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RESUMO 
Este estudo objetivou descrever as características sociodemográficas e as 
condições de saúde dos idosos de instituições de curta permanência do município 
de Maringá, Paraná. Trata-se de uma pesquisa de abordagem quantitativa, do tipo 
descritiva, transversal com uma amostra de 40 idosos. O instrumento utilizado para 
coleta dos dados foi o questionário BOAS (Brasil Old Age Schedule), ferramenta 
multimensional, que investiga vários aspectos da vida do idoso. Desses aspectos 
utilizou-se o sociodemográfico, o físico, o mental, as atividades da vida diária, a 
situação social e a econômica. Os resultados mostraram que o sexo feminino foi 
prevalente (67,5%), a auto-percepção de saúde foi boa para 72,5% dos idosos e as 
doenças mais relatadas foram a hipertensão (34,2%) e o diabetes mellitus (16,4%). 
Os resultados indicam que as duas instituições de curta permanência cumprem as 
exigências sobre a capacidade funcional para o atendimento dos idosos em suas 
dependências ao ser constatada a tendência dos idosos a independência parcial. O 
conhecimento do perfil sociodemográfico, bem como das condições de saúde 
desses idosos reafirmam a necessidade de ações específicas para esse grupo etário 
no sentido de promover impacto tanto no condicionamento musculoesquelético 
como cardiopulmonar.  
PALAVRAS-CHAVE : avaliação geriátrica, envelhecimento, saúde do idoso.    
 

SOCIODEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS AND HEALTH OF THE ELDERLY 
DAY CENTERS MARINGÁ, PARANÁ 

 
ABSTRACT  

This study aimed to describe the socio demographic characteristics and health 
conditions of the elderly to stay short of Maringá, PR institutions. This is a 
quantitative research approach with a descriptive cross-sectional sample of 40 
subjects. The instrument used for data collection was the questionnaire BOAS (Brazil 
Old Age Schedule), multidimensional tool that covers many areas of life of the 
elderly, these aspects we used the socio demographic, physic, mental, activities of 
daily life, social and economic situation. The results showed that female sex was 
prevalent (67.5%), selfrated health was good for 72.5% of the elderly, the most 
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frequently reported diseases were hypertension (34.2%) and diabetes mellitus (16.4 
%). The results show that two institutions sojourn meet the requirements on 
functional capacity for care of the elderly in their dependencies to be observed the 
tendency of the elderly to partial independence. Knowledge of socio demographic 
profile and health conditions of the elderly reaffirm the need for specific actions for 
this age group to promote impact both musculoskeletal and cardiopulmonary fitness.  
KEYWORDS: geriatric assessment, aging, health of the elderly.  

 
INTRODUÇÃO 

As estatísticas indicam que em 2050 a média de idade da população brasileira 
idosa alcançará o patamar de 81,29 anos, assemelhando-se aos países 
desenvolvidos como Japão e Islândia (IBGE, 2008). Esse processo de 
envelhecimento faz com que algumas famílias optem por dividir a responsabilidade 
do cuidado com as chamadas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), 
amplamente conhecidas como asilos ou abrigos para essa população. 

As causas da inserção de idosos em ILPI são diversas, entre elas destacam-
se condições precárias de saúde, distúrbios de comportamento, necessidade de 
reabilitação, falta de recursos financeiros e abandono da família, sendo que, muitas 
vezes, a vontade do idoso não é mais respeitada, passando então a perder a 
autonomia e independência (NAVARRO et al., 2006). Nesse sentido, algumas 
pesquisas mostram que idosos institucionalizados tendem a ter declínios cognitivos 
mais severos e sintomas depressivos com maior recorrência, quando comparados 
àqueles que participam de um grupo de convívio social (CARREIRA et al., 2011). 

