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Resumo 
 
 

O envelhecimento humano é um dos grandes problemas da sociedade 
actual, a esperança de vida teve um aumento significativo, acarretando 
o aumento do aparecimento de doenças crónicas, nomeadamente da 
doença coronária, que ocupa os primeiros lugares da lista de causas de 
morte em Portugal. A doença coronária no idoso reveste-se de uma 
importância capital, porque o envelhecimento trás maior vulnerabilidade 
e gravidade à doença coronária, devido ao processo natural de 
deterioração das estruturas orgânicas, em conjunto com os factores de 
risco que possam existir. Com a angioplastia coronária foi possível 
revolucionar o tratamento dos doentes coronários, tendo como 
resultados ganhos incontestáveis em vidas salvas, anos de vida ganhos 
e qualidade de vida alcançada. 
O presente trabalho apresenta-se como um estudo quantitativo, 
descritivo-correlacional, com dois momentos de avaliação mediados por 
um intervalo de tempo de três meses e realizado no laboratório de 
Hemodinâmica do Centro Hospitalar de Coimbra, EPE. A amostra é 
constituída por 67 idosos doentes coronários que realizaram 
angioplastia coronária no referido laboratório. Para a recolha de 
informação, foi elaborado um questionário com duas partes, a primeira 
parte, destina-se à obtenção de dados sócio-demográficos e de 
contexto e a segunda parte, à recolha de dados relativos aos vários 
domínios de qualidade de vida, através do instrumento de colheita de 
dados WHOQOL-Bref. O objectivo principal do estudo consistiu em 
conhecer e quantificar a qualidade de vida dos idosos doentes 
coronários que são sujeitos a angioplastia coronária.  
Após a angioplastia coronária, ocorreu um aumento significativo da 
qualidade de vida dos idosos doentes coronários tratados, em todos os 
domínios da qualidade de vida, especificamente no domínio físico, no 
domínio psicológico e no domínio geral, sendo que, no domínio do 
ambiente e das relações sociais, este aumento não é estatisticamente 
significativo.  
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Abstract 

 
Human aging is one of the great problems in today’s society; the hope 
of life has had a significant rise, bringing about an increase of lingering 
diseases, principally of coronary disease which is in the top of the list of 
death causes in Portugal. The coronary disease in old people has a 
vital importance, because aging brings greater vulnerability and gravity 
to coronary disease, due to the natural process of deterioration of 
organic structures, altogether the factors of risk which can exist. With 
coronary angioplastic it was possible a revolution in the treatment of 
coronary patients; having as results incredible wins on saving lives, 
years of life and quality of life. 
This work presents itself as a quantitative descriptive-correlative study, 
with two moments of evaluation mediated by a break of three months 
and made in laboratory of haemodynamics of Hospital Centre of 
Coimbra, EPE. The sample is composed by 67 (sixty-seven) old 
coronary patients who have made the coronary angioplastic in that lab. 
To collect information, it was made a formal list of questions into two 
parts: the first one would get the social-demographic results and context 
results; the second one would get the results connected with the 
different domains of quality of life, through the tool of getting results 
WHOQOL-Bref. The main purpose of this study was to know and to 
quantify of life of old coronary patients who make coronary angioplastic. 
After coronary angioplastic, it happened a significant rise of quality of 
life old coronary patients treated in all the domains of quality of life, 
specifically in physical domain, psychological domain and general 
domain, but in environmental and social-relationship domains this rise 
wasn’t statistically significative.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Num mundo em que os idosos são cada vez em maior número e em que as doenças 

cardiovasculares afectam uma franja cada vez maior da população, essencialmente da 

mais idosa, por terem o tempo de vida aumentado comparativamente com as gerações 

anteriores, parece fazer sentido estudar o nível de qualidade de vida que esta população 

vivencia, na medida em que sabemos que a doença aterosclerótica, que dará origem 

entre outras à doença cardiovascular, tem início muito tempo antes de se tornar 

sintomática e que, além de ser responsável pelo elevado nível de mortalidade, provoca 

níveis de morbilidade preocupantes que, inevitavelmente, implicarão défices de qualidade 

de vida na população idosa. 

 

O envelhecimento, como é objectivamente conhecido é um processo normal, universal 

e irreversível; começa na concepção e continua até ao final da vida, é influenciado por 

factores intrínsecos e extrínsecos ao indivíduo. Este fenómeno individual e social obriga a 

uma reflexão sobre as questões com relevância crescente, como a idade de reforma, 

meios de subsistência dos idosos e qualidade de vida. 

 

O conceito de qualidade de vida é subjectivo, cultural e individual; e ainda recente, 

quando abordado no grupo etário dos idosos, uma vez que é notória alguma confusão 

entre diminuição da qualidade de vida, com diminuição cognitiva e grau de dependência. 

Impõe-se a necessidade de construir uma sociedade inclusa, prolongando a sua 

integração nessa mesma sociedade e na sua família, promovendo acções que permitam 

prolongar a qualidade de vida neste grupo etário. 

 

O aumento da esperança de vida implica aumento do aparecimento de doenças 

crónicas, nomeadamente da doença coronária, que, juntamente com as doenças cérebro 

-vasculares, ocupam o primeiro lugar da lista de causas de morte em Portugal. A doença 

coronária no idoso reveste-se de uma importância capital, porque o envelhecimento traz 

maior vulnerabilidade e gravidade para a doença coronária, devido ao processo natural de 

deterioração das estruturas orgânicas, em conjunto com os factores de risco que possam 

existir. Inevitavelmente acrescem os custos relativos ao tratamento com esta população 
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doente, prolongam-se internamentos hospitalares por complicações que advêm da 

hospitalização. 

 

A adaptação que cada um faz individualmente ao seu processo de doença é distinto de 

doente idoso para doente idoso, e está fortemente relacionado com a forma como o idoso 

prevê o seu horizonte de doença, mas também com a forma como o idoso viveu a sua 

vida até aqui. 

 

A angioplastia coronária é uma forma de tratamento intra - coronário, que permite a 

desobstrução do vaso sanguíneo em que ocorreu a obstrução à passagem do sangue. O 

doente, em poucos dias, fica apto para realizar as suas actividades de vida diária. Esta, 

no idoso, reveste-se de atenções especiais, de toda a equipa médica e de enfermagem, é 

um grupo populacional onde é muito marcante o peso das co-morbilidades, ao mesmo 

tempo que as complicações, quando surgem, são causadoras de internamentos muito 

mais demorados, comparativamente com os doentes menos idosos, pelas dificuldades de 

adaptação e renovação orgânica que caracterizam a população idosa.    

 

Com a angioplastia coronária foi possível revolucionar o tratamento dos doentes 

coronários, tendo como resultados ganhos incontestáveis em vidas salvas, anos de vida 

ganhos e qualidade de vida alcançada. 

 

Pensamos que, ao longo deste trabalho, caminharemos no sentido de aprofundar as 

noções até aqui apresentadas, que servirão de mote para a explanação dos temas, 

empenhando-lhe o merecido relevo e profundidade, que serão de importância capital para 

o desenrolar da fundamentação teórica, servindo de alicerces na construção do desenho 

de investigação e todo o seu desenvolvimento. 

 

Ao longo do trabalho serão muitos os temas abordados, inseridos em cada um dos 

capítulos, tentando caminhar no sentido do aprofundamento dos conceitos, do geral para 

o particular. Assim, iniciaremos a exposição dos assuntos na secção da Fundamentação 

Teórica, com um capítulo muito generalista sobre o Processo de Envelhecimento, em que 

abordaremos várias definições de envelhecimento, faremos uma análise sócio 

demográfica do envelhecimento da nossa sociedade, aprofundaremos o conceito de 

velhice, analisaremos a velhice sob o ponto de vista dos idosos, os mitos relacionados 

com a velhice, as atitudes face à velhice e os direitos das pessoas idosas. De seguida, 
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damos ênfase aos Factores Relacionados com o Envelhecimento, nos quais 

englobaremos os factores pessoais e os factores situacionais. Posteriormente, 

entraremos nas questões da qualidade de vida dos idosos, no capítulo Qualidade de Vida 

e Envelhecimento, e abordaremos questões relacionadas com exercício físico e hábitos 

de vida saudáveis. 

 

O capítulo seguinte abordará o tema O Idoso e a Doença Coronária, faremos uma 

apresentação breve dos aspectos estruturais do coração e os efeitos do envelhecimento 

sobre as artérias coronárias. Por ultimo, culminaremos num tema de especial importância 

no tratamento dos idosos doentes coronários, que se intitula Angioplastia Coronária na 

Velhice e que abordará aspectos muito particulares desta forma de tratamento, aplicada a 

indivíduos de um grupo etário tão peculiar. 

 

Terminada a exposição teórica, passaremos à apresentação da Metodologia, do 

Problema de Investigação, da Escolha da População e Selecção da Amostra, das 

Variáveis em Estudo (sócio demográficas e em função das hipóteses), os Instrumentos de 

Colheita de Dados e o Tratamento Estatístico com todos os passos expostos e as 

pretendidas Conclusões.  

 

O presente trabalho apresenta um desenho, que pretende mostrar, objectivamente, a 

forma como os idosos doentes coronários vivenciam a sua qualidade de vida, antes e 

depois da realização de angioplastia coronária. Tem por objectivo, conhecer e quantificar 

a qualidade de vida dos idosos doentes coronários que são sujeitos a angioplastia 

coronária, partindo do problema de investigação – “A qualidade de vida dos idosos com 

patologia coronária é influenciada pela realização de angioplastia coronária.” 

 

A esta data, não é conhecido nenhum outro estudo com semelhante abordagem e 

dimensão nesta específica área temática. Julgamos que este estudo dará um contributo 

bastante importante, na forma como vemos o idoso doente coronário em termos de 

qualidade de vida, não só por ser possível obter dados concretos dos efeitos directos da 

angioplastia coronária, mas essencialmente por conhecermos melhor aspectos muito 

particulares da vida dos idosos doentes coronários, tornando possível que a partir daqui 

outros trabalhos sejam constituídos e seja possível comparar as respectivas conclusões.  
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1. PROCESSO DE ENVELHECIMENTO 

 

 

Um dos grandes problemas da sociedade actual é o envelhecimento humano, devido 

ao aumento da população denominada “terceira idade”, que cronologicamente se define a 

partir dos 65 anos. 

 

A esperança de vida teve um aumento significativo, levando a um aumento do número 

de pessoas idosas relativamente ao total da população a nível mundial, o que justifica a 

preocupação e curiosidade científica de vários investigadores. 

 

A industrialização, a intensa urbanização da população e imigração são alguns dos 

factores que proporcionam este envelhecimento. Vários autores definem envelhecimento, 

como um processo normal, uma fase do ciclo vital e ainda um processo inevitável e 

irreversível. 

 

Simões (2001, pag. 22) define o envelhecimento como um “processo complexo em que 

intervêm factores biológicos, económicos, sociais, culturais e até políticos, num sistema 

de relações entre o indivíduo, a sociedade e o meio ambiente. Trata-se de um processo 

irreversível e continuo cuja evolução não se dá sempre ao mesmo ritmo”. 

 

Fernandes (2000, pag. 21) refere que o envelhecimento “não é uma doença: vive-se, 

logo envelhece-se. É, no entanto, um processo complexo e universal, sendo comum a 

todos os seres vivos, nomeadamente ao homem. Importa referir que o envelhecimento 

pode ser considerado um processo contínuo, podendo no entanto observar-se uma 

evolução mais rápida ou, pelo menos, mais notória nas últimas fases da vida do homem.” 

 

Lidz (1983, pag. 22) citado pela mesma autora caracteriza o envelhecimento  

“em três fases sucessivas, podendo no entanto, o idoso não chegar a atingi-las todas, 

ou, pelo contrário, atingi-las em simultâneo. A primeira fase denomina-se – Idoso. Nesta 

fase não existem grandes alterações orgânicas: as modificações observam-se no modo 

de vida provocado pela reforma; o indivíduo ainda se considera capaz de satisfazer as 

suas necessidades. 
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A segunda fase é designada por – Senescência. Ocorre no momento, ou quando o 

indivíduo passa a sofrer alterações na sua condição física, ou de outra natureza, que o 

levam a ter de confiar nos outros, o que corresponde a uma velhice avançada. Por último, 

surge uma terceira fase – fase da Senilidade. Aqui o cérebro já não exerce a sua função 

como órgão de adaptação, o indivíduo torna-se quase dependente e necessita de 

cuidados completos.” 

 

Nesta óptica, o envelhecimento provoca alterações cujo conhecimento e avaliação são 

imprescindíveis para se poder distinguir entre o envelhecimento fisiológico e o 

envelhecimento patológico. 

 

Também Simões (2001, pag. 26) citando Nifle (1995)  

“faz uma classificação interessante das fases do envelhecimento, em que: 

A primeira fase que se inicia com a reforma e que é caracterizada por uma 

desresponsabilização no campo de trabalho. Esta primeira fase é uma 

desresponsabilização factual, comportamental, não querendo dizer regressão mas 

desimplicação da sua actividade profissional. É um período de experiência de aceitação 

da reforma e de uma presença activa muitas vezes através de ajudas gratuitas ou de 

disponibilidade para a família. 

 

A segunda começa com a “dependência existencial”. Não é normalmente a perda de 

uma autonomia pessoal no verdadeiro sentido do termo, mas uma decadência na 

participação da vida social. Esta segunda fase é considerada pelo autor como uma 

renúncia de si mesmo, o que é evidentemente fonte de angústia fundamentalmente para 

os que estão mais fragilizados. A terceira fase é um desligar de todo e qualquer 

compromisso, em que, o idoso pode apresentar como que uma indiferença a tudo o que o 

rodeia. Para o autor esta situação é considerada como que um tempo à espera da morte.” 

 

Como refere o autor, o primeiro período é chamado o período de reforma, reconhecido 

e aceite, em que aparece a imagem dos anos disponíveis. O segundo e o terceiro 

períodos são considerados muitas vezes como de anomalias a evitar. 

 

Berger (1995) também faz uma divisão do envelhecimento, considerando-o em 

primário e secundário, em que o primário se refere ao processo de Senescência normal, 

cujo os aspectos necessários à qualidade de vida e à sobrevivência se vão modificando e 
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substituindo por outros. O secundário refere-se à existência de lesões associadas às 

diferentes alterações normais e que contribuem para alterar mais ainda a adaptação dos 

indivíduos. 

 

Santos (2000, pag. 21) citando Robert (1994) definem envelhecimento como “a perda 

progressiva e irreversível de capacidade de adaptação do organismo às condições 

mutáveis do meio ambiente”. Continuando a citar a mesma autora, “(...) não é uma 

doença (...). É no entanto, um processo complexo e universal, sendo comum a todos os 

seres vivos nomeadamente, ao homem”. 

 

Ermida (1999, pag. 43) define-o como “um processo de diminuição orgânica e 

funcional, não decorrente de acidente ou de doença e que acontece inevitavelmente com 

o passar do tempo”. 

 

Concluímos então que o envelhecimento é um processo normal, universal e 

irreversível, começa na concepção e continua até ao final da vida; o seu desenrolar é 

influenciado por factores externos ou ambientais, sócio económicos e profissionais.  

 

 

1.1 ANÁLISE SÓCIO - DEMOGRÁFICA 

 

 

O envelhecimento demográfico é hoje uma característica dos países desenvolvidos, 

sobretudo da Europa, característica que tende a estender-se a todas as sociedades. Este 

fenómeno social, sendo um dos traços mais importantes das sociedades modernas, 

obriga a uma reflexão sobre questões com relevância crescente, como a idade de 

reforma, meios de subsistência dos idosos, qualidade de vida e financiamento das 

pensões. 

 

O envelhecimento demográfico será particularmente sentido nas sociedades 

desenvolvidas europeias quando as gerações numerosas do baby boom do post-guerra, 

forem atingindo a idade de reforma e aumentando os efectivos de pessoas idosas e, 

concomitantemente, as gerações posteriores, já bem menos numerosas, forem entrando 

na idade activa. 
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Segundo uma comunicação da Comissão das Comunidades Europeias em 1999, (pag. 

7) entre 1960 e 1995 a esperança média de vida dos cidadãos da EU aumentou 8 anos 

para os homens e 7 anos para as mulheres. Este feito foi considerado um dos grandes 

êxitos da última metade do século XX, mas associado à queda da fecundidade, que ficou 

abaixo do nível de substituição, tornará o fenómeno do envelhecimento dramático, 

particularmente no século XXI. 

 

Também segundo a mesma Comissão  

“a proporção das pessoas idosas será muito maior e a população em idade activa 

menor nas nossas sociedades. A geração mais jovem do grupo dos 0 aos 14 anos, que 

representava 17,6% da população em 1995, descerá para 15,7% em 2015, o que 

representa uma diminuição de quase 5 milhões. O grupo dos 15 aos 29 anos, ou seja, as 

pessoas que entram no mercado de trabalho, diminuirá ainda mais rapidamente. O grupo 

dos 50 aos 64 anos aumentará mais de 16 milhões (26%) e o crescimento das pessoas 

em idade de reforma (65+) e dos muito idosos (80+) atingirá quase 20% e 40%, as 

modificações dos 80 e mais anos serão mais acentuadas e ocorrem com mais rapidez do 

que qualquer dos outros grupos etários”. 

 

Segundo Lima e Silva (2002, pag. 12) “a análise europeia das tendências sociais, 

revelou que no ano 2020, mais de um quarto da população será representada por 

pessoas de idade igual ou superior a 65 anos. Este constante envelhecimento da 

população, a que Portugal não está alheio, coloca novos desafios em termos sociais, 

económicos, sanitários e assume cada vez maior importância nas políticas de saúde.” 

 

Em Portugal prevê-se que a percentagem da população com 65 e mais anos 

ultrapasse a dos jovens com menos de 15 entre 2010 e 2015. Segundo o Instituto 

Nacional de Estatística (1999) “A população idosa duplicou nos últimos quarenta anos. 

Em 1998 o número de idosos era superior ao milhão e meio e correspondia a 15,2% da 

população total; as mulheres representavam 59,1% dos idosos. O envelhecimento da 

população portuguesa tem vindo a acentuar-se, quer pela base da pirâmide etária com a 

diminuição da população jovem, quer pelo topo com o incremento da população idosa.” 

 

Também segundo o mesmo instituto, a evolução demográfica entre 1991 e 1999 é 

caracterizado pela forte queda da mortalidade infantil, pelo aumento da longevidade e 

mudança de tendência nos fluxos migratórios a partir de 1993. No início da década, 
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considera que há um declínio da natalidade, embora nos últimos anos tenha apresentado 

uma ligeira recuperação, em 1999 atingiu os 11,6%º. 

 

A população jovem (0-14 anos) prosseguiu a sua diminuição e representou, em 1999 

16,7% da população total, contra 25,1% em 1981. A população em idade activa (15-64 

anos), aumentou cerca de 5 pontos percentuais em relação a 1981 e por último a 

proporção de indivíduos com 65 e mais anos na população total atingiu o valor de 15,3% 

em 1999, contra 11,5% em 1981. Verificando-se assim, o fenómeno do envelhecimento 

demográfico em detrimento do aumento da população jovem. 

 

Considera-se então, que o índice de envelhecimento (determinado através do n.º de 

idosos com 65 e mais anos por cada 100 jovens dos 0 aos 14 anos), teve uma subida 

importante, dado que em 1990 a população idosa por cada 100 jovens era de 68 e em 

1999 passou para 92. 

 

É de salientar o facto de existirem diferenças na população idosa, quanto ao número 

de homens e de mulheres, pois existem mais mulheres idosas do que homens. Segundo 

o Instituto Nacional de Estatística (1999), a esperança de vida dos homens aos 65 anos 

era em 1998 de 14,4 anos e das mulheres 17,9 anos, isto devido à emigração e sobre - 

mortalidade masculina (maior taxa de suicídio e de doenças). 

 

A repartição de idosos não é homogénea no território nacional, havendo diferenças 

nas evoluções demográficas. O Alentejo, Algarve e Centro são as três regiões mais 

“envelhecidas”. No extremo oposto situam-se a Região Autónoma do Açores, a Região 

Autónoma da Madeira e o Norte. Estas diferenças demográficas verificam-se devido à 

existência de profundas assimetrias regionais, em matéria de desenvolvimento económico 

e social. 

 

Perante a análise dos dados estatísticos, actualmente verifica-se um aumento 

progressivo da população idosa, devido ao aumento da esperança de vida, à redução da 

taxa de mortalidade infantil, à melhoria das condições de vida e aos avanços da medicina. 

 

Este envelhecimento da população acarreta implicações sociais, económicas e 

políticas, numa sociedade em constante mudança e desenvolvimento. É então necessário 

com nos refere Simões (2001, pag. 30) que cita Nuno Grande (1994) “re - equacionar as 
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políticas sectoriais, desde as das famílias, às culturais, do trabalho, às da saúde de forma 

a contemplar, os idosos na respectiva especificidade”. 

 

1.2 CONCEITO DE VELHICE 

 

A velhice interessa-nos hoje em dia, sob dois pontos de vista: como problema pessoal 

e como problema social. Todos sentimos que se sobrevivermos, ela é o nosso destino. A 

vida numa sociedade com um grande número de idosos não tem que ser ajuizada com 

ideias preconcebidas; há que tentar obter uma clarificação do conceito de velhice. 

 

Segundo o Dicionário de Língua Portuguesa (1998) velhice é “um estado do que é 

velho; idade avançada; os velhos; antiguidade; decrepitude”.     

         

Fernandes (2000, pag. 24) define velhice como sendo “um processo inelutável 

caracterizado por um conjunto complexo de factores fisiológicos, psicológicos e sociais 

específicos em cada indivíduo, podendo ser considerada o “coroamento” das etapas da 

vida. Ela traz em si a colheita do que se aprendeu e viveu, quanto se fez e foi alcançado, 

do quanto se sofreu e se suportou”. 

 

A mesma autora (pag. 24) cita Serrazina (1990), que nos refere que a velhice é 

caracterizada por João Paulo II como “ (…) um dom e um privilégio, não apenas porque 

nem todos têm a sorte de a atingir, mas sobretudo porque a experiência e a sabedoria 

que a mesma proporciona permite um melhor conhecimento do passado, uma vivência 

mais real do presente e uma melhor programação do futuro”. 

 

Fernandes (2000, pag. 24) cita Fortuoso (1990), e alerta para o seguinte: “todos nós 

fazemos ou ouvimos comentários do género: aquele rapaz parece um velho, quer seja por 

que se apresenta debilitado na saúde física ou na saúde mental, ou é de admirar... tem 80 

anos e parece um jovem! Porque, apesar de muita idade, apresenta um bom estado físico 

e psicológico”. 

 

Face ao exposto, não é fácil definir “velhice”. Continuando a citar a mesma autora que 

considera que existem três conceitos diferentes, o da idade cronológica – que 

corresponde à idade oficial, dada pelo Bilhete de Identidade; o da idade biológica – que 

corresponde ao estado orgânico e funcional dos diferentes órgãos, aparelhos e sistemas, 



 

25 
 

referido à situação mais frequente observada em cada grupo etário e o de estado 

psicológico – que pode não depender da idade, nem do estado orgânico. 

 

Fica a noção de que a velhice não é sinónimo de doença, mas sim uma diminuição das 

capacidades orgânicas e psíquicas, que aumenta a instabilidade, a sensibilidade e 

susceptibilidade a processos patológicos. 

 

Socialmente o idoso vive a sua velhice conforme o ambiente onde habita. Se se sente 

respeitado e querido, integrado na sua família e útil, não perde a sua autoconfiança nem 

se considera uma “carga”. 

  

Quando chega à idade de reforma há um impacto significativo na vida da pessoa, pois 

esta favorece o isolamento social, a inactividade e a depressão. O indivíduo que era 

competente, bem sucedido e independente, pode tornar-se dependente e impotente para 

enfrentar a relação com a família e com a sociedade. 

 

A velhice deve ser encarada com naturalidade, porque não é uma doença; é forçoso 

que haja um intercâmbio de experiências entre as gerações mais jovens, promovendo 

acções e actividades de modo a termos uma sociedade para todas as idades.  

 

 

1.3 A VELHICE VISTA PELOS IDOSOS 

 

 

Berger (1995, pag. 65) refere que  

“Os idosos são extremamente sensíveis e vulneráveis á opinião dos outros e à atenção 

que estes dão aos seus feitos e aos seus gestos. Mesmo que a maior parte considere a 

velhice tal como ela é, isto é, uma perda de autonomia e de saúde, e que esta percepção 

lhes permita negar os preconceitos negativos e a imagem de indigência associada ao 

envelhecimento, existe no entanto, um grande número que endossa sem se questionar, 

as “etiquetas” que queremos que eles usem: “velhos”, “senis”, “mimados”, etc.. Acreditam 

nisso de tal forma que acabam por se conformar. Identificando-se com a imagem 

degradante que a sociedade lhes confere, justificam de qualquer forma a discriminação 

de que são objecto. Por vezes, estes preconceitos ou mitos estão bem enraizados que 

chegam a tornar-se uma realidade.” 
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No entanto, os estereótipos poderão ter efeitos benéficos sobre os idosos. 

Continuando a citar a mesma autora, que descreve “ comparando-se com eles ou 

repudiando-os, melhoram a sua auto-imagem e vêem-se de forma mais positiva. Os 

idosos que consideram a velhice como um fenómeno natural dão sentido à sua vida, são 

mais felizes e implicam-se mais no seu meio e na sociedade". 

 

Ainda hoje, são muitas vezes descriminados sendo vítimas de estereótipos que os 

levam ao isolamento, solidão e consequentemente a um estado depressivo. 

 

 

1.4 MITOS RELACIONADOS COM A VELHICE 

 

 

O envelhecimento da população mundial é um dos maiores desafios que o mundo vai 

enfrentar no próximo século. Ao mesmo tempo, oferecerá grandes oportunidades de 

intervenção aos idosos, pois eles são, em grande medida, os principais intervenientes. 

 

Frequentemente os idosos são vistos como um grupo homogéneo, principalmente em 

países industrializados, em muitos casos, são encarados como pessoas que não 

contribuem para as suas famílias e nem para a sociedade, podendo mesmo ser um fardo 

a carregar.  

 

Devido ao desconhecimento do processo de envelhecimento, os mitos e estereótipos 

que existem sobre a velhice são muitos e causam ao idoso muitas dificuldades. 

 

Berger (1995, pag. 67) identifica sete mitos particularmente persistentes face aos 

idosos: 

“1 - A maioria dos idosos é senil e doente. A senilidade, termo pejorativo, sem ligação 

específica ao envelhecimento, descreve os sintomas de uma doença degenerativa do 

sistema nervoso. A maior parte dos idosos não é mentalmente perturbada e apenas 4 a 5 

% dos idosos com 65 ou mais anos estão institucionalizados... Esta proporção aumenta 

ligeiramente depois dos 75 anos e, sobretudo, depois dos 85. O envelhecimento normal 

não afecta as faculdades mentais de uma forma previsível. 
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2 - A maior parte dos idosos é infeliz. Em contrapartida, estudos efectuados 

demonstram que o nível de satisfação de vida dos idosos é relativamente elevado. 

Comparável ao dos adultos. 

3 - No que se refere ao trabalho, dos idosos não são tão produtivos como os jovens. 

Ao contrário desta opinião, os estudos tendem a demonstrar que os trabalhadores idosos 

têm uma taxa de absentismo menos elevada, têm menos acidentes e um rendimento 

mais constante. 

4 - A maior parte dos idosos está doente e tem necessidade de ajuda para as suas 

necessidades quotidianas. Este mito sobre a dependência, é um dos mais persistentes. A 

dependência não é de forma alguma sinónimo de terceira idade; pelo contrário faz parte 

das diversas fases da vida de cada um de nós. 

5 – Os idosos mantém obstinadamente os seus hábitos de vida, são conservadores e 

incapazes de mudar. É verdade que as pessoas, quando envelhecem, são mais estáveis; 

mas os idosos não recusam totalmente a mudança. Quando surgem situações novas, são 

capazes de se adaptar a elas, tal como as outras pessoas. 

6 – Todos os idosos se assemelham. Isto é falso. À medida que o ser humano 

envelhece, diferencia-se dos outros sob diversos aspectos (humor, personalidade, de 

modo de vida, filosofia pessoal, etc.). 

7 – A maioria dos idosos está isolada e sofre de solidão. Os estudos provam, pelo 

contrário, que um grande número de idosos mantém elos de amizade, permanece em 

contacto estreito com a família e participa regularmente em actividades sociais. No 

entanto, os estudos sobre a solidão e o isolamento social não são concludentes e 

demonstram resultados contraditórios.” 

