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RESUMO 

 

Objetivo: Avaliar as atividades de lazer dos idosos e a autopercepção de saúde dos mesmos. 

Método: Estudo descritivo, realizado com idosos cadastrados em 33 Unidades Básicas de 

Saúde de um município do Sul do Brasil. A amostra de 384 idosos foi obtida considerando-se 

um nível de confiança de 95%, uma prevalência de 50%, e a população de 50.000 idosos 

cadastrados no sistema informatizado do município em 2017. A coleta de dados ocorreu entre 

julho e outubro de 2018, em visitas domiciliares, aplicando-se um instrumento para 

caracterização sociodemográfica e da prática de lazer pelos idosos. Os dados foram analisados 

descritiva e inferencialmente, utilizando-se o Teste Exato de Fisher. A pesquisa foi aprovada 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UEM, sob o parecer nº 

2.194.308/2017. Resultados: A idade média dos participantes foi de 70 anos e houve 

prevalência do sexo feminino (63%). Houve associação significativa estatisticamente quanto 

ao sexo, em que as mulheres que não realizavam atividades de lazer (87,1%) foi maior do que 

a porcentagem das que praticavam (69,2%). Já no sexo masculino, a porcentagem de 

indivíduos que praticava o lazer (39,3%) foi quase três vezes maior do que a proporção dos 

que não praticavam (12,9%). As diferenças quanto ao sexo foi significativa do ponto de vista 

estatístico (p=0,001). Conclusão: A maioria dos idosos do estudo realizava alguma atividade 

de lazer, melhorando assim sua autonomia e independência, cognição, o que contribui para a 

saúde física dos idosos. 

 

Palavras-chave: Qualidade de vida; Atividades de lazer; Idoso. 

 

 

 

ANALYSIS OF SELF-REFERRED HEALTH CONDITIONS AND LEISURE 

PRACTICES IN ELDERLY ASSISTED PRIMARY CARE 
 

ABSTRACT 

 

Objective: to evaluate the leisure activities of the elders, and their self-rated health. Method: 

descriptive study, conducted with elders registered in 33 basic health units in a southern 

brazilian city. The sample of 384 elders was obtained considering a confidence level of 95%, 

a prevalence of 50%, and the population of 50.000 elders registered in the city computerized 

system. The data collection took place between July 2018 and October 2018 on home visits, 

applying an instrument for sociodemographic characterization and leisure  practice by the 

elders. The data were analyzed descriptively and inferentially, using Fisher's exact test. The 

research was approved by the UEM Human Research Ethics Committee, under opinion 

number 2.194.308/2017. Results: the average age of the participants was 70 years old, and 
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there was a female prevalence of 63%. There was a statistically significant association   

regarding sex, in which women who did not perform leisure activities 87,1%, was higher than 

the percentage of those who did, 69,2%. In males, the percentage of individuals who practiced 

leisure 39,3 % was almost three times higher than the proportion of who didn’t 12,9%. 

Gender differences were significant from the point of view of statistical (p=0,001). 

Conclusion: Most of the elders in the study performed some leisure activity, thus improving 

their autonomy and independence, cognition, which contributes to the physical health of the 

elders. 

 

Keywords: Life quality; Leisure activities; Elders. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil, a partir da década de 1970, dispôs de uma mudança em uma sua 

demografia, em que a população, que era predominante rural e tradicional, com famílias 

numerosas e alto risco de morte na infância, passa a ser uma sociedade 

preferencialmente urbana, com significativa diminuição na fecundidade e na nova 

estrutura nas famílias brasileiras¹. Passou de uma população jovem a um contingente 

cada vez mais significativo de pessoas com 60 anos ou mais².  Essa mudança deve-se ao 

fato de melhores condições de vida das pessoas e utilização de novas tecnologias com o 

avanço da medicina.  

Do ponto de vista biopsicossocial, o envelhecimento é considerado um 

fenômeno natural da vida de um indivíduo, um processo dinâmico e progressivo, 

envolvido por uma multiplicidade de fatores biológicos, genéticos, sociais, ambientais, 

psicológicos e culturais³, nos quais se busca, primordialmente, a manutenção da saúde, 

da autonomia e da independência. 

O termo autonomia é derivado do grego autos (próprio, eu) e nomos (regra, 

domínio, governo, lei), e denota o poder de tomar decisões a respeito de sua própria 

vida4. A autonomia é fundamental para o envelhecimento saudável, essencial para uma 

boa qualidade de vida na velhice, portanto promovê-la pode preservar a dignidade e 

liberdade de escolha, resultando no bem-estar do idoso. 