Mais recente que as ILPI, o Centro Dia de referência, regulamentado pelo 
Decreto nº 1948 de3 julho de 1996 (BRASIL, 1996), mas pouco explorado e 
conhecido no Brasil apresenta-se como uma das opções entre as instituições para o 
cuidado dos idosos. Assim como outras instituições de assistência a população 
idosa, a modalidade Centro Dia é um serviço de proteção social, que oferece 
atendimento multiprofissional ao idoso, proporcionando promoção e proteção à 
saúde, como também incentivando a socialização de seus frequentadores. Destina-
se à permanência diurna de idosos com dependência parcial nas atividades básicas 
de vida diária e que necessitam de assistência multiprofissional (LIMA, 2011). 

Como indicativo de independência funcional as AVDs tem sido muito 
utilizadas (JOSÉ et al., 2004). Para tanto, o questionário “BOAS” (Brazil Old Age 
Schedule) é um bom indicativo das AVDs (KOZAK et al., 2014). Além das dimensões 
relacionadas à dependência funcional, esse instrumento possui outras dimensões de 
fundamental importância na vida do idoso, como sociodemográficas, saúde física, 
utilização de serviços médicos e dentários, recursos sociais, econômicos, saúde 
mental, entre outros. O questionário “BOAS” permite a identificação do perfil dos 
idosos auxiliando no desenvolvimento de estratégias de promoção à saúde, 
prevenção aos agravos e reabilitação, em face das perdas funcionais dos idosos 
(AZEVEDO et al., 2014). 

Em alguns países verifica-se que o Estado se isenta da responsabilidade com 
o idoso dependente, atribuindo-a somente às famílias. Por outro lado, outros já 
dividem esse papel com serviços públicos, privados, para garantir a disponibilização 
de serviços de apoio à saúde e de seguridade social. Pesquisas referem-se aos 
cuidados oriundos de redes informais de apoio como as mais importantes fontes de 
suporte a população idosa, justificando assim, a necessidade de serem amplamente 
estudadas (BOCCHI et al., 2010). 
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No intuito de buscar subsídios para compreender a saúde de maneira 
multidimensional dos idosos de instituições de curta permanência levantando 
algumas questões que ajudem os governantes e demais gestores a discutirem o 
desenvolvimento de ações e programas de prevenção e promoção da saúde voltada 
aos idosos dessas instituições, o presente estudo teve como objetivo apresentar as 
características sociodemográficas e as condições de saúde dos idosos dos Centros 
Dia de Maringá, Paraná. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Este estudo do tipo descritivo explorou as características sociodemográficas e 
condições de saúde dos idosos de instituições de curta permanência. Foi realizado 
em dois Centros Dia do idoso de Maringá, Paraná, sendo um municipal e outro 
privado, com uma população de 53 idosos. Destes, seis não conseguiram responder 
ao questionário por problemas de demência severa, dois estavam em fase de 
transferência para uma instituição de longa permanência, quatro foram afastados por 
problemas de saúde e um se recusou a responder as questões, ficando a amostra 
composta por 40 idosos. 

As informações foram obtidas por meio de questionários com questões 
fechadas aplicados por três entrevistadores aos idosos nos centros Dia, sendo dois 
acadêmicos de Fisioterapia e um profissional de Educação Física. A coleta dos 
dados foi realizada no mês de março e abril de 2014. 

O instrumento utilizado para coleta de dados foi o questionário BOAS (Brasil 
Old Age Schedule) proposto por VERAS et al. (1988) e reestruturado por VERAS & 
SIDNEY (2008). Trata-se de uma ferramenta multimensional, que cobre várias áreas 
da vida do idoso, destes aspectos foram abordados o sociodemográfico, o físico, o 
mental, as atividades da vida diária, a situação social e a econômica. O BOAS é 
composto por nove seções, sendo que seis foram utilizadas nesta pesquisa. As 
variáveis analisadas foram: sexo, grau de escolaridade, estado conjugal, arranjo 
familiar, trabalho remunerado, renda familiar, residência, principais problemas, 
percepção de saúde, incontinência urinária e autonomia nas atividades da vida 
diária (AVD). 