 

É essencial evitar e ultrapassar concepções erradas ou mitos sobre os idosos, pois 

existem muitas coisas que um indivíduo pode fazer para se manter activo e saudável, na 

sua velhice. Deste modo, há a necessidade de ter conhecimento de como se processa o 

envelhecimento da perspectiva dos idosos, do que é a velhice, os mitos que lhe estão 

subjacentes, permitindo um ajustamento de atitudes e comportamentos. Prestando 

cuidados com qualidade que proporcionem uma resposta adequada às verdadeiras 

necessidades dos idosos, eliminamos todos os mitos e estereótipos que lhe são nocivos.
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1.5 ATITUDES FACE À VELHICE 

 

Tem-se verificado que as atitudes da sociedade face à velhice, são muitas vezes 

negativas e em grande parte responsáveis pela imagem que os idosos têm de si próprios, 

não proporcionando um intercâmbio de experiências e vivências com as gerações mais 

jovens. 

 

Baseada na perspectiva de Berger (1995, pag. 65),  

“as atitudes são influenciadas por múltiplos factores, tais como: educação, idade, 

comunicação social, etc.. Parece que as crianças, os adolescentes, os jovens e os 

adultos mais instruídos demonstram actualmente uma atitude mais positiva. Há a 

considerar alguns elementos susceptíveis de influenciar as atitudes sociais face à velhice. 

Esses elementos são: 

 Perda de aparência física; 

 Proximidade da morte; 

 Aumento da dependência; 

 Comportamento geralmente mais lento; 

 Imagens (positivas ou negativas) veiculadas pelos meios de comunicação social.” 

 

Segundo a mesma autora as atitudes das enfermeiras são influenciadas por estes 

elementos, aliás todos os outros membros da sociedade. No entanto, nem todos 

desenvolvem o mesmo tipo de atitudes. Em geral encontram-se nas enfermeiras sete 

atitudes face ao envelhecimento. São as seguintes: 

 Visão realista do envelhecimento; 

 Visão que nega os efeitos do envelhecimento; 

 Ansiedade relativamente à velhice; 

 Distância social relativamente aos idosos; 

 Aumento do sentido das responsabilidades face aos idosos; 

 Maior responsabilização social do que individual; 

 Presença de estereótipos ou de preconceitos favoráveis; 

 

Uma atitude positiva face ao idoso, reforçará positivamente os laços entre o 

profissional e o utente. Da mesma forma que a atitude contrária, comprometerá o 

relacionamento entre o técnico de saúde e o idoso.  
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A velhice é uma outra fase da vida que tem tantos desafios como a adolescência. Tal 

como a última, apresenta reclamações e exigências que têm de ser cumpridas de um 

modo adequado e apropriado. (Simões, 2001). 

 

Para viver num mundo que está a envelhecer, é necessário reconhecer que as 

pessoas idosas constituem um recurso valioso, possibilitar aos idosos uma participação 

activa no processo de desenvolvimento, proporcionar-lhes adequados cuidados de saúde 

e de promoção da saúde e promover a solidariedade entre gerações, através de uma 

mudança de comportamentos e atitudes. 

 

Actualmente, o maior desafio às sociedades é a necessidade de examinar e fazer 

mudanças apropriadas nas políticas sociais, económicas e de saúde que acompanhem 

efectivamente o envelhecimento da população, e não tanto o envelhecimento por si só. 

 

É então fundamental, como nos descreve Guimarães (2002) que, “haja uma alteração 

profunda de atitudes em todos os processos de apoio à pessoa idosa: 

1 – Envolvimento dos utentes dos equipamentos e serviços na gestão dos serviços de 

que são utilizadores 

2 – Implementação de uma estratégia de envolvimento das famílias em cumprimento 

das obrigações familiares 

3 – Valorização da vontade da pessoa idosa 

4 – Adopção de uma política de suprimento da vontade dos idosos em situação de 

incapacidade 

5 – Implementação de uma regulamentação interna de fácil compreensão e aplicação 

para os utilizadores 

6 – Investimento na humanização dos serviços, respeitando o Direito à Fidelização do 

Apoio, Privacidade e Autodeterminação 

7 – Entendimento de que o envelhecimento é um processo diferencial, que pressupõe 

um percurso diversificado das pessoas idosas” 

               

Existe então, a necessidade de efectuar mudanças, tendo os nossos idosos a garantia 

dos seus rendimentos, um apoio familiar adequado, uma resposta social e de saúde 

adequadas às suas necessidades e ainda uma promoção adequada dos seus direitos. 
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1.6 DIREITOS DAS PESSOAS IDOSAS  

 

 

O crescente número de pessoas idosas que esperam contar com cuidados de saúde e 

pensões por idade, não deve ser considerado uma ameaça ou uma crise para a restante 

população. É mais uma oportunidade de desenvolver políticas que possam assegurar a 

todos os membros da sociedade, jovens e velhos, padrões de qualidade de vida decentes 

no futuro. É preciso que os países criem contextos estratégicos para coordenar as 

reformas da saúde, sociais e económicas, e elevem o nível de compreensão pública das 

opções da política a adoptar. 

 

Segundo Guimarães (2002),  

“há necessidade de tornar a nossa ordem jurídica mais acessível às pessoas idosas, 

eliminando barreiras e obstáculos que tornam lenta e ineficaz a nossa justiça e que 

afastam a perfeita previsão legal dos destinatários.(...) O que se torna imperativo e 

urgente é implementar uma política de informação que habilite todos os cidadãos a 

defenderem as suas prerrogativas e a acederem aos seus benefícios, que torne as 

instituições e o estado transparente ao nível dos objectivos e das estratégias e solidifique 

uma consciência social de partilha. A promoção dos direitos não depende, 

exclusivamente, dos juristas, mas, principalmente, das pessoas idosas e dos cuidadores 

formais e informais. Uma intervenção promocional dos direitos implica uma profunda 

alteração de atitudes e de práticas que rompa com a tradição (...).” 

 

Em Portugal a protecção social e a segurança social dos idosos é regulamentada pela 

portaria n.º 1066/94, de 5 de Dezembro, onde são mencionados os regimes jurídicos de 

protecção social, nas situações de invalidez, velhice e sobrevivência, referindo os valores 

das prestações que são periodicamente actualizados. 

 

No âmbito da acção social ainda subsistem algumas lacunas, como é o caso da 

ausência de regulamentação sobre o funcionamento das valências de idosos, geridas por 

instituições particulares de segurança social. Também os diplomas para a defesa dos 

idosos, enquanto utilizadores de equipamentos e serviços, ainda não têm definido, em 

concreto, os direitos e deveres dos seus utentes, o que relativamente aos idosos 

institucionalizados se reveste de extrema importância. 
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Foi adoptada, em 1965, em Los Angeles, pelos representantes da Associação 

Internacional dos Cidadãos Idosos e pela Federação Europeia para pessoas Idosas, uma 

Declaração dos Direitos das Pessoas Idosas. Com o fim de proclamar e estabelecer o 

respeito pela vida e pela dignidade da pessoa humana, estabeleceu-se que: 

 Tem direito à existência física 

 Tem direito à existência económica 

 Tem direito à existência social 

 Tem direito à existência cultural 

 Tem direito de dispor de si 

 

Guimarães (1998, pag. 13) faz referência ao artigo 72º (Terceira Idade), da 

Constituição da República que frisa o direito das pessoas idosas à segurança económica, 

a condições de habitação e convívio familiar e comunitário, chamando a atenção para as 

especiais carências, deste grupo de risco. 

 

A Assembleia Geral das Nações Unidas, declarou o ano de 1999, como o Ano 

Internacional das Pessoas Idosas, tendo em consideração a evolução demográfica actual 

que aponta directrizes no sentido de novas e velhas gerações invistam mutuamente em 

programas comuns e usufruam desse investimento, que ajusta a tradição à inovação, 

orientadas pelo princípio de reciprocidade e equidade (Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 91/98).  

 

Neste contexto, quando falamos em direitos das pessoas idosas, falamos em direitos 

civis, políticos, sociais e económicos reconhecidos a todos os cidadãos e que são 

essenciais para a dignificação de todos. Desejando assim garantir um envelhecimento 

integrado, mais feliz e harmonioso, encarando as pessoas idosas no contexto da 

sociedade em que vivemos. 
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2. FACTORES RELACIONADOS COM O ENVELHECIMENTO 

 

 

Por tudo que foi exposto anteriormente, verificou-se que todo o processo de 

envelhecimento é influenciado por factores intrínsecos (inerentes ao próprio indivíduo) e 

por factores extrínsecos (inerentes ao meio ambiente). 

 

Fernandes (2000, pag. 34) cita Barreto (1984) em que este menciona “determinados 

factores e condicionalismos que são responsáveis por perturbações mentais da pessoa 

idosa. Refere-se por exemplo, à reforma, ao isolamento, às perdas, à falta de recursos 

económicos, à adaptação, ao reajustamento, às condições ambientais, como causas que 

não apenas comprometem o bem estar da pessoa idosa, como lhe podem provocar 

doença psíquica. (…) Verificam-se nesta fase da vida grandes transformações a nível 

físico, psíquico e social.” 

 

Podem ser inúmeros os factores que caracterizam o envelhecimento de cada pessoa 

individualmente, dependendo acima de tudo das histórias de vida que cada idoso viveu 

até chegar à sua idade, e sobretudo da forma como cada um preparou a sua própria 

velhice. 

 

Um dos factores pessoais que se pode considerar é a idade. Com o avanço da idade 

há uma acumulação de diferentes problemas a todos os níveis, a maior parte dos idosos 

necessita de uma ou mais medidas de satisfação para se conseguir adaptar à vida 

quotidiana. 

 

Fernandes (2000, pag. 35) relativamente ao factor idade considera que este pode ser 

entendido em diferentes perspectivas: 

 “Idade cronológica: determinada pelo calendário, pelo passar do tempo; 

 Idade biológica: definida com a posição actual do indivíduo no seu ciclo de vida e 

que pode não coincidir com a idade cronológica, a sua avaliação implica a observação 

das capacidades funcionais do organismo; 

 Idade social: refere-se aos papéis e hábitos do indivíduo em relação com o seu 

grupo social; pode avaliar-se através de padrões de comportamento como, por exemplo, 

o desempenho de funções sociais; 
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 Idade psicológica: diz respeito às capacidades do indivíduo se adaptar ao meio 

ambiente – inclui o uso de capacidades adaptativas como a aprendizagem, a motivação, 

a memória, etc.” 

 

Segundo a autora supra citada “A idade é pois um índice relativamente pobre para 

prever a intensidade das modificações dependentes do envelhecimento. Crê-se, no 

entanto, que uma parte significativa das transformações que surgem com a idade é 

devido ao estilo de vida de cada um.” 

 

Outro dos factores é as perdas que todo o ser humano está sujeito durante o seu ciclo 

vital. Há uma perda cada vez que uma situação é vivenciada como um insucesso: uma 

separação, uma privação que afecte o seu status, os seus papéis, os seus objectivos ou 

os seus sonhos. As perdas são geralmente associadas à morte de um familiar ou de um 

ente querido, à perda do poder económico e social quando é chegada a altura da reforma. 

 

Fernandes (2000, pag. 37) refere que “as perdas, tanto previstas como imprevistas, 

são geralmente múltiplas: é a perda de vigor, saúde, capacidades funcionais, da esposa 

ou marido, filhos, amigos: é a perda de elos sociais, de emprego devido a aposentação ou 

doença, do papel na família, do lar, entre outras”. As principais perdas vividas pelos 

idosos dizem respeito aos papéis, expectativas e referencias ao grupo social, podendo 

ameaçar a sua integridade. 

 

Por último, outro factor pessoal é a sua adaptação a este período da vida, pois as 

experiências pessoais são múltiplas, e a adaptação às determinadas situações é 

influenciada pelas suas vivências, levando muitas vezes a uma situação de crise. 

 

Sintetizando, a adaptação do idoso é feita segundo a sua capacidade de aceitação. 

Berger (1995, pag. 165) considera que  

“Os idosos que conseguem atravessar este período difícil conservam a integridade e 

os valores pessoais e são capazes de aceitar bem a velhice, permanecendo no entanto 

relativamente activos. Foram bem sucedidos na adaptação; sabem como utilizar as 

habilidades que lhe restam e comportam-se de maneira adequada. (...) Envelhecer bem é 

aceitar a velhice como um bem. Para atingir a sabedoria e a serenidade e para inventar 

uma nova maneira de viver, é preciso ter sido capaz de se adaptar, ao longo de toda a 
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vida. Na medida em que se soube viver, também se deve saber e ser capaz de 

envelhecer.” 

 

Um dos importantes factores situacionais, é o meio que envolve o idoso, pois este tem 

que recorrer a todos os meios à sua disposição para controlar o ambiente físico, 

psicológico e social. Berger (1995, pag. 153) considera que “a escolha dos amigos, a 

integração numa rede de apoio, a socialização e a tomada de decisões quanto aos 

défices sensoriais são outras tantas iniciativas válidas para controlar o ambiente e manter 

um óptimo estado de saúde”. 

 

Fernandes (2000, pag. 47) referindo Constança (1993) e diz-nos que “a capacidade do 

idoso para lidar com eficácia relativamente ao meio ambiente, tem como funções detectar, 

interpretar e responder de forma adequada à informação sensorial”. Fernandes (2000) 

diz-nos ainda que, o ambiente deve ser avaliado, quer no domicílio quer em instituições, 

de modo a assegurar que este é saudável e estimulante. Quando o ambiente é 

inadequado e ameaça a integridade do idoso, este pode regredir e o seu estado de saúde 

deteriorar-se de uma forma rápida. 

 

Quando se verifica uma alteração do meio ambiente resultante do aumento das 

incapacidades físicas e psicológicas do idoso e da diminuição dos recursos financeiros do 

agregado familiar, pode considerar-se a hipótese de uma institucionalização em regime 

de internamento convencional ou através das redes de apoio domiciliário ou outras, 

recentemente preconizadas. 
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3. QUALIDADE DE VIDA E ENVELHECIMENTO 

 

 

Nos capítulos anteriores, ficou claro que, é no grupo da população idosa que o 

crescimento é maior, quer em número de pessoas idosas, quer em tempo de sobrevida 

dessas mesmas pessoas. É ao mesmo tempo, o grupo etário onde actualmente se 

detectam mais alterações, quer a nível dos conceitos, quer da forma como este grupo se 

começa a organizar na nossa sociedade, obrigando a mesma a alterações estruturais a 

todos os níveis, inclusive ao nível das questões políticas. 

 

É legítimo que se comecem a reivindicar os direitos dos idosos que até aqui passaram 

perfeitamente despercebidos na nossa sociedade, como é o direito à Qualidade de Vida. 

Segundo Hortelão (2004, pag.131) “O direito à protecção na velhice, como direito 

fundamental a envelhecer com qualidade de vida, passa por uma melhoria das condições 

de vida, encarando a sociedade o envelhecimento não como uma ameaça mas antes 

como um indicador do progresso e do desenvolvimento humano.” 

 

Como tal, justifica-se a nossa preocupação, uma vez que, nem sempre viver muito 

quer dizer viver bem, independentemente do sentido que possa tomar a expressão “viver 

bem”, como sinónimo de qualidade de vida. 

 

Segundo a Organização mundial de Saúde através do Grupo WHOQOL (World Health 

Organization Quality of Life), citado por Fleck (2006, pag. 5), definiu Qualidade de Vida 

como “a percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema 

de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objectivos, expectativas, padrões e 

preocupações.” 

 

Segundo Sousa et al. (2003, pag. 365) citando Victor et al., “a qualidade de vida inclui 

um alargado espectro de áreas da vida. Os modelos da qualidade de vida vão desde a 

satisfação com a vida ou bem-estar social a modelos baseados em conceitos de 

independência, controle, competências sociais e cognitivas.” 

 

Constatamos que o conceito de qualidade de vida é um conceito subjectivo, cultural e 

individual, onde também ele tem sido sujeito a alterações resultantes das modificações da 
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sociedade, que hoje dá valor à noção de maiores ou menores recursos materiais, assim 

como ao valor do direito a “gozar a vida”, (Sousa et al., 2003). 

 

Estes valores eram impensáveis para a maioria dos idosos das anteriores gerações, 

assim como o são ainda hoje para determinadas sociedades onde faltam bens essenciais 

como água potável, comida, higiene e saúde.  

 

Qualidade de vida é um conceito relativamente recente, quando abordado no grupo 

dos idosos. Até agora, entendia-se o envelhecimento como um processo onde a 

deterioração orgânica do idoso tinha o papel principal, inclusivamente ainda hoje são 

feitos estudos, onde é notória a confusão entre diminuição da qualidade de vida com 

diminuição cognitiva e grau de dependência.  

 

Mariz (2003, pag. 42) reforça esta ideia quando diz “Na nossa sociedade, durante 

muito tempo, o envelhecimento foi considerado um fenómeno patológico, resultante do 

desgaste do organismo e da acumulação de sequelas de doenças e de acidentes da 

infância e da idade adulta.” Como tal, poderia alguém com “tantas maleitas” ter qualidade 

de vida? 

 

Felizmente, além da evolução da ciência, os conceitos inerentes ao processo de 

envelhecimento vão-se também aclarando e trazendo novas perspectivas, que nos 

ajudam a tornar mais perceptível e objectivo o conceito de envelhecimento humano.  

 

Mas em qualidade de vida do idoso o assunto não encerra aqui, ou seja, 

independentemente da situação que o idoso tenha vivenciado o importante é o futuro, 

para Mariz (2004, pag. 123) “A qualidade de vida em idosos não depende apenas do 

passado, mesmo que este tenha sido óptimo, depende sobretudo do presente e de um 

horizonte de futuro mesmo que limitado. A qualidade de vida na velhice está associada ao 

conjunto de três condições ou factores, nomeadamente: a ausência de doença, o suporte 

social e o bom funcionamento físico e cognitivo.” 

  

Uma vez que os idosos vivem cada vez mais tempo, impõe-se a necessidade de 

construir uma sociedade inclusa, prolongando a sua integração nessa mesma sociedade 

e na sua família, promovendo acções que permitam prolongar a qualidade de vida neste 

grupo etário. 
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Estas acções devem ser implementadas numa fase precoce da vida do ser humano, 

porque tal como nos afirma Jaques (2003, pag. 15) “Cada pessoa envelhece em função 

da maneira como viveu.”, ou seja, se a pessoa durante a sua vida adquiriu hábitos 

saudáveis de vida, é provável que ao envelhecer, os processos próprios do 

envelhecimento sejam mais bem tolerados pelo indivíduo, reforçando os contributos para 

ampliar a qualidade de vida por todo o período de tempo da sua existência. 

 

O inverso também nos é fácil de constatar, quer pela nossa própria experiência 

profissional e de vida, quer pelos estudos científicos consultados, em que fica claramente 

exposto que os factores de risco até hoje conhecidos, interferem substancialmente no 

aparecimento das doenças crónicas, que hoje em dia mais afectam a população idosa, 

como é o caso da doença coronária.  

 

Apesar disso, segundo Wergowske et al. (2001, pag. 510) “ Factores de risco 

estabelecidos, tais como para doenças cardiovascular e cerebrovascular, podem ser 

drasticamente modificados com intervenções sobre o estilo de vida (…), e a função física 

pode ser melhorada (…). Em acréscimo, pode-se discutir que não é a ausência da 

doença que importa mas a adaptação a ela.”   

 

Este é um conceito que para nós faz bastante sentido, uma vez que pela experiência 

profissional do contacto directo com doentes idosos, portadores de doença coronária, a 

adaptação que cada um individualmente faz ao seu processo de doença, é distinto de 

doente idoso para doente idoso, e está fortemente relacionado com a forma como o idoso 

prevê o seu horizonte de doença, mas também com a forma como o idoso viveu a sua 

vida até aqui, com mais ou menos perdas, com mais ou menos apoio social, e também 

com o perfil psicológico que caracteriza cada pessoa idosa, individualmente. 
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3.1 EXERCÍCIO FÍSICO E HÁBITOS DE VIDA SAUDÁVEIS 

 

 

Sabemos hoje que, hábitos de vida saudáveis são os alicerces para um 

envelhecimento bem sucedido, ou seja, um envelhecimento com boa qualidade de vida, 

em termos de noção de saúde. Estes dois conceitos, hábitos de vida saudáveis e 

qualidade de vida, não são exactamente semelhantes, o primeiro estará mais relacionado 

com a promoção da saúde e a ausência de doenças crónicas na velhice, e o segundo é 

mais abrangente, independentemente da existência ou não de doenças crónicas, a 

qualidade de vida é algo que o idoso percepciona com maior ou menor nível. Embora por 

vezes, um envelhecimento bem sucedido, não seja percepcionado pelo idoso com um 

nível elevado de qualidade de vida, devido aos outros domínios que englobam a noção de 

qualidade de vida poderem estar comprometidos.  

 

Alguns estudos têm sido desenvolvidos no âmbito os efeitos da actividade física em 

idosos, como sendo um dos aspectos mais importantes, a ter em conta nos hábitos de 

vida saudáveis, e sem dúvida alguma que merece toda a nossa atenção. 

 

Carvalho et al. (2003) diz-nos que “Para manter a qualidade de vida e lidar com as 

actividades quotidianas, é importante para o idoso permanecer com a melhor aptidão 

física possível. As actividades diárias, como ir às compras, levantar uma cadeira, vestir-

se, etc, requerem um nível mínimo de força muscular, coordenação, flexibilidade e 

equilíbrio. Neste sentido, para além dos aspectos directamente relacionados com a 

saúde, é hoje entendido como tarefa prioritária o desenvolvimento de competências que 

permitam ao idoso realizar as suas tarefas básicas diárias independentemente do auxílio 

de terceiros”.  

 

Este conceito torna-se bastante importante, quando verificamos que é, cada vez mais 

preconizado, o prolongamento da permanência do idoso no seu domicílio enquanto tal for 

possível, mantendo níveis de satisfação e bem-estar mais elevados, sendo um reforço 

para a manutenção da qualidade de vida. Tal como nos indica Sequeira (2002, pag. 513) 

que, concluiu no seu estudo que “para os idosos inquiridos, o nível de actividade tem 

influência na Satisfação de Vida, sendo os sujeitos com mais actividade que apresentam 

níveis mais elevados de Bem Estar.” 
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Veríssimo (2001, pag. 125) ajuda-nos a clarificar esta ideia quando diz, “ sabendo-se 

que com o prolongamento da vida diminui a capacidade funcional dos vários aparelhos e 

sistemas, aumenta a prevalência das doenças crónicas e é maior a incidência das 

situações agudas, torna-se inevitável elaborar planos que, minimizando esta tendência, 

façam com que para além da quantidade, também a qualidade de vida, seja melhorada.”  

 

Tendo em atenção que a capacidade funcional perdeu alguma performance, o idoso 

que inicia um plano de exercício físico, deve ser orientado para uma avaliação clínica, 

onde lhe será feita uma avaliação geriátrica pormenorizada, no sentido de orientar a 

prática da actividade física adequada às possíveis limitações que o idoso possa 

apresentar. 

   

Segundo Ermida (2000, pag. 100) “ O início ou o reinício da prática do exercício físico, 

pelo idoso, deve ser sempre precedido de exame clínico completo, visando detectar as 

diminuições e avaliar as capacidades restantes, no sentido de determinar a sua aptidão e 

estabelecer um programa de trabalho adequado e realista, condição necessária à 

aceitação e persistência do idoso no programa estabelecido.”  

 

A actividade física deve ser adaptada às condições físicas, sociais e intelectuais de 

cada idoso, compreendemos que para um idoso que nunca praticou qualquer exercício 

físico durante toda a sua vida, poderá, de alguma forma, ser traumático quer a nível físico 

ou psicológico, quando esta noção não seja contemplada. Veríssimo (2001, pag. 126) 

alerta para o facto de, nem sempre o exercício físico ser benéfico para o idoso, assim diz-

nos que “O exercício físico inadequado encerra malefícios, cujas consequências poderão 

ser mais nefastas nestes grupos do que nas idades mais jovens.”  

 

É obvio que não se pretende com isto que o idoso atinja um perfil de actividade física 

comparada a um desportista, mas sim que adquira níveis de capacidade funcional que lhe 

permita ser capaz de prolongar pelo maior período de tempo possível, competências para 

desenvolver ao seu ritmo, as actividades do seu dia-a-dia com a menor ajuda de terceiros 

possível, favorecendo assim a independência e autonomia do idoso.  

 

Lee (2002, pag. 17) tendo consciência de que o inicio da actividade física para 

indivíduos tendencialmente sedentários, pode implicar o abandono da mesma, diz que “É 
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provável que a actividade física de intensidade moderada seja mais exequível e 

sustentável do que o exercício vigoroso para indivíduos sedentários. Portanto, pensamos 

que a actividade de intensidade moderada durante pelo menos 10 a 15 minutos de 

duração deve ser promovida nas pessoas relutantes ao exercício, dado que representa 

um objectivo mais realista.” 

 

Não querendo fazer regra geral, até porque segundo Ermida (2006) “cada idoso é um 

idoso”, Veríssimo (2006) orienta-nos quanto às características do exercício físico para 

idosos dizendo que deve ter uma frequência de 3 a 5 sessões por semana, com duração 

de 30 a 60 minutos e intensidade de 60 a 80% da frequência cardíaca máxima, 

salientando que a duração do exercício físico deve ser inversamente proporcional à 

intensidade. Para calcular a frequência cardíaca máxima utiliza-se a formula: FCMx = 220 

– idade.  

 

Veríssimo (2006) recomenda ainda algumas das actividades físicas mais direccionadas 

para serem praticadas pelos idosos como a marcha, a natação, o remo, a corrida, o 

ciclismo, a ginástica, o golfe e a dança, de acordo com os gostos, preferências e aptidões 

de cada idoso. O exercício aeróbio moderado é o tipo de exercício mais indicado para a 

população idosa. 

 

Salientamos que além dos ganhos em termos da componente física que está inerente 

à prática destas actividades, há os ganhos em termos psicológicos e relacionais bastante 

importantes nesta fase da vida, ajudando assim a reduzir a solidão, a sensação de 

inutilidade e a aumentar os contactos sociais.  

 

São muito variados os benefícios que a actividade física pode trazer à qualidade de 

vida do idoso dos quais nós pretendemos dar maior relevo aos ganhos em termos de 

prevenção ou reabilitação da doença coronária, recorremo-nos de Veríssimo (2001, 

pag.126) para, de uma forma resumida, orientar a nossa exposição no sentido da 

prevenção da doença coronária no idoso, uma vez que “ os idosos que aumentam a sua 

actividade física reduzem rapidamente os vários factores de risco para o nível daqueles 

que já têm esse comportamento há vários anos.”, além de que, o mesmo autor analisando 

um estudo de treino aeróbico de baixa e moderada intensidade em mulheres idosas, 

refere que, “ avaliando a diminuição do risco coronário em idosos,  concluiu que o 
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exercício físico, mesmo de nível modesto, se associava a uma melhoria significativa de 

perfil lipídico.” 

Por outro lado, a intensificação do exercício físico traz melhorias acrescidas, uma vez 

que, Carlsson (2001, pag. 41) esclarece esta ideia dizendo que, “Entre os adultos idosos 

que fazem exercício físico regularmente, os que têm regimes de exercício mais intensos 

apresentam níveis de HDL significativamente mais elevados, níveis de triglicéridos mais 

baixos e razões de colesterol total/HDL-colesterol mais baixas do que os que praticam 

regimes menos intensos. Os programas de treino de exercício melhoram os perfis de 

lipoproteinas nos homens e nas mulheres mais idosos, incluindo os com mais de 75 anos” 

 

Veríssimo (2001, pag. 130) refere que, já em 1992 “uma revisão da literatura (…) 

mostrava que a população fisicamente activa sofria menos de doença coronária do que a 

população sedentária, e quando esta surgia era menos severa e aparecia em idades mais 

tardias.” 

 

Pelo que foi exposto, é nítida a importância do exercício físico em grupos de idosos 

face à doença coronária, uma vez que está provado por estudos científicos e pela nossa 

prática profissional que o factor de risco com maior peso na doença coronária no idoso é 

a dislipidémia, sendo um dos factores de risco modificáveis, que através de mudanças de 

comportamentos que incluem alterações do regime alimentar, perda de peso e exercício 

físico poderemos obter ganhos significativos em termos de qualidade de vida dos idosos.  

 

Faz então sentido analisar com mais pormenor os efeitos da actividade física sobre o 

envelhecimento. Veríssimo (2001, pag. 128) diz-nos que:  

“É actualmente aceite que a actividade física regular e adequada à capacidade do 

idoso contraria o efeito do envelhecimento, quer a nível físico, quer a nível psíquico, 

sendo os aparelhos cardiovascular, respiratório, locomotor e neurológico, os mais 

beneficiados. (…) No aparelho cardiovascular, o exercício físico provoca diminuição da 

frequência cardíaca, aumento do débito cardíaco e diminuição da pressão arterial, o que 

na prática se traduz por melhor tolerância ao esforço assim como melhor perfusão 

coronária, cerebral e periférica (…); no aparelho respiratório verifica-se melhoria do 

trabalho dos músculos da respiração, da elasticidade da caixa torácica, da ventilação, 

principalmente através da repermeabilização das bases, e da alvéolo-capilar traduzindo-

se em melhoria dos parâmetros espirométricos e, consequentemente numa melhor 

oxigenação dos tecidos (…); em relação ao aparelho locomotor, o exercício físico 
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promove a fixação do cálcio ao osso, opondo-se assim à progressão da osteoporose (…), 

previne a rigidez articular e mantém a massa e a força musculares, (…); a nível 

neurológico previne a perda de coordenação neuro-muscular, (…); também as funções 

intelectuais parecem beneficiar com o exercício físico, tendo sido demonstrado que as 

funções cognitivas, como o tempo de reacção a estímulos, a memória, a inteligência e a 

atenção, melhoram com o aumento da capacidade física (…).”  

