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O objetivo deste estudo foi identificar a autopercepção de saúde entre indivíduos idosos 
usuários do Sistema Único de Saúde. Trata-se de um estudo transversal, descritivo, de 
abordagem qualitativa. A amostra foi constituída por 10 indivíduos idosos, usuários da ESF. 
Utilizou-se entrevista semiestruturada para a coleta e a Análise de Conteúdo de Bardin para o 
tratamento dos dados. Os resultados identificaram na temática “Significado de Saúde” as 
categorias (1) ausência de doença, (2) prevenção e (3) bem-estar. Para a temática “Considera 
possuir saúde” surgiram as categorias (1) presença de saúde e (2) ausência de saúde. Apesar 
de algumas falas indicarem uma percepção biomédica do processo saúde/doença, a 
percepção em saúde do indivíduo idoso esteve mais relacionada ao bem-estar e às práticas 
preventivas. Conclui-se que os idosos entrevistados têm razoável grau de consciência da sua 
própria saúde e utilizam como parâmetros auto avaliativos tanto pressupostos do modelo 
biomédico quanto do modelo biopsicossocial.  
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The aim of this study was to identify the self-perceived health among elderly individuals of 
the Unified Health System (SUS). This is a descriptive and qualitative cross-sectional study. 
The sample consisted of 10 aged individuals, users of the Family Health Strategy (FHS). For 
data collection and their analysis it was used a semi-structured interview and Bardin 
Content Analysis respectively. For the theme “Health Signification”, the results identified 
categories (1) absence of disease, (2) prevention and (3) well-being. For the theme 
“Perception of Health”, the categories emerged were (1) the presence of health and the (2) 
absence of health. It was observed that some lines indicate a biomedical perception of the 
health / disease process; however the health perception of the elderly was more related to 
the welfare and preventive practices. It can be concluded that the elderly respondents have a 
reasonable degree of awareness of their own health and use as self-evaluative parameters 
both assumptions of the biomedical and the biopsychosocial model as well.  

Keywords: Aging. Elderly. Health. Perception.
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1.  INTRODUÇÃO 
O envelhecimento populacional é um 

fenômeno mundial, contínuo, individual e 
irreversível. Em vários países a população está 
passando por um processo de envelhecimento, os 
níveis de fecundidade diminuindo e o número de 
pessoas idosas subindo progressivamente. No 
Brasil, o crescimento desta população tem 
acontecido de forma consistente e sistemática. 
Atualmente são 9,7 milhões de idosos, o que 
equivale a cerca de 5,1% da população. Com os 
avanços na área saúde e de outros conhecimentos 
acerca do desenvolvimento humano, os idosos 
estão ocupando um espaço cada vez maior na 
sociedade brasileira (IBGE, 2010).  

A projeção para o ano de 2025 sugere que o 
número de indivíduos com idade igual ou 
superior a 60 anos será de 32 milhões (NETTO, 
2007). Devido a esse crescimento, o conhecimento 
a respeito dessa população torna-se cada vez mais 
necessário. Neste sentido, a saúde do idoso torna-
se foco de atenção de diversos profissionais e 
pesquisadores do tema.  

É preciso que profissionais de saúde 
estejam capacitados para entender as dificuldades, 
situações que possam interferir no bem-estar e 
estratégias para melhorar a assistência em saúde 
(GARRIDO; MENEZES, 2002). Assim, acolhendo o 
idoso em sua integralidade, ele poderá dispor de 
mecanismos para enfrentar possíveis dificuldades. 

A Organização Mundial de Saúde, por 
meio da sua Constituição de 1946, define saúde 
como “um estado pleno de bem-estar físico, 
mental e social, não baseando-se apenas na 
ausência de doença ou de enfermidade do 
indivíduo para considerá-lo saudável” (OMS, 
1946). Para Minayo, Hartz e Buss (2000), apesar do 
conceito apresentar um avanço ao reducionismo 
biomédico que ainda impera nos serviços de 
saúde, ele apresenta-se vazio de reflexão na fala 
de muitos profissionais. Reforçam a utilização do 
termo Qualidade de vida (QV) como um conceito 
profícuo na prática dos cuidados e pesquisa em 
saúde, e o definem como: 

(...) uma noção eminentemente humana, 
que tem sido aproximada ao grau de 
satisfação encontrado na vida familiar, 
amorosa, social e ambiental e à própria 
estética existencial. Pressupõe a 

capacidade de efetuar uma síntese cultural 
de todos os elementos que determinada 
sociedade considera seu padrão de 
conforto e bem-estar. O termo abrange 
muitos significados, que refletem 
conhecimentos, experiências e valores de 
indivíduos e coletividades que a ele se 
reportam em variadas épocas, espaços e 
histórias diferentes, sendo, portanto, uma 
construção social com a marca da 
relatividade cultural (MINAYO; HARTZ; 
BUSS, 2000, p. 8). 

 
Estando a manutenção da saúde do 

indivíduo intrinsecamente ligada à promoção da 
sua qualidade de vida, torna-se evidente a 
necessidade de se estudar os fatores subjetivos 
que constituem o processo de tornar-se saudável. 
Ser saudável já não é mais sinônimo de não ser 
portador de alguma doença; sentir-se ou perceber-
se saudável é tão importante quanto o diagnóstico 
realizado por um profissional da saúde. Nesta 
perspectiva, o sujeito deixa o lugar da passividade 
para assumir um papel ativo e colaborativo na 
condução do seu bem-estar integral.  