A duração média das entrevistas foi de 44 minutos com mínimo de 20 e 
máximo de 100 minutos. Os dados obtidos do questionário foram transcritos para 
uma planilha no programa computacional Microsoft Word Excel 2010 e 
posteriormente foram organizados em tabelas e gráficos, sendo submetidos à 
análise estatística descritiva e inferencial por meio do software Statistica 8.0. Para 
as variáveis sociodemográficas utilizou-se o teste do Exato de Fisher e para as 
variáveis relacionadas à percepção de saúde foi utilizado o teste Wilcoxon não 
pareado. Em todos os testes o nível de significância adotado foi de p < 0,05.  

A coleta dos dados foi realizada após a aprovação do Projeto pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos do Centro Universitário de Maringá, 
conforme parecer nº. 408.473/2013. 

 
RESULTADOS 

Dos 40 idosos entrevistados, 32,5% eram homens e 67,5% mulheres, com idade 
mínima de 62 anos, máxima de 93 anos e média de 77,4 anos ± 8,1 anos. O número 
de filhos desses idosos variou de 1 a10 e a média do tempo de moradia em Maringá foi 
de 30,35±21,25 anos.  
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A tabela 1 mostra que a maioria dos idosos (60%) não possuía nenhuma 
escolaridade, era viúva (70%), recebia até três salários mínimos (42,5%) e era natural 
da região sudeste (65%), não revelando diferenças significantes em relação ao sexo (p 
> 0,05). 
 
TABELA 1 - Distribuição dos idosos dos Centros Dia, segundo o sexo e variáveis 

sociodemográficas. 
Sexo 

Masculino (n=13) Feminino (n=27) Variáveis 
N % n % 

p* 

Faixa etária      
60 a 69 anos 3 7,5 5 12,5 
70 a 79 anos 6 15,0 9 22,5 
80 a 93 anos 4 10,0 13 32,5 

0,577 

Escolaridade      
Não sabe ler e escrever 9 22,5 13 32,5 
Nenhuma (sabe ler e escrever) 1 2,5 1 2,5 
Primário 2 5,0 9 22,5 
Ginásio ou 1º grau - - 4 10,0 
2º grau completo  1 2,5 - - 

0,114 

Curso Superior - - - -  
Estado conjugal      

Nunca casou 2 5,0 1 2,5 
Viúvo (a) 7 17,5 21 52,5 
Divorciado (a) 3 7,5 4 10,0 
Casado (a) 1 2,5 1 2,5 

0,401 

Renda per capita      
1 a 3 salários 5 12,5 12 30 
3 e mais salários 2 5,0 - - 

 
0,321 

 

Não sabe 1 2,5 7 17,5  
Região de nascimento      

Nordeste 3 7,5 1 2,5 
Sudeste 6 15,0 20 50,0 
Sul 4 10,0 5 12,5 
Outro país - - 1 2,5 

0,143 

Teste Mann-Whitney;* O valor de p não foi significativo considerando nível de significância de 5%.  
Salário R$724,00. 
 

Na tabela 2 verifica-se a distribuição dos problemas de saúde referidos pelos 
sujeitos da amostra, expressa como frequência em relação ao total de doenças 
relacionadas, podendo um mesmo indivíduo ter feito referência a mais de um 
problema. A hipertensão foi a doença mais frequente com 34,2% (12,3% homens e 
21,9% mulheres), seguida, do diabetes com 16,4% e das doenças do coração com 
6,8%. 
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TABELA 2- Distribuição dos idosos, segundo sexo e principais problemas de saúde.  
 Sexo 

Masculino Feminino 
Total Problemas de saúde 

n* % n* % n* % 
Hipertensão arterial 9 12,3 16 21,9 25 34,2 
Diabetes mellitus 4 5,4 8 10,9 12 16,4 
Doença do coração 1 1,3 4 5,4 5 6,8 
Depressão - - 3 4,1 3 4,1 
Dores no corpo - - 3 4,1 3 4,1 
Gastrite 1 1,3 2 2,7 3 4,1 
Hipertireoidismo 1 1,3 1 1,3 2 2,7 
Insônia - - 2 2,7 2 2,7 
Osteoporose - - 2 2,7 2 2,7 
Colesterol alto - - 2 2,7 2 2,7 
Sem problemas de saúde 2 2,7 4 5,4 6 8,2 
Outros 4 5,4 4 5,4 8 10,9 

Total 22 30,1 51 69,9 73 100 
*Admite-se mais de uma resposta. 