 

Sabemos que, independentemente de existir ou não um programa de actividade física 

perfeitamente orientado para grupos de idosos, a maioria dos idosos da nossa sociedade 

que residem no seu domicílio, mantêm um nível de actividade física perfeitamente 

adequado, uma vez que as actividades domésticas, agrícolas, tratamento e cuidado de 

animais, acompanhamento de netos, voluntariado para com os vizinhos e familiares, 

caminhadas para actividades religiosas e outras, ocupam ainda um papel muito 

importante no combate ao sedentarismo que muito estereotipadamente caracteriza a 

população idosa. 

 

Temos consciência que modificar comportamentos nesta fase da vida não é fácil, 

principalmente porque os idosos acreditam convictamente em todos os preceitos que a 

vida lhes foi ensinando, como é o caso do ditado popular que afirmava “gordura é 

formosura”; realmente este conceito era verdadeiro no tempo em que se sofria demasiado 

por subnutrição devida às guerras e à pobreza que assolavam a nossa sociedade, na 

época em que os idosos de hoje eram ainda crianças.  

 

Por outro lado, o idoso não percepciona, à partida, resultados claros das medidas 

implementadas no sentido de criar hábitos de vida saudáveis. Para Paul (2006) os idosos 

só dão importância às coisas que eles realmente valorizam de forma concreta e que lhes 

poderá trazer alguma utilidade. A mesma autora (2006, pag. 14) afirma que “ A 

comprovar-se, esta teoria tem implicações profundas no que concerne o tipo e 

planeamento de intervenções dos técnicos de saúde no sentido de mudar estilos de vida, 

seja no campo da alimentação, seja do exercício físico, das pessoas idosas.” 

 

Veríssimo (2006) dá-nos alguns conselhos práticos que podem de alguma forma 

motivar os idosos para a prática de exercício físico:  

 Ser capaz de conversar durante o exercício, 

 Ter a sensação de que pode continuar por mais tempo sem sacrifício, 
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 Fazer alguns minutos de aquecimento antes do exercício e de arrefecimento 

depois do exercício, 

 Começar com intensidade baixa aumentando depois progressivamente, 

 Preferir maior quantidade em vez de maior intensidade, 

 Parar ao mínimo sinal de alarme (visão turva, fraqueza, cefaleias, dispneia, tontura 

ou dor torácica), 

 Não praticar desporto de competição, 

 Evitar desportos de contacto, 

 Fazer um exame médico antes de iniciar a prática desportiva, repetindo-o depois 

periodicamente.  

 

Mas os hábitos de vida saudáveis não dizem exclusivamente respeito à actividade 

física, embora a literatura lhe dê um enfoque quase exclusivo, existem outros aspectos da 

vida do idoso que merecem igualmente a nossa atenção, quando o assunto é abordado 

em termos de saúde geriátrica.  

 

A razão para este facto, talvez seja, por ser a componente dos hábitos saudáveis, 

onde os resultados serão mais evidentes e com maior adesão por parte dos idosos 

quando se trata de estudos científicos, e pelo facto de ser mais fácil de estabelecer uma 

relação de causa-efeito entre actividade física e saúde geriátrica. 

 

É claro que não é a partir dos 65 anos que a pessoa passa a ter cuidados específicos 

de hábitos de vida saudáveis, deve tê-los, ao longo de toda a sua vida, além da actividade 

física, hábitos como não fumar e não consumir outros produtos viciantes, ingerir bebidas 

alcoólicas com moderação, ter uma alimentação de acordo com as quantidades e 

variedades preconizadas pela roda dos alimentos, e procurar evitar agressões e 

traumatismos físicos e psicológicos promovendo a integridade do organismo. Estes 

cuidados devem estar na lista das preocupações de todos os indivíduos em idades jovens 

e continuar pela vida fora, até à velhice. 

 

Bluestein (2005, pag. 25) refere que “os adultos que são fisicamente activos, que 

ingerem uma dieta saudável, que não fumam e que praticam outros comportamentos 

saudáveis reduzem o seu risco de doença crónica. Eles apresentam igualmente metade 

da taxa de incapacidade do que os que não praticam um estilo de vida saudável.” 
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A forma como nos alimentamos tem um papel extremamente importante na prevenção 

da doença coronária, segundo Bluestein (2005, pag. 28) “as pessoas que consomem 

dietas com um baixo teor em gorduras, em gorduras saturadas, em ácidos gordos trans e 

em colesterol e com um teor elevado em frutas, vegetais e produtos com cereais integrais 

contendo fibra apresentam taxas mais baixas de morbilidade e mortalidade devido a 

doença coronária (…)”.  

 

A alimentação que hoje se utiliza na nossa sociedade irá trazer malefícios graves em 

termos de qualidade de vida das novas gerações; todos os dias a comunicação social, 

com maior ou menor interesse publicitário, alerta para o facto de que, futuramente, 

passamos a ter filhos com menor esperança de vida que os pais, devido a erros graves 

da alimentação que hoje em dia é muito rica em lipídos e muito calórica, o que 

inevitavelmente, trará obesidade, diabetes e dislipidémia, e consequentemente doença 

cardiovascular, que já é a uma das principais causa de mortes no grupo populacional dos 

idosos. 

  

A adopção de hábitos de vida saudáveis, passa em larga escala, pela mudança de 

comportamentos por parte de todos os indivíduos sem esquecer os idosos, área em que 

os técnicos de saúde, nomeadamente os enfermeiros, têm um papel de clara relevância, 

não só pela formação que estes profissionais possuem, em termos de prevenção primária 

e secundária das doenças crónicas resultantes dos maus hábitos de vida, mas também 

pela relação de proximidade face à população em geral e particularmente ao idoso, quer 

em regime de cuidados comunitários ou hospitalares.  
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4. O IDOSO E A DOENÇA CORONÁRIA 

 

 

Não nos parece difícil justificar o tema do nosso trabalho, basta abrir um qualquer 

documento que aborde doença coronária e somos imediatamente impelidos para o 

grande impacto que as taxas de morbilidade e mortalidade da doença coronária atingem 

na nossa sociedade essencialmente na população idosa.  

 

O envelhecimento da população e o aumento da esperança de vida leva ao aumento 

de doenças crónicas, nomeadamente da doença coronária. Esta doença juntamente com 

as doenças cerebrovasculares, ocupa o primeiro lugar da lista de causas de morte em 

Portugal. 

 

Segundo a Direcção-Geral da Saúde (2006, pag. 5) “As doenças cardiovasculares, 

nomeadamente os AVC (Acidente Vascular Cerebral) e a DC (Doença Coronária) ou DIC 

(Doença Isquémica do Coração), são a principal causa de mortalidade em Portugal, tal 

como se verifica em muitos países ocidentais, sendo considerada, no entanto, das mais 

elevadas da Europa e do Mundo. Estas doenças são responsáveis por perto de 50% das 

mortes ocorridas em 1999, 42 998 num total de 100 252 mortes, contando-se, também, 

entre as principais causas de mortalidade, invalidez e anos potenciais de vida perdidos na 

população portuguesa.” 

 

O envelhecimento traz maior vulnerabilidade e gravidade para a doença coronária, 

devido ao processo natural de deterioração das estruturas orgânicas característico do 

envelhecimento, a que se juntam com os factores de risco que possam existir. 

Inevitavelmente acrescem os custos relativos ao tratamento com esta população doente, 

prolongam-se internamentos hospitalares por complicações que advém da própria 

hospitalização, em suma, delapida-se a tão desejada e preconizada qualidade de vida do 

idoso.  

 

Abreu (2003, pag. 45) diz-nos que “60% dos enfartes do miocárdio ocorrem depois dos 

65 anos. (…) Nos doentes idosos os enfartes são mais graves, mais complicados, têm 

maior mortalidade e requerem internamentos de maior duração.”  
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Segundo Negrão (2004, pag. 5) “No grupo etário dos 75 e mais anos, o aparecimento 

da insuficiência cardíaca como causa de morte vem mostrar que a doença coronária, se 

não mata quando surge, deixa sequelas que reduzem a esperança de vida e a qualidade 

de vida.”  

 

Podemos afirmar que neste grupo populacional dos idosos, a doença coronária 

reveste-se de uma importância capital, quer pela elevada mortalidade que lhe está 

associada, quer, no caso de sobreviverem ao enfarte, pela diminuição significativa da 

esperança de vida e as implicações que lhe estão inerentes em termos de qualidade de 

vida. 

 

O grau de incapacidade funcional e as taxas de mortalidade associadas à doença 

coronária, contribuíram decisivamente para a forma como é encarada nos dias de hoje, já 

que as sequelas físicas e psicológicas que dela resultam determinam alterações 

significativas no seio da vida pessoal, familiar, profissional e social. 

 

Não faz sentido falar em doença coronária sem primeiro especificar um pouco da 

estrutura e funcionamento do coração, para tal tentaremos abordar o tema de forma 

simples para não tornar muito fastidiosa a leitura. Utilizaremos basicamente um 

documento orientado para a divulgação e tratamento da doença coronária, segundo o 

método de Angioplastia Coronária – “Passaporte para a Vida” elaborado pelo Grupo de 

Estudos de Hemodinâmica e Cardiologia de Intervenção da Sociedade Portuguesa de 

Cardiologia de 2003, o manual de Anatomia e Fisiologia Humana elabora do pelo 

Professor Armando Simões de Carvalho e a obra de Rod R.Seeley et al., intitulada 

“Anatomia e Fisiologia”.  

 

Tendo em conta que este estudo é bastante específico e de análise bastante exigente, 

utilizamos também em alguns pontos de maior sensibilidade, obras como o Oxford 

Tratado de Medicina Interna, Diagnóstico e Terapêutica em Medicina Interna e 

Enfermagem em Cuidados Intensivos. Além da importância e do rigor científico das obras 

agora apresentadas e dos restantes documentos consultados e referidos na bibliografia, é 

ainda de salientar que grande parte dos conceitos aqui apresentados é utilizada na 

prática profissional diária da autora. 
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O próximo capitulo – Aspectos Estruturais do Coração -  e o seguinte - Artérias 

Coronárias e Envelhecimento - , estão intimamente relacionados, mas por questões 

metodológicas parece fazer sentido separá-los, embora a sua elaboração tenha por base 

os mesmos documentos citados nos parágrafos anteriores. 

 

 

4.1 ASPECTOS ESTRUTURAIS DO CORAÇÃO 

 

 

O coração é um órgão constituído na sua maior parte por músculo, chamado músculo 

cardíaco ou miocárdio. Tem no seu interior quatro cavidades: duas aurículas (direita e 

esquerda) e dois ventrículos (direito e esquerdo). Estas cavidades enchem-se e 

esvaziam-se de sangue, por movimentos alternados de relaxamento e contracção do 

músculo cardíaco. O coração tem a capacidade de propulsionar em repouso, cerca de 

7200 litros de sangue por dia. Tal como nos diz Simões de Carvalho “ o Coração é um 

órgão musculoso e oco, que desempenha as funções de uma bomba aspirante – 

premente.”  

 

O comando de toda a actividade cardíaca é feito por uma estrutura chamada nódulo 

sinusal, que está ligado a um sistema eléctrico que percorre as paredes do coração e faz 

a sincronização de todo o funcionamento cardíaco. 

 

O sangue circula sempre na mesma direcção devido à existência de quatro válvulas 

reguladoras no interior do coração. Estas válvulas abrem-se para deixar passar o sangue 

das aurículas para os ventrículos, mas fecham-se de seguida para que o sangue não 

possa voltar em sentido inverso.  

  

As válvulas cardíacas denominam-se por tricúspide a que separa a aurícula direita do 

ventrículo direito, e bicúspide ou mitral a que separa a aurícula esquerda do ventrículo 

esquerdo. Cada ventrículo comunica também com a sua artéria, assim à saída do 

ventrículo direito temos a válvula pulmonar, que comunica com o tronco pulmonar e que 

transporta o sangue do ventrículo direito para os pulmões.  
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Por último, mas com grande importância funcional, surge a válvula aórtica que separa 

o ventrículo esquerdo da artéria aorta, esta última tem como função transportar o sangue 

do ventrículo esquerdo para o corpo. 

 

Veias de grande calibre transportam o sangue para o coração. A veia cava superior e 

inferior transportam o sangue do corpo para a aurícula direita e quatro veias pulmonares 

transportam o sangue dos pulmões para a aurícula esquerda. 

 

Na base da válvula aórtica nascem a artéria coronária direita, normalmente mais 

pequena que a esquerda, que irriga a parte direita do coração e a artéria coronária 

esquerda que irriga a parte esquerda do coração. Por sua vez, a artéria coronária 

esquerda denominada como artéria descendente anterior, fornece sangue para a maior 

parte da zona anterior do coração, e ramifica-se em ramo marginal, que fornece sangue à 

parte lateral do ventrículo esquerdo, e ramo circunflexo, que irriga a maior parte da 

parede posterior do coração.  

 

As artérias coronárias nascem na base da aorta imediatamente após a válvula aórtica 

e percorrem todo o coração, subdividindo-se em arteríolas e subsequentemente em 

capilares e são as responsáveis pela irrigação sanguínea do miocárdio. As veias 

coronárias fazem a circulação cardíaca no sentido contrário, partindo do interior das 

paredes do coração das células miocárdicas, para o seu exterior, permitindo assim o 

retorno venoso cardíaco. 

 

O coração é o órgão responsável pelo bombeamento de sangue para todo o 

organismo. Por se tratar de um músculo em contínua actividade, as suas exigências 

metabólicas também são elevadas, como tal, a diminuição ou cessação do fluxo de 

irrigação sanguínea ao miocárdio, implica a ocorrência de isquémia do miocárdio, por 

oclusão das artérias coronárias.  

 

A ausência da circulação coronária, quer transitória ou quer definitiva, acarreta sempre 

interferência no normal funcionamento do coração, com maior ou menor gravidade, 

podendo ir de uma situação assintomática a uma situação de morte súbita. 
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4.2 ARTÉRIAS CORONÁRIAS E ENVELHECIMENTO 

 

O envelhecimento biológico, como tal não patológico, engloba em si mesmo alterações 

quer de natureza morfológica quer de natureza funcional, que só por si acarretam 

modificações fisiológicas no organismo da pessoa idosa, provocando-lhe sinais e 

sintomas que muitas vezes são confundidos com patologias cardíacas. 

 

Para Ermida (2006) as alterações morfológicas do coração, englobam o aumento da 

espessura da parede cardíaca, a dilatação auricular, a esclerose valvular, e a esclerose 

vascular. Quanto às alterações funcionais do coração, o mesmo autor considera o 

aumento da rigidez dos grandes vasos, o aumento da resistência periférica, a diminuição 

da elasticidade e contractilidade cardíacas, a diminuição da reserva cardíaca, a 

diminuição da sensibilidade dos baro-receptores, a diminuição da velocidade do 

enchimento diastólico, a diminuição da energia de contracção, a diminuição do débito 

cardíaco e a diminuição do consumo de oxigénio. 

 

Normalmente num indivíduo jovem e sem patologia coronária, as paredes internas das 

artérias coronárias são normalmente lisas e elásticas, para que seja possível a livre 

passagem de sangue através das mesmas até ao miocárdio. No entanto com o passar 

dos anos, com as alterações morfológicas e funcionais do coração, e com a contribuição 

de vários factores de risco, podem-se formar placas ateroscleróticas nas paredes internas 

das artérias, denominadas por placas de ateroma. Este processo é denominado por 

aterosclerose.  

 

A doença das artérias coronárias é habitualmente de origem aterosclerótica, embora 

em algumas situações possa ser de outra etiologia, tais como malformações, angina de 

prinzmetal, pontes miocárdicas, artrite coronária, lesões coronárias induzidas por 

radiações, e outras.  

 

As placas de ateroma são de consistência dura e constituídas essencialmente por 

lipídos e cálcio, aos quais se associam outros componentes sanguíneos como a fibrina, o 

colagénio e outros. Os depósitos de gordura formam-se gradualmente e desenvolvem-se 

na sua maioria nos grandes ramos das duas artérias coronárias principais, coronária 

direita e coronária esquerda. 
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À medida que as placas de ateroma vão aumentando de tamanho e irregularidade, 

tornam mais difícil a passagem do sangue, ao mesmo tempo as artérias vão perdendo a 

elasticidade. Inevitavelmente, a deficiente irrigação vai provocar carência de nutrientes e 

oxigénio a nível celular, originando a consequente isquémia miocárdica, denominada por 

angina de peito. 

 

Este mecanismo pode ocorrer em qualquer artéria e dependendo do local onde a placa 

ateromatosa se forme (por exemplo nas artérias carótidas), com o crescimento da placa 

para dentro do lúmen do vaso sanguíneo, por vezes, ocorre a fragmentação da mesma 

com a libertação de pequenos pedaços, que podem viajar através da corrente sanguínea 

e obstruir outras artérias, como por exemplo artérias cerebrais, que frequentemente 

provocam acidentes vasculares cerebrais de origem embólica. Quando o crescimento da 

placa de ateroma fragiliza a parede das artérias no sentido exterior do vaso, as artérias 

tornam-se distendidas e sujeitas a ruptura, originando um processo aneurismático. 

 

Uma placa é considerada vulnerável quando apresenta risco de ruptura (placa 

imatura), quando a placa apresenta uma cápsula espessa torna-se menos propensa a 

ruptura (placa matura). 

  

A partir de dado momento pode surgir obstrução total à passagem de sangue na 

artéria afectada, geralmente pela formação de um coágulo de sangue em cima da placa 

de aterosclerose, denominado por trombo, e que resulta da agregação das plaquetas no 

local da ruptura. O tecido muscular deixam de receber sangue e morre, ocorrendo o 

enfarte do miocárdio. 

 

Segundo Décourt et al. (1994, pag. 129) “ Como condições habituais de 

envelhecimento ocorrem perdas de tecido elástico e aumento de colágeneo na parede 

vascular. Este acumula-se na zona subendotelial e particularmente em trechos proximais 

das artérias. A lâmina elástica interna torna-se mais delgada e desorganizada. 

Eventualmente, ocorrem depósitos de lipídos e espessamento da túnica média. Uma 

alteração significativa é a calcificação das artérias epicárdicas observada com frequência 

em indivíduos muito idosos. Pode atingir o tronco coronário e as três grandes artérias, 

ocupando, em geral, a metade proximal dos vasos.” 
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O processo de patologia isquémica coronária, sucintamente aqui descrito, caracteriza a 

forma como a doença das artérias coronárias de um indivíduo progride. Abrange 

localização e gravidade diferente de pessoa para pessoa e consequentemente, maior ou 

menor risco de complicações, que no idoso, devido ao processo natural de 

envelhecimento e às doenças concomitantes, implica dificuldades acrescidas no 

tratamento da doença coronária e na reabilitação cardíaca. 

  

Para Tresch et al. (2002, pag. 347) “ as pessoas idosas são afectadas por 

modificações cardiovasculares devidas ao envelhecimento normal. Estas modificações 

cardiovasculares do envelhecimento normalmente afectam a função global de uma 

pessoa apenas de uma forma mínima. Entretanto, quando a doença cardiovascular está 

presente, as modificações do envelhecimento acentuam o efeito nocivo da doença e 

tornam a compensação mais difícil para os pacientes idosos.” 

 

Devemos ter em atenção que, muitas vezes, se confundem alterações características 

do envelhecimento em desfavor de um processo patológico grave. Pasini et al. (1994, 

pag. 133) refere que “A aterosclerose coronariana, no entanto, não é uma característica 

inevitável da idade e não pode ser confundida com alterações estruturais próprias do 

envelhecimento.”  

 

O idoso por se apresentar algo fragilizado por doenças concomitantes ou por outras 

razões, não exerce poder de se manifestar tão prontamente como um indivíduo jovem, 

que mais facilmente exerce o seu direito de manifestação sintomática. Por outro lado, 

temos consciência de que a discriminação do doente coronário idoso pode ocorrer, 

mesmo que inconscientemente, devido a toda a problemática que envolve o idoso doente 

e mais especificamente, o idoso hospitalizado. 

 

Pensamos que, o grande responsável pela elevada taxa de mortalidade e morbilidade 

que a doença coronária tem no idoso, é sem duvida alguma, o aumento da esperança de 

vida associada aos maus hábitos de vida que o idoso se expôs ao longo de toda a sua 

vida, que aumentam muito o risco de doença cardiovascular, embora tenha também 

bastante relevância a existência ou não de história familiar de doença coronária. 

 

Estudos mostram que mesmo em idades jovens, quando sujeitos a autópsia, a doença 

coronária está presente, embora ainda não se tivesse manifestado, o facto de viver 
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durante mais anos, vem tornar a doença manifestamente visível, quer em casos de morte 

súbita, que são atribuídos em grande número a causas cardíacas nomeadamente 

coronárias, quer pelo surgimento de sintomatologia isquémica. 

 

Esta ideia torna-se mais clara quando Tresch et al. (2002, pag. 348) no diz que “Os 

estudos de autópsia demonstram que aproximadamente 70% das pessoas entre 70 e 80 

anos tem aterosclerose coronariana. Os achados das autópsias podem ser coincidentes 

com a doença, que tem sido clinicamente silenciosa durante o tempo de vida da pessoa.” 

 

É sabido que os factores de risco cardiovascular são situações que podem facilitar e 

tornar mais rápido o desenvolvimento de aterosclerose e que precedem por muitos anos o 

aparecimento de doença cardiovascular. Se for possível detectar e modificar 

precocemente estes factores, reduz-se substancialmente as hipóteses de 

desenvolvimento de doença, ou pelo menos atrasa-se o seu início, como preconiza a 

Direcção Geral de Saúde através do Programa Nacional de Prevenção e Controlo das 

Doenças Cardiovasculares. 

 

São já bem conhecidos e estudados os factores de risco da doença coronária, os quais 

passamos a enumerar. De acordo com o “Passaporte para a Vida” por nos parecer a 

fonte mais abrangente: 

 Hipertensão arterial, 

 Tabaco, 

 Dislipidémia, 

 Stress, 

 Sedentarismo, 

 Diabetes, 

 Obesidade, 

 Idade, 

 Sexo masculino, 

 Hereditariedade, 

 e sexo feminino após menopausa. 

 

É frequente encontrar pessoas com vários factores de risco em simultâneo, sendo que 

é típico a junção de grupos de factores de risco como que associados uns aos outros. 

Estamos a falar nomeadamente da obesidade, dislipidémia, sedentarismo e diabetes, 
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alguns dos quais também com história familiar de doença coronária. Escusado será dizer 

que teoricamente, quantos mais factores de risco existirem, maior é a probabilidade de 

desenvolver doença coronária. 

 

No entanto, muitos dos factores de risco enumerados podem ser modificáveis, como 

por exemplo o abandono do tabaco, que na sociedade actual ainda tem grande peso em 

termos de factores de risco, apesar de todas as campanhas que, quer entidades públicas 

quer entidades privadas, tem vindo a desenvolver. Em contrapartida, felizmente, parece 

haver maior abertura para combater o sedentarismo através da prática de caminhadas, 

que por todo o pais tem tido bastante aceitação por parte da população em geral.  

 

Além dos factores de risco enumerados anteriormente, Casado (2002)) refere que, nos 

últimos anos estão a surgir publicações que apontam para a existência de outros 

possíveis factores de risco para a doença coronária, no entanto, estes estão ainda pouco 

estudados na população idosa. Casado (2002, pag. 23) enumera alguns desses novos 

marcadores como “ a homocisteina, a proteína c reactiva, factores hemostáticos, 

hiperinsulinémia, e a lipoproteina.”  

 

Estatisticamente é nítida a diferença significativa a favor dos homens, quanto ao 

número de doentes idosos com doença coronária, as mulheres até determinada idade, 

estão protegidas pelas suas hormonas, pelos estrogéneos, mas quando ocorre a 

menopausa, a diminuição abrupta dos níveis séricos das hormonas femininas, acelera o 

processo de aterosclerose. É por esta razão que a mulher surge com sintomatologia 

coronária em idades mais avançadas do que o homem, ao mesmo tempo que surge com 

maior gravidade.   

 

Segundo Tresch et al. (2002, pag. 348) “As estatísticas mostram que a maioria dos 

enfartes miocárdicos em mulheres ocorre após a menopausa, e a morte associada a 

enfarte do miocárdio inicial é significativamente maior em mulheres do que em homens.” 

 

Independentemente do doente ser homem ou mulher, ser jovem ou idoso, a isquémia 

miocárdica exige da parte dos profissionais de saúde e dos serviços de saúde uma pronta 

assistência médica, porque é uma situação de clara emergência médica, em que há 

elevado risco de mortalidade e acarreta para o doente bastante sofrimento físico pelas 

dores e alterações neurovegetativas características da deficiente irrigação miocárdica, e 
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sofrimento psicológico pela grande carga de ansiedade e pela sensação de morte 

iminente vivenciada pelo doente, em situação de enfarte agudo do miocárdio ou de 

angina instável.  

 

A principal manifestação de que o miocárdio está em sofrimento é o aparecimento 

súbito de dor retroesternal em forma de opressão, muitas vezes irradiada para o pescoço 

e ombros, de duração variável, acompanhada de palidez, sudorese, taquipneia, náuseas 

e/ou vómitos e astenia.  

 

No idoso o quadro clínico é muitas vezes atípico. Tal como menciona Pasini (1994, 

pag. 134) “ No idoso, nem sempre é fácil definir o tipo de angina e às vezes torna-se difícil 

o próprio diagnóstico de isquémia miocárdica. A dor geralmente é de menor intensidade, 

nem sempre é em opressão, podendo ser referida como mal-estar epigástrico ou torácico 

acompanhado de tontura, dispneia, sudorese, náuseas e vómitos, que podem ser 

confundidos com processos digestivos, pulmonares ou osteoarticulares.” 

 

Tresch et al. (2002, pag. 350) refere que “Numerosos estudos constataram que em vez 

da dor no peito, os pacientes mais idosos queixam-se mais intensamente de dispneia ou 

apresentam sintomas vagos de confusão, dor abdominal ou fraqueza generalizada no 

momento do enfarte agudo do miocárdio.”  

 

Estas manifestações atípicas, características do idoso doente coronário, podem 

camuflar uma situação de extrema gravidade e devem-se essencialmente a dois factores; 

o facto do idoso ser alvo de alterações das terminações nervosas no tecido miocárdico 

que fazem com que o limiar da dor seja mais elevado, e por outro lado, o facto dos idosos 

fazerem menor esforço físico, de tal modo que o limiar da dor não é alcançado. Assim 

sendo, é possível a ocorrência de episódios de isquémia miocárdica assintomática no 

idoso.   

 

Cabe aos profissionais de saúde, nomeadamente aos profissionais de enfermagem, 

terem a noção clara das manifestações atípicas que podem ocorrer no idoso aquando do 

EAM (Enfarte Agudo do Miocárdio), uma vez que estes profissionais são eleitos em 

termos de proximidade do doente. A detecção de sinais de sofrimento miocárdico, por 

parte dos profissionais de saúde, pode fazer a diferença entre o idoso ser ou não tratado, 

ser ou não ser salvo, e ainda, de recuperar ou não bons níveis de qualidade de vida. 
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5. ANGIOPLASTIA CORONÁRIA NA VELHICE  

 

 

A angioplastia coronária é uma forma de tratamento intra-coronário, que permite a 

desobstrução do vaso sanguíneo em que ocorreu a obstrução à passagem do sangue. 

Segundo Guardado (2007) “Angioplastia, é um termo formado a partir das palavras 

gregas aggeîon (vaso) + plásso (modelar) e do sufixo – ia. Significa, genericamente, 

recanalização de um vaso sanguíneo por meio operatório ou técnica não cirúrgica.” 

 

O Grupo de Estudos de Hemodinâmica e Cardiologia de Intervenção da Sociedade de 

Cardiologia (2003, pag.7) diz-nos que “O objectivo da angioplastia é desobstruir as 

artérias coronárias, através da passagem de um cateter dentro das artérias. A insuflação 

de um balão no sítio do estreitamento é a técnica mais utilizada. (…) Depois da 

angioplastia o sangue fluí mais facilmente no interior da artéria.”  

 

Este procedimento tem como precedente o cateterismo cardíaco com finalidade 

diagnóstica. Consiste na colocação de um cateter com características “morfológicas” 

adaptáveis ao vaso que se pretende cateterizar, numa artéria ou numa veia, conforme o 

local anatómico que se pretende conhecer, com ajuda de um introdutor arterial ou venoso 

especifico, que abre caminho para a introdução do referido cateter em meio intra-luminal.  