Com o advento da mudança demográfica 
ocorrida nos últimos 100 anos no Brasil, a 
população passa por um processo de 
envelhecimento, onde a expectativa de vida que 
era de 33,5 anos no final do século XX atinge 73,5 
anos em 2009. Esta mudança no cenário 
populacional demanda políticas adequadas e 
novas formas de organização social que se 
harmonizem com as necessidades da sociedade 
atual (MINAYO, 2012).  

O aumento da expectativa de vida precisa 
vir acompanhando do cuidado em saúde, sendo 
que à medida que a pessoa envelhece mais ela está 
propensa a apresentar uma doença crônica. O 
envelhecimento está dentro da normalidade 
quando as modificações que ocorrem no 
organismo são inevitáveis. Este processo de 
mudanças naturais inevitáveis no organismo é 
conhecido por senescência e pode estar 
relacionado à idade, modificação na pele, nos 
cabelos, entre outros. Quando no processo de 
envelhecimento ocorrem mudanças patológicas, 
como aparecimento de doenças a este fenômeno 
dá-se o nome de senilidade (NETTO, 2007).  
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A percepção do idoso sobre sua saúde e a 
atenção que recebe dos serviços de saúde 
disponíveis pode colaborar na preservação da 
autonomia e capacidade de suportar as 
dificuldades decorrentes do processo de 
envelhecimento (IBGE, 2010). Um dos desafios do 
idoso é redescobrir possibilidades de viver a vida 
com a maior qualidade possível. Os maiores 
temores dessa fase são a dependência, a 
inutilidade, a perda da capacidade funcional e a 
dificuldade de realizar as atividades da vida 
diária (BRASIL, 2006). 

Envelhecer, algumas vezes, pode ser visto 
de forma preconceituosa, isso decorrente das 
perdas físicas, papéis sociais e também devido à 
falta de informação a respeito do processo de 
envelhecimento de uma sociedade que privilegia a 
saúde, a beleza, a produtividade e também aos 
próprios velhos que tentam evitar a classificação 
da velhice (GUERRA; CALDAS, 2010). A velhice 
não raramente está associada à inutilidade, 
especialmente por parte da população jovem que 
relata com frequência perspectivas sombrias sobre 
a velhice, atribuindo a essa etapa o tempo propício 
de pagar os “pecados” cometidos na juventude 
(SKINNER; VAUGHAN,1985). 

Rabelo e Neri (2014) analisam o fenômeno 
de envelhecimento populacional no Brasil como 
um campo privilegiado para a atuação do 
profissional da psicologia. Acreditam que a 
demanda por serviços de reabilitação cognitiva e 
apoio psicológico a idosos tende a aumentar 
consideravelmente. Além disso, o psicólogo está 
habilitado para atuar orientando e acompanhando 
os idosos e também as instituições na criação de 
programas que visam promover a qualidade de 
vida e a mudança de atitudes em todos os âmbitos 
da vida do indivíduo.  

Ser idoso é mudar no âmbito psicológico, 
biológico e social. O envelhecimento é 
considerado heterogêneo, ou seja, nenhum 
indivíduo envelhece da mesma forma. As 
mudanças que permeiam estes campos e a 
necessidade de realinhar os papéis de quem cuida 
e quem é cuidado podem acarretar agravos ao 
indivíduo quando este não consegue se adaptar as 
novas realidades, às vezes difíceis e limitantes. 
Nesta nova configuração, o idoso que antes 

cuidava, agora passa a necessitar de cuidados 
(HORTA; FERREIRA; ZHAO, 2010).  

Frente aos desafios que o envelhecimento 
impõe a diversas áreas do conhecimento, dentre 
elas a psicologia, este estudo teve por objetivo 
identificar a autopercepção de saúde entre 
indivíduos idosos usuários do Sistema Único de 
Saúde (SUS) do município de Governador 
Valadares. 
  

2. MÉTODO 
 

Trata-se de um estudo transversal, 
descritivo, de abordagem qualitativa. Estudos 
transversais são destinados à investigação de 
efeitos de causas não permanentes, são medições 
feitas em um único momento. O modelo 
transversal é apropriado para descrever 
características de indivíduos, obter informações e 
a partir daí planejar formas de intervenção de 
forma rápida e eficaz (HOCHMAN et al., 2005). 

A pesquisa qualitativa enfoca 
substancialmente questões subjetivas do ponto de 
vista do sujeito. Nesse contexto, valoriza-se o 
contato direto com o fenômeno que está sendo 
estudado, visando uma compreensão integral. Os 
pesquisadores que utilizam o referencial 
qualitativo se preocupam com o processo e não 
apenas com o resultado, tendo em vista que é 
muito importante compreender o comportamento 
humano a partir da forma como os indivíduos 
entendem seus sentimentos, pensamentos e ações 
(GODOY,1995; CAMARGO; BOSI, 2011). 

Segundo dados do Datasus (BRASIL, 
2007), o município onde a pesquisa foi realizada 
possui 261.261 habitantes, sendo 21.428 idosos, o 
equivalente a 8,3% da população. Neste 
município, há 48 Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) e destas, 35 possuem equipe do Programa 
de Saúde da Família (PSF).  

A amostra inicial foi constituída a partir de 
um estudo transversal, de abordagem 
quantitativa, tendo por objetivo verificar a 
efetividade das ações da Atenção Primária à 
Saúde na perspectiva da população idosa. 
Participaram 163 indivíduos idosos, com 60 anos 
ou mais, de ambos os sexos, usuários do SUS, 
residentes na zona urbana do município de 
Governador Valadares, estado de Minas Gerais.  
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Após esta etapa, foram sorteados 
aleatoriamente 10 indivíduos idosos, de ambos os 
sexos, funcionalmente independentes, não-
institucionalizados, usuários do Sistema Único de 
Saúde (SUS), na zona urbana de um município 
mineiro de médio porte. A definição do número 
de indivíduos não se fez com base em 
amostragem probabilística, sendo o número de 
sujeitos delimitado pela saturação dos discursos 
(BAUER; AARTS, 2002). 