 

Conforme apresentado na tabela 3, dos 40 idosos, 95% mostraram-se 
satisfeitos com a vida, com diferença estatisticamente significante quando 
comparados os sexos (p=0,035). A auto-percepção de saúde geral dos idosos dos 
centros dia, foi considerada positiva visto que 27,5% dos homens e 45% das 
mulheres consideram sua saúde boa. Na comparação da saúde atual com os 
últimos anos, os idosos acreditavam terem piorado nos últimos 5 anos. No entanto, 
em comparação a outras pessoas da mesma idade, afirmaram estar melhor, 20% 
dos homens e 35% das mulheres. Problemas com os pés e articulações foram 
relatados por 17,5% e 37,5% respectivamente.  A acuidade auditiva também foi 
relatada como boa pela maioria dos idosos (65%). Um dado que chamou a atenção 
foi o alto percentual de quedas (30%) referido pelos idosos nos últimos seis meses. 
Ainda na tabela 3, verifica-se que 12,5% dos homens e 10,0% das mulheres tinham 
incontinência urinária.  
 

TABELA 3- Distribuição dos idosos dos Centros Dia, segundo o sexo e percepção de saúde.  

Sexo 
Masculino Feminino Percepção de saúde 

n % n % 

p* 

Satisfação com a vida      

Satisfeito 11 27,5 27 67,5 0,035 

Insatisfeito 2 5 - -  

Percepção de saúde       

Péssima - - 1 2,5 0,453 

Ruim  2 5,0 8 20,0  

Boa  11 27,5 18 45,0  
Percepção comparada aos últimos 
cinco anos      

Pior 6 15,0 12 30,0 0,981 

Melhor 4 10,0 8 20,0  

Mesma coisa 3 7,5 7 17,5  

Percepção comparada aos idosos      
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da mesma idade 

Pior 3 7,5 2 5,0 0,164 

Melhor 8 20,0 14 35,0  

Igual 2 5,0 11 27,5  
Percepção de problemas nos pés         
Sim  1 2,5 6 15,0 
Não 12 30,0 21 52,5 

0,348 

Percepção de problemas articulares      
Sim 4 10,0 11 27,5 
Não 9 22,5 16 40,0 

0,623 

Queda nos últimos 6 meses     
Sim 4 10,0 8 20,0 
Não 9 22,5 19 47,5 

0,942 

Percepção da acuidade visual     
Ruim  4 10,0 12 30,0 
Péssima 1 2,5 0 0,0 
Boa  8 20,0 12 30,0 
Ótima - - 3 7,5 

0,217 

Percepção da acuidade auditiva     
Péssimo - - 1 2,5 
Ruim  3 7,5 7 17,5 
Bom 9 22,5 17 42,5 

0,904 

Ótimo 1 2,5 2 5,0  

Percepção de incontinência urinária      

Sim 5 12,5 4 10,0 0,093 

Não 8 20,0 23 57,5  
*p valor não significativo pelo teste Exato de Fisher considerando nível de significância de 5% 

 

Dos idosos avaliados 45,0% relataram ter ajuda da filha, 20,0% de outra 
pessoa e 12,5% afirmaram não ter ajuda nos afazeres domésticos (Figura 1).   
 

 
FIGURA 1- Distribuição dos idosos, conforme a ajuda nas tarefas diárias.  
 

A tabela 4 mostra o perfil dos idosos em relação às AVDs. Nela pode-se 
verificar que a condição parcialmente independente foi encontrada com maior 
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prevalência no sexo feminino (47,5%), embora essa associação não tenha sido 
estatisticamente significante (p=0,941). Pode-se visualizar ainda que, em relação a 
amostra total o grupo em si apresenta-se em sua totalidade parcialmente 
independente (70%).  
  