 

Este exame decorre em condições hospitalares assépticas, realizado por profissionais 

de saúde altamente formados e treinados, nomeadamente por médicos cardiologistas de 

intervenção, enfermeiros e técnicos de diagnóstico e terapêutica. Este procedimento é 

precedido da preparação do local da punção através de tricotomia, de desinfecção e 

administração subcutânea de anestésico local. 

 

A abordagem para cateterização arterial é realizada habitualmente pela artéria femural 

direita ou esquerda, ou pela artéria radial direita, por uma questão da disposição dos 

equipamentos disponíveis na sala de hemodinâmica. 

 

Após a colocação da ponta distal do cateter (com auxilio do guia) no local anatómico a 

ser estudado, o médico, procede à injecção de produto de contraste radiológico, e com 

uma câmara de raios x é feita uma gravação em filme onde fica registado o fluxo 
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sanguíneo, a localização exacta e a gravidade das obstruções nas artérias coronárias que 

estamos a estudar. (Grupo de Estudos de Hemodinâmica e Cardiologia de Intervenção da 

Sociedade Portuguesa de Cardiologia, 2003). 

 

Segundo Guardado (2007) o cateterismo cardíaco  

“deve o seu nome a Claude Bernard, que realizou em 1844 as primeiras experiências, 

porém trabalhando com animais. (…). Em 1930 o raio x já possibilitava a visualização de 

todos os sistemas do corpo humano. (…). A visualização do coração vivo só foi 

conseguida no final de 1920, com a introdução do cateterismo. O primeiro cateterismo 

cardíaco no homem “vivo” ocorreu em 1929, quando depois de praticar com cadáveres, 

Werner Forssmann, um cirurgião alemão, introduziu um cateter de 30 cm de comprimento 

no seu próprio corpo e obteve imagens fluoroscópicas (uma tela de material fluorescente, 

empregada em radioscopia para tornar visível o feixe de raios x que atravessa o corpo 

examinado) do coração. Este feito, levou ao seu imediato despedimento! Mais tarde, em 

1956, este homem, receberia o prémio Nobel da Medicina, pela sua audácia, coragem e 

por ter efectuado um exame que revolucionaria toda a cardiologia do futuro. (…). Em 

1958, Mason Sones, Cardiologista Pediátrico da Cleveland Clínic nos EUA, injectou 

acidentalmente 50 cm3 de contraste na artéria coronária direita, sem consequências, 

tendo em 1959 efectuado a primeira coronariografia. (…). Em 1964 Charles Dotter, 

Radiologista da Universidade de Oregon, em Portland, EUA, introduziu a Angioplastia 

Trasnluminal Percutânea em artérias dos membros inferiores. Em 1967, Melvin Judkins, 

com a utilização de cateteres específicos, desenvolve a técnica de cateterização 

transcutânea por via femural, (…). Em 1977, Andreas Gruentzig, após 3 anos de 

angioplastias bem sucedidas nas artérias dos membros inferiores e em animais, realiza a 

primeira angioplastia coronária com balão num ser humano anestesiado de forma geral, 

sendo por isso considerado o “pai” desta nova técnica. No mesmo ano, efectua-a só com 

anestesia local, com o doente acordado. Tinha começado uma nova era para a 

Cardiologia …”  

 

Realizado o exame radiológico à coronária esquerda e direita, que caracteriza 

especificamente a lesão ou a oclusão do vaso (ou vasos) quanto à localização e 

estabilidade da placa de ateroma que pretendemos tratar, segue-se a realização da 

angioplastia coronária, que na grande maioria das situações é realizada imediatamente. 
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O procedimento é semelhante ao cateterismo, com a excepção da substituição dos 

cateteres por outros, em que seja possível chegar até à placa de ateroma com o guia que 

irá transpor a lesão, um balão poderá ser utilizado para ajudar a abrir o vaso para de 

seguida ser possível colocar uma prótese, denominada por stent, e que não é mais do 

que um pequeno tubo de rede metálica que, com ajuda de um segundo balão que vem 

incorporado no stent, alarga a rede metálica e abre a artéria que até aqui estava impedida 

da livre passagem do sangue; este dispositivo fica definitivamente implantado na 

coronária tratada e o doente em poucos dias fica apto para realizar as suas actividades 

de vida diária. 

 

Conjuntamente com o tratamento invasivo, é frequente ser administrada medicação 

que ajuda a evitar que surjam complicações ao tratamento, como os hipotensores, 

vasodilatadores e os antiagregantes, que merecem bastante atenção particularmente da 

equipa de enfermagem e especialmente na população idosa, devido à possibilidade do 

aparecimento de efeitos secundários ser acrescida pelas doenças concomitantes que 

muitas vezes acompanham o doente idoso.  

 

Outros fármacos muito importantes que, com a franca adesão à angioplastia coronária, 

estão a cair em desuso no grupo da população idosa, são os fibrínoliticos. Estes, até 

determinada época, eram quase que “opositores” à angioplastia uma vez que o seu 

grande poder antiagregante, permitia, em muitos casos, abrir o vaso ocluído. No entanto 

este tratamento, acarreta algumas complicações muitas vezes graves, como arritmias e 

hemorragias, que sendo merecedoras de cuidados especiais em todos os doentes tem 

particular importância nos idosos pelas co-morbilidades que estes possuem, e que tornam 

o tratamento mais complexo e demorado.  

 

A discussão entre, se seria preferível, o tratamento com recurso a trombolíticos ou à 

intervenção coronária, parece finalmente ter terminado, pensamos que o factor 

económico muito ajudou a perpetuar esta discussão. Estudos noutros países, 

nomeadamente no Brasil, já em 1992, vieram mostrar, segundo Mattos et al que, “ A 

angioplastia coronária primária, sem uso prévio de agentes trombolíticos, quando 

empregada em pacientes idosos e com enfarte, exibe alto percentual de sucesso, baixa 

taxa de mortalidade e ausência de fenómenos hemorrágicos graves.” 
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Apesar de a angioplastia coronária trazer muito menos complicações 

comparativamente ao tratamento com fibrinolíticos, não é de todo inócua, principalmente 

no doente idoso. 

 

Leitão Marques (2005, pag. 217) refere que “apesar do êxito imediato da intervenção 

ser elevado, a evolução hospitalar destes doentes é significativamente pior que a dos 

doentes mais jovens. Também as complicações hemorrágicas são mais frequentes nos 

doentes idosos, devendo a terapêutica anti-trombótica adjuvante merecer-nos o máximo 

cuidado.” 

 

O mesmo autor (2005, pag. 217) diz-nos ainda que, “ As duas últimas décadas vieram 

revolucionar de maneira profunda o tratamento do enfarte agudo do miocárdio (EAM). A 

comprovação nos anos 80 de que a oclusão trombótica desempenhava um papel decisivo 

na fisiopatologia do enfarte do miocárdio fez orientar toda a investigação científica para a 

necessidade da reabertura imediata do vaso ocluído. O tratamento do EAM, até aí 

limitado à prevenção das complicações, nomeadamente das arritmias malignas, passou a 

assentar essencialmente em 2 estratégias activas de reperfusão: uma farmacológica com 

os fibrinilíticos e outra mecânica, denominada angioplastia primária.”  

 

A angioplastia coronária tem indicação emergente no EAM até seis horas de evolução, 

e de forma electiva no enfarte do miocárdio constituído e na angina estável ou instável, no 

idoso tem igualmente bastante relevância a brevidade da revascularização coronária 

precoce.  

 

Segundo Brito et al. (1995, pag. 1538) “ A angioplastia coronária directa ou primária é 

actualmente uma opção terapêutica de primeira linha no enfarte agudo do miocárdio, 

desde que executada em fase muito precoce (primeiras 6 horas). O seu maior benefício 

obtém-se em subgrupos de doentes em alto risco: enfarte anterior extenso, enfarte com 

compromisso hemodinâmico, enfarte em doente idoso ou enfarte em doente com cirurgia 

prévia de pontagem aorto-coronária”. 

 

Feliciano et al. (2005, pag. 206), diz-nos que “a angioplastia primária é realizável nesta 

faixa etária com taxas de sucesso primário semelhantes. A maior morbilidade e 

mortalidade associadas a este grupo mantêm-se quando a angioplastia é o método de 

reperfusão utilizado. As co-morbilidades existentes e a maior prevalência de doença 
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multivaso podem explicar estes resultados. Neste grupo de doentes de alto risco não há 

perda dos benefícios expectáveis da angioplastia primária, apoiando uma estratégia 

agressiva nesta população com mais de 75 anos, havendo no entanto, pela maior 

incidência de complicações hemorrágicas, necessidade de maior cuidado na terapêutica 

anti-trombótica adjuvante”. 

 

A angioplastia coronária no idoso quer seja primária ou não, deve ser revestida de 

atenções especiais de toda a equipa médica e de enfermagem, pois trata-se de um grupo 

populacional onde é muito marcante o peso das co-morbilidades, ao mesmo tempo que 

as complicações quando surgem são causadoras de internamentos muito mais 

demorados comparativamente com os doentes menos idosos, pelas dificuldades de 

adaptação e renovação orgânica que caracteriza a população idosa. 

 

Os cuidados que são exigidos para a realização da angioplastia coronária a doentes 

idosos deve servir de reforço para a prestação de melhores cuidados médicos e de 

enfermagem, promovendo a procura de mais conhecimentos face à prevenção das 

complicações, ocorridas durante e após o tratamento coronário, com vista a reduzir as 

perdas de autonomia que podem advir deste internamento e sobretudo melhorar a 

qualidade de vida do idoso que temos ao nosso cuidado.  

 

Com a angioplastia coronária foi possível revolucionar o tratamento dos doentes 

coronários, tendo como resultados ganhos incontestáveis em vidas salvas, anos de vida 

ganhos e qualidade de vida alcançada. Através do estudo que estamos a realizar, 

procuramos conhecer e quantificar, os ganhos em qualidade de vida alcançáveis para a 

nossa amostra. 
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6. METODOLOGIA 

 

 

Neste estudo, optamos pelo método de investigação quantitativa, por ser o mais 

pertinente para o estudo em questão. Segundo Fortin (1999), a investigação quantitativa é 

um processo sistemático de colheita de dados observáveis e quantificáveis. É baseado na 

observação de factos objectivos, de acontecimentos e fenómenos que existem 

independentemente do investigador.  

 

Recorremos à metodologia quantitativa uma vez que enfatiza o raciocínio dedutivo, as 

regras da lógica e os atributos mensuráveis da experiência humana, evitando distorções 

de análise e interpretação, e por se caracterizar pelo uso da quantificação tanto na 

colheita de informações como no seu tratamento através de técnica de estatísticas 

(Richardson, 1989).  

 

Optamos por um estudo descritivo-correlacional, que nos parece ser o mais adequado 

ao tipo de pesquisa que pretendemos realizar. Segundo Fortin (1999, pag. 174), “Num 

estudo descritivo-correlacional, o investigador explora e determina a existência de 

relações entre variáveis com vista a descrever essas relações.”  

 

Os doentes inseridos no estudo foram enviados ao Laboratório de Hemodinâmica do 

Centro Hospitalar de Coimbra, EPE, pela consulta externa do Hospital, pela Unidade de 

Cuidados Intensivos Coronários ou pela Enfermaria de Cardiologia; outros doentes foram 

enviados por outros Hospitais, nomeadamente Hospital S. Francisco Xavier da Guarda, 

Hospital Amato Lusitano de Castelo Branco e Hospital Santo André de Leiria; outros 

doentes ainda, foram enviados por Médicos Cardiologistas que em regime de Consulta 

Médica particular enviam os doentes com suspeita de patologia coronária ao Laboratório, 

para realização de cateterismo cardíaco e que não são abrangidos por qualquer limitação 

geográfica.   

 

Os dados foram recolhidos em dois momentos distintos, com intervalo de tempo de 

três meses. O primeiro momento decorreu nos meses de Fevereiro, Março e Abril de 

2007, e a recolha dos dados foi realizada através de uma entrevista estruturada no 

serviço de Hemodinâmica, na Unidade de Cuidados Intensivos Coronários ou na 
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Enfermaria de Cardiologia. O segundo momento decorreu nos meses de Maio, Junho e 

Julho de 2007 e a recolha dos dados foi realizada igualmente através de uma entrevista 

estruturada que tomou a forma de um interrogatório tendo por base um formulário 

previamente preparado e normalizado, com a presença física da investigadora e de cada 

um dos sujeitos da investigação, num gabinete cedido pela consulta externa do Centro 

Hospitalar de Coimbra, EPE. Quando o sujeito da investigação mostrava dificuldade na 

deslocação até ao Hospital, a entrevista era realizada pelo telefone seguindo o protótipo 

da entrevista estruturada. 

 

Em ambos os momentos de recolha de dados foi utilizado o mesmo instrumento de 

colheita de dados, com a diferença de que no primeiro momento estão presentes 

questões que dão origem às variáveis sócio demográficas, que no segundo momento não 

são questionadas. No segundo momento são questionadas situações de “recorrência”, 

como a recorrência de “dor pré-cordial”, “ida à urgência” e “internamento hospitalar”, 

tendo estas o principal objectivo de melhor conhecer a evolução da situação clínica de 

cada um dos sujeitos da investigação, três meses após a realização da angioplastia 

coronária. Neste tipo de estudo, tendo em conta a faixa etária da população e os efeitos 

que as co-morbilidades exercem sobre os sujeitos da investigação, faz sentido 

questionarmos igualmente as causas das desistências do estudo nomeadamente por 

“morte”, “outras patologias”, “emigração” ou “sem contacto”.   

 

Para produzir o tratamento estatístico, depois de criada a respectiva base de dados, 

utilizámos o programa informático de estatística SPSS (Statistical Package For The Social 

Science) na versão 15.0 para o Windows. Para os testes estatísticos utilizados adoptou-

se o valor de 0,05 como nível de significância dos resultados (p <0,05). 

 

A opção por testes estatísticos não paramétricos pareceu-nos adequada para o estudo 

de algumas variáveis sobretudo naquelas em que o n < 30. Foram também utilizados 

testes de estatística paramétrica quando a natureza dos dados o permitia.  
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7. PROBLEMA DE INVESTIGAÇÃO 

 

 

Para o investigador, o problema de investigação reveste-se de uma grande 

importância, já que surge de uma preocupação, de um interesse, de uma curiosidade e 

torna-se o motor, o ponto de partida para todo o processo de investigação (Fortin, 1999). 

 

Dada a pertinência do tema e do envolvimento que nos sugere como profissionais, 

surgem-nos as seguintes perguntas: 

1. Qual é o nível de qualidade de vida que os idosos doentes de patologia coronária 

vivenciam? 

2. Os idosos doentes coronários tem menor qualidade de vida do que os que não 

tem doença coronária? 

3. A doença coronária tem influência na qualidade de vida dos idosos? 

4. Qual é o nível de qualidade de vida alcançado pelos idosos após a Angioplastia 

Coronária? 

 

Colocadas as perguntas que serviriam de base para a orientação da nossa 

investigação, destaca-se o problema de investigação: 

 A qualidade de vida dos idosos com patologia coronária é influenciada pela 

realização de angioplastia coronária. 

 

Este problema revela-se pertinente e passível de ser investigado através de um estudo 

do tipo descritivo – correlacional. 
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8. HIPÓTESES DE INVESTIGAÇÃO 

 

 

Podemos considerar que uma hipótese é um enunciado formal de relações previstas 

entre duas ou mais variáveis (Fortin, 1999, pag. 102). Consideramos que uma hipótese 

tem como função tentar explicar determinado facto. 

 

De acordo com o referido anteriormente, formulámos as seguintes hipóteses de 

investigação: 

 Hipótese 1: “A idade interfere no nível de qualidade de vida do idoso com doença 

coronária”. 

 Hipótese 2: “A inactividade física influencia a qualidade de vida do idoso com 

doença coronária”. 

 Hipótese 3: “Os idosos doentes coronários do sexo masculino tem níveis de 

qualidade de vida diferentes dos do sexo feminino”. 

 Hipótese 4: “O nível de escolaridade influencia a qualidade de vida dos idosos 

doentes coronários”. 

 Hipótese 5: “A inactividade física e o sexo masculino influenciam negativamente a 

qualidade de vida dos idosos doentes coronários”. 

 Hipótese 6: “A angioplastia coronária melhora a qualidade de vida dos idosos 

doentes coronários”. 

 Hipótese 7: “O tempo de doença coronária influencia a qualidade de vida dos 

idosos doentes coronários”. 
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9. POPULAÇÃO E SELECÇÃO DA AMOSTRA 

 

 

Por população entendemos um conjunto de indivíduos com as mesmas características. 

Segundo Fortin (1999, pag. 202) “A população é uma colecção de elementos ou de 

sujeitos que partilham características comuns, definidas por um conjunto de critérios.” 

 

Para o nosso estudo, seleccionamos a população correspondente aos idosos (idade 

igual ou superior a 65 anos) que são sujeitos a angioplastia coronária no Centro 

Hospitalar de Coimbra, EPE. 

 

A amostra foi conseguida nos dias em que a investigadora se encontrava ao serviço, 

sendo a selecção dos indivíduos da população acidental, uma vez que de todos os idosos 

que são sujeitos a angioplastia coronária no referido serviço, só são incluídos no estudo 

os indivíduos que estão presentes nos dias e horas em que a investigadora desenvolve a 

sua actividade profissional. Foram excluídos da amostra, os indivíduos que não tinham 

condições psicológicas para conceder autorização para a aplicação do questionário, por 

co-morbilidades como demência ou doença de Alzeimer.   

 

Podemos considerar a amostra não probabilística acidental, porque segundo o 

procedimento de selecção, cada elemento da população não tem igual probabilidade de 

ser escolhido para constituir a amostra, e é formado por sujeitos que estão facilmente 

acessíveis, num local e momento precisos. É uma forma de amostragem simples e pouco 

dispendiosas (Fortin, 1999). 

 

Segundo Fortin (1999, pag. 202), “A amostra é um sub-conjunto de uma população ou 

de um grupo de sujeitos que fazem parte de uma mesma população.” A investigação 

apresenta no seu desenho uma amostra de 67 indivíduos, com idade igual ou superior a 

65 anos, doentes de patologia coronária e que foram sujeitos a angioplastia coronária no 

Centro Hospitalar de Coimbra, EPE.  
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10. VARIÁVEIS EM ESTUDO  

 

 

Podemos dizer que variáveis são quaisquer características que variam numa situação. 

Para Fortin (1999, pag. 36), “As variáveis são qualidades, propriedades ou características 

de objectos, de pessoas ou situações que são estudadas numa situação.” 

 

Para o nosso estudo, seleccionamos as variáveis por nós consideradas mais 

relevantes, de acordo com as características da população e das particularidades do 

instrumento de colheita de dados utilizados. 

 

 

10.1 VARIÁVEIS SÓCIO DEMOGRÁFICAS E DE CONTEXTO 

 

 

As variáveis sócio demográficas podem também ser chamadas de “variáveis atributo, 

são as características dos sujeitos num estudo.” (Fortin, 1999, pag. 37). 

 

Para o nosso estudo seleccionámos, as seguintes variáveis sócio demográficas e de 

contexto: 

Idade – Entende-se por idade o tempo de vida medida em anos. No estudo desta 

variável, excluímos os meses e apenas referenciaríamos o número exacto em anos, e 

incluímos apenas os idosos com 65 e mais anos, que segundo a OMS (Organização 

Mundial de Saúde), é a idade a partir da qual o indivíduo é considerado idoso. A idade foi 

também considerada sob a forma de grupo etário. Variável qualitativa ordinal. 

Género – Variável qualitativa nominal, definida dicotomicamente em masculino e 

feminino. 

Escolaridade – Variável qualitativa ordinal, definida em ”não sabe ler nem escrever”, 

“sabe ler e/ou escrever”, “1º- 4º anos”, “5º - 6º anos”, “7º - 9º anos”, “10º - 12º anos”, 

“Estudos Universitários” e “Formação pós-graduada”.  

Situação de Reforma – Variável qualitativa nominal, definida dicotomicamente neste 

estudo em “Reformado” e “Não reformado”. 
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Estado civil – Variável qualitativa nominal, definida em “Solteiro(a)”, “Casado(a)”, 

“União de facto”, “Separado(a)”, “Divorciado(a)” e “Viúvo(a)”. 

Profissão - Variável qualitativa nominal, definida pelo nome da profissão de cada um 

dos sujeitos da nossa amostra, de acordo com a lista da Classificação Nacional das 

Profissões . 

Distrito de Residência - Variável qualitativa nominal, definida pelo nome do distrito de 

residência de cada um dos sujeitos da nossa amostra. 

Tempo de Doença Coronária – Variável qualitativa ordinal, definida em “Inferior ou 

igual a 24 horas”, “De um a 30 dias”, “De 1 mês a 1 ano”, “De um a cinco anos” e “Mais de 

cinco anos”, sendo esta relativa ao tempo que medeia desde o início da sintomatologia 

característica de doença coronária, até ao momento em que são colhidos os dados, 

tempo este percepcionado pelos sujeitos da nossa amostra. 

Actividade Física – Variável qualitativa nominal, definida dicotomicamente neste 

estudo em “ Activo” e “Inactivo”. 

Regime de Internamento - Variável qualitativa nominal, definida dicotomicamente 

neste estudo em “Internado” e “Ambulatório”. 

Abordagem - Variável qualitativa nominal, definida dicotomicamente neste estudo em 

“Femoral” e “Radial”. 

 

As variáveis de contexto relativas ao segundo momento de avaliação são: 

Dor Pré - Cordial  - Variável qualitativa nominal, definida dicotomicamente neste 

estudo em “Com dor” e “Sem dor”. 

Internamento - Variável qualitativa nominal, definida dicotomicamente neste estudo 

em “Admitido” e “Não admitido”. 

Urgência - Variável qualitativa nominal, definida dicotomicamente neste estudo em 

“Com recorrência” e “Sem recorrência”. 

 

Apesar destas variáveis, serem sócio-demográficas e de contexto, no nosso estudo 

considerámo-las também como variáveis independentes, porque poderão interferir na 

variável dependente.  
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10.2 VARIÁVEIS EM FUNÇÃO DAS HIPÓTESES 

 

 

Caracterizamos as variáveis em função das hipótese em estudo, uma vez que estas 

poder-se-ão assumir como variáveis dependentes ou como variáveis independentes. 

 

As variáveis independentes, são manipuladas ou alteradas para provocar uma 

modificação noutra variável. Segundo Fortin (1999, pag. 37) são as que “o investigador 

manipula num estudo experimental para medir o seu efeito na variável dependente.” 

 

São ainda variáveis independentes, aquelas que assumem várias categorias e podem 

assim servir de comparação nas múltiplas influências, sobre a variável dependente ou 

variáveis dependentes. 

   

As variáveis dependentes são a resposta às variáveis independentes. É o facto que é 

observado e medido para determinar o efeito da variável independente. Polit (1995) 

considera que variável dependente é o comportamento, característica ou resultado que o 

investigador quer compreender, explicar, prever ou influenciar.  

 

As variáveis por nós seleccionadas para este estudo e na nossa amostra, são: 

Variável Dependente 

- Qualidade de vida 

Variáveis Independentes  

- Angioplastia Coronária 

- Idade 

- Género 

- Escolaridade 

- Estado Civil 

- Tempo de Doença 

- Actividade Física 
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11. INSTRUMENTOS DE COLHEITA DE DADOS 

 

 

Para a recolha de informação utilizamos um instrumento em formato de questionário 

com duas partes, a primeira parte elaborada para recolha dos dados sócio - demográficos 

e de contexto. A segunda parte é constituída por um instrumento de colheita de dados 

que servirá para quantificar a variável dependente – Qualidade de Vida. 

  

O instrumento de colheita de dados utilizado para recolher os dados da investigação 

em causa, relativos à variável dependente, parece ter-se revelado bastante adequado, 

por ser um instrumento já validado para a população portuguesa, pela facilidade de 

aplicação à população a ser estudada, por estar elaborado propositadamente para a 

pessoa em situação de doença e por consentir um formato reduzido de 26 questões em 

vez das 100 questões originais, sendo os resultados facilmente traduzidos. Além das 

vantagens mencionadas, podemos ainda relatar o facto do instrumento se reportar aos 15 

dias anteriores ao momento da recolha dos dados, permitindo uma resposta mais 

amplificada e não pormenorizada ou particular, já que a qualidade de vida contempla 

domínios diversificados e conceitos subjectivos. 

 

O instrumento utilizado denomina-se por WHOQOL (World Health Organization Quality 

of Life), foi concebido em 1995 pela Organização Mundial de Saúde (OMS), através de 

um grupo de trabalho criado para o efeito, com representantes de diferentes regiões do 

mundo, segundo Fleck (2006, pag. 5), na “ausência de um instrumento que avaliasse 

qualidade de vida dentro de uma perspectiva genuinamente internacional”. 

 

O grupo WHOQOL produziu dois instrumentos genéricos de qualidade de vida, 

nomeadamente WHOQOL-100 e WHOQOL-Bref, o primeiro consiste em cem perguntas 

referentes a seis domínios: físico, psicológico, nível de independência, relações sociais, 

meio ambiente e espiritualidade/ religiosidade/ crenças pessoais. Pela excessiva 

extensão do questionário, optámos pelo WHOQOL-Bref, que é bastante mais curto 

exigindo pouco tempo para o seu preenchimento e preserva características psicométricas 

satisfatórias (Fleck, 2006). 
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O instrumento WHOQOL-Bref consta de vinte e seis questões, duas questões são 

relativas à percepção geral de qualidade de vida e à percepção geral de saúde, ao passo 

que as demais representam cada uma das vinte e quatro facetas que compõem o 

instrumento original. Devido ao facto do instrumento não atribuir às duas questões 

relativas à percepção da saúde e qualidade de vida nenhum domínio, optamos por 

denominá-las de “Domínio Geral”, para mais facilmente nos referirmos a elas e as 

tratarmos estatisticamente. 

 

No WHOQOL-100 cada uma das vinte e quatro facetas é avaliada a partir de quatro 

questões, enquanto no WHOQOL-Bref cada faceta é avaliada apenas por uma questão. 

Os itens que compõem o instrumento foram formulados de acordo com a metodologia 

específica da OMS e estão organizadas em escalas de resposta tipo Likert de cinco 

pontos (Fleck, 2006).  

 

O grupo de trabalho da OMS, na tentativa de elaborar um instrumento mais fácil de 

utilizar em cada um dos contextos, e após a selecção das questões que melhor respeitam 

os critérios psicométricos e conceituais do WHOQOL-100, realizou uma análise factorial 

confirmatória para uma solução a quatro domínios, dando origem ao instrumento 

WHOQOL-Bref composto pelo domínio físico, psicológico, relações sociais e meio 

ambiente, posteriormente o grupo realizou um teste de campo com o WHOQOL-Bref em 

vários centros com a finalidade de avaliar as características do instrumento em diferentes 

culturas, a versão brasileira apresentou características satisfatórias de consistência 

interna, validade discriminante, validade de critério, validade concorrente e fidedignidade 

de teste-reteste (Fleck, 2006).   

 

Finalmente, segundo Fleck (2006, pag. 7) após um longo trabalho foi possível 

estabelecer quatro domínios e vinte e quatro facetas:  

“DOMÍNIOS E FACETAS DO WHOQOL-100 

 Domínio I – Domínio Físico: 

- 1.Dor e desconforto 

- 2.Energia e fadiga 

- 3.Sono e repouso 

- 9.Mobilidade 

- 10.Actividades da vida quotidiana 

- 11.Dependência de medicação ou de tratamentos 
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- 12.Capacidade de trabalho 

 

 Domínio II – Domínio Psicológico: 

- 4.Sentimentos positivos 

- 5.Pensar, aprender, memória e concentração 

- 6.Auto-estima 

- 7.Imagem corporal e aparência 

- 8.Sentimentos negativos 

- 24.Espiritualidade/religião/crenças pessoais 

 

 Domínio III – Domínio Relações Sociais: 

- 13.Relações pessoais 

- 14.Suporte (Apoio) social 

- 15.Actividade sexual 

 

 Domínio IV – Domínio Ambiente: 

- 16.Segurança física e protecção 

- 17.Ambiente no lar 

- 18.Recursos financeiros 

- 19.Cuidados de saúde e sociais: disponibilidade e qualidade 

- 20.Oportunidades de adquirir novas informações e habilidades 

- 21.Participação, oportunidades de recreação/lazer 

- 22.Ambiente físico: (poluição/ruído/transito/clima) 

- 23.Transporte” 

 

O grupo de trabalho WHOQOL, criou outras versões para o WHOQOL-100: 

 WHOQOL HIV desenvolvido partindo do princípio que o conceito de qualidade de 

vida é abrangente e pode ser aplicado a várias doenças e a situações não-médicas. 