Para Santos (1999), o tamanho da amostra 
não é fator determinante da significância do 
estudo qualitativo, que trabalha com amostras 
relativamente pequenas, intencionalmente 
selecionadas. Desta forma, o número estabelecido 
de entrevistas foi considerado ideal para esta 
pesquisa. 

Os dados foram coletados por meio de 
entrevistas. A técnica de entrevista atende 
principalmente a finalidades exploratórias, 
é bastante utilizada para o detalhamento de 
questões e formulações mais precisas dos 
conceitos relacionados. Considerou-se que a 
entrevista poderia possibilitar a 
compreensão de especificidades culturais 
para o grupo e para os indivíduos. Em 
relação a sua estruturação o entrevistador 
introduziu o tema e o entrevistado teve 
liberdade para discorrer sobre o assunto. As 
questões colocadas foram respondidas 
dentro de uma conversação informal 
(MINAYO, 2007). 

 
Segundo Manzini (2003), na entrevista 

semiestruturada são formuladas questões 
norteadoras para a investigação do tema proposto, 
permitindo ao entrevistado a complementação do 
que foi inicialmente questionado com outras 
informações que ele considera relevante. Neste 
sentido, o diálogo acontece de forma livre, 
permitindo a interação entre pesquisador e 
informante. Com base nestes pressupostos, neste 
estudo buscou-se obter o máximo possível de 
informações sobre o tema, segundo a visão dos 
entrevistados, objetivando um maior 
detalhamento do assunto em questão.  

Essas entrevistas foram realizadas no 
domicílio dos participantes em local que garantiu 
maior privacidade e sigilo a estes. Os participantes 
foram entrevistados individualmente abordando 

02 temáticas: significado de saúde e considera 
possuir saúde. 

As entrevistas foram registradas 
eletronicamente com o auxílio de um 
minigravador eletrônico e as informações obtidas 
a partir das gravações foram transcritas 
imediatamente pelo pesquisador, em seu 
conteúdo integral. Os dados foram submetidos à 
Análise de Conteúdo conforme proposto por 
Bardin (2009), por meio de um conjunto de 
técnicas sistemáticas e objetivas, de caráter 
exploratório que visam descrever o conteúdo 
contido nas falas dos sujeitos. 

Após leitura exaustiva do material 
transcrito, estas informações, foram agrupadas em 
categorias e as falas foram analisadas, dentro de 
cada tema proposto. Num primeiro momento a 
análise foi realizada de forma independente, pelos 
pesquisadores. Em seguida, os pesquisadores se 
encontraram com a finalidade de discutir os 
pontos de concordância e divergência em suas 
observações. Com o intuito de preservar a 
identidade dos entrevistados, as falas estão 
identificadas por E (entrevistado) e o número 
correspondente da entrevista. 

 O desenvolvimento deste estudo respeitou 
todos os preceitos éticos que envolvem pesquisa 
com seres humanos estabelecidos pela Resolução 
466 do Ministério da Saúde. Foi obtida 
autorização da Secretaria Municipal de Saúde do 
Município de Governador Valadares, responsável 
pelas ESFs e os idosos que concordaram em 
participar da pesquisa assinaram um termo de 
consentimento livre e esclarecido (TCLE). O 
projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 
Universidade Vale do Rio Doce (Parecer nº 
532.075). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados deste estudo surgiram a partir 
das informações obtidas na entrevista 
semiestruturada aplicada aos idosos. Os temas 
abordados foram: significado de saúde e considera 
possuir saúde. A categorização foi realizada de 
acordo com as respostas obtidas. A possibilidade 
de responder livremente fez com que a fala de 
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alguns participantes se encaixasse em mais de 
uma categoria no primeiro tema abordado.  

A categorização, passagem dos dados 
brutos a dados organizados, permitiu reunir um 
número de informações por meio de uma 
esquematização e assim correlacionar classes de 
acontecimentos para ordená-los. A análise de 
conteúdo revelou para a temática Significado de 
Saúde as seguintes categorias: (1) ausência de 

doença, (2) prevenção e (3) bem-estar. E na 
temática Considera possuir saúde as categorias (1) 
ausência de saúde e (2) presença de saúde, 
conforme descrito na tabela 1. 

 

 
TABELA 1: Temáticas e categorias 
Fonte: Coleta de dados 

 
 

3.1. Significado de saúde 
Esta temática versa sobre os significados e 

sentidos atribuídos à saúde pelos idosos 
entrevistados. Foi possível identificar as 
concepções de saúde e as relações que estas 
diversas concepções possuem com outros aspectos 
da vida dos idosos.   

Segundo Portillo e Paes (2000) quando se 
questiona o que é saúde e o que é doença, obtêm-
se respostas variadas, visto que o significado 
destes termos depende da concepção que se tem 
do ser humano e da sua relação com o ambiente. 
Desta forma, busca-se sair da análise abstrata de 
saúde, como equilíbrio perfeito, e de doença como 
desordem, para um enfoque nas crenças 
individuais sobre o porquê e como se adoece; isto 
é, o seu significado no meio onde se vive e, afinal, 
conhecer as formas terapêuticas nas quais as 
pessoas acreditam que possam produzir a cura. 
Procura-se, então, compreender que saúde e 
doença são reflexos da vida social no corpo dos 
indivíduos. 
Categoria 1: Ausência de doença 

 
Esta categoria aborda o entendimento dos 

idosos sobre o significado de saúde. Embora 
conceitualmente o significado de saúde tenha 
ultrapassado a concepção médico-biológica de 
mera ausência de doença, nas falas de alguns 
entrevistados foi possível perceber fragmentos 
que indicavam esta ausência como sinônimo de 
saúde.  

