o tempo...........................................................................1 

A maior parte do tempo..........................................................2 

Alguma parte do tempo...........................................................3 

Uma pequena parte do tempo.................................................4 

Nenhuma parte do tempo........................................................5 

 

11) O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você? 

 

                                                                    (circule um numero em cada linha) 

 Definitiva

mente 

verdadeir

o  

A maioria 

das vezes 

verdadeiro 

Não 

sei  

A 

maiori

a das 

vezes 

falsa 

Definiti

vamente 

falsa  

a)eu costumo adoecer um 

pouco mais facilmente que as 

outras pessoas. 

1 2 3 4 5 

b)eu sou tão saudável quanto 

qualquer pessoa que eu 

conheço  

1 2 3 4 5 

c)eu acho que a minha saúde 

vai piorar. 

1 2 3 4 5 

d)minha saúde é excelente 1 2 3 4 5 

Fonte: Ciconeli 1997 
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ANEXO VIII - ALTERAÇÃO DO TÍTULO CEP- UMESP 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 

Comitê de Ética em Pesquisa – CEP – UMESP 

 

 

Assunto: Substituição do titulo do projeto de pesquisa.  

 

Titulo atual do projeto de pesquisa: Ocorrência de sintomas de ansiedade e depressão 

em indivíduos idosos em centros de convivência. 

Pesquisador responsável: Luana Canci 

Curso/Faculdade: Psicologia/Faculdade de saúde.  

Prot. Nº 464673-11 

CAEE: 0123.0.214.000-11 

Aprovado em 24/11/2011. 

Solicito a alteração do atual titulo junto ao CEP-UMESP para: “Condições Gerais de 

Saúde e Sintomas de Ansiedade em Indivíduos Idosos em Centros de Convivência”, a 

pedido da Banca de Defesa, da aluna pesquisadora responsável: Luana Canci, ocorrida 

no dia 30/07/2012, sob a orientação e presidente: Prof. Dr. Renato Teodoro Ramos.  

 

Desde já, agradeço.  

 

Francisco Beltrão, 04 de setembro de 2012.  

 

Luana Canci  

 