TABELA 4 - Distribuição dos idosos, segundo a dependência para as Atividades 

da Vida Diária.  
Variáveis Feminino  Masculino  Total 
 n % n % n % 
Parcialmente 
dependentes 

8 20,0 4 10,0 12 30,0 

Parcialmente 
independentes 

19 47,5 9 22,5 28 70,0 

Total 27 67,5 13 32,5 40 100,0 
 

A maioria dos idosos (95,0%) está satisfeita no que se refere às atividades 
relacionadas ao lazer, destes as atividades mais citadas foram assistir televisão e 
ouvir rádio. Na Tabela 4 verifica-se que as mulheres (52,5%) apresentaram-se mais 
satisfeitas com quem moram juntas do que os homens (22,5%). O mesmo ocorreu 
com a satisfação com relação aos vizinhos entre homens (27,5%) e mulheres (65%). 
Verificou-se ainda, que 50,0% das mulheres tinham renda individual contra 30% dos 
homens. Tanto homens (25,0%) como mulheres (32,5%) relataram que a sua 
situação econômica se manteve a mesma dos 50 anos de idade até hoje. Para a 
maioria deles, a renda atual é suficiente. 
 

TABELA 5. Distribuição de características sobre satisfação e renda segundo o sexo dos 
idosos. 

Sexo 
Masculino Feminino Variáveis 

N % n % 
p* 

Satisfeito com as pessoas que moram junto         
Sim 9 22,5 21 52,5 
Não 3 7,5 2 5,0 
Mora sozinho (a) 1 2,5 4 10,0 

0,338 

Satisfeito com o relacionamento com os vizinhos     
Sim 11 27,5 26 65,0 
Não  2 5,0 - - 
Não tem vizinhos 0 0,0 1 2,5 

0,092 

Possui renda individual     
Sim 12 30,0 20 50,0 
Não 1 2,5 7 17,5 

0,176 

Situação econômica comparada a 50 anos     
Se mantém 10 25,0 13 32,5 
Pior 2 5,0 9 22,5 
Melhor 1 2,5 5 12,5 

0,225 

Renda atual     
Superior as necessidades 5 12,5 6 15,0 
É suficiente 7 17,5 14 35,0 
Sempre falta muito - - 1 2,5 
Não sabe - - 3 7,5 
Sempre falta um pouco 1 2,5 3 7,5 

0,578 

*p não valor significativo pelo teste Exato de Fisher considerando nível de significância de 5% 
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DISCUSSÃO 
Os resultados mostram que nos Centros Dia houve um predomínio de idosos 

do sexo feminino (67,0%), o que possivelmente se justifique pela maior longevidade 
das mulheres em relação aos homens. Nesse sentido DEL DUCA et al. (2012) e 
FERNANDEZ-MARTINEZ et al. (2012) procuram relacionar esses índices a menor 
exposição feminina a fatores de risco, a diferenças quanto ao comportamento frente 
às doenças incapacitantes e ao autocuidado.  