 
Saúde é você tá sentindo bem, é não ter 
dores, por exemplo, é a pessoa estar bem, 
tá com saúde (E2) 

 
Esta fala reflete, de forma bastante binária, 

a associação entre sentir ou não sentir dor com 
possuir ou não possuir saúde. É compreensível a 
emergência desta concepção, tendo em vista que a 
dor se trata de um indício de que algo não vai bem 
no seu corpo. Além disto, o fato do indivíduo 
estar inserido numa cultura onde apenas o bem-
estar físico é valorizado e outros aspectos do bem-
estar não são tão levados em consideração, pode 
contribuir para que essa correlação seja reforçada.  

Levando em consideração as três 
subdivisões do envelhecimento conforme a 
concepção de Birren e Schroots (1996, apud 
FECHINE; TROMPIERI, 2012), torna-se mais fácil 
entender porque muitos idosos consideram a 
ausência de dores, por exemplo, como sinônimo 
de saúde. Para os autores, o envelhecimento pode 
ser compreendido como primário, secundário e 
terciário.  

O envelhecimento primário trata-se de 
mudanças universais que ocorrem em todos os 
indivíduos de determinada espécie com a chegada 
da idade, independente de acometimento de 
doenças ou de influências ambientais. Já no 
envelhecimento secundário estão presentes as 
doenças e os fatores do ambiente onde o idoso 
está inserido. O envelhecimento terciário, por sua 
vez, se configura como o estágio cumulativo dos 
efeitos do envelhecimento onde há significativas 
perdas cognitivas e físicas (FECHINE; 
TROMPIERI, 2012). 

Se o idoso vivencia o envelhecimento 
primário e não sente dor ou adoecimento, é 
compreensível que ele interprete como saúde o 
não sofrimento físico, mesmo que ele passe por 

TEMÁTICA CATEGORIA 

 
1 

 
Significado de 
Saúde 

 Ausência de doença 

 Prevenção 

 Bem-estar 
 
2 

 
Considera 
possuir saúde 

 

 Ausência de saúde 

 Presença de saúde 
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uma série de outras restrições não contempladas, 
como disposição física, ambiente emocional 
equilibrado, etc. para ter acesso a uma boa 
qualidade de vida. Este fato reforça a ideia de que 
se o sujeito se sente bem e não tem dores, logo ele 
está saudável, pois a tendência é romantizar a fase 
passada (envelhecimento primário, o senescente) 
ao associar a ausência de desconforto físico com 
vida completamente saudável, em todos os 
aspectos, o que nem sempre corresponde à 
realidade.  

A relação de causalidade estabelecida 
pelos participantes entre saúde e a inexistência de 
dores também é realizada quanto ao número de 
visitas ao médico, conforme relato abaixo: 

 
Ter saúde é (...) você evitar tá ficando indo 
no médico, porque quanto menos você vai 
no médico mais saúde você tem (E8). 

 

É possível observar nessa fala um 
pensamento de associação contrária de efeito-
causa. Não é a doença que te leva ao médico, mas 
é ir ao médico que te faz pertencer ao grupo de 
doente. É como se quanto mais ao médico a 
pessoa fosse, mais doente ela ficaria.  

Este tipo de pensamento é mais comum do 
que se imagina. Muitos idosos, ao longo das 
entrevistas, relataram que nunca ficaram doentes 
durante suas vidas, que foi só a partir da ida ao 
médico que começaram a surgir vários tipos de 
doenças. Essas teorias acerca do surgimento de 
doenças decorrentes de visitas ao médico são 
criadas e compartilhadas socialmente pelo próprio 
grupo de idosos. Segundo Abric (2000), uma das 
funções destas teorias do senso comum é orientar 
e justificar comportamentos. Em outras palavras, 
essas crenças compartilhadas sobre doença e 
médico operariam a priori como direcionador de 
comportamentos e práticas sociais e 
posteriormente explicador e justificador de 
condutas e decisões tomadas pelos idosos.  

Seguindo esta lógica, se o indivíduo 
acredita que a ida ao médico vai lhe causar 
doenças que “não existiam”, ele irá tender a adiar 
cada vez mais suas consultas e evitar ao máximo o 
contato com a equipe médica. É comum acreditar 
que os médicos transformam pequenas dores 
localizadas em doenças desconhecidas com nomes 

assustadores. Um estudo realizado por Firmo, 
Lima-Costa e Uchôa (2004) constatou que a 
maioria dos participantes (84%) descobriu ser 
hipertenso por acaso, quando consultavam o 
médico para pedir atestado ou realizar outro tipo 
de exame. Este dado corrobora com os 
pensamentos compartilhados pelos respondentes 
desta categoria.   

Desta forma percebe-se como uma 
concepção de saúde, que pode parecer simples e 
comum, pode interferir diretamente nas práticas 
de cuidado que determinada população 
desenvolve para si. 
 