 WHOQOL-SRPB com o objectivo de aprofundar o domínio da “Espiritualidade, 

Religiosidade e Crenças pessoais (SRPB)”, que já existe no WHOQOL 100, mas que o 

grupo entende que por existir numa só faceta deve ser aprofundado. “Uma resolução da 

101ª sessão da Assembleia Mundial de Saúde propôs uma modificação no conceito de 

Saúde da OMS, incluindo a dimensão espiritual.” (Fleck, 2006, pag. 9) 
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 DIS-QOL encontra-se numa fase inicial e tem por objectivo desenvolver um 

instrumento que possa avaliar a qualidade de vida em portadores de incapacidade física e 

mental. 

 WHOQOL-OLD teve por base “O fenómeno do envelhecimento da população 

mundial aliado às suas prováveis peculiaridades em relação a uma população adulta, fez 

com que o Grupo WHOQOL desenvolve-se um instrumento para avaliar a qualidade de 

vida em idosos, WHOQOL - OLD.” (Fleck, 2006, pag.10).  

 

Apesar da população do nosso estudo ser idosa, o que poderia implicar a utilização do 

instrumento WHOQOL-OLD, optámos por utilizar o instrumento WHOQOL-Bref por três 

razões:  

 O WHOQOL-OLD à data da pesquisa e obtenção do instrumento não se 

encontrava ainda validado para a população portuguesa, 

 Analisando as facetas que compõem o WHOQOL-OLD, parece-nos não 

contemplar uma faceta relativa à saúde/doença, que para o nosso estudo é bastante 

relevante e está bem instruído pelo WHOQOL-Bref, 

 Fleck (2006, pag. 11) refere que “Os dados brasileiros do WHOQOL-OLD apontam 

para características psicométricas satisfatórias do WHOQOL-OLD. Além disso a análise 

do desenvolvimento de WHOQOL-Bref numa amostra de idosos também mostrou que o 

instrumento genérico também pode ser utilizado nesta população.” 

 

O grupo WHOQOL trouxe uma mais valia para a evolução dos conhecimentos 

científicos no domínio da qualidade de vida, redefinindo o conceito de qualidade de vida 

acrescentando-lhe novas noções e trazendo novos instrumentos de avaliação da 

qualidade de vida que podem ser utilizados em diferentes regiões e em diferentes 

contextos. 

 

Vaz Serra et al. em 2006, colocaram em prática a quarta etapa da metodologia da 

OMS para a construção do instrumento WHOQOL validada para a população portuguesa 

– aplicação e realização de estudos psicométricos do WHOQOL- Bref para português de 

Portugal, tendo sido anteriormente desenvolvidas as três outras etapas, nomeadamente, 

a tradução dos instrumentos, a preparação do estudo piloto qualitativo, e o 

desenvolvimento de escalas de resposta. Para tal constituíram uma amostra de 604 

indivíduos, 305 pertencentes à população normal (sem doença, grupo controlo) e 289 

pertencentes à população clínica. 
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“Os estudos de fiabilidade do instrumento foram realizados através da análise da 

consistência interna do WHOQOL-Bref.(…) Como se pode verificar, o instrumento 

apresenta bons índices de consistência interna quando se consideram o conjunto dos 

domínios e os 26 itens que compõem o instrumento. Quando analisados individualmente, 

os domínios também apresentam alfas de Cronbach bastante aceitáveis. O Domínio 3 

(Relações Sociais) é o que apresenta um menor valor (0.64).”(Vaz Serra et al., 2006, pag. 

44) 

 

Vaz Serra et al. (2006, pag. 44) refere ainda que as correlações de Person entre os 

valores obtidos em cada domínio, em duas aplicações do instrumento, indicam que o 

WHOQOL-Bref tem boa estabilidade temporal. 

 

“As correlações entre os domínios do WHOQOL-100 e o WHOQOL-Bref revelaram-se 

todas estatisticamente significativas, (…). Foi igualmente avaliado o poder descriminativo 

do WHOQOL-Bref, isto é, a sua capacidade para diferenciar os indivíduos doentes 

(n=289) daqueles que pertencem à população normal (n = 315).” (Vaz Serra et al., 2006, 

pag. 45) 

 

Resumidamente, Vaz Serra et al. (2006, pag. 47) diz-nos que “os resultados mostram 

que o WHOQOL-Bref apresenta bons valores de consistência interna, validade 

discriminante, validade de construtor e estabilidade teste-reteste, tornando-o um bom 

instrumento para avaliar qualidade de vida em Portugal”. No entanto, não podemos deixar 

de salientar o facto de, relativamente à consistência interna do instrumento, avaliada pelo 

alfa de Cronbach, esta apresentar no domínio das relações sociais, o menor valor de 

consistência interna comparativamente com os outros domínios do instrumento, que 

segundo o autor, “poderá ser devido ao facto deste domínio se basear apenas em três 

itens (relações pessoais, apoio social e actividade sexual), um número comparativamente 

menor ao número de itens que compõem os restantes domínios.” 
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12. TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

 

 

12.1 DESCRIÇÃO DA AMOSTRA   

 

 

A amostra que compõe o nosso estudo é constituída a partir de uma população de 

indivíduos com mais de 65 anos, doentes de patologia coronária que realizaram 

angioplastia coronária no período de tempo de Fevereiro, Março e Abril de 2007, no 

serviço de Hemodinâmica do Centro Hospitalar de Coimbra, EPE. A amostra obteve-se 

nos dias em que a investigadora se encontrava no exercício das suas competências de 

enfermagem. Os indivíduos foram todos abordados pela investigadora, que lhes propôs a 

sua inclusão no estudo através de autorização formal traduzida a escrita, pela assinatura 

do formulário de esclarecimento e autorização. 

 

A amostra é constituída por 67 indivíduos, dos quais 46 são do sexo masculino 

correspondendo a 68,7% do total de indivíduos, e 21 são do sexo feminino 

correspondendo a 34,3% do total de indivíduos. As percentagens apresentadas referem-

se ao total de indivíduos. 

 

As idades dos sujeitos da nossa amostra variam entre 65 anos e 87 anos, 

apresentando como média das idades 72,37 anos. Optámos por agrupar as idades para 

mais facilmente demonstrar e comparar diferenças entre grupos etários, caso existam. 

Assim, 28 indivíduos tem idades compreendidas entre 65 e 70 anos, correspondendo a 

41,9% dos indivíduos; 21 indivíduos tem idades compreendidas entre os 71 e 75 anos, 

correspondendo a 31,3% dos indivíduos; 11 indivíduos tem idades compreendidas entre 

76 e 80 anos, correspondendo a 16.4% dos indivíduos; 7 indivíduos tem idades 

compreendidas entre 81 e 87 anos, correspondendo a 10,4% dos indivíduos. 

 

Quanto à área de residência dos sujeitos da nossa amostra, 2 indivíduos residem no 

distrito de Aveiro, correspondendo a 3,0% dos indivíduos; 10 indivíduos residem no 

distrito de Castelo Branco, correspondendo a 14,9%, 21 indivíduos residem no distrito de 

Coimbra, correspondendo a 31,3%; 8 indivíduos residem no distrito da Guarda, 

correspondendo a 11,9%; 24 indivíduos residem no distrito de Leiria, correspondendo a 
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35,8%; 1 indivíduo reside no distrito de Lisboa, correspondendo a 1,5% e 1 indivíduo 

reside no distrito de Santarém, correspondendo a 1,5%.  

 

Quanto à escolaridade, 18 indivíduos não sabem ler nem escrever, correspondendo a 

26,8% dos indivíduos; 3 indivíduos sabem ler e escrever mas não foram escolarizados, 

correspondendo a 4,5% dos indivíduos; 30 indivíduos obtiveram escolaridade entre o 1º e 

o 4º ano, correspondendo a 44,8% dos indivíduos; 8 indivíduos obtiveram escolaridade 

entre o 5º e o 6º ano correspondendo a 11,9% dos indivíduos; nenhum dos indivíduos 

obteve escolaridade entre o 7º e o 9º ano correspondendo a 0% dos indivíduos; 2 

indivíduos obtiveram escolaridade entre o 10º e o 12º ano correspondendo a 3,0% dos 

indivíduos; 5 indivíduos obtiveram escolaridade universitária, correspondendo a 7,5% dos 

indivíduos e 1 indivíduo obteve escolaridade pós-graduada correspondendo a 1,5% dos 

indivíduos. 

 

Optámos por agrupar a escolaridade por questões relacionadas com o tratamento 

estatístico, uma vez que alguns grupos com determinados níveis de escolaridade 

obtiveram poucos indivíduos. Assim, utilizámos a escolaridade agrupada da seguinte 

forma: 21 indivíduos não escolarizados, correspondendo a 31,4% dos indivíduos; 30 

indivíduos obtiveram escolaridade entre o 1º e o 4º ano, correspondendo a 44,8% dos 

indivíduos; 10 indivíduos obtiveram escolaridade entre o 5º e o 12º ano, correspondendo 

a 14,8% dos indivíduos; 6 indivíduos obtiveram escolaridade universitária e pós-graduada, 

correspondendo a 9,0% indivíduos. 

 

Quanto às profissões que os indivíduos da amostra desenvolveram e uma pequena 

minoria ainda desenvolve, optámos por agrupá-las de acordo com a Classificação 

Nacional das Profissões, uma vez que a grande diversidade de profissões que a amostra 

apresenta torna a apresentação dos dados pouco elucidativa. Assim, 5 indivíduos 

pertencem a grupos profissionais dos quadros superiores da administração pública, 

dirigentes e quadros superiores de empresa, correspondendo a 7,5% dos indivíduos; 4 

indivíduos pertencem ao grupo dos especialistas das profissões intelectuais e científicas, 

correspondendo a 6,0% dos indivíduos; 7 indivíduos pertencem ao grupo dos técnicos e 

profissionais de nível intermédio correspondendo a 10,4% dos indivíduos; 1 indivíduo 

pertence ao grupo do pessoal administrativo e similares, correspondendo a 1,5% dos 

indivíduos; 12 indivíduos pertencem ao grupo do pessoal dos serviços e vendedores, 

correspondendo a 17,9% dos indivíduos; 8 indivíduos pertencem ao grupo dos 
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agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura e pescas, correspondendo a 

11,9% dos indivíduos; 14 indivíduos pertencem ao grupo dos operários, artífices e 

trabalhadores similares correspondendo a 20,9% dos indivíduos; 1 indivíduo pertence ao 

grupo dos operadores de instalações e máquinas e trabalhadores da montagem, 

correspondendo a 1,5% dos indivíduos; e 15 indivíduos pertencem ao grupo dos 

trabalhadores não qualificados, correspondendo a 22,4% dos indivíduos. 

 

Quanto à situação de reforma, 65 indivíduos já auferem pensão social correspondendo 

a 97,0% dos indivíduos, e 2 indivíduos estão activos profissionalmente correspondendo a 

3,0% dos indivíduos. 

 

Quanto ao estado civil, 1 indivíduo é solteiro correspondendo a 1,5% dos indivíduos; 

52 indivíduos são casados correspondendo a 77,6% dos indivíduos; 4 indivíduos são 

divorciados correspondendo a 6,0% dos indivíduos e 10 indivíduos são viúvos 

correspondendo a 14,9% dos indivíduos. 

 

Relativamente ao tempo de doença, perguntámos “Há quanto tempo tem sintomas de 

angina de peito?”. Foi necessário agrupar as respostas em intervalos de tempo, devido à 

grande diversidade de tempos dos sintomas de doença coronária expressos pelos 

indivíduos, a apresentação dos dados tornava-se pouco elucidativa e o tratamento dos 

dados pouco expressivos. 

 

Ressalvamos o facto de, não ser nossa pretensão saber o início do surgimento da 

doença coronária, mas sim do momento em que a doença se tornou sintomática, uma vez 

que, como a ciência já provou e ficou claro na pesquisa bibliográfica, a doença coronária 

tem início muitos anos antes do aparecimento dos sintomas. 

 

Assim, tendo como ponto de partida o momento da realização da angioplastia 

coronária e para efeitos deste estudo, 5 indivíduos apresentaram pela primeira vez 

doença coronária, num intervalo de tempo inferior ou igual a 24 horas, tendo sido tratados 

em situação de EAM, correspondendo a 7,5% dos indivíduos; 9 indivíduos apresentaram 

a primeira ocorrência de sintomas de doença coronária entre o primeiro e o trigésimo dia, 

correspondendo a 13,4% dos indivíduos; 9 indivíduos apresentaram a primeira ocorrência 

de sintomas de doença coronária do primeiro ao décimo segundo mês, correspondendo a 

13,4%; 12 indivíduos apresentaram a primeira ocorrência de sintomas de doença 
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coronária do ano aos 5 anos, correspondendo a 17,9% dos indivíduos; 32 indivíduos 

apresentaram a primeira ocorrência de sintomas de doença coronária há mais de 5 anos, 

correspondendo a 47,8% dos indivíduos. 

 

Questionámos os indivíduos quanto à actividade física através da questão “Ocupa o 

seu tempo com algum tipo de actividade?”, 39 indivíduos referem manterem-se activos 

correspondendo a 58,2% dos indivíduos e 28 indivíduos referem não ter actividade 

(inactivos) correspondendo a 41,8% dos indivíduos. 

 

Quanto ao regime de internamento (proveniência) em que os indivíduos foram 

intervencionados, 61 indivíduos estavam internados no hospital onde se desenvolveu o 

estudo ou num dos hospitais que lhe enviam doentes, correspondendo a 91,0%; 6 

indivíduos foram intervencionados em regime de ambulatório, inseridos na base de dados 

do hospital através do Hospital de Dia do serviço de Hemodinâmica, correspondendo a 

9,0% dos indivíduos.  

 

Relativamente ao tipo de abordagem utilizada, em 53 indivíduos a abordagem foi 

femoral, correspondendo a 79,1% dos indivíduos, e em 14 indivíduos a abordagem foi 

radial, correspondendo a 20,9% dos indivíduos. 

 

No segundo momento, ou seja três meses após a realização da angioplastia coronária, 

contactámos os indivíduos da nossa primeira amostra e obtivemos uma amostra de 55 

indivíduos, dos quais 37 são do sexo masculino correspondendo a 67,3 %, e 18 são do 

sexo feminino correspondendo a 32,7 %.  

 

Excluíram-se do estudo 12 indivíduos, 9 indivíduos do sexo masculino e 3 do sexo 

feminino. As causas da exclusão foram para o sexo masculino, 4 falecimentos, 2 

indivíduos com co-morbilidades e 3 indivíduos sem contacto, para o sexo feminino foram, 

1 indivíduo por emigração, 1 indivíduo por co-morbilidades e 1 indivíduo sem contacto. 

 

Nesta fase da investigação questionámos os indivíduos da nossa amostra sobre 

potenciais episódios de recorrência de síndrome coronário agudo, perguntámos “Voltou a 

ter dor no peito depois do nosso encontro há três meses?”, “Voltou à urgência por alguma 

situação relacionada com a sua doença do coração que foi tratada há três meses” e 

“Voltou a estar internado/a pela doença do coração?”.  
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Como resposta à pergunta da dor pré - cordial 13 indivíduos responderam que 

voltaram a ter dor correspondendo a 23,6% dos indivíduos e 42 indivíduos responderam 

que não voltaram a ter dor correspondendo a 76,4% dos indivíduos. Quanto à ida à 

urgência, 10 indivíduos referem ter voltado à urgência correspondendo a 18,2% dos 

indivíduos e 45 indivíduos referem não ter recorrido à urgência no intervalo de tempo 

contemplado, correspondendo a 81,8% dos indivíduos. No que refere a novos 

internamentos, 4 indivíduos referem ter voltado a estar internados correspondendo a 7,3% 

dos indivíduos, 51 indivíduos referem não ter voltado a estar internados no intervalo 

decorrido desde o tratamento coronário por queixas do mesmo foro, correspondendo a 

92,7% dos indivíduos. 

 

 

Quadro nº 1 

Caracterização da amostra 

 

1º Momento  N = 67 

 

Género % Total 

Masculino 68,7 46 

Feminino 31,3 21 

 100% 67 

 

Idade em anos   

Máxima  87 

Mínima  65 

Média  73,37 

Desvio padrão  5,5 

 

Grupo Etário % Total 

65 a 70 anos 41,90 28 

71 a 75 anos 31,30 21 

76 a 80 anos 16,40 11 

81 a 87 anos 10,40 7 

 100% 67 

   



 

84 
 

Distrito % Total 

Aveiro 3,00 2 

Castelo Branco 14,90 10 

Coimbra 31,30 21 

Guarda 11,90 8 

Leiria 35,90 24 

Lisboa 1,50 1 

Santarém 1,50 1 

 100% 67 

 

Profissão % Total 

Quadros superiores 7,50 5 

Profissões intelectuais 6,00 4 

Técnicos e profissionais 
intermédios 

10,40 7 

Administrativos e similares 1,50 1 

Serviços e vendedores 17,90 12 

Agricultores e Pescadores 11,90 8 

Operários e artífices 20,90 14 

Operadores de máquinas 1,50 1 

Trabalhadores não 
qualificados 

22,40 15 

 
100% 67 

 

Escolaridade % Total 

Não escolarizados 31,40 21 

1º a 4º ano 44,80 30 

5º a 12º ano 14,80 10 

Universitários 9,00 6 

 100% 67 

 

 

Estado Civil % Total 

Solteiro 1,50 1 

Casado 77,60 52 

Divorciado 6,00 4 

Viúvo 14,90 10 

 100% 67 
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Situação reforma % Total 

Reformado 97,00 65 

Não reformado 3,00 2 

 100% 67 

 

Tempo de doença % Total 

≤ 24 Horas 7,50 5 

1 Dia a 30 dias 13,40 9 

1 Mês a 12 meses 13,40 9 

1Ano a 5 anos 17,90 12 

> 5 Anos 47,80 32 

 100% 67 

 

Regime de internamento % Total 

Internado 91,00 61 

Ambulatório 9,00 6 

 100% 67 

 

Abordagem % Total 

Femoral 79,10 53 

Radial 20,90 14 

 100% 67 

 

Actividade física % Total 

Activos 58,20 39 

Inactivos 41,80 28 

 100% 67 

 

 

2º Momento N = 55 

 

Exclusão Masculino Feminino % Total 

Falecimento 4 0 8,34 4 

Comorbilidade 2 1 33,33 3 

Sem Contacto 3 1 25,00 4 

Emigrado 0 1 33,33 1 

Total 9 3 100% 12 
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Género % Total 

Masculino 67,3 37 

Feminino 32,7 18 

 100 55 

 

Dor pré - cordial % Total 

Com dor 23,6 13 

Sem dor 76,4 42 

 100 55 

 

Urgência % Total 

Com recorrência 18,2 10 

Sem recorrência 81,8 45 

 100 55 

 

Internamento % Total 

Admitido 7,3 4 

Não admitido 92,7 51 

 100 55 

 

 

12.2 CARACTERÍSTICAS MÉTRICAS DO INSTRUMENTO DE COLHEITA DE 

DADOS WHOQOL-Bref 

 

 

Estudadas as características métricas do instrumento central da nossa investigação 

WHOQOL (World Health Organization Quality of Life) nomeadamente no que diz respeito 

à “fidelidade” do instrumento e no aspecto particular da consistência interna, encontraram-

se para a amostra deste estudo os seguintes indicadores para cada um dos domínios. 

 



 

87 
 

 

Quadro nº 2 

Consistência interna do instrumento de avaliação 

 
 Alfa de Cronbach*   

Domínios 1º mom. 2º mom. Split-Half Spearmn-Brown 

Total 26 itens 0,904 0,905 0,851 0,859 

Total 4 domínios 0,771 0,806 0,800 0,825 

Domínio I (7 itens) 0,829 0,760 0,882 0,887 

Domínio II (6 itens) 0,793 0,802 0,768 0,778 

Domínio III (3 itens) 0,069 0,457** - - 

Domínio IV (8 itens) 0,730 0,605 0,777 0,778 

 

* Valores com dados relativos ao primeiro e segundo momentos. 

** Valores do primeiro momento muito baixos, aumentando no segundo momento. Este domínio 

apenas têm três itens e esta amostra tem só 67 sujeitos no primeiro momento e 55 no segundo. 

Por outro lado, um dos itens diz respeito à actividade sexual e de alguma forma foi sentido pela 

investigadora dificuldades nas respostas a esta questão, considere-se ainda o grupo etário em 

investigação. Já os autores do instrumento de avaliação encontraram para este domínio os valores 

de consistência interna mais baixos e referem “… o domínio das relações sociais é o que 

apresenta menor valor de consistência interna. Este resultado poderá ser devido ao facto deste 

domínio se basear apenas em três itens (relações pessoais, apoio social, actividade sexual), um 

número comparativamente menor ao número de itens que compõem os restantes domínios” (Vaz 

Serra et al., 2006, pag. 47). 

 

Conforme se pode constatar, os indicadores de consistência interna avaliados pelo 

Alfa de Cronbach apresentam-se muito bons para o total dos itens, total dos domínios e 

em cada uma das domínios (I, II e IV) com um mínimo de 0,730 e máximo de 0,829, 

sendo que é este o indicador de maior potencia para a determinação da fidelidade do 

instrumento. No que diz respeito aos indicadores resultantes do Split-Half e do Spearman-

Brown também são de grande segurança. 

 

No que diz respeito ao domínio III o valor alfa encontrado, é nesta amostra de valor 

praticamente nulo (0,069), trata-se de um domínio de apenas três itens e numa amostra 

reduzida de 67 casos. Ou seja, pensamos aceitar com confiança os dados do 

instrumento, já que para além de ser um instrumento padronizado, estudado e aferido 

para a população portuguesa, com muito boas características métricas conforme o 
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demonstrado na apresentação do instrumento, na nossa amostra, reduzida, mantém 

genericamente razoáveis indicadores, exceptuando-se os dados do domínio III.  

 

 

12.3 DESCRIÇÃO DOS NIVEIS DE QUALIDADE 

 

 

Quadro nº 3 

Médias de Qualidade de Vida em cada domínio no 1º e 2º momentos de avaliação 

 

Domínios do 1º momento 

(N=67) Mínimos Máximos Média 

Físico 1,14 4,43 3,03 

Psicológico 1,67 4,83 3,51 

Relações Sociais 2,00 5,00 3,63 

Ambiente 1,75 4,63 3,50 

Geral 1,00 4,50 3,05 

 

Domínios do 2º momento 

(N=55) Mínimos Máximos Média 

Físico 1,57 4,57 3,50 

Psicológico 2,17 4,50 3,77 

Relações Sociais 2,33 4,67 3,67 

Ambiente 2,50 4,25 3,60 

Geral 1,50 5,00 3,48 

 

 

Do primeiro para o segundo momento, decorreu um intervalo de tempo de 3 meses, 

durante o qual 12 dos indivíduos da nossa amostra foram naturalmente excluídos, como 

referido anteriormente e apresentado no quadro nº 1 de caracterização da amostra, por 

esta razão as médias apresentadas no quadro nº 3 referentes ao 1º momento não são 

coincidentes com as médias do quadro nº 4, ou seja, a comparação de médias do quadro 

nº 4 reportam-se a 55 indivíduos que são possíveis de “emparelhar” nos dois momentos.    
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Quadro nº 4 

Comparação de médias de Qualidade de Vida do momento 1 e 2 em cada um dos 

domínios 

Teste de t para a diferença das médias 

 

Domínios 

Médias 

1º momento 

Médias 

2º momento N T Df sig. 

Físico 3,155 3,503 55 -4,196 54 0,000 

Psicológico 3,590 3,772 55 -3,056 54 0,003 

Relações 3,660 3,678 55 -0,315 54 0,754 

Ambiente 3,570 3,606 55 -0,578 54 0,565 

Geral 3,081 3,481 55 -3,289 54 0,002 

 

 

Perante a comparação de médias de cada um dos domínios estudados entre o 1º e o 

2º momento, é evidente o aumento das mesmas em todos os domínios.   

 

O aumento para o domínio físico do 1º para o 2º momento é estatisticamente 

significativo (média do 1º momento = 3,155; média do 2º momento = 3,503; t = -4,196; df 

= 54; p ≤ 0,001), o mesmo acontecendo para o domínio psicológico (média do 1º 

momento = 3,590; média do 2º momento = 3,772; t = -3,056; df = 54; p. = 0,003) e no 

domínio geral (média do 1º momento = 3,081; média do 2º momento = 3,4831 t = -3,286; 

df = 54; p = 0,002), conforme se pode observar no quadro nº 4, difere no domínio das 

relações e do ambiente em que o aumento das médias não é estatisticamente 

significativo. 
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12.4 ESTUDO DA QUALIDADE DE VIDA EM FUNÇÃO DE VARIÁVEIS 

SÓCIO DEMOGRÁFICAS 

 

 

QUALIDADE DE VIDA E IDADE 

 

 

Quadro nº 5 

Correlações entre a idade e os domínios de Qualidade de Vida no 1º e 2º 

momentos 

 

Domínio Físico 1 Pearson Correlation -0,357 

 Sig. (2-tailed) 0,003 

 N 67 

Domínio Físico 2 Pearson Correlation -0,387 

 Sig. (2-tailed) 0,004 

 N 55 

Domínio Psicológico1 Pearson Correlation -0,124 

 Sig. (2-tailed) 0,319 

 N 67 

Domínio Psicológico2 Pearson Correlation -0,238 

 Sig. (2-tailed) 0,080 

 N 55 

Domínio Relações1 Pearson Correlation -0,153 

 Sig. (2-tailed) 0,216 

 N 67 

Domínio Relações2 Pearson Correlation -0,196 

 Sig. (2-tailed) 0,152 

 N 55 

Domínio Ambiente1 Pearson Correlation -0,033 

 Sig. (2-tailed) 0,793 

 N 67 

Domínio Ambiente2 Pearson Correlation -0,254 

 Sig. (2-tailed) 0,062 

 N 55 

Domínio Geral1 Pearson Correlation -0,258 
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 Sig. (2-tailed) 0,035 

 N 67 

Domínio Geral2 Pearson Correlation -0,010 

 Sig. (2-tailed) 0,940 

 N 55 

 

 

Perante a análise do quadro anterior, existem variáveis sócio demográficas, que se 

relacionam com a qualidade de vida em alguns domínios. A idade correlaciona-se, 

significativamente, com a qualidade de vida no domínio físico do primeiro momento (r = - 

0,375, p = 0,003) e do segundo momento (r = - 0,387, p = 0,04), assim como com o 

domínio geral do primeiro momento (r = - 0,258, p = 0,035), sendo que, quanto maior é a 

idade, menor é a qualidade de vida. Não existe correlação com significado estatístico 

entre a idade e a qualidade de vida para os restantes domínios. (Quadro nº 5)  

 

 

Modelos de regressão linear simples entre idade e domínios 

 

 

Idade/ Domínio Físico 1 

 

Quadro nº 6 

A Idade como preditora da Qualidade de Vida no domínio físico 1 

Regressão linear simples 

 

Variável dependente: Domínio Físico 1 N=67             r=0,357          r
2
=0,127 

Variáveis                                           Coeficiente                     Erro padrão T p 

Constante                                              6,926 1,265 5,473 <0,001 

Idade -0,054 0,017 -3,081 0,003 

Análise de variância 

Fonte Soma dos quadrados Gl quadrados médios F p 

Regressão 5,777 1 5,777 9,493 0,003 

Residual 39,553 65 0,609   
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Idade / Domínio Físico 2 

 

Quadro nº 7 

A Idade como preditora da Qualidade de Vida no domínio físico 2 

Regressão linear simples 

 

Variável dependente: Domínio Físico 2 N=55             r=0,387          r
2
=0,150 

Variáveis                                           Coeficiente                     Erro padrão T p 

Constante                                              7,260 1,233 5,886 <0,001 

Idade -0,052 0,017 -3,053 0,004 

Análise de variância 

Fonte Soma dos quadrados Gl quadrados médios F p 

Regressão 4,194 1 4,194 9,323 0,004 

Residual 23,841 53 0,450   

 

 

Idade/ Domínio Geral 1 

 

Quadro nº 8 

A Idade como preditora da Qualidade de Vida no domínio geral 1 

Regressão linear simples 

 

Variável dependente: Domínio Geral 1 N=67             r=0,258         r
2
=0,067 

Variáveis                                           Coeficiente                     Erro padrão T p 

Constante                                              5,793 1,276 4,541 <0,001 

Idade -0,038 0,018 -2,155 0,035 

Análise de variância 

Fonte Soma dos quadrados Gl quadrados médios F p 

Regressão 2,871 1 2,871 4,642 0,035 

Residual 40,196 65 0,618   

 

 

Nos modelos de Regressão Linear Simples (RLS), entre a idade e cada um dos 

domínios que se correlacionavam, comprova-se a relação de predição da idade sobre os 

referidos domínios, sendo que, para o domínio físico no 1º, momento a idade explica 

12,7% da variância (r2 = 0,127; p = 0,003), para o domínio físico no 2º momento a idade 
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explica 15% da variância (r2 = 0,15; p = 0,004) e para o domínio geral, do 1º momento, a 

explicação da variância é de 6,7% (r2 = 0,067; p = 0,035). (Quadros nº 6,7 e 8)  

 

 

IDADES AGRUPADAS E QUALIDADE DE VIDA 

 

 

Quadro nº 9 

Idades agrupadas 

 

Idades  agrupadas Frequência Percentagem Percentagem 

Válida 

Percentagem 

acumulada 

Grupo 1 65 aos 70 anos 28 41,8 41,8 41,8 

Grupo 2 71 aos 75 anos 21 31,3 31,3 73,1 

Grupo 3 76 aos 80 anos 11 16,4 16,4 89,6 

Grupo 4 81 aos 87 anos 7 10,4 10,4 100,0 

Total  67 100,0 100,0  

 

 

Quadro nº 10 

Comparação dos domínios de Qualidade de Vida em função dos grupos de 

Idades 

Prova de Kruskal-Wallis 

 

 

Domínios da 

Qualidade de Vida 

Grupo 1 

(65 aos 70 
anos) 

Grupo 2 

(71 aos 75 
anos) 

Grupo 3 

(76 aos 80 
anos) 

Grupo 4 

(81 aos 87 
anos) 

 

 

2 

 

 

p 

 Médias de 
Rank 

Médias de 
Rank 

Médias de 
Rank 

Médias de 
Rank 

  

Domínio Físico 1 42,41 30,98 25,68 22,50 10,219 0,017 

Domínio Físico 2 31,33 35,90 17,27 11,90 14,760 0,002 

Domínio Psicológico1 37,77 31,69 31,86 29,21 1,928 0,588 

Domínio Psicológico2 29,77 29,89 24,50 21,60 1,887 0,596 

Domínio Relações 1 35,13 37,76 25,18 32,07 3,373 0,338 

Domínio Relações 2 29,00 30,30 24,32 24,40 1,366 0,714 

Domínio Ambiente 1 37,66 28,14 35,32 34,86 2,974 0,396 
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Domínio Ambiente 2 31,75 31,20 20,14 17,70 6,800 0,079 

Domínio Geral 1 40,00 32,36 24,73 29,79 5,837 0,120 

Domínio Geral 2 26,83 35,20 20,55 28,40 6,055 0,109 

 

 

Quando considerados os domínios de qualidade de vida em relação com as idades 

agrupadas, só verificamos evidência estatística através do teste Kruskal-Wallis para o 

domínio físico, no primeiro e segundo momentos de avaliação. Sendo que a tendência é 

dos indivíduos mais novos (grupo 1 e 2) terem níveis de qualidade de vida mais altos, 

comparativamente aos indivíduos mais velhos (grupo 3 e 4). Os grupos 1 e 2 representam 

os indivíduos mais novos (65 a 75 anos) e os grupos 3 e 4 representam os indivíduos 

mais velhos (+ de 75 anos) da nossa amostra. 