Observou-se que 55% dos idosos não sabem ler e escrever. Em idosos da 
comunidade o estudo de SERBIM & FIGUEIREDO (2011) registraram percentual um 
pouco inferior, sendo 40% classificados como analfabetos.  Este panorama justifica 
as ações governamentais direcionadas à educação, uma vez que promoção da 
saúde se faz com educação, o que pode acarretar impacto na qualidade de vida da 
população e a resolução de muitos problemas de saúde em nível da atenção básica. 
 Quanto ao estado conjugal, a maior proporção foi de mulheres viúvas 
(52,5%), o que pode ser devido ao maior número de mulheres neste estudo, como 
também em virtude da maior expectativa de vida e pelo fato dos homens viúvos 
encontrarem outra companheira, geralmente mais jovem.  
 A renda per capita (1 a 3 salários mínimo) da maioria da amostra também é 
um resultado que tem sido encontrado nas pesquisas sobre a população idosa da 
comunidade em geral (PILGER et al., 2011). Apesar desses índices, a participação 
dos idosos brasileiros na renda familiar se revela cada vez mais expressiva. No 
início da década de 1980, a contribuição dos idosos era de 37,0%; já na década de 
1990 passou a ser de 47,2% e, em 2007, em 53,0% dos domicílios do país, mais da 
metade da renda familiar era fornecida por pessoas com idade igual ou superior a 60 
anos (IBGE, 2010). TAVARES et al. (2011) verificaram que 80% dos idosos 
aposentados eram responsáveis por, no mínimo, metade da renda de suas famílias. 
 Dos 40 idosos entrevistados, 70,0% eram naturais do Sudeste, estando 
acostumados aos hábitos e costumes da região, o que favorece sua adaptação e 
relacionamento com o grupo, podendo influenciar na satisfação com a vida. No 
presente estudo observa-se o alto percentual de idosos satisfeitos com a vida 
(95,0%), o que também foi verificado em outros estudos com a população idosa 
(RUIZ et al., 2007). Estes resultados também podem estar relacionados a ausência 
de incômodos (52,55%) declarada pelo grupo. 

Hipertensão e diabetes mellitus foram as doenças mais prevalentes (34,2% e 
16% respectivamente), corroborando os achados sobre o envelhecimento (PILGER 
et al., 2011). Verificou-se que o índice de hipertensão quando somado às doenças 
do coração, representaram 41% das doenças cardiovasculares (DCV) relatadas 
pelos idosos. Vale destacar a relação crescente entre pressão arterial e DCV, que 
são as principais causas de morte no mundo. Partindo-se de um nível de PA maior 
que 115/75 mmHg, o risco de desenvolver DCV dobra para cada aumento de 20/10 
mmHg (CHOBANIAN et al., 2003). Apesar de a hipertensão ter sido auto-referida, 
essa técnica tem se mostrado válida em adultos e idosos. No município de São 
Paulo, pesquisadores consideraram a hipertensão auto-referida um indicador 
apropriado para vigilância da prevalência da hipertensão, na ausência da pressão 
arterial aferida (SELEM et al., 2013).  

O diabetes mellitus como o segundo problema de saúde mais citado merece 
atenção especial. Encontra-se entre as doenças crônicas não transmissíveis que 
representam um grave problema de saúde pública não apenas pela alta prevalência 
no mundo e maior predomínio entre os idosos, como também, por ser um dos 
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principais fatores de risco cardiovascular e cerebrovascular (LOPÉZ- JARAMILLO et 
al., 2014).   

Quanto a percepção da própria saúde, esta é considerada um forte indicativo 
do estado de saúde da população idosa, pelo fato de predizer de forma mais objetiva 
a sobrevida dos indivíduos. A percepção de saúde foi citada como boa por 72,5% 
dos idosos. Essa percepção dever ser reconhecida pelos profissionais para que seja 
preservada, por meio de implementação de ações que trabalhem vários aspectos da 
saúde humana. Para CARVALHO et al. (2012) existem fatores que influenciam na 
percepção de saúde, sendo que a presença de doenças crônicas, baixa 
escolaridade e ser do sexo feminino relacionam-se com uma pior percepção. 
 Na auto-percepção da saúde física observa-se estudo (KOZAK et al., 2014), 
que em consonância com esta pesquisa mostram que a maioria dos idosos 
considerando-se bem de saúde, mesmo com o diagnóstico de doenças crônicas. 
Entre os problemas percebidos pelos idosos, os articulares foram os mais citados, 
ultrapassando os visuais, auditivos e controle de esfíncter urinário. Os problemas 
com as quedas nos últimos seis meses também é um achado muito preocupante 
entre esses idosos, uma vez que a queda está fortemente associada a dependência 
funcional. 
 A funcionalidade do corpo para as atividades da vida diária é de fundamental 
importância para a autonomia dos idosos. Para frequentar o Centro Dia o idoso deve 
ser semidependente para atendimento da legislação vigente no país. Estudos com 
os idosos da comunidade em geral, já revelam que 24,3% são parcialmente 
independentes (KOZAK et al., 2014). Esses dados tornam evidente a importância 
dos Centros Dia como recurso para controlar e evitar que idosos solitários se tornem 
totalmente dependentes na comunidade. 