Categoria 2:  Prevenção 
 

Nesta categoria, o significado atribuído à 
saúde pelos idosos está relacionado à realização 
de atividades que promovem a saúde e evitam 
contrair doenças, tais como uma alimentação 
saudável e equilibrada, exercícios físicos e boa 
noite de sono. Tomar remédio também aparece 
nesta categoria tanto com o sentido de prevenção 
quanto na realização do tratamento prescrito 
evitando que os agravos existentes avancem. 
Prevenção, neste caso, deve ser entendida tanto a 
nível primário – quando a doença ainda não está 
instalada - quanto secundário – quando a doença 
já se instalou. 

 
É (...) ter uma alimentação saudave, ter 
tranquilidade né? Pricisa durmir. Eu acho 
que é a saúde, a pessoa tano com saúde ela 
tem isso tudo né? (...) pra ele ter saúde tem 
que ter uma alimentação né? Como é que a 
pessoa vive sem ele alimentar bem? (...) 
Não tem como. Quem não alimenta bem 
ele fica fraco, né? (E3). 
 
(...) A gente ter uma boa alimentação, ter 
uma vida mais tranquila, mais saudável, 
sem muita preocupação, essas coisa assim 
que faz, mais que eu acho que é em termo 
de alimentação né, o cuidado com a saúde 
da gente (E10). 

 
Na concepção desses idosos o cuidado com 

o corpo físico parece ser importante. Demonstram 
certa regularidade e respeito com seus hábitos 
cotidianos como alimentação e sono, que devem 
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ocorrer de preferência, em horários programados. 
Sabem que noites de sono bem dormidas, em 
horários regulares, proporcionam maior 
rendimento e bem-estar diário.  

A alimentação se destaca entre os 
principais determinantes da saúde, esta é 
reconhecida como protetora de muitas doenças 
(LOUREIRO, 2004). Várias evidências científicas 
apontam que uma alimentação saudável previne 
mortes prematuras causadas por doenças 
cardíacas e câncer, além disso, a alimentação 
balanceada se constitui em uma das estratégias da 
saúde pública no Brasil para melhorar os perfis 
epidemiológicos e nutricionais atuais (BRASIL, 
2008). 

A promoção em saúde viabilizada através 
de investimentos em informação e educação 
pressupõe que uma de suas consequências deve 
ser um maior conhecimento da população dos 
mecanismos de saúde. Hábitos alimentares 
saudáveis devem ser a cada dia propagados, pois 
aquilo que se ingere, seja comida ou bebida, não é 
somente uma questão de escolha individual, a 
qualidade da informação disponível influencia a 
escolha de uma alimentação mais saudável e 
adequada (BRASIL, 2008). Pode-se perceber pela 
fala dos idosos que as estratégias de educação em 
saúde promovidas pelas ESF e por campanhas do 
Ministério da Saúde têm sido efetivas, visto que a 
amostra pesquisada apresenta conhecimentos 
básicos sobre hábitos alimentares e também sobre 
a importância de uma vida tranquila e moderação 
no consumo de substâncias psicoativas, como 
mostra a entrevistada 4: 

 
Eu acho assim, uma boa alimentação, uma 
prevenção assim, saber cuidar dos seus 
remédios, um bom sono.(...) É igual eu te 
falei, uma prevenção boa, ter uma 
alimentação saudável, cuida dos seus 
remédio direitinho e fugir do mundo 
errado de droga, de bagunça, sabe?! Cê 
saindo dessa aí cê ta tranquilo. Ô fumar, 
por exemplo, a pessoa que fuma, bebe, usa 
droga, o quê que ele quer? Morte! Então a 
pessoa saindo disso ai, tá bão (E4). 

 

Além da boa alimentação, os outros 
hábitos mencionados pelos entrevistados 
corroboram com pesquisas na área de saúde do 

idoso. O estudo realizado por Fries (2003) 
evidenciou os benefícios acumulados a longo 
prazo para a saúde em pessoas que tinham como 
hábito não fumar, beber moderadamente, seguir 
uma dieta alimentar equilibrada e praticar 
exercícios. As pessoas que não tinham estes 
hábitos mostraram-se com a capacidade física 4 
vezes menor. Os resultados de Fries também 
indicaram que para o primeiro grupo, a 
incapacidade era adiada por mais de 7 anos. Isso 
significa que manter hábitos saudáveis propicia 
uma maior qualidade de vida e também o 
adiamento da senilidade. 

Os ganhos obtidos da prática de exercício 
físico e da manutenção de uma dieta saudável e 
balanceada vêm sendo, inclusive, destacados pela 
Organização Mundial de Saúde. Estes benefícios 
vão além da recompensa física, atingindo as 
esferas psicológica e social, colaborando para a 
promoção do envelhecimento bem-sucedido 
(WHO, 2004).  

Para um entrevistado, além de dar 10 
voltas na lagoa todos os dias de manhã, saúde 
também significa se prevenir através do uso de 
medicamentos:  
 

Tomar um caminhão, toma um monte de 
remédio que eu tenho ali óh, eu tomo 12 
comprimido por dia, (...) se eu não tomar 
esse comprimido amanhã eu num sô 
ninguém apesar de eu já ter uns 70 e um 
pedacim né? Quero continuar novo mais 
um poquim (E5) 

 
Percebe-se nesta fala o desejo por alcançar 

um estado ideal de saúde através do uso de 
remédios. Pela ênfase positiva dada à quantidade 
de medicamentos ingeridos por dia, o 
entrevistado passa a impressão que quanto mais 
remédio se toma, mais saudável se está. Este 
pensamento também pode perpassar a lógica da 
concepção de saúde enquanto ausência de doença, 
embora não esteja necessariamente relacionado a 
ela. Ao muito se medicamentar, o idoso pode 
acreditar estar colocando sob controle todas as 
doenças que o afligem (ou que podem um dia 
afligir), e, chama de saúde o exercício deste 
controle sobre as patologias.  