 

Agrupando as idades em dois grupos (mais novos e mais velhos - até 75 e mais de 75 

anos) e verificada a diferença nos diversos domínios, entre o primeiro e segundo 

momentos, ou seja, antes e depois a intervenção, constatamos que são os mais novos 

que apresentam os valores das médias mais altos, sendo que, apresentam resultados 

estatisticamente significativos no domínio físico 1º momento (p = 0,017) e 2º momento (p 

= 0,002), e marginalmente, no domínio ambiente 2º momento (p = 0,079). Os mais velhos 

(+ de 75 anos) apresentam os valores das médias de qualidade de vida mais baixos em 

todos os domínios e em todos os momentos, comparativamente aos indivíduos mais 

novos (até aos 75 anos). (Quadro nº 10)  

 

 

Quadro nº 11 

Comparação dos domínios de Qualidade de Vida para o 1º e 2º momento em 

função da Idade agrupada 

Prova de Wilcoxon 

 

Idade 

Agrupada 

D. Físico 

(2 - 1) Sig. 

D. Psicológico 

(2 - 1) Sig. 

D. Relações 

(2 – 1) Sig. 

D. Ambiente 

(2 - 1) Sig. 

D. Geral 

(2 - 1) Sig. 

Grupo 1 0,103 0,012 0,785 0,424 0,561 

Grupo 2 0,001 0,058 0,658 0,049 0,007 

Grupo 3 0,107 0,233 0,034 0,561 0,232 

Grupo 4 0,892 0,492 1,000 0,074 0,041 
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Pela análise do quadro anterior constata-se que, as médias da qualidade de vida 

comparadas entre o 1º e o 2º momento em cada grupo de idade agrupada, apresentam 

em diferentes domínios, alguns resultados estatisticamente significativos.  

 

Observa-se que os indivíduos mais novos (grupo 1 e 2) apresentam diferenças de 

médias de qualidade de vida (médias de rank e somatórios) com significado estatístico 

para o domínio físico (p = 0,001), domínio psicológico (p = 0,012), domínio ambiente (p = 

0,049), domínio geral (p = 0,007) e marginalmente novamente o domínio psicológico (p = 

0,058). Os indivíduos mais velhos (grupo 3 e 4) apresentam diferenças de médias de 

qualidade de vida com significado estatístico no domínio das relações (p = 0,034), no 

domínio geral (p = 0,041) e marginalmente no domínio do ambiente (p = 0,074). Assim 

sendo, a tendência é para que os indivíduos mais novos tenham diferenças de médias de 

qualidade de vida entre o primeiro e o segundo momento com significado estatístico em 

todos os domínios, com excepção do domínio das relações sociais, enquanto que os 

indivíduos mais velhos apresentam diferenças de médias com significado estatístico 

exclusivamente no domínio das relações sociais e no domínio geral, e marginalmente no 

domínio do ambiente. (Quadro nº 11)  

 

 

QUALIDADE DE VIDA E GÉNERO 

 

 

Quadro nº 12 

Diferença de médias de Qualidade de Vida dos domínios por Género 

 

 Género N Médias Desvio padrão Erro de Média 

Domínio Masculino 46 3,2578 0,72131 0,10635 

Fisico1 Feminino 21 2,5578 0,86178 0,18806 

Domínio Masculino 37 3,6718 0,58308 0,09586 

Fisico2 Feminino 18 3,1587 0,86118 0,20298 

Domínio Masculino 46 3,6232 0,56485 0,08328 

Psicológicol1 Feminino 21 3,2937 0,67475 0,14724 

Domínio Masculino 37 3,8649 0,47114 0,07745 

Psicológico2 Feminino 18 3,5833 0,47914 0,11293 

Domínio Masculino 46 3,5290 0,57768 0,08517 

Relações1 Feminino 21 3,8571 0,30861 0,06734 
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Domínio Masculino 37 3,6126 0,49387 0,08119 

Relações 2 Feminino 18 3,8148 0,28520 0,06722 

Domínio Masculino 46 3,6033 0,52062 0,07676 

Ambiente1 Feminino 21 3,2976 0,50230 0,10961 

Domínio Masculino 37 3,7162 0,34817 0,05724 

Ambiente2 Feminino 18 3,3819 0,41893 0,09874 

Domínio Masculino 46 3,2174 0,78636 0,11594 

Geral1 Feminino 21 2,6905 0,74960 0,16358 

Domínio Masculino 37 3,4865 0,74056 0,12175 

Geral2 Feminino 18 3,4722 0,77597 0,18290 

 

 

Perante a análise do quadro anterior, constatamos que o facto de ser homem ou ser 

mulher tem relação com a qualidade de vida em alguns domínios. As médias da 

qualidade de vida são superiores nos homens, para o domínio físico, no 1º e 2º 

momentos, domínio psicológico no 1º e 2º momentos, no domínio do ambiente 1º e 2º 

momentos e para o domínio geral, 1º e 2º momentos, exceptua-se esta tendência no 

domínio das relações sociais, em que as mulheres têm a média mais elevada, no 1º e 2º 

momentos. (Quadro nº 12) 

 

 

Quadro nº 13 

Domínios de Qualidade de Vida por Género 

Prova U de Mann-Whitney 

 

Domínios da 
Qualidade de vida 

Masculino 
(médias ranks) 

Feminino 
(médias ranks) 

U de M-W p 
 

Domínio Fisico1 38,98 23,10 254,000 0,002 

Domínio Fisico2 31,15 21,53 216,500 0,036 

Domínio Psicológico 1 37,18 27,02 336,500 0,046 

Domínio Psicológico 2 31,49 20,83 204,000 0,018 

Domínio Relações 1 29,93 42,90 296,000 0,009 

Domínio Relações 2 25,69 32,75 247,500 0,107 

Domínio Ambiente 1 38,12 24,98 293,500 0,010 

Domínio Ambiente 2 32,24 19,28 176,000 0,004 

Domínio Geral 1 37,92 25,40 302,500 0,0013 

Domínio Geral 2 27,91 28,19 329,500 0,948 
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As diferenças de médias constatadas na análise do quadro nº 13 são estatisticamente 

significativas para a maioria dos domínios. Segundo o teste U de Mann – Whitney para 

diferenças de médias, nos domínios físico 1 (p = 0,002), físico 2 (p = 0,036), psicológico 1 

(p = 0,046), psicológico 2 (p = 0,018), relações sociais 1 (p = 0,009), ambiente 1 (p = 

0,010), ambiente 2 (p = 0,004) e geral 1 (p = 0,013). Não têm significado estatístico, no 

domínio das relações sociais, 2º momento e no domínio geral, 2º momento.  

 

 

QUALIDADE DE VIDA E ESCOLARIDADE 

 

 

Quadro nº 14 

Comparação dos domínios de Qualidade de Vida em função do grupo de 

Escolaridade 

Prova de Kruskal-Wallis 

 

 

Domínios da 

Qualidade de Vida 

Grupo 1 

1ºmom,n=21 

2ºmom, n=15 

Grupo 2 

1ºmom,n=30 

2ºmom, n=28 

Grupo 3 

1ºmom,n=10 

2ºmom, n=7 

Grupo 4 

1ºmom,n=6 

2ºmom, n=5 

 

2 

 

p 

 Médias 
de Rank 

Médias 
De Rank 

Médias 
de Rank 

Médias 
de Rank 

  

Domínio Físico 1 23,00 35,05 44,25 50,17 13,749 0.003 

Domínio Físico 2 22,27 28,16 33,43 36,70 4,229 0,238 

Domínio Psicológico 1 23,64 34,30 44,25 51,67 13,863 0,003 

Domínio Psicológico 2 23,80 26,27 36,50 38,40 5,636 0,131 

Domínio Relações 1 33,50 32,02 38,05 38,92 1,201 0,753 

Domínio Relações 2 28,67 27,38 28,36 29,00 0,101 0,992 

Domínio Ambiente 1 23,24 34,92 42,25 53,33 14,289 0,003 

Domínio Ambiente 2 23,97 26,27 43,07 28,70 7,675 0,053 

Domínio Geral 1 26,33 33,52 44,60 45,58 8,640 0,034 

Domínio Geral 2 24,50 27,93 33,07 31,80 1,857 0,603 

 

 

Perante a análise do quadro anterior, constata-se que a qualidade de vida diferencia-

se, quanto ao nível de escolaridade, em alguns domínios, sendo que são os indivíduos de 

escolaridade mais elevada os que apresentam as médias de qualidade de vida mais altas. 

A escolaridade apresenta diferença de médias, com significado estatístico, nos domínios 
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físico 1 (p = 0,003), psicológico 1 (p = 0,003), ambiente 1 (p = 0,003) e geral 1 (p = 0,034). 

No 2º momento, a qualidade de vida não se diferencia pelos grupos de escolaridade em 

nenhum grupo. (Quadro nº 14)  

 

 

Quadro nº 15 

Comparação dos domínios de Qualidade de Vida em função da Escolaridade 

agrupada 

Prova de Wilcoxon 

 

Escolaridade 

Agrupada 

D. Físico 

(2 - 1) Sig. 

D. Psicológico 

(2 - 1) Sig. 

D. Relações 

(2 – 1) Sig. 

D. Ambiente 

(2 - 1) Sig. 

D. Geral 

(2 – 1) Sig. 

Grupo 1 0,011 0,027 0,751 0,131 0,029 

Grupo 2 0,007 0,082 0,518 0,908 0,040 

Grupo 3 0,458 0,197 0,157 0,914 0,705 

Grupo 4 0,416 1,000 0,705 0,141 0,414 

 

 

Pela análise do quadro anterior constata-se que, as médias da qualidade de vida 

comparadas entre o 1º e o 2º momento em cada grupo de escolaridade apresentam 

resultados estatisticamente significativos. Os grupos 1 e 2 representam os grupos de 

indivíduos com menor nível de escolaridade e os grupos 3 e 4 representam os grupos de 

indivíduos com maior nível de escolaridade. No grupo 1, a comparação de médias entre o 

1º e 2º momento tem significado estatístico para o domínio físico (p = 0,011), psicológico 

(p = 0,027) e domínio geral (p = 0,029). No grupo 2, a comparação de médias entre o 1º e 

2º momento, tem significado estatístico para o domínio físico (p = 0,007) e domínio geral 

(p = 0,040). Nos restantes grupos, que apresentam níveis de escolaridade mais elevados, 

não se verificam diferenças de médias com significados estatísticos em nenhum domínio, 

sendo que a tendência é que quanto maior é o nível de escolaridade, menos se detectam 

significâncias estatísticas na comparação de médias entre o 1º e 2º momento. (Quadro nº 

15)  
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QUALIDADE DE VIDA E ACTIVIDADE (ACTIVOS/INACTIVOS) 

 

 

Quadro nº 16 

Comparação de médias de Qualidade de Vida em função da Actividade, em cada 

um dos domínios 

 

 Condição N Médias Desvio Padrão Erro de Média 

Domínio Activo 39 3,3297 0,74603 0,11946 

Físico 1 Inactivo 28 2,6327 0,77609 0,14667 

Domínio Activo 35 3,7510 0,51548 0,08713 

Físico 2 Inactivo 20 3,0714 0,83106 0,18583 

Domínio Activo 39 3,6282 0,50359 0,08064 

Psicológico 1 Inactivo 28 3,3690 0,72770 0,13752 

Domínio Activo 35 3,9143 0,25684 0,04341 

Psicológico 2 Inactivo 20 3,5250 0,67598 0,15115 

Domínio Activo 39 3,7692 0,49650 0,07950 

Relações 1 Inactivo 28 3,4405 0,52158 0,09857 

Domínio Activo 35 3,7810 0,36997 0,06254 

Relações 2 Inactivo 20 3,5000 0,51299 0,11471 

Domínio Activo 39 3,6346 0,40391 0,06468 

Ambiente 1 Inactivo 28 3,3304 0,63484 0,11997 

Domínio Activo 35 3,7214 0,26445 0,04470 

Ambiente 2 Inactivo 20 3,4063 0,51599 0,11538 

Domínio Activo 39 3,2564 0,78532 0,12575 

Geral 1 Inactivo 28 2,7679 0,76355 0,14430 

Domínio Activo 35 3,6429 0,56323 0,09520 

Geral 2 Inactivo 20 3,2000 0,93752 0,20964 

 

 

Pela análise do quadro nº 16, constata-se que os indivíduos activos apresentam níveis 

de qualidade de vida superiores, aos níveis de qualidade de vida dos indivíduos inactivos, 

em todos os domínios no 1º e 2º momentos.  
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Quadro nº 17 

Comparação de médias de Qualidade de Vida em pares, do 1º e 2º momentos, 

em função da Actividade (activos/inactivos) 

Teste de t para comparação de médias 

 

Actividade Pares  Médias N Sig. 

Activos 1 Domínio Físico 1 3,3592 35  

  Domínio Físico 2 3,7510 35 0,005 

 2 Domínio Psicológico 1 3,6952 35  

  Domínio Psicológico 2 3,9143 35 0,016 

 3 Domínio Relações 1 3,7905 35  

  Domínio Relações 2 3,7810 35 0,044 

 4 Domínio Ambiente 1 3,6429 35  

  Domínio Ambiente 2 3,7214 35 0,021 

 5 Domínio Geral 1 3,2571 35  

  Domínio Geral 2 3,6429 35 0,935 

Inactivos 1 Domínio Físico 1 2,8000 20  

  Domínio Físico 2 3,0714 20 0,000 

 2 Domínio Psicológico 1 3,4083 20  

  Domínio Psicológico 2 3,5250 20 0,000 

 3 Domínio Relações 1 3,4333 20  

  Domínio Relações 2 3,5000 20 0,000 

 4 Domínio Ambiente 1 3,4438 20  

  Domínio Ambiente 2 3,4063 20 0,015 

 5 Domínio Geral 1 2,7750 20  

  Domínio Geral 2 3,2000 20 0,007 

 

 

Conforme o quadro anterior, comparando as médias de qualidade de vida dos 

indivíduos activos e dos inactivos, no 1º e 2º momentos, utilizando os indivíduos da 

amostra do 2º momento (n=55), os indivíduos activos apresentam diferenças de médias 

estatisticamente significativas em todos os domínios, com excepção do domínio geral: no 

domínio físico (p = 0,005), domínio psicológico (p = 0,016), domínio relações (p = 0,044) e 

domínio do ambiente (p = 0,021). Os indivíduos inactivos apresentam diferenças de 

médias estatisticamente significativas em todos os domínios: no domínio físico (p ≤ 

0,001), domínio psicológico (p ≤ 0,001), domínio relações (p ≤ 0,001), domínio ambiente 

(p = 0,015) e domínio geral (p = 0,017). Sendo que a tendência é que os indivíduos 
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inactivos, após a intervenção, obtenham ainda maiores ganhos em qualidade de vida. 

(Quadro nº 17)  

 

   

Quadro nº 18 

Domínios de Qualidade de Vida pela Actividade 

Prova U de Mann-Whitney 

 

Domínios da 

Qualidade de Vida 

Activos 

(médias ranks) 

Inactivos 

(médias ranks) 

U de M-W p 

Domínio Fisico1 40,78 24,55 281,500 0,001 

Domínio Físico 2 32,81 19,58 181,500 0,003 

Domínio Psicológico 1 38,00 28,43 390,000 0,046 

Domínio Psicológico 2 30,40 23,80 266,000 0,135 

Domínio Relações 1 38,44 27,82 373,000 0,024 

Domínio Relações 2 30,90 22,93 248,500 0,062 

Domínio Ambiente 1 38,82 27,29 358,000 0,016 

Domínio Ambiente 2 31,71 21,50 220,000 0,021 

Domínio Geral 1 38,49 27,75 371,000 0,024 

Domínio Geral 2 30,80 23,10 252,000 0,073 

 

 

Comparando as médias da qualidade de vida dos indivíduos activos e inactivos em 

cada domínio, através da estatística U de Mann-Whitney, verifica-se que existem 

diferenças estatisticamente significativas, no 1º momento, para todos os domínios: 

domínio físico (p = 0,001), psicológico (p = 0,046), relações (p = 0,024), ambiente (p = 

0,016) e geral (p = 0,024) e, no 2º momento, para os domínios, físico (p = 0,003) e 

ambiente (p = 0,021). Após a intervenção, deixa de haver diferenças estatisticamente 

significativas no domínio psicológico, enquanto que o domínio das relações (p = 0,062) e 

o domínio geral (p = 0,073) só apresentam significado estatístico marginalmente. (Quadro 

nº 18)  
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Quadro nº 19 

Domínios de Qualidade de Vida pelo Género, nos indivíduos inactivos 

Prova U de Mann-Whitney 

 

Domínios da 

Qualidade de vida 

Masculino 

(médias ranks) 

Feminino 

(médias ranks) 

U de M-W p 

Domínio Físico 1 17,05 9,11 37,000 0,017 

Domínio Físico 2 12,86 5,00 9,000 0,006 

Domínio Psicológico 1 16,34 10,61 50,500 0,084 

Domínio Psicológico 2 11,75 7,58 24,500 0,145 

Domínio Relações 1 11,82 20,17 34,500 0,009 

Domínio Relações 2 8,79 14,50 18,000 0,038 

Domínio Ambiente 1 16,03 11,28 56,500 0,152 

Domínio Ambiente 2 12,64 5,50 12,000 0,013 

Domínio Geral 1 16,18 10,94 53,500 0,107 

Domínio Geral 2 11,79 7,50 24,000 0,124 

 

 

Pela análise do quadro anterior, constatamos que, no grupo dos indivíduos inactivos, 

existem diferenças de médias significativas entre os homens e as mulheres. Sendo que 

são os homens que têm maiores níveis de qualidade de vida em todos os domínios, com 

excepção do domínio das relações sociais, onde é a mulher que obtém melhor resultado. 

Assim, os homens apresentam diferenças de médias com significado estatístico no 

domínio físico, no 1º momento (p = 0,017) e 2º momento (p = 0,06), e no domínio do 

ambiente, no 2º momento (p = 0,013). As mulheres apresentam, no domínio das relações 

sociais, 1º momento (p = 0,009) e 2º momento (p = 0,038), diferenças de médias 

estatisticamente significativas, sendo este o único domínio em que as mulheres 

apresentam médias mais elevadas do que os homens. (Quadro nº 19)  

 

 

QUALIDADE VIDA E ESTADO CIVIL  

 

 

No tratamento dos dados referente ao estado civil, colocou-se uma questão quanto ao 

número de elementos do grupo dos solteiros e dos divorciados, que, por ter apenas 1 e 4 

indivíduos, respectivamente, tivemos necessidade de agrupar. Assim, entendemos que os 
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solteiros, os viúvos e os divorciados terão, em muitos aspectos, semelhanças entre os 

seus estilos de vida e optámos por os agrupar, obtendo assim dois grupos, os casados e 

os outros (solteiros, divorciados e viúvos). 

 

 

Quadro nº 20 

Frequências relativas e absolutas do Estado Civil agrupado 

 

Estado Civil Agrupado Frequência Percentagem Percentagem 
Válida 

Percentagem 
Acumulada 

Grupo1 
(solteiros, divorciados e viúvos) 

15 22,4 22,4 22,4 

Grupo 2 
(casados) 

52 77,6 77,6 100,0 

Total 
 

67 100,0 100,0  

 

 

Quadro nº 21 

Domínios de Qualidade de Vida pelo Estado Civil agrupado 

Prova U de Mann-Whitney 

 

Domínios da 

Qualidade de vida 

Grupo 1 

(Solteiros, 

Divorciados e viúvos) 

Grupo 2 

(Casados) 

 

 

U de M-W 

 

p 

 médias ranks médias ranks   

Domínio Físico 1 28,20 35,67 303,000 0,190 

Domínio Físico 2 26,23 28,44 222,500 0,681 

Domínio Psicológico 1 30,37 35,05 335,500 0,409 

Domínio Psicológico 2 28,36 27,91 238,000 0,932 

Domínio Relações 1 33,57 34,13 383,500 0,920 

Domínio Relações 2 30,59 27,35 213,500 0,528 

Domínio Ambiente 1 34,37 33,89 384,500 0,934 

Domínio Ambiente 2 27,14 28,22 232,500 0,840 

Domínio Geral 1 27,73 35,81 296,000 0,150 

Domínio Geral 2 23,82 29,05 196,000 0,312 
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Não se verificaram diferenças de médias estatisticamente válidas através do teste U de 

Mann-Whitney, entre o grupo dos casados e o outro grupo, em todos os domínios, no 

primeiro e segundo momentos. (Quadro nº 21) Ainda assim, procurámos autonomizar os 

viúvos e considerámos três grupos. 

 

 

Quadro nº 22 

Frequências absolutas e relativas do Estado Civil agrupado 

com os viúvos autonomizados 

 

Estado Civil Agrupado 
com os viúvos autonomizados 

Frequência Percentagem Percentagem 
Válida 

Percentagem 
Acumulada 

Grupo1 
(viúvos) 

5 7,5 7,5 7,5 

Grupo 2 
(casados) 

52 77,6 77,6 85,1 

Grupo 3 
(divorciados e solteiros) 

10 14,9 14,9 100,0 

Total 
 

67 100,0 100,0  

 

 

Kruslkal Wallis também não mostrou diferenças significativas nos três grupos, em 

todos os domínios, no primeiro e segundo momentos.  

 

 

 

QUALIDADE DE VIDA E TEMPO DE DOENÇA 

 

 

 

Quadro nº 23 

Frequências absolutas e relativas do Tempo de Doença agrupado 

 

Tempo de doença agrupado Frequência Percentagem Percentagem 
Válida 

Percentagem 
Acumulada 

Grupo1 
(inferior ou igual a 24H) 

5 7,5 7,5 7,5 

Grupo 2 
(1 a 30 dias) 

9 13,4 13,4 20,9 

Grupo 3 
(1 a 12 meses) 

9 13,4 13,4 34,3 
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Grupo 4 
(1 a 5 anos) 

12 17,9 17,9 52,2 

Grupo 5 
(superior a 5 anos) 

32 47,8 47,8 100,0 

Total 
 

67 100,0 100,0  

 

 

Quadro nº 24 

Comparação dos domínios de Qualidade de Vida em função 

do Tempo de Doença agrupado 

Prova de Kruskal-Wallis 

 

 

Domínios da 

Qualidade de Vida 

Grupo 1 

(< ou = 24 

Horas) 

Grupo 2 

(1 dia a 30 

dias) 

Grupo 3 

(1 a 12 

meses) 

Grupo 4 

(1 a 5 anos) 

Grupo 5 

(> a 5 anos) 

 

2 

 

p 

 Médias 
de Rank 

Médias 
de Rank 

Médias 
de Rank 

Médias 
de Rank 

Médias 
de Rank 

  

Domínio Físico 1 47,90 33,67 34,00 27,21 34,47 4,045 0,400 

Domínio Físico 2 40,30 39,06 19,00 25,50 25,27 9,715 0,046 

Domínio Psicológ. 1 43,30 39,56 23,06 28,33 36,19 6,228 0,183 

Domínio Psicológ. 2 30,30 36,44 24,42 28,25 25,69 3,281 0,512 

Domínio Relações 1 46,40 40,39 30,17 27,25 33,88 5,044 0,283 

Domínio Relações 2 29,60 37,56 24,00 28,40 25,50 4,314 0,365 

Domínio Ambiente 1 42,40 39,94 27,78 31,00 33,89 2,995 0,559 

Domínio Ambiente 2 37,30 30,25 24,25 29,45 25,83 2,802 0,592 

Domínio Geral 1 45,40 35,22 29,33 31,75 34,03 2,508 0,643 

Domínio Geral 2 33,40 33,50 10,83 35,85 26,21 12,155 0,016 

 

 

Verificando se existem diferenças nos domínios de qualidade de vida entre o tempo de 

doença agrupado, constatamos, através da estatística Kruskal-Wallis, que, no domínio 

físico existem diferenças entre os grupos, sendo que apresentam médias mais altas, 

neste domínio os doentes com tempo de doença do grupo 1, inferior ou igual a 24 horas, 

mas apenas na avaliação do segundo momento (p = 0,046).  

 

No domínio geral, encontraram-se também diferenças de médias estatisticamente 

significativas entre os grupos, nos doentes do grupo 4 (entre um e cinco anos), a 
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percepcionarem melhoria significativa na qualidade de vida e saúde (p = 0,016), na 

avaliação do segundo momento, através do teste Kruskal-Wallis. (Quadro nº 24)  

 

 

QUALIDADE DE VIDA E REGIME DE INTERNAMENTO 

 

 

Quadro nº 25 

Frequências absolutas e relativas do Regime de Internamento 

 

Regime de internamento Frequência Percentagem Percentagem 
Válida 

Percentagem 
Acumulada 

Internado 61 91,0 91,0 91,0 

Ambulatório 6 9,0 9,0 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

 

Quadro nº 26 

Domínios de Qualidade de vida pelo Regime de Internamento 

Prova U de Mann-Whitney 

 

Domínios da 

Qualidade de vida 

Internado 

(médias ranks) 

Ambulatório 

(médias ranks) 

U de M-W p 

Domínio Físico 1 32,60 48,25 97,500 0,059 

Domínio Físico 2 27,60 31,25 127,500 0,607 

Domínio Psicológico 1 34,16 32,42 173,500 0,839 

Domínio Psicológico 2 28,62 22,92 116,500 0,420 

Domínio Relações 1 34,18 32,17 172,000 0,822 

Domínio Relações 2 28,49 24,00 123,000 0,535 

Domínio Ambiente 1 34,37 30,25 160,500 0,630 

Domínio Ambiente 2 27,60 31,25 127,500 0,607 

Domínio Geral 1 34,42 29,75 157,500 0,584 

Domínio Geral 2 29,62 14,75 67,500 0,029 
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Comparando as médias da qualidade de vida dos indivíduos tratados sob o regime de 

internamento – internado ou ambulatório – em cada domínio, através da estatística U de 

Mann-Whitney, verifica-se que existem diferenças com significância marginal, no 1º 

momento, para o domínio físico (p = 0,059), com a média mais elevada para os indivíduos 

tratados em ambulatório, e, no 2º momento, com diferenças estatisticamente 

significativas, para o domínio geral (p = 0,029) com a média mais elevada para os 

indivíduos tratados internados. Sendo que não se verificaram diferenças de médias 

estatisticamente significativas através do teste U de Mann-Whitney, em nenhum outro 

domínio. (Quadro nº 26)  

 

 

QUALIDADE DE VIDA E ABORDAGEM 

 

 

Quadro nº 27 

Frequências absolutas e relativas do Tipo de Abordagem 

 

Tipo de Abordagem Frequência Percentagem Percentagem 
Válida 

Percentagem 
Acumulada 

Femoral 53 79,1 79,1 79,1 

Radial 14 20,9 20,9 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

 

Quadro nº 28 

Domínios de Qualidade de Vida pelo Tipo de Abordagem 

Prova U de Mann-Whitney 

 

Domínios da 

Qualidade de vida 

Femoral 

(médias ranks) 

Radial 

(médias ranks) 

U de M-W p 

Domínio Físico 1 31,65 42,89 246,500 0,054 

Domínio Físico 2 27,01 30,98 246,500 0,432 

Domínio Psicológico 1 34,25 33,07 358,000 0,840 

Domínio Psicológico 2 27,95 28,14 285,000 0,969 
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Domínio Relações 1 32,69 38,96 301,500 0,271 

Domínio Relações 2 27,84 28,46 280,500 0,895 

Domínio Ambiente 1 32,71 38,89 302,500 0,289 

Domínio Ambiente 2 26,73 31,71 235,000 0,309 

Domínio Geral 1 33,37 36,39 337,500 0,599 

Domínio Geral 2 28,90 25,36 250,000 0,455 

 

 

Comparando as médias da qualidade de vida dos indivíduos tratados com diferente 

tipo de abordagem – femoral ou radial – em cada domínio, através da estatística U de 

Mann-Whitney, verifica-se que existe diferença, com significância marginal, 

exclusivamente no 1º momento, para o domínio físico (p = 0,054), com a média mais 

elevada para os indivíduos tratados pela radial. Sendo que não se verificaram diferenças 

estatisticamente significativas, através do teste U de Mann-Whitney, em nenhum outro 

domínio. (Quadro nº 28)  

 

 

12. 5 VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES DE INVESTIGAÇÃO  

 

 

H1 

Hipótese 1: “A idade interfere no nível de qualidade de vida do idoso com doença 

coronária”. 