Estes resultados reforçam ainda, as solicitações dos usuários do Sistema 
Único de Saúde, nas conferências municipais e estaduais de saúde, quanto à 
ampliação do número e da capacidade dos Centros Dia. Sendo assim, os achados 
dessa pesquisa podem contribuir para o conhecimento das características sociais, 
demográficas e de saúde dos idosos dessas instituições de curta permanência em 
Maringá, subsidiando profissionais da saúde, gestores e ações voltadas para essa 
população.  

 
  

CONCLUSÃO 
O perfil dos idosos que frequentam o Centro dia de Maringá é constituído 

predominantemente por mulheres, viúvas e que não sabem ler, nem escrever. Os 
problemas de saúde de maior prevalência são a hipertensão arterial e o diabetes 
mellitus, apesar da maioria estar satisfeita com a vida e com tendência a serem 
parcialmente independentes. Essas características sociodemográficas e de saúde 
mostram a necessidade da implementação de ações contínuas que promovam a 
manutenção e melhora das condições de saúde desses idosos, os quais ainda 
apresentam grande potencial para participarem diversas atividades físicas e 
psicossociais. 

 
 



ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.11 n.22; p.                   2015 
 

3218 

REFERÊNCIAS 
AZEVEDO, L. M. de; OLIVEIRA, K. M. V. de; NUNES, V. M. de A.; ALCHIERI, J. C. 
Perdas da capacidade funcional em idosos institucionalizados no município de Natal 
- RN. Jounal Research Fundamental Care  (online), v. 6, n. 2, p. 485-492, 2014. 

 
BOCCHI, S. C. M.; ANDRADE, J.; JULIANI, C. M. C. M.; BERTO, S. J. P.; SPIRI, W. 
C. Entre o fortalecimento e o declínio do vínculo voluntário-idoso dependente em um 
centro-dia. Revista de Enfermagem  (impr.), v. 14, n. 4, p. 757-764, 2010. 

 
BRASIL, Decreto nº 1948, 3 de julho de 1996. Na implementação da Política 
Nacional do Idoso. Brasília, DF, 3 jul. 1996. Acesso em 26/06/2014: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1948.htm 
 
CARREIRA, L.; BOTELHO, M. R.; MATOS, P. C. B; TORRES, M. M.; SALCI, M. A.  
Prevalência de depressão em idosos institucionalizados. Revista Enfermagem,  v. 
19, n. 2, p. 268-73, 2011. 
 
CARVALHO, F. F. ; SANTOS, J. N. ; SOUZA, L.M; SOUZA, N. R. M. Análise da 
percepção do estado de saúde dos idosos da região metropolitana de Belo 
Horizonte. Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia , v.15, n.2, p. 285-293, 
2012. 
 
CHOBANIAN, A. V.;BAKRIS, G. L.; PRETO, H. R.; CUSHMAN, W.C.; GREEN, L. A.; 
IZZO JR, J. L.; JONES, D. W.; MATERSON, B. J.; OPARIL, S.; WRIGHT JR, J.T.; 
ROCCELLA, E. J.The Seventh Report of the Joint National Committee on 
Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure: the JNC 7 
report. Hypertension , v. 42, n. 6, p.1206-52, 2003. 
 
DEL DUCA, G. F.; SILCA S. G,; THUMÉ, E.; SANTOS, I. S.; HALLAL, P.C. 
Indicadores da institucionalização de idosos: estudo de casos e controles. Revista 
de Saúde Pública, v.46, n. 1, p. 147-153, 2012. 
 