Para os respondentes desta categoria, as 
práticas preventivas apontadas como um boa 
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noite de sono, uma alimentação saudável, a 
realização de exercícios físicos e/ou a utilização 
do medicamento significam vigor para dar 
manutenção ao processo de envelhecimento ativo. 

 
Categoria 3:  Bem-estar 
 

Essa categoria está relacionada com o 
entendimento que os idosos têm a respeito do 
conceito de saúde enquanto um estado de 
satisfação plena do corpo e do espírito. De acordo 
com a concepção da OMS (1946), saúde significa 
apresentar boa disposição mental, física e social. 
Esta definição corrobora com a concepção dos 
entrevistados que expuseram que saúde é se sentir 
bem. 

Segundo Siqueira e Padovam (2008), o 
conceito de bem-estar está relacionado com as 
experiências emocionais acumuladas durante a 
vida, sejam elas positivas ou negativas. Aspectos 
das vivências dos indivíduos são fatores que 
influenciam sua avaliação do bem-estar. Por 
conseguinte, Neri et al. (2009), afirmam que bem-
estar está relacionado a vários conceitos, tais 
como: felicidade, sofrimento, adaptação, saúde e 
nível de satisfação dos indivíduos, sendo estas 
definições amplas pois estão ligadas a questões 
subjetivas. Sabe-se que o bem-estar se encontra 
entre os temas mais discutidos e aplicados para 
compreender os fatores psicológicos que integram 
uma vida saudável (SIQUEIRA, PADOVAM; 
2008). Tal amplitude e subjetividade pode ser 
constatada nas falas de alguns idosos. 

 
Saúde é bem-estar (E1). 
Saúde a gente tem que viver bem né?! (E3) 
Saúde é a pessoa viver bem dentro de sua 
casa (E6) 

 
Essas falas refletem uma possível relação 

entre saúde e estar bem consigo e com os outros, 
lidando com as emoções, vivendo em plenitude e 
mantendo boas relações sociais. 

 
(...) Então você ajudar espiritualmente, 
profissionalmente e materialmente. (...) 
considero ideal pra se ter saúde. É um 
trabalho de mentalização, você ajudar o 
próximo a ele ter saúde e nesse caso aí a 

saúde mental acompanha a saúde física 
(E1). 

 
A espiritualização, a saúde mental e o 

suporte social, aspectos relacionados ao bem-estar, 
também foram mencionados como fatores 
propiciadores de saúde pelos entrevistados. 
Rabelo e Neri (2014) indicam as redes sociais e o 
envolvimento, atividades e suporte sociais 
proporcionados por estas redes como fatores de 
proteção aos idosos para a depressão. As autoras 
acreditam que a abstenção do idoso da criação e 
manutenção destes laços sociais pode levá-lo a se 
envolver em interações negativas produzindo um 
bem-estar menor.  

Goldstein (1993), ao discorrer sobre o bem-
estar psicológico do envelhecimento, aponta a 
religiosidade e a espiritualidade como uma das 
estratégias mais profícuas utilizadas pelos idosos 
quando se deparam com o gradual sentimento de 
finitude ou de aproximação da morte. A 
possibilidade de transcender o plano material 
permite o cultivo de sentimentos que aparecem 
como positivos nesta fase da vida, tais como 
conforto, geratividade e bem-estar psicológico. 

A saúde mental assume lugar de destaque 
nesta categoria. Aqui, os entrevistados 
reconhecem que para ter saúde, não é basta tomar 
remédio, ou fazer exercícios, ou ter dieta 
balanceada. A subjetividade é levada em conta 
tanto quanto os cuidados físicos. A manutenção 
de uma vida emocional equilibrada, sem muita 
aflição ou preocupações cotidianas também faz 
parte do universo consensual das concepções 
atribuídas à saúde, como é possível observar na 
fala de uma entrevistada. 

 
Ué, eu acho que é cuidar bem mesmo da 
alimentação, fazer exercício e não ter 
muita preocupação, muita aflição com 
muita fadiga. Sabe essas coisas assim eu 
acho que faz bem pra saúde, ter mais 
tranquilidade (E10). 

 
Para Strawbridge, Wallhagen e Cohen 

(2002) os aspectos subjetivos da saúde, os não 
mensuráveis por exames laboratoriais, tais como o 
bem-estar são critérios fundamentais para a 
promoção de uma velhice bem-sucedida. O bem-
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estar subjetivo é um dos aspectos vinculados à 
qualidade de vida. 

 

3.2. Considera possuir saúde 

Nesta temática serão apresentados e 
discutidas as respostas dos entrevistados em 
relação ao fato de possuírem ou não saúde, de 
acordo com sua percepção e sua própria 
concepção de saúde.  

Ao avaliar sua saúde, o idoso pode 
confundir e sobrepõe envelhecimento, saúde e 
doença. Esta avaliação irá variar segundo o 
significado atribuído e a lógica do momento sócio 
histórico, a qual incorpora uma variedade de 
componentes físicos, culturais e afetivos. Nesse 
processo, são confundidos fatores médicos e não-
médicos a partir de seu processo biopsíquico, de 
suas condições sociais e de sua interação com o 
seu grupo. Segundo Caldas e Bertero (2007), ao 
atribuir uma qualidade à sua saúde e à sua 
doença, o idoso provavelmente se refira a uma 
realidade com bases em processos significativos 
intersubjetivamente compartilhados.  
 