 

Conforme ficou demonstrado na apresentação dos dados anteriormente efectuada, 

podemos confirmar a H1, já que verificamos a existência de uma correlação negativa 

entre a idade dos sujeitos do nosso estudo e a qualidade de vida no domínio físico, no 

primeiro e segundo momentos, bem como no domínio geral, mas apenas no segundo 

momento. (Quadro nº 5)  

 

Assim sendo, a idade interferirá na qualidade de vida, sobretudo no domínio físico, já 

que estas correlações são corroboradas com os dados da regressão linear simples, com 

a idade a explicar a variância do domínio físico, no primeiro momento com 12,7% e, no 
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segundo momento, a aumentar para 15%. O modelo de regressão linear simples ainda foi 

sensível no domínio geral, no segundo momento, com uma explicação da variância de 

6,7%. (Quadro nº 6,7 e 8) 

  

A estes dados é ainda possível juntar os achados da estatística Kruskal-Wallis, em que 

surgem diferenças significativas entre os grupos etários considerados, mas apenas no 

domínio físico, sendo que se mantém a tendência de maior qualidade de vida (neste 

aspecto) nos grupos de indivíduos mais novos da nossa amostra (65 a 70 anos e 71 a 75 

anos). (Quadro nº 10) 

 

Em síntese, a idade interfere na qualidade de vida dos idosos com doença coronária, 

mas sobretudo no aspecto englobado no domínio físico, sendo que a tendência é para 

mais novos terem níveis mais elevados de qualidade de vida. 

 

Estes dados revelam-nos ainda que, entre o primeiro e o segundo momento de 

avaliação, ou seja, três meses após a intervenção, melhora a pontuação no domínio 

físico, com aumento da explicação da variância pela idade, e surge, após essa mesma 

intervenção, o domínio geral também sensível à idade, com 6,7% da explicação da 

variância.  

 

 

Quadro nº 29 

Comparação dos domínios de Qualidade de Vida em função da Idade 

Prova de Wilcoxon 

 

Idade 

D. Físico 

(2 - 1) Sig. 

D. Psicológico 

(2 - 1) Sig. 

D. Relações 

(2 – 1) Sig. 

D. Ambiente 

(2 - 1) Sig. 

D. Geral 

(2 – 1) Sig. 

Mais novos 

(65 a 75 anos) 0,000 0,002 0,870 0,055 0,022 

Mais Velhos 

(76 a 87 anos 0,193 0,418 0,058 0,118 0,039 

 

 

Verificando ainda a significância estatística dos aumentos de qualidade de vida nos 

diversos domínios pelo teste de Wilcoxon, antes e após a intervenção, no grupo com 

menos de 75 anos e no grupo com mais de 75 anos, constatamos que o grupo dos mais 
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novos aumenta os níveis de qualidade de vida, com significado estatístico, nos domínios 

físico (p ≤ 0,001), psicológico (p = 0,002), geral (p = 0,022) e, marginalmente, no domínio 

do ambiente (p = 0,055). Por outro lado, os indivíduos com mais de 75 anos aumentam os 

níveis de qualidade de vida, com significado estatístico, no domínio geral (p = 0,039) e, 

marginalmente, no domínio das relações sociais (p = 0,058). Mais uma vez, os mais 

novos com melhores ganhos após a intervenção. (Quadro nº 29) 

 

 

H2 

Hipótese 2: “A inactividade física influencia a qualidade de vida do idoso com doença 

coronária”. 

 

Os dados revelam-nos que os indivíduos activos apresentam médias de qualidade de 

vida mais elevadas, quando comparados com os inactivos, em todos os domínios de 

qualidade de vida e nos dois momentos de avaliação.  

 

A diferença de médias entre os dois grupos (activos/inactivos) revelou significado 

estatístico, através da estatística U Mann-Whitney, para o primeiro momento, no domínio 

físico, psicológico, relações sociais, ambiente e domínio geral. No segundo momento, o 

domínio físico e o domínio do ambiente apresentam significância estatística, enquanto 

que o domínio das relações sociais e o domínio geral só apresentam significado 

estatístico marginalmente. Ou seja, excluindo o domínio psicológico do segundo 

momento, todos os outros domínios apresentam diferenças estatísticas significativas. 

(Quadro nº 18) 

 

Pela análise dos dados, somos levados a considerar comprovada a H2. 

 

 

H3 

Hipótese 3: “Os idosos doentes coronários do género masculino tem níveis de 

qualidade de vida diferentes dos do género feminino”. 

 

Verificamos que existe diferença nos níveis de qualidade de vida entre homens e 

mulheres. Só no domínio das relações sociais, as mulheres apresentam níveis de 

qualidade de vida mais elevados, em todos os outros domínios são os homens que 



 

111 
 

apresentam valores das médias de qualidade de vida mais elevados. No entanto, essas 

diferenças não são estatisticamente significativas em todos os domínios e em todos os 

momentos de avaliação. (Quadro nº 12) 

 

Constatamos que o domínio das relações sociais e o domínio geral no segundo 

momento não apresentam diferença de médias estatisticamente significativas (U Mann-

Whitney). Ou seja, nos domínios físico (p1 = 0,002; p2 = 0,036), psicológico (p1 = 0,046; 

p2 = 0,018) e ambiente (p1 = 0,010; p2 = 0,004) diferenciam-se com significado 

estatístico nos dois momentos, no domínio das relações sociais (p = 0,009) e domínio 

geral (p = 0,013), só no primeiro momento. (Quadro nº 13) 

 

 

Quadro nº 30 

Comparação dos domínios de Qualidade de Vida em função do Género 

Prova de Wilcoxon 

 

Género 

D. Físico 

(2 - 1) Sig. 

D. Psicológico 

(2 - 1) Sig. 

D. Relações 

(2 – 1) Sig. 

D. Ambiente 

(2 - 1) Sig. 

D. Geral 

(2 – 1) Sig. 

Masculino 0,002 0,017 0,322 0,660 0,071 

Feminino 0,026 0,69 0,439 0,489 0,007 

 

 

Verificada a evolução das médias de qualidade de vida entre o primeiro momento de 

avaliação e o segundo, separadamente entre homens e mulheres, detectamos também 

diferenças. Através do teste Wilcoxon, encontramos significância estatística para o 

subgrupo dos homens, no domínio físico (p = 0,002), psicológico (p = 0,017) e, 

marginalmente, no domínio geral (p = 0,071). No subgrupo das mulheres, apenas no 

domínio físico (p = 0,026) e no domínio geral (p = 0,007) e, marginalmente, no domínio 

psicológico (p = 0,069). (Quadro nº 30) 

 

Pela análise dos dados expostos comprovamos a H3, já que existem diferenças de 

médias de qualidade de vida nos sujeitos da nossa amostra, consoante o género seja 

masculino ou feminino. 
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H4 

Hipótese 4: “O nível de escolaridade influencia a qualidade de vida dos idosos 

doentes coronários”. 

 

Verificamos existir diferença nas médias de qualidade de vida apenas para o primeiro 

momento de avaliação nos domínios físico, psicológico, ambiente e geral. Sendo que, 

nestes quatro domínios, as médias de qualidade de vida aumentam com o aumento da 

escolaridade. No segundo momento não há diferenças estatísticas significativas. Ou seja, 

parece que, após a intervenção, a variável escolaridade deixa de ser significativa. Após a 

intervenção, não será pela escolaridade que os idosos doentes coronários terão melhor 

ou pior qualidade de vida. (Quadro nº 14) 

 

Assim sendo, só se comprova a H4 no primeiro momento, deixando de ter significado 

após intervenção, mas ainda assim, entre o primeiro e segundo momento de avaliação, 

em cada grupo de escolaridade, através da prova de Wilcoxon, verificam-se significâncias 

estatísticas para o grupo 1 e 2 (escolaridade mais baixa) nos domínios físico e geral, e no 

domínio psicológico apenas no grupo de escolaridade mais baixa (grupo 1). Os grupos de 

escolaridade mais elevada, grupos 3 e 4, não apresentam diferenças de médias 

significativas antes e após a intervenção. (Quadro nº 15) 

 

Ou seja, a escolaridade deixa de ter significado após a intervenção, mas sobretudo 

para os grupos de escolaridade mais elevada (grupo 3 e 4 do nosso estudo).  

  

 

H5 

Hipótese 5: “A inactividade física e o género masculino influenciam negativamente a 

qualidade de vida dos idosos doentes coronários”. 

 

Analisando as médias de qualidade de vida nos diferentes domínios, no grupo dos 

indivíduos inactivos, e comparado o género masculino com o género feminino, 

constatamos que existem médias mais altas para o género masculino, nos domínios 

físico, psicológico, ambiente e geral nos dois momentos de avaliação, sendo que, 

inversamente, o género feminino apresenta níveis mais altos, no domínio das relações 

sociais, igualmente, nos dois momentos de avaliação.  
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Estas diferenças de género têm significado estatístico para este grupo de indivíduos 

inactivos, no domínio físico, no primeiro e segundo momentos e, no domínio do ambiente, 

no segundo momento de avaliação, com os homens a apresentarem maiores níveis de 

qualidade de vida. Encontramos ainda significado estatístico na diferença de médias, para 

o domínio das relações sociais no primeiro e segundo momentos de avaliação, 

apresentando as mulheres, níveis mais elevados de qualidade de vida, exclusivamente 

neste domínio. (Quadros nº 16,17 e 18) 

 

Pela análise do quadro nº 19 (Prova de U Mann-Witney), constatamos que, no grupo 

dos indivíduos inactivos, existem diferenças de médias estatisticamente significativas, 

entre os homens e as mulheres. Sendo que, são os homens que têm maiores níveis de 

qualidade de vida em todos os domínios, com excepção do domínio das relações sociais, 

onde são as mulheres que obtém melhor resultado. Assim, os homens apresentam 

resultados com significado estatístico no domínio físico, no primeiro momento (p = 0,017) 

e segundo momento (p = 0,06), e, no domínio do ambiente, no segundo momento (p = 

0,013). As mulheres apresentam no domínio das relações sociais, no primeiro momento 

(p = 0,009) e segundo momento (p = 0,038) resultados estatisticamente significativos, 

sendo este o único domínio em que as mulheres apresentam médias mais elevadas do 

que os homens. 

 

Não comprovamos a H5, já que no grupo dos indivíduos inactivos os dados apontam 

no sentido de melhor qualidade de vida no domínio físico e domínio do ambiente, para os 

homens, e, no domínio das relações sociais, para as mulheres. 

 

 

H6 

Hipótese 6: “A angioplastia coronária melhora a qualidade de vida dos idosos doentes 

coronários”. 

 

As médias de qualidade de vida aumentam em todos os domínios da primeira para a 

segunda avaliação, ou seja, antes da angioplastia coronária e três meses após a 

intervenção. No entanto, só existe evidência estatística com significado, determinada com 

a estatística Teste de t para a diferença das médias, para os domínios físico, psicológico 

e geral (Quadro nº 4). 
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Quadro nº 31 

Comparação dos domínios de Qualidade de Vida 

Prova de Wilcoxon 

  

Qualidade 

de Vida 

D. Físico 

(2 - 1) 

D. Psicológico 

(2 – 1) 

D. Relações 

(2 – 1) 

D. Ambiente 

(2 – 1) 

D. Geral 

(2 - 1) 

Sig. 0,000 0,004 0,566 0,460 0,002 

 

 

Confirmada pela estatística de Wilcoxon, para os domínios físico (p <0,001), 

psicológico (p = 0,004) e geral (p = 0,002). Não se verificou evidencia nos domínios das 

relações sociais e ambiente em nenhum dos testes estatísticos utilizados. (Quadro nº 31) 

 

Poderemos então afirmar que, “A angioplastia coronária melhora a qualidade de vida 

dos idosos doentes coronários”, no aspecto físico, psicológico e geral, não tanto no 

domínio das relações sociais e no domínio do ambiente. Assim, confirmamos a H6 com a 

noção clara de que, verificando o aumento das médias de qualidade de vida dos idosos 

doentes coronários sujeitos de investigação da nossa amostra, em todos os domínios, 

este não apresentou, nos aspectos relacionados com o domínio das relações sociais e o 

domínio do ambiente, diferenças estatísticas significativas. No entanto, entendemos que a 

melhoria de qualidade de vida que, comprovadamente decorre dos domínios físico, 

psicológico e geral é marcadamente relevante no seu conteúdo, face a toda a 

problemática que envolve o sujeito da nossa investigação. 

 

Ou seja, no enquadramento geral de todos os domínios e respectivas facetas, que o 

instrumento de avaliação de qualidade de vida utilizado para este estudo contempla 

(WHOQOL Bref), consideramos serem os domínios físico, psicológico e geral, os que 

melhor reflectem as melhorias de qualidade de vida quanto aos aspectos mais intrínsecos 

ao idoso doente, sendo que, serão mais facilmente percepcionados pelo próprio e os que 

mais suporte lhe darão, para promover a continuidade do processo de recuperação 

cardíaca iniciado aquando da angioplastia coronária. Além de que, podemos verificar 

ainda superioridade numérica para os domínios em questão (físico, psicológico e geral), 

uma vez que, no total de cinco domínios, estes estão representados com três.  
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H7 

Hipótese 7: “O tempo de doença coronária influencia a qualidade de vida dos idosos 

doentes coronários”. 

 

Não existe correlação entre tempo de doença em meses e os domínios de qualidade 

de vida (correlações de Pearson todas elas não significativas), conforme quadro nº 32. 

 

 

Quadro nº 32 

Correlações entre o Tempo de Doença em meses e os domínios no primeiro e 

segundo momentos de avaliação 

 

 

Tempo doença em 

meses 

 

Domínio Fisico1 

Pearson Correlation -0,115 

Sig. (2-tailed) 0,354 

N 67 

 

Domínio Fisico2 

Pearson Correlation -0,184 

Sig. (2-tailed) 0,178 

N 55 

 

Domínio Psicológico1 

Pearson Correlation 0,051 

Sig. (2-tailed) 0,684 

N 67 

 

Domínio Psicológico2 

Pearson Correlation -0,127 

Sig. (2-tailed) 0,354 

N 55 

 

Domínio Relações1 

Pearson Correlation -0,012 

Sig. (2-tailed) 0,925 

N 67 

 

Domínio Relações2 

Pearson Correlation -0,054 

Sig. (2-tailed) 0,697 

N 55 

 

Domínio Ambiente1 

Pearson Correlation -0,083 

Sig. (2-tailed) 0,503 

N 67 

 

Domínio Ambiente2 

Pearson Correlation -0,086 

Sig. (2-tailed) 0,533 
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N 55 

 

Domínio Geral1 

Pearson Correlation -0,090 

Sig. (2-tailed) 0,470 

N 67 

 

Domínio Geral2 

Pearson Correlation -0,013 

Sig. (2-tailed) 0,923 

N 55 

 

 

Verificando se existem diferenças nos domínios de qualidade de vida entre o tempo de 

doença agrupado, constatamos através da estatística Kruskal-Wallis que, no domínio 

físico, existem diferenças entre os grupos, sendo que apresentam médias mais altas 

neste domínio, os doentes com tempo de doença inferior ou igual a 24 horas, mas apenas 

na avaliação do segundo momento (p=0,046). (Quadro nº 24) 

 

No domínio geral, encontraram-se também diferenças de médias significativas entre os 

grupos de tempo de doença, entre um e cinco anos (grupo 5), a percepcionarem melhoria 

significativa na qualidade de vida e saúde, na avaliação do segundo momento, através do 

teste Kruskal-Wallis (p = 0,016). (Quadro nº 24) 

 

 

Quadro nº 33 

Comparação dos domínios de Qualidade de Vida por Tempo de Doença 

agrupado 

Prova de Wilcoxon 

 

Grupo 1 (< ou =24 horas) 

 

Qualidade de Vida 

 

D. Físico 

(2 – 1) 

D.Psicológico 

(2 –1) 

D. Relações 

(2 –1) 

D. Ambiente 

(2– 1) 

D. Geral 

(2 –1) 

Sig. 0,223 0,194 0,414 0,461 0,180 
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Grupo 2 (1 dia a 30 dias) 

 

Qualidade de Vida 

D. Físico 

(2 – 1) 

D.Psicológico 

(2 –1) 

D. Relações 

(2 –1) 

D. Ambiente 

(2– 1) 

D. Geral 

(2 –1) 

Sig. 0,012 0,180 1,000 0,527 0,057 

 

 

Grupo 3 (1 a 12 meses) 

 

Qualidade de Vida 

D. Físico 

(2 – 1) 

D.Psicológico 

(2 –1) 

D. Relações 

(2 –1) 

D. Ambiente 

(2– 1) 

D. Geral 

(2 –1) 

Sig. 0,465 0,026 0,317 0,343 0,783 

 

 

Grupo 4 (1 a 5 anos) 

 

Qualidade de Vida 

D. Físico 

(2 – 1) 

D.Psicológico 

(2 –1) 

D. Relações 

(2 –1) 

D. Ambiente 

(2– 1) 

D. Geral 

(2 –1) 

Sig. 0,050 0,141 0,194 0,357 0,120 

 

 

Grupo 5 (> a 5 anos) 

 

Qualidade de Vida 

D. Físico 

(2 – 1) 

D.Psicológico 

(2 –1) 

D. Relações 

(2 –1) 

D. Ambiente 

(2– 1) 

D. Geral 

(2 –1) 

Sig. 0,104 0,350 0,912 0,915 0,090 

 

 

Comparado as médias de qualidade de vida em cada domínio (quadro nº 33), entre a 

primeira avaliação e a segunda (após três meses), em cada um dos grupos de tempo de 

doença, constatámos pelo teste de Wilcoxon que: 

- No domínio físico verificou-se um aumento da média, no grupo de intervalo de tempo 

de doença entre 1 e 30 dias, com significado estatístico (p = 0,012). 

- No domínio físico verificou-se uma diminuição da média, no grupo de intervalo de 

tempo de doença entre 1 e 5 anos, com significado estatístico (p = 0,050). 
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- No domínio psicológico verificou-se um aumento da média, no grupo de intervalo de 

tempo de doença entre 1 a 12 meses, com significado estatístico (p = 0,026). 

- No domínio geral verificou-se uma diminuição da média, no grupo de intervalo de 

tempo de doença superior a 5 anos, com significado estatístico marginal de (p = 0,090). 

 

Das evidências estatísticas produzidas podemos concluir pela não comprovação da 

hipótese de investigação colocada (H7), considerando que: 

- Não se verificam correlações significativas entre o tempo de doença e os domínios de 

qualidade de vida.  

- Comparando as médias de qualidade de vida em cada grupo de tempo de doença e 

em todos os domínios, quer na avaliação no primeiro momento, quer na avaliação no 

segundo momento, constatámos que apenas existem diferenças estatisticamente 

significativas no segundo momento, para o domínio físico e domínio geral.  

- Comparando as médias de qualidade de vida em cada domínio, entre a primeira 

avaliação e a segunda, em cada um dos grupos de tempo de doença, apenas 

encontramos evidências significativas em quatro pares, e ainda assim, dois no sentido do 

aumento e dois no sentido da diminuição. 
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13. DISCUSSÂO E CONCLUSÕES 

 

 

Para o estudo da qualidade de vida em idosos sujeitos a angioplastia coronária, 

procurámos recorrer a instrumentos de recolha de informação que fossem credíveis, ou 

seja, que nos dessem segurança em relação aos resultados, isto é, que fossem válidos e 

fiéis. Nesse sentido procurámos um instrumento, à partida, com boas características 

métricas, experimentado e rodado entre a população portuguesa. Não obstante a 

segurança da escolha efectuada, opção pelo WHOQOL-Bref, procurámos conhecer as 

características métricas desse instrumento na amostra deste estudo, sobretudo 

considerando um indicador potente da fidelidade como é o alfa de Cronbach. Na 

interpretação do indicador, seguimos de perto Pais Ribeiro (1999) ao considerar que “uma 

boa consistência interna deve exceder um  de 0,80. São no entanto aceitáveis valores 

acima de 0,60. Estes baixos valores justificam-se quando as escalas têm um número de 

itens baixo”. Assim sendo, podemos concluir neste aspecto que: 

1º O instrumento de colheita de dados mostrou bons valores nas suas características 

métricas, dando alguma segurança à presente investigação, nomeadamente no que 

respeita à consistência interna, aspecto particular e de maior importância da fidelidade do 

instrumento de investigação. 

 

É expectável que, após um tratamento ou um procedimento terapêutico dirigido, 

ocorram progressos significativos na condição geral, de saúde e bem-estar, dos sujeitos 

objecto desses cuidados. A angioplastia coronária é efectuada nos doentes coronários, 

com o propósito e a expectativa de revascularizar o músculo cardíaco, que ficou 

temporariamente impedido de o conseguir. Segundo Brito et al. (1995, pag 1538) “ A 

angioplastia coronária directa ou primária é actualmente uma opção terapêutica de 

primeira linha no enfarte agudo do miocárdio, desde que executada em fase muito 

precoce (primeiras 6 horas). O seu maior benefício obtém-se em subgrupos de doentes 

em alto risco: enfarte anterior extenso, enfarte com compromisso hemodinâmico, enfarte 

em doente idoso, ou enfarte em doente com cirurgia prévia de pontagem aorto-coronária”. 

  

No nosso estudo verificámos um aumento numérico da qualidade de vida aferida para 

todos os domínios, entre o momento da intervenção e três meses depois, embora com 
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rigor, esse aumento geral só tenha expressão estatística válida no domínio físico, 

psicológico e domínio geral. Ou seja, ao fim de três meses (2º momento do nosso estudo) 

a qualidade de vida que se relaciona com aspectos de desempenho físico, como a 

mobilidade, sono e repouso, dor, capacidade de trabalho está significativamente melhor, 

assim como os aspectos psicológicos, cuja diferença também se mostrou estatisticamente 

relevante; acresce ainda o significado estatístico para o domínio geral relacionado com a 

percepção, com a própria qualidade de vida e saúde.  

 

Embora ocorra aumento nos domínios das relações e do ambiente, três meses depois 

da intervenção, esse aumento não tem, neste estudo, expressão estatística significativa. 

Seremos levados a pensar que, após a intervenção e no curto espaço de tempo de três 

meses, a percepção de qualidade de vida e saúde aumentou e é acompanhada de 

melhoria significativa no domínio físico e psicológico, já não naquilo que possa ser mais 

externo ao indivíduo (domínio do ambiente) e, eventualmente mais tardio, em termos de 

ganhos (domínio das relações sociais). Dos dados decorre objectivamente a segunda 

conclusão deste estudo: 

2ª Do primeiro para o segundo momento, ou seja, após a angioplastia coronária 

ocorreu um aumento significativo da qualidade de vida dos indivíduos, especificamente no 

domínio físico, domínio psicológico e domínio geral, sendo que no domínio do ambiente e 

das relações sociais, este aumento não é estatisticamente significativo.  

 

Pelo que afirmámos, confirmamos a H6 “A angioplastia coronária melhora a qualidade 

de vida dos idosos doentes coronários”, embora tenhamos a noção de que o aumento das 

médias de qualidade de vida dos idosos doentes coronários sujeitos de investigação da 

nossa amostra não apresentou, nos aspectos relacionados com o domínio das relações 

sociais e o domínio do ambiente, diferenças estatísticas significativas, no entanto, 

entendemos que a melhoria de qualidade de vida, que decorre dos domínios físico, 

psicológico e geral é marcadamente relevante no seu conteúdo, para o dia-a-dia dos 

idosos doentes coronários, por englobar aspectos essenciais à manutenção da autonomia 

do idoso doente coronário tratado, assim como à promoção do decurso individual de 

reabilitação cardíaca iniciada com a angioplastia coronária. 

 

Além disso, existe aumento de médias, com significado estatístico, nos níveis de 

qualidade de vida que dizem respeito aos domínios mais intrínsecos ao indivíduo, como 
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são os aspectos físicos, psicológicos e de índole geral relacionados, exclusivamente, com 

a percepção que o idoso tem da sua saúde e qualidade de vida. 

 

Os domínios em que o aumento dos níveis de qualidade de vida não são 

estatisticamente significativos reportam-se a domínios que são extrínsecos ao idoso, 

como o suporte social ou as oportunidades de adquirir novas informações e habilidades, 

tendo, no nosso ponto de vista e no enquadramento geral, menor peso face aos restantes 

domínios, quando analisada a situação particular do idoso doente coronário, três meses 

após a intervenção coronária, além de que, serão aspectos que, eventualmente, 

necessitaram de um maior intervalo de tempo para poderem ser percepcionados pelo 

idoso e detectados pelo instrumento de colheita de dados utilizado no nosso estudo 

(WHOQOL- Bref). 

 

Segundo Wergowske et al. (2001, pag. 510) “Factores de risco estabelecidos, tais 

como para doenças cardiovascular e cerebrovascular, podem ser drasticamente 

modificados com intervenções sobre o estilo de vida (…), e a função física pode ser 

melhorada (…). Em acréscimo, pode-se discutir que não é a ausência da doença que 

importa mas a adaptação a ela.” Utilizamos este autor para reforçar a ideia, de que 

estamos convictos que os idosos doentes coronários sujeitos de investigação da nossa 

amostra, três meses após a realização da angioplastia coronária, apresentam ganhos de 

qualidade de vida significativos, que servirão de base de sustentação para se adaptarem 

com sucesso à sua doença coronária e às mudanças de hábitos de vida que poderão 

efectivar.  

 

3ª No nosso estudo, com a nossa amostra, a idade correlaciona-se bem com o 

domínio físico da qualidade de vida. Sendo que, quanto maior é a idade, menor é a 

qualidade de vida, mas apenas no domínio físico, não sendo sensível para os domínios 

psicológico, das relações sociais e do ambiente. No domínio geral, no nosso estudo, 

apenas é significativo, no primeiro momento de avaliação. A qualidade de vida está muito 

dependente da idade, sobretudo e principalmente no domínio físico, sendo que, quanto 

maior for a idade, menor será a qualidade de vida neste domínio.  

 

A terceira conclusão do nosso estudo está em consonância com o esperado no geral e 

com aquilo que é inerente ao próprio processo de envelhecimento. Torna-se, no entanto, 

relevante na análise destes dados, o aumento da explicação da variância da qualidade de 
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vida no domínio físico, do primeiro para o segundo momento, com a idade como 

preditora. A idade tem um maior peso na explicação do aumento da qualidade de vida, no 

domínio físico, após a intervenção. Perante estes dados, somos levados a considerar 

que, nos indivíduos mais novos, existirá um maior ganho em termos de qualidade de vida 

no domínio físico, após a intervenção terapêutica (angioplastia coronária).  

 

No primeiro momento, apenas surge a idade como preditora da percepção que os 

indivíduos têm da sua qualidade de vida e saúde (domínio geral), não o sendo no 

segundo momento (após a intervenção); leva-nos a considerar que a idade deixa de ser 

importante para a percepção individual da qualidade de vida no geral, após a intervenção. 

Não será pela idade que a percepção de melhoras está contemplada no segundo 

momento. Não existe uma percepção da melhoria em função da idade após a 

intervenção, mas existe uma melhoria nos indicadores de qualidade de vida, no domínio 

físico.  