FERNANDEZ-MARTINEZ, B.; PRIETO-FLORES, M. E.; FORJAZ, M. J.; 
FERNÁNDEZ-MAYORALAS, G.; ROJO-PÉREZ, F.; MARTÍNEZ-MARTINS, P. Self-
perceivedhealth status in olderadults: regional andsociodemographicinequalities in 
Spain. Revista de Saúde Pública , v. 46, n. 2, p. 310-319, 2012. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Projeção da 
população por idade e sexo – 19802050: revisão 2008 . Rio de Janeiro: IBGE; 
2008 [acesso 07 junho 2014]. Disponível: 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/projecao_da_populacao/2008/pro
jecao.pdf 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Dados do 
Censo 2010  publicados no Diário Oficial da União do dia 04/11/2010. [acesso em 6 
de junho de 2014]. Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=12
33&id_pagina=1 
 



ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.11 n.22; p.                   2015 
 

3219 

JOSÉ, S.J.; KARI, K.; CORREIA, S.V. Trabalhar e cuidar de um idoso 
dependente: Problemas e soluções . Portugal, 2004. 
 
KOZAK, C.; PEREIRA, E.C.; MACHADO, S.C.; HLADKI, L.V.D.; RUDKA, E.A. 
Saúde Física e atividades de vida diária no perfil do idoso de Prudentópolis-Pr. 
Revista Brasileira de Qualidade de Vida , v. 6, n. 1, p. 17-26, 2014. 
 
 
LIMA, C. R. V. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA IDOSOS: A Realidade das 
Instituições de Longa Permanência no Distrito Feder al. Brasília – DF. 2011.  
 
LOPÉZ-JARAMILLO, P; RAMIRO A. SÁNCHEZ; DIAZ, M; COBOS, L.; BRYCE, A.; 
PARRA-CARRILLO, J. Z. et al. Consenso latino-americano de hipertensão em 
pacientes com diabetes tipo 2 e síndrome metabólica. Arquivos Brasileiros de  
Endocrinologia & Metabologia,  v.58, n.3, 2014, p. 2005-225.  
 
NAVARRO, F. M.; MARCON, S. S. Convivência familiar e independência para 
atividades de vida diária entre idosos em um centro dia. Cogitare Enfermagem , v. 
11, n. 3, p. 211-217, 2006. 
 
PILGER, C.; MENON, M. H.; MATHIAS, T. A. de F. Características sociodemográfica 
e de saúde de idosos: contribuições para os serviços de saúde. Revista Latino-
Americana de Enfermagem , v. 19, n. 5, p. 1-9, 2011. 
 
RUIZ, T.; MONTEIRO, A.; CORRENTE, J. E.; COLOMBINI NETTO, M. Avaliação do 
grau de satisfação dos idosos com a qualidade de vida em um pequeno munícipio 
do estado de São Paulo. Revista APS, v. 10, n. 1, p. 4-13, 2007. 
 
SELEM, S.S.C.; CASTRO, M. A.; CÉSAR, C.L.G.; MARCHIONI, D. M. L.; FISBERG, 
R. M. Validade da hipertensão autorreferida associa-se inversamente com 
escolaridade em brasileiros. Arquivos Brasileiros de Cardiologia , v.100, n.1, p.52-
59, 2013. 
 
SERBIM, A. K.; FIGUEIREDO, A. E. P. L. Qualidade de vida de idosos em um grupo 
de convivência. Scientia Medica . v.21, n. 4, p. 166-172, 2011. 
 
TAVARES, V. O.; TEIXEIRA, D.M.D.; WAJNMAN, S; LORETO, M. E. S. Interfaces 
entre a renda dos idosos aposentados rurais e o contexto familiar. Textos & 
Contextos , v. 10, n. 1, p. 94 - 108, 2011. 
 
VERAS, R. P.; SOUZA, C. A. M.; CARDOSO, R. F.; MILIOLI, R.; SILVA S. D. 
População Idosa – a importância do instrumento e o treinamento de equipe: uma 
contribuição metodológica. Revista de Saúde Pública , v. 22, n. 6, p. 513-517, 1988. 
 
VERAS, R.; SIDNEY, D. Perfil do idoso brasileiro: questionário BOAS. Rio de 
Janeiro: UERJ, UnATI. 2008. 