Categoria 1:  Presença de saúde 

 
Essa categoria aborda a percepção positiva 

dos idosos de ter saúde. Sabe-se que a mudança 
do conceito de saúde tem se expandido para além 
de ausência de enfermidade e alcançado um 
avanço, considerando a influência dos 
determinantes sociais no processo saúde/doença 
(NERY et al., 2009). Nesta categoria estão inseridos 

aqueles sujeitos que, mesmo possuindo dores, 
enfermidades de caráter crônico ou perda de 
alguma funcionalidade, afirmaram possuir saúde, 
conforme é possível observar nas falas abaixo. 
 

Pelo que eu já passei eu acho que eu tenho 
até muita saúde, que eu já tive 
dependência química,é, eu bibia muito a 
ponto de pensar 3 vezes no suicídio[...] Eu 
considero que eu tenho, apesar de ter 72 
anos(E1). 
 
Ah eu considero, que assim, sentir dor 
todo mundo sente, então graças a Deus eu 
tenho saúde (E10). 

 

Pode-se perceber na fala desses idosos uma 
relação entre ter saúde com não ter doenças. Mas 
mesmo apresentado alguma doença crônica, 
possuem a percepção positiva de ter saúde. A 
concepção de saúde apresentada nestas respostas 
está condizente com o que se expressa atualmente 
sobre o conceito de saúde. Ocorre que, na 
atualidade, são direcionados esforços para que a 
compreensão do que é saúde e o sentimento de ter 
saúde não estejam apenas ligados à prática médica 
como detentora do domínio dos saberes relativos 
a saúde e a doença.  

Outro fator a ser mencionado é a relação 
que os idosos fazem entre idade avançada e a 
saúde. 

 
Possuo, se eu num tivesse saúde eu num 
aguentaria viver esse tanto que eu to 
viveno, eu cuido direitinho, que 70 ano 
num é 70 dia não meu fio (E4). 
 
Pela minha idade eu me considero (E8). 
 
Eu considero que eu tenho né (saúde), 
porque tem muito nego aí muito mais 
novo do que eu que nem andar num anda 
mais né, quer dizer tá todo curvado, eu 
num curvei ainda não, eu acho que não. 
Verdade... Se precisá anda em pé aí em 
cima duma moto eu ando, só num vô 
andar porque se não vai falar “ ó o vei 
fazendo gracinha ai ”. Andava era em pé 
em cima da moto, mas hoje eu num tenho 
coragem mais não, tenho medo de.., não é 
que eu não tenha condição... (E5). 

 
Os relatos desta categoria apontam 

indícios de comparação realizada pelos idosos 
entre o atual estado de saúde ou com um estado 
anterior da sua vida ou com o estado de saúde de 
outras pessoas em condições similares. Isso 
significa que, dentro do contexto e das condições 
que estão dadas, o estado subjetivo dos 
entrevistados aponta que são indivíduos 
saudáveis. Esta positividade no modo de 
perceber-se a si mesmo enquanto ser dotado de 
saúde reflete diretamente no modo como o idoso 
encara seu processo de envelhecimento.  

Segundo Lima, Silva e Galhardoni (2008), a 
realização de diversas pesquisas na área da 
gerontologia possibilitou que a concepção que se 
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tinha de envelhecimento enquanto deterioração 
do organismo fosse alterada. Passa-se a assumir 
uma nova perspectiva que trata o envelhecimento 
como uma fase do ciclo vital, tão relevante quanto 
qualquer outra, com seus desafios e suas 
conquistas.  

Nota-se a coerência entre a percepção em 
saúde e as práticas relacionadas a outros aspectos 
da vida dos idosos desta categoria. Percebem sua 
velhice não como o estágio final do seu 
desenvolvimento, mas como uma etapa da vida 
onde se aquieta e se espera a morte chegar. 
Mesmo havendo dor ou desconforto em algum 
grau, nota-se a disposição existente para viver. Ao 
invés de lamentarem as limitações, investem no 
potencial produtivo. Esta prática coloca em 
cheque o modelo tradicional, unidimensional e 
unidirecional de desenvolvimento humano 
baseado na sequencialidade de estágios do 
desenvolvimento e a determinação de um estágio 
final. Uma visão plástica do processo de 
envelhecer vem se mostrando muito mais profícua 
à medida que deixa de encarar a deterioração e o 
declínio naturais desta fase como algo irreversível 
de uma forma simplista. 
 
Categoria 2:  Ausência de saúde 
 

Esta categoria refere-se à percepção 
negativa dos idosos em relação a ter saúde. São 
incluídos nesta categoria indivíduos que 
consideraram não possuir saúde devido à 
presença de alguma doença crônica e/ou 
necessitar ir ao médico continuamente. 

De acordo com Almeida Filho (2000), 
saúde não é oposto da doença e não pode ser 
definida simplesmente como “ausência de 
doença”. Neste sentido, indivíduos sadios, muitas 
vezes, podem possuir uma doença, em 
contrapartida indivíduos isentos de doença 
podem não ser sadios.  A saúde está muito além 
da presença ou ausência de patologia, ela está 
intimamente ligada à qualidade de vida, a um 
conjunto de fatores que promovem o bem-estar e 
o funcionamento do indivíduo dentro dos limites 
normais estipulados para a sua forma de vida.  

 
Nem tanta, não tô tão saudável como eu 
era antes, eu já fui bem melhor do que hoje 

né!? Talvez por tá na cadeira né, cadeira 
de rodas, todo esse tempo eu não tenha 
tanta saúde. Eu tenho diabete, eu tenho 
pressão não muito boa, então num sô uma 
pessoa saudável (E2). 