 

O estudo das diferenças de médias dos valores de qualidade de vida nos diversos 

domínios, com as idades agrupadas, primeiramente em quatro grupos etários e depois 

em dois grupos (até 75 anos e mais de 75 anos), vai no sentido do afirmado 

anteriormente, sendo que surgem diferenças estatísticas significativas para o domínio 

físico, no primeiro e segundo momentos, e apenas marginalmente para o domínio do 

ambiente, no segundo momento. Podemos ainda detectar que, no segundo momento, 

haverá diferenças, ainda que marginais, no domínio do ambiente, em função de pertencer 

ao grupo dos mais velhos ou ao grupo dos mais novos. 

 

Verificando os ganhos em qualidade de vida nos diversos domínios, por grupos 

etários, entre o primeiro momento e o segundo, é relevante que, para os mais novos, (1º 

e 2º grupos, indivíduos até 75 anos) verificam-se ganhos significativos no domínio físico, 

psicológico, ambiente e geral, enquanto que no grupo dos mais velhos, com mais 75 

anos, os ganhos entre os dois momentos apenas são significativos para o domínio das 

relações sociais e domínio geral. Estes dados vão no sentido de serem os indivíduos mais 

novos a obterem melhores ganhos em termos de qualidade de vida, comparativamente 

aos mais velhos (com mais de 75 anos).  

 

Verificamos que os indivíduos com idade até aos 75 anos apresentam ganhos 

estatisticamente significativos em mais domínios (em quatro de cinco) do que os mais 
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velhos (apenas dois de cinco). Sendo ainda que os domínios de qualidade de vida, onde 

os mais novos saem vencedores face aos mais velhos, vão no sentido do reforço à 

adaptação ao novo ciclo de doente coronário tratado, ou seja, na reabilitação cardíaca do 

doente coronário que foi sujeito a angioplastia coronária.  

 

Esta ideia vai ao encontro de Negrão (2004, pag. 5) que nos diz que, “ No grupo etário 

dos 75 e mais anos, o aparecimento da insuficiência cardíaca como causa de morte vem 

mostrar que a doença coronária, se não mata quando surge, deixa sequelas que reduzem 

a esperança de vida e a qualidade de vida.” Ou seja, é essencialmente a partir dos 75 

anos que o idoso doente coronário se depara, de forma mais penosa, com as 

manifestações da doença coronária crónica, como se comprova pelos resultados do 

nosso estudo.  

 

Serão de grande utilidade para o idoso os aspectos relacionados com a percepção de 

melhoria da qualidade de vida e saúde (domínio geral), como reforço para a adesão às 

medidas de reabilitação cardíaca, os aspectos relacionados com o domínio do ambiente, 

na medida em que este domínio “espelha” (entre outros) o apoio que o idoso sente que 

poderá obter junto das estruturas de saúde, assim como os aspectos relacionados com o 

bem estar físico e psicológico que servirão de base, em nosso entender, para a melhoria 

da qualidade de vida do idoso.  

 

Tal como nos refere Carvalho et al. (2003, pag. 1316) “Para manter a qualidade de 

vida e lidar com as actividades quotidianas, é importante para o idoso permanecer com a 

melhor aptidão física possível. As actividades diárias, como ir às compras, levantar uma 

cadeira, vestir-se, etc, requerem um nível mínimo de força muscular, coordenação, 

flexibilidade e equilíbrio. Neste sentido, para além dos aspectos directamente 

relacionados com a saúde, é hoje entendido como tarefa prioritária o desenvolvimento de 

competências que permitam ao idoso realizar as suas tarefas básicas diárias 

independentemente do auxílio de terceiros”.  

 

O factor idade leva-nos ainda a reflectir sobre questões relacionadas com o 

atendimento hospitalar aos idosos doentes coronários, ou seja, os aspectos relacionados 

com a patologia coronária no idoso devem merecer uma atenção especial por parte dos 

profissionais de saúde. É claro que a doença coronária é uma situação clínica em que, 

independentemente da idade da pessoa doente, os sintomas devem ser tidos em muita 
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atenção, pelas proporções que a patologia pode implicar. No idoso esta atenção deve ser 

ainda mais reforçada, uma vez que a sintomatologia é muitas vezes atípica, como 

menciona Pasini (1994, pag.134) “A dor geralmente é de menor intensidade, nem sempre 

é em opressão, podendo ser referida como mal-estar epigástrico ou torácico 

acompanhado de tontura, dispneia, sudorese, náuseas e vómitos, que podem ser 

confundidos com processos digestivos, pulmonares ou osteoarticulares.” 

 

Como pudemos ainda concluir no nosso estudo, são os idosos até aos 75 anos que 

obtém maiores níveis de qualidade de vida após a angioplastia coronária. O mesmo será 

dizer que, nos idosos doentes coronários, a idade pode fazer toda a diferença em termos 

de qualidade de vida, ou seja, quanto mais cedo for realizada a intervenção no idoso, 

melhores serão os benefícios em termos de bem-estar e saúde para o idoso. 

 

Perante os dados apresentados concluímos pela comprovação da H1 “A idade 

interfere no nível de qualidade de vida do idoso com doença coronária”. 

 

4º Para as duas avaliações realizadas no nosso estudo, aquando da angioplastia 

coronária e 3 meses após, os homens apresentam valores de médias de qualidade de 

vida mais altos do que as mulheres, nos domínios físico, psicológico, ambiente e geral, 

enquanto que as mulheres têm níveis de qualidade de vida mais elevados, 

comparativamente aos homens, exclusivamente no domínio das relações sociais. Este 

dado, necessitando de ser relativizado e eventualmente localizado a este estudo, não 

deixa de poder ser pensado em termos sócio-culturais, relativamente àquilo que possa 

constituir diferença de género, ou seja, os aspectos da valorização das relações pessoais 

e do apoio dos amigos são eventualmente mais valorizados no feminino. Sendo ainda que 

a satisfação com a vida sexual, quando questionada nas mulheres, sentiu-se neste 

estudo, respostas pela tendência de cotação máxima como estratégia de fuga ao assunto. 

Também é neste domínio (relações sociais) que o alfa de Cronbach apresenta valores 

mais baixos.  

 

A tudo isto acresce que existem significâncias estatísticas para as diferenças de 

médias entre homens e mulheres em todos os domínios, no primeiro e segundo momento 

de avaliação, à excepção do domínio das relações sociais e do domínio geral no segundo 

momento, em que verificado o aumento das médias não se observa significância 

estatística.  
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Seguindo o raciocínio interpretativo sugerido por estes achados de investigação, de 

forma conjugada, poderemos afirmar que os homens apresentam melhor qualidade de 

vida, antes e após a angioplastia, nos domínios físico, psicológico, ambiente e geral, e as 

mulheres só no domínio das relações sociais, mas ainda assim só antes da angioplastia, 

sendo que, após a intervenção, esta diferença deixa de ser significativa para as mulheres, 

no domínio das relações sociais e para os homens, no domínio geral. Após a intervenção 

deixa de haver diferença, entre homens e mulheres, na percepção geral de qualidade de 

vida e saúde e no domínio das relações sociais. 

 

Existem, assim, diferenças nos níveis de qualidade de vida nos idosos doentes 

coronários, consoante são do género masculino ou feminino, comprovamos a H3.  

 

5º No nosso estudo e no primeiro momento de avaliação, o nível de escolaridade 

assume importância estatística significativa para a maioria dos domínios de qualidade de 

vida, no domínio físico, psicológico, ambiente e geral, não apresentando significado 

estatístico no domínio das relações sociais, com médias mais altas para os idosos 

doentes coronários, que auferem níveis de escolaridade mais elevados.  

 

Três meses após a realização da angioplastia coronária, a sensibilidade sugere-nos 

que o nível de escolaridade deixa de ter importância para os níveis de qualidade de vida 

em cada um dos domínios, ou seja, na comparação de médias, os grupos com 

escolaridade mais baixa (grupo 1 e 2) apresentam diferenças de médias com significado 

estatístico no domínio físico, psicológico e geral, enquanto que os grupos de nível de 

escolaridade mais elevado (grupo 3 e 4) não apresentam significância estatística em 

nenhum dos domínios, o que nos leva a crer que três meses após a angioplastia 

coronária os idosos doentes coronários cuja escolaridade é mais elevada apresentam 

ganhos em termos de qualidade de vida inferiores aos idosos doentes coronários cuja 

escolaridade é mais baixa. 

 

Não podemos comprovar em absoluto a H4 formulada, já que os níveis de 

escolaridade apenas influenciam a qualidade de vida dos idosos doentes coronários em 

algumas situações.  
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6º No nosso estudo, os idosos doentes coronários activos apresentam melhores níveis 

de qualidade de vida relativamente aos idosos doentes coronários inactivos, nos dois 

momentos de avaliação, antes e depois da angioplastia coronária.  

 

Já anteriormente outros estudos em idosos vieram mostrar esta ideia, embora não 

particularizando os doentes coronários. Sequeira (2002, pag. 513) corrobora este dado 

quando concluiu no seu estudo que “para os idosos inquiridos, o nível de actividade tem 

influência na Satisfação de Vida, sendo os sujeitos com mais actividade que apresentam 

níveis mais elevados de Bem Estar.” 

 

Apesar desta conclusão, quando comparamos os idosos activos aos idosos inactivos 

em termos de ganhos em qualidade de vida, parece-nos que são os idosos doentes 

coronários inactivos que apresentam melhores ganhos em termos de qualidade de vida, 

comparativamente aos idosos doentes coronários activos, uma vez que, quando 

comparadas as médias de qualidade de vida em cada momento entre activos e inactivos, 

ambos apresentam um dos domínios em que, do primeiro para o segundo momento de 

avaliação, há diminuição da qualidade de vida com significado estatístico em domínios 

que são externos ao idoso (activos, domínio das relações sociais e inactivos, domínio do 

ambiente).  

 

Excluindo-se o domínio do ambiente, são os idosos inactivos que mantêm todos os 

domínios da qualidade de vida aumentada, três meses após a angioplastia coronária, com 

significância estatística, uma vez que, os idosos activos perdem significado estatístico 

para o domínio geral, que está relacionado com a percepção que o idoso doente 

coronário tem do nível de saúde que aufere, assim como da sua qualidade de vida, 

dando-nos a sensação de que o idoso activo além de não ter ganhos em termos das 

questões relacionadas com o domínio das relações sociais, também não obtém ganhos 

significativos em termos de percepção de qualidade de vida e saúde, dando vantagem 

aos idosos inactivos. 

 

Esta conclusão leva-nos a crer que, de alguma forma, a doença coronária seria 

responsável pelo estado de inactividade caracterizado pelos idosos inactivos, já que são 

estes que, num curto intervalo de tempo de três meses após a angioplastia coronária, 

manifestam ganhos superiores, comparativamente aos apresentados pelos idosos 

activos. 
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Considerando, no segundo momento, o facto de ser activo ou inactivo, constatamos 

que, após a intervenção, as diferenças de qualidade de vida apenas são significativas 

para os domínios físico e ambiente, deixando de haver diferenças significativas nos 

domínios psicológico, relações sociais e geral. Ou seja, parece-nos que o facto de ser 

activo interfere positivamente, após a angioplastia, na qualidade de vida no ponto de vista 

físico e do ambiente, não interfere nos aspectos psicológicos, relacionais e percepção de 

saúde e qualidade de vida.  

 

Da análise dos dados descritos somos levados a comprovar que “a inactividade física 

influencia a qualidade de vida do idoso com doença coronária,” o que constitui a nossa 

H2.  

 

Não comprovamos a H5 “A inactividade física e o género masculino influenciam 

negativamente a qualidade de vida dos idosos doentes coronários”, já que no grupo de 

inactivos os dados apontam no sentido de melhor qualidade de vida no domínio físico e 

ambiente, para os homens e, no domínio das relações sociais, para as mulheres. 

 

Confrontando os dados obtidos com a hipótese formulada H5, somos levados a 

concluir que não é a inactividade física associada ao género masculino que influencia 

negativamente a qualidade de vida dos sujeitos da nossa amostra, mas sim a inactividade 

física e o género feminino, já que, quando comparámos activos e inactivos, concluímos 

que os idosos activos apresentaram médias de qualidade de vida mais elevadas do que 

os idosos inactivos. 

 

Por outro lado, ao compararmos homens e mulheres, foram os homens que 

apresentaram médias de qualidade de vida mais elevadas na maioria dos domínios e nos 

que são de maior peso face às adaptações que o idosos terá de fazer, perante a sua nova 

situação de vida após o tratamento coronário, como por exemplo, a adesão às medidas 

terapêuticas prescritas, que passará por questões como a deslocação e compra de 

medicamentos e o cumprimento dos horários da toma da medicação, entre outras 

medidas, que passarão a fazer parte do dia a dia do idoso doente coronário tratado.   

 

A H5 serviu-nos ainda para ajudar a desmistificar alguma ideia estereotipada que 

pudesse existir, relativamente à noção de que os homens inactivos teriam por isso pior 

qualidade de vida, tal foi completamente refutado pelos dados deste estudo, uma vez que, 
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quer no grupo dos idosos activos, quer no grupo dos idosos inactivos, os níveis de 

qualidade de vida são sempre em desfavor das mulheres, sendo os homens os 

detentores de níveis de qualidade de vida mais elevados na quase totalidade dos 

domínios, exceptuando-se o domínio das relações sociais, em que o aumento da 

qualidade de vida é exclusivamente atribuído ao grupo das mulheres. 

 

No entanto, o facto de serem as mulheres a obterem melhores níveis de qualidade de 

vida no domínio das relações sociais, não é para nós um achado relevante, porque é 

neste domínio em que o alfa de Croanbach apresenta valores bastante diminuídos, além 

de que será o domínio das relações sociais que, neste período de revascularização 

miocárdica, terá menor influência para a reabilitação da doença coronária, entre todos os 

aspectos relacionados com os restantes domínios (físico, psicológico, ambiente e geral).       

 

7º No nosso estudo e com a nossa amostra, o estado civil agrupado dos idosos 

doentes coronário, não tem relação estatística significativa com os domínios de qualidade 

de vida, em nenhum momento de avaliação, ou seja, quer antes da angioplastia 

coronária, quer três meses após.  

 

8º Para estudar a relação entre o tempo de doença e a qualidade de vida dos sujeitos 

da nossa amostra, partimos de dois princípios: o primeiro reporta-se ao facto das 

respostas dadas manifestarem não o início da doença coronária, mas sim ao início das 

manifestações sintomáticas dessa mesma doença coronária, uma vez que a doença 

coronária, quando crónica, tem início muito tempo antes do surgimento da sintomatologia. 

Como nos esclarece Tresch et al. (2002, pag. 348) quando diz que “Os estudos de 

autópsia demonstram que aproximadamente 70% das pessoas entre 70 e 80 anos tem 

aterosclerose coronariana. Os achados das autópsias podem ser coincidentes com a 

doença, que tem sido clinicamente silenciosa durante o tempo de vida da pessoa.” 

 

O segundo princípio relaciona-se com o facto de, por questões de tratamento 

estatístico, termos a necessidade de agrupar os indivíduos em cinco grupos em função do 

tempo de doença, sendo o grupo 1 atribuído aos indivíduos cuja doença surgiu até 24 

horas, o grupo 2 aos indivíduos com manifestação de doença coronária de um dia a trinta 

dias, o grupo 3 com manifestação de doença coronária de um a doze meses, o grupo 4 

cuja doença se manifestou de um ano a cinco anos e o grupo 5 onde a doença se 

manifestou há mais de 5 anos.  
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Pelos resultados obtidos, constatamos que é maioritariamente no grupo que 

representa os idosos doentes coronários com o menor tempo de manifestação de doença 

coronária (inferior ou igual a 24 horas) que as médias de qualidade de vida são mais 

elevadas. Sendo que é exclusivamente no domínio físico do segundo momento de 

avaliação (3 meses após angioplastia coronária) que há significância estatística, o que 

leva a crer que é essencialmente sobre os factores relacionados com a mobilidade, sono 

e repouso, actividades de vida quotidiana, capacidade de trabalho e outras, que se obtém 

melhoria significativa das médias de qualidade de vida, relacionada com a realização de 

angioplastia coronária em curto intervalo de tempo da manifestação de doença coronária. 

 

Encontrou-se ainda significância estatística no domínio geral, no segundo momento, 

embora não se encontre nenhuma relação, uma vez que é neste domínio que o grupo 

com o tempo de doença coronária, entre um a cinco anos, apresenta médias de qualidade 

de vida mais elevadas, o que sai fora da tendência, que é serem os idosos doentes 

coronários com menor tempo de doença a apresentar médias de qualidade de vida mais 

elevadas, reportando-se estas a situações de urgência em que a angioplastia coronária é 

hoje utilizada como tratamento de primeira linha, o que vem reforçar a ideia já consensual 

na comunidade científica, que quanto menor é o tempo que medeia entre a oclusão da 

coronária afectada e a revascularização do vaso, melhores serão os resultados 

alcançados, como nos esclarece Leitão Marques (2005, pag. 217) quando diz que “ As 

duas últimas décadas vieram revolucionar de maneira profunda o tratamento do enfarte 

agudo do miocárdio (EAM). A comprovação nos anos 80 de que a oclusão trombótica 

desempenhava um papel decisivo na fisiopatologia do enfarte do miocárdio fez orientar 

toda a investigação científica para a necessidade da reabertura imediata do vaso ocluído.”   

  

Não será de descurar o facto de poder haver algum desfasamento quanto ao início das 

manifestações de doença coronária percebidas pelo idoso, nomeadamente nos intervalos 

de tempo maiores, por razões aceitáveis relacionadas com esquecimento ou mesmo 

relacionadas com a forma de apresentação da sintomatologia que, neste grupo etário, é 

muitas vezes assintomático ou tem manifestações atípicas. Tal como menciona Pasini 

(1994, pag. 134) “No idoso, nem sempre é fácil definir o tipo de angina e às vezes torna-

se difícil o próprio diagnóstico de isquémia miocárdica. A dor geralmente é de menor 

intensidade, nem sempre é em opressão, podendo ser referida como mal-estar 

epigástrico ou torácico acompanhado de tontura, dispneia, sudorese, náuseas e vómitos, 

que podem ser confundidos com processos digestivos, pulmonares ou osteoarticulares.” 
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Estes factos levam a que involuntariamente o diagnóstico de doença coronária seja 

mais difícil de obter e a angioplastia coronária possa ser realizada no idoso mais 

tardiamente, comparativamente ao doente coronário mais novo, o que poderá acarretar 

efeitos nefastos para a evolução clínica do idoso doente coronário e, consequentemente, 

para a sua qualidade de vida.  

 

Os dados não permitem confirmar a H7 – “O tempo de doença coronária influencia a 

qualidade de vida dos idosos doentes coronários” –, conforme ficou demonstrado.  

 

9º Quanto à proveniência dos doentes no momento da angioplastia – internamento ou 

ambulatório –, os dados comparativos da qualidade de vida nos diversos domínios, quer 

antes, quer após a angioplastia coronária, apenas revelaram uma significância marginal 

para o domínio físico, sendo os doentes de ambulatório que apresentam níveis mais 

elevados de qualidade de vida, o que já não se verifica no segundo momento de 

avaliação.  

  

No domínio geral, percepção da qualidade de vida e saúde, no segundo momento, são 

os doentes provenientes de internamento que têm melhores níveis (diferença com 

significado estatístico). Eventualmente esta diferença significativa reporta-se à amplitude 

de ganhos nos indivíduos internados face à gravidade do seu estado antes da 

angioplastia.  

 

Assim sendo, não foram detectadas relações estatísticas significativas entre a 

proveniência dos idosos que foram sujeitos a angioplastia coronária e a qualidade de vida 

dos mesmos em qualquer domínio, quer antes quer após a angioplastia coronária. 

 

10º Não se encontraram, neste estudo, diferenças substanciais quanto ao tipo de 

abordagem (radial ou femoral) da angioplastia coronária entre os níveis de qualidade de 

vida, nos diferentes domínios e nos dois momentos de avaliação. Apenas se constatou 

uma diferença estatisticamente marginal entre as médias de qualidade de vida no domínio 

físico e, apenas no primeiro momento, com os doentes da abordagem radial, com 

pontuações mais elevadas em relação aos da abordagem femoral. 
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Em síntese, neste estudo e com a nossa amostra, podemos concluir o seguinte:  

 

- O instrumento de colheita de dados mostrou bons valores nas suas características 

métricas. 

 

- A angioplastia coronária proporcionou um aumento significativo da qualidade de vida 

dos idosos doentes coronários, especificamente no domínio físico, domínio psicológico e 

domínio geral (domínios mais intrínsecos ao indivíduo), sendo que, no domínio do 

ambiente e das relações sociais, este aumento não é estatisticamente significativo.  

 

- Quanto maior é a idade do idoso doente coronário, menor é a sua qualidade de vida, 

mas apenas no domínio físico, não sendo sensível para os domínios psicológico, das 

relações sociais e do ambiente. No domínio geral, no nosso estudo, apenas é significativo 

no momento da angioplastia, deixando de o ser três meses após. 

 

- Nos idosos doentes coronários a idade pode fazer toda a diferença em termos de 

qualidade de vida, ou seja, quanto mais cedo for realizada a intervenção no idoso, 

melhores serão os benefícios em termos de bem-estar e saúde para o idoso. 

 

- Os homens apresentam valores de médias de qualidade de vida mais altos do que as 

mulheres, nos domínios físico, psicológico, ambiente e geral, enquanto que as mulheres 

têm níveis de qualidade de vida mais elevados comparativamente aos homens, 

exclusivamente, no domínio das relações sociais, nas duas avaliações realizadas no 

nosso estudo, aquando da angioplastia coronária e 3 meses após. 

 

- O nível de escolaridade assume importância estatística significativa para a maioria 

dos domínios de qualidade de vida, no primeiro momento de avaliação. Três meses após 

a realização da angioplastia coronária, o nível de escolaridade deixa de ter importância 

para os níveis de qualidade de vida dos idosos doentes coronários sujeitos da nossa 

amostra. 

 

- Os idosos doentes coronários activos apresentam melhores níveis de qualidade de 

vida, relativamente aos idosos doentes coronários inactivos, nos dois momentos de 
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avaliação, antes e depois da angioplastia coronária. Embora os idosos doentes coronários 

inactivos apresentem melhores ganhos em qualidade de vida, comparativamente aos 

idosos doentes coronários activos. 

 

- O estado civil agrupado dos idosos doentes coronários não tem relação estatística 

significativa com os domínios de qualidade de vida, em nenhum momento de avaliação, 

ou seja, quer antes da angioplastia coronária, quer três meses após.  

 

- É, maioritariamente, no grupo que representa os idosos doentes coronários com o 

menor tempo de manifestação de doença coronária (inferior ou igual a 24 horas), que as 

médias de qualidade de vida são mais elevadas, nos dois momentos de avaliação. 

 

- Não foram detectadas relações estatísticas significativas quanto à proveniência dos 

idosos (internamento ou ambulatório) que foram sujeitos a angioplastia coronária e a 

qualidade de vida dos mesmos em qualquer domínio, quer antes, quer após a 

angioplastia coronária. 

 

- Não se encontraram diferenças substanciais quanto ao tipo de abordagem (radial ou 

femoral) da angioplastia coronária entre os níveis de qualidade de vida, nos diferentes 

domínios e nos dois momentos de avaliação. 
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14. LIMITAÇÕES E SUGESTÕES 

 

 

A principal limitação sentida pela investigadora relaciona-se com o facto da mesma 

ser, primeiramente, mãe e esposa e, depois, trabalhadora e estudante, e ao facto de não 

existirem separadores claros para tudo isto. Conciliar estes quatro aspectos é algo 

bastante engenhoso, são muitas as solicitações que tem necessidade consecutiva e 

emergente de adiar. Só com uma enorme persistência, um incansável apoio familiar e de 

amigos e uma excelente orientação, foi possível chegar a este patamar do presente 

processo de investigação. 

 

O factor “escassez de tempo” foi muitas vezes sentido pela investigadora, no 

desenrolar de todo o processo, o facto de ter sido aceite o alargamento do prazo para a 

entrega da dissertação foi muito proveitoso, uma vez que a recolha de dados, sendo um 

estudo prospectivo, demorou seis meses a obter, o que no total do tempo cedido para a 

realização do estudo, se tornou comparativamente bastante alargado, sobrando pouco 

tempo para a realização de todo o restante trabalho.  

 

Este mesmo factor, “escassez de tempo”, motivou ainda que a amostra que poderia 

ser bastante maior, tivesse tomado uma proporção mais modesta – 67 sujeitos. No 

entanto, foram colhidos dados que terão possibilidade de integrar novos estudos, estando 

no horizonte da investigadora tentar dar continuidade ao trabalho desenvolvido e voltar a 

contactar os sujeitos da amostra, no sentido de pesquisar a qualidade de vida dos 

mesmos, alargando o estudo prospectivo a dois anos, no intuito de conhecer a qualidade 

de vida do idoso que realiza angioplastia coronária a longo prazo, a reincidência 

hospitalar e a recidiva da doença coronária no idoso. 

 

Além disso, poderá eventualmente surgir um novo trabalho a desenvolver, uma vez 

que a investigadora tem a possibilidade de, diariamente, presenciar um grande número de 

eventuais sujeitos de investigação, que poderão, no futuro, constituir uma nova amostra 

bastante mais alargada, onde eventualmente serão estudados alguns dos assuntos aqui 

analisados e confrontados com resultados de novos estudos, ou ainda estudar outros 

assuntos que, a partir deste trabalho, tenham pertinência de ser investigados, como por 
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exemplo a adesão à terapêutica incluída no plano de alta, às medidas de prevenção de 

novos eventos cardíacos (como a desabituação tabágica), a hábitos de vida saudáveis e 

exercício físico, e os efeitos da adesão a estas medidas face às modificações da 

qualidade de vida do idoso doente coronário.  

 

Teria igualmente interesse utilizar outro instrumento de colheita de dados que possa 

ser comparável ao utilizado neste estudo (WHOQOL-Bref) e onde questões como a 

sexualidade sejam colocadas de uma forma mais subtil, uma vez que estes assuntos são 

considerados muito sensíveis para a grande maioria das pessoas, particularmente nesta 

faixa etária, em que as questões culturais estão muito latentes e para quem a sexualidade 

continua a ser considerada de forma preconceituosa.  
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ANEXOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I



TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

 

Eu, Paula Cristina Beja Couto, discente do mestrado de Geriatria e Gerontologia da 

Universidade de Aveiro, pretendo desenvolver uma investigação sobre o tema: 

“Qualidade de Vida em Idoso sujeitos a Angioplastia Coronária”. 

 

O/A Senhor/a é convidado/a a participar activa e voluntariamente nesta investigação e 

eu conto com a sua colaboração. No entanto não é obrigado a colaborar e não é 

prejudicado por isso. A sua participação é muito importante dado que permitirá avaliar a 

Qualidade de Vida dos Idosos sujeitos a Angioplastia Coronária. Para tal, a sua 

participação consistirá em falar da sua qualidade de vida, a partir de uma escala de 

avaliação de qualidade de vida (WHOQOL) será feita uma entrevista, que em média 

durará cerca de 20 minutos, com o seu consentimento. 

 

Todos os dados adquiridos serão altamente confidenciais e usados somente para estudos 

científicos. Somente, os pesquisadores terão acesso às informações.  

 

Eu, …………………………………………………………………….., fui esclarecido 

sobre a investigação: “Qualidade de Vida em Idoso sujeitos a Angioplastia 

Coronária”, e concordo em participar nela e que os meus dados sejam utilizados na 

realização da mesma. 

 

 

Data: __/__/____ 

 

 

Assinatura:…………………………………………………….. 

 

 

 

Caso surja alguma dúvida da sua parte, ou queira desistir do estudo, agradecia que 

esclarecesse através do contacto: Enfermeira Paula Couto / 912119105. 

 

 

Desde já os meus agradecimentos pela sua disponibilidade e colaboração. 

 

 

 

    Com os meus melhores cumprimentos 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

 

 

 



Guia para recolha de dados dos atributos das variáveis de contexto do primeiro 
momento de avaliação: 
 

- Tempo de doença coronária – “Há quanto tempo tem sintomas de angina de 
peito?” 

Meses____, Anos____, Dias___. 
 
- Actividade física – “Ocupa o seu tempo com algum tipo de actividade?” 
    
  Sim____ Não___ 
 
- Regime de internamento  

 
Proveniência em ambulatório___ internado___ 
 

- Tipo de abordagem  
 

Radial___ Femoral___ 
 
 
 
 
Guia para recolha de dados dos atributos das variáveis de contexto do segundo 
momento de avaliação: 
 

Recorrência de síndrome coronário agudo: 

 – “Voltou a ter dor no peito depois do nosso encontro há três meses?” 

 

   Sim____ Não___ 

 

- “Voltou à urgência por alguma situação relacionada com a sua doença do coração 

que foi tratada há três meses.” 

  

   Sim____ Não___ 

 

- “Voltou a estar internado/a devido à doença do coração?” 

 

   Sim____ Não___  
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