 
A dicotomia entre estado físico e 

psicológico divide a opinião dos idosos 
entrevistados neste estudo. Embora o estado 
emocional seja mencionado na definição do que é 
saúde, quando o foco passa de uma questão onde 
há pouca pressão normativa para uma questão 
altamente subjetiva, que reflete como o indivíduo 
percebe a si mesmo, o estado físico parece ganhar 
uma dimensão mais importante para os 
respondentes. Além do mais, em consonância com 
o pensamento de Lebrão e Laurenti (2003), a 
presença de enfermidades ou doenças crônicas 
pode ser um fator determinante quando o 
indivíduo avalia a sua saúde, pois ter 
incapacidades que reduzam o funcionamento 
normal em atividades diárias é uma variável que 
diminui as chances de considerar a saúde boa. 

 
Ah... num sô muito boa de saúde não. não. 
até, até meus quarenta ano eu era boa de 
saúde. depois comecei a duecê, um dia eu 
tô mais boa, oto dia num tô. não, saúde 
perfeita eu num tem não. porque a gente 
pra tê saúde perfeita a gente num tem que 
tá sintino nada, né? eu sou diabética, eu 
sou hipertensa, né? (E3). 

 
Percebe-se na fala dos idosos uma visão 

reducionista do processo saúde-doença, onde eles 
entendem que não tem saúde por terem algum 
tipo de agravo, evidenciando um modelo 
biomédico onde a saúde se constitui como uma 
libertação da doença. Nesta lógica, se a doença for 
crônica, o sujeito acredita jamais ser capaz de ter 
saúde, pelo menos não o que ele entende por 
“saúde perfeita”.  

Ao realizar uma avaliação unilateral da sua 
saúde, os idosos correm o risco de diminuir ou 
suprimir outros aspectos importantes que são 
levados em consideração quando se fala em 
envelhecimento saudável. Lima, Silva e 
Galhardoni (2008) afirmam que o envelhecimento 
saudável é resultado de uma interação de 
múltiplos fatores como integração social, 
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independência econômica, saúde física, suporte 
familiar, independência na vida diária, saúde 
mental, dentre outros. Na mesma linha que estes 
autores, Januario et al (2011) acreditam que o 
conceito de saúde, hoje em dia, assumiu 
significados muito mais amplos e abrangentes, 
onde ter saúde significa ter acesso aos 
determinantes sociais e resulta da interação das 
esferas física, mental, familiar, social, afetiva e 
financeira.  

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A mudança do padrão demográfico que 
vem ocorrendo no Brasil nos últimos anos altera 
profundamente aos modos como se compreende o 
envelhecimento e como se pensa e executa os 
serviços voltados para o atendimento a esta 
população. A alteração da dinâmica populacional, 
reflexo desta mudança, tornou imprescindível o 
conhecimento das condições de saúde que os 
idosos estão sujeitos. 

O presente estudo mostrou que, apesar de 
terem surgido falas que indicassem uma 
percepção biomédica de saúde enquanto ausência 
de doença, de maneira geral, a percepção em 
saúde do indivíduo idoso esteve mais fortemente 
relacionada ao bem-estar e às práticas preventivas. 
Foi possível perceber que significados atribuídos à 
saúde estão intrinsecamente ligados à forma como 
os idosos percebem sua própria saúde e orientam 
as tomadas de posição em relação à esta 
percepção. Por um lado, os que possuem uma 
visão mais tradicional e conservadora de saúde 
tendem a perceber-se não-saudáveis quando 
apresentam algum tipo de doença, enquanto os 
que abandonam esta leitura unilateral e 
desenvolvem uma concepção mais abrangente 
tendem a considerar outros fatores que 
transcendem a mera presença ou ausência da 
doença como fator determinante e final para se ter 
ou não saúde.  

Apesar dos resultados positivos percebidos 
em relação ao avanço na concepção e 
consequentemente nas práticas em saúde, 
algumas limitações puderam ser observadas. A 
fala de alguns idosos revelou uma limitação da 
ampliação do conceito de saúde, onde saúde 
estava relacionada à poucas idas ao médico e 

assim demonstram uma visão reducionista do 
processo de entendimento da saúde. Esse fato 
chama a atenção para a necessidade de se 
conhecer com mais profundidade a relação 
estabelecida entre os sujeitos e a equipe de saúde e 
de elaborar estratégias de educação em saúde para 
que o conhecimento possa chegar a todos de 
maneira democrática e contribuir para a promoção 
da saúde, qualidade de vida e um estilo mais ativo 
de vida de pessoas idosas.  
Conhecer o contexto de intervenção e diferentes 
características individuais dos idosos fornece base 
para a formulação e efetivação de atuação do 
psicólogo, visto que o modo como se apresenta o 
contexto de atuação profissional deriva de 
diferentes características culturais, 
socioeconômicas, físicas, cognitiva apresentadas 
pelos idosos nele inserido. O desenvolvimento de 
um trabalho articulado entre a psicologia e os 
diversos profissionais que atuam na rede de 
atenção básica à saúde é de extrema relevância 
para que as ações articuladas sejam mais eficazes. 
Desta forma, espera-se que as conclusões 
alcançadas por este trabalho possam auxiliar na 
orientação de profissionais que lidam com o 
envelhecimento humano e servir de base para 
futuras investigações neste sentido, visto que, 
acessar o modo como a saúde é significada e 
percebida pelo próprio idoso apresenta-se como 
uma importante ferramenta para planejar e 
desenvolver ações que possibilitem a melhoria da 
qualidade de vida desta população. 
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