O Estatuto do Idoso prevê a preservação da autonomia ao relacioná-la com o 

direito ao respeito, que incide na inviolabilidade e na preservação da integridade física, 

psíquica e moral4. A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa estabelece que as 

práticas de assistência à saúde direcionadas aos idosos precisam ser realizadas e 

orientadas, visando à promoção da autonomia e independência da pessoa idosa, 

estimulando-as para o autocuidado5. 
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Do processo de envelhecimento, decorre também a redução das atividades 

laborais5. Neste período, conhecido como aposentadoria, pode-se deparar com uma 

situação estressante, uma vez que as muitas horas destinadas diariamente ao trabalho, 

considerado essencial para a identidade individual, se transformam em tempo livre, sem 

uma finalidade determinada5. A capacidade produtiva de pessoas aposentadas 

geralmente é desvalorizada, criando o estereótipo de que pessoas mais velhas nada 

produzem, apenas consomem, sobretudo no que diz respeito ao setor saúde6. No 

entanto, os idosos podem produzir muito mais do que comumente se espera, podendo 

gerar benefícios tanto individuais quanto para a sociedade6. 

No decorrer do processo de envelhecimento, ocorrem diversas mudanças, sejam 

de cunho social, cultural ou econômico. A qualidade de vida desta população, de 

caracterização envelhecida, está ligada a elementos que envolvem, não apenas 

expressões físicas, mas também de valor social e psicológico. Os fatores como o bem-

estar, seja físico ou mental, a inserção na sociedade e a estrutura familiar do mesmo 

cooperam significativamente para um envelhecimento mais saudável7. 

Nesse sentido, as atividades de lazer coadunam com o bem-estar e a qualidade 

de vida do idoso, sendo, portanto, fator fundamental para a manutenção destas 

potencialidades8. O lazer pode ser entendido como a cultura vivenciada no tempo 

disponível além das obrigações profissionais, familiares e sociais, apresentando-se, não 

só como possibilidade de descanso e divertimento, mas também de desenvolvimento 

pessoal e social8.  Promove, também, a inserção de idosos em grupos, contribuindo para 

a sua convivência interpessoal, aumentando sua autoestima e seu condicionamento 

biopsicossocial e promovendo uma melhor qualidade de vida. Com isso, percebe-se que 

proporcionar as atividades de lazer, tais como a dança, música, artesanatos, pinturas, 

caminhada, entre outras, se executadas corretamente, podem promover uma melhoria na 

qualidade de vida e bem-estar para os idosos8. 

A relevância está no estudo das atividades de lazer e na autopercepção de saúde 

dos idosos, relacionando o uso de medicamentos ou determinado problema de saúde e a 

interferência na condição de saúde dos mesmos. Torna-se imprescindível um olhar 

aprofundado nessa população, interpelando os paradigmas de atenção à saúde da 

população idosa e ações diferenciadas, levando o idoso a preservar cada vez mais sua 

autonomia, dignidade, liberdade e individualidade, bem como a potencialização de sua 

qualidade de vida.  
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Apesar da importância do tema, são escassos os estudos sobre o lazer no 

cotidiano de vida dos idosos, o que, somado à sua relevância na manutenção da 

funcionalidade e integralidade da saúde deste indivíduo, justifica a investigação do 

tema. Deste modo, teve-se como objetivo verificar a associação entre presença de lazer 

no cotidiano, características sociodemográficas e condições de saúde de idosos 

cadastrados na atenção primária de um município do Sul do Brasil. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Estudo descritivo, de natureza quantitativa, realizado junto a idosos residentes 

em um município do Sul do Brasil, cadastrados em 33 Unidades Básicas de Saúde. 

Após a autorização da Secretaria Municipal de Saúde, foi possível acessar o sistema de 

cadastros informatizados que registrou cerca de 50.000 idosos em 2017.  

Para a amostragem, utilizou-se o cálculo de amostras para proporções, 

considerando-se o fator de correção para populações finitas. Definiu-se um nível de 

confiança de 95% e de erro 5%, para uma prevalência de 50%. A partir de N= 50.000 

idosos, a amostra calculada foi de 384 idosos.  

A seleção da amostra foi estratificada, por meio de sorteio aleatório, com base 

nos cadastros informatizados das pessoas com 60 anos ou mais, até o ano de 2017. O 

endereço dos sorteados foi obtido através do sistema informatizado da Secretaria 

Municipal de Saúde. Foram sorteadas, em três ocasiões distintas, um total de 75% de 

unidades amostrais extras para casos de recusas ou inelegibilidade, levando em conta o 

tempo decorrido entre o acesso ao sistema e a coleta de dados e a possível 

desatualização dos cadastros. 

Foram critérios de inclusão dos sujeitos no estudo a capacidade de se comunicar 

com clareza no idioma português do Brasil, residir na zona urbana do município e a 

obtenção do escore mínimo no Mini exame do Estado Mental (MEEM), de acordo com 

o nível de escolaridade. Já os critérios de exclusão abrangeram os seguintes itens: 

cadastro não registrado no sistema, erro no cadastro da ESF (endereço incompleto, 

nome da rua/número da residência inexistente ou nome do idoso não correspondente ao 

morador do endereço informado), mudança de domicílio, falecimento, idoso não 

encontrado no domicílio após três tentativas de visita, idoso incapaz de interagir ou 

ausente (viajou sem previsão de retorno, hospitalizado ou institucionalizado). 
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A coleta de dados ocorreu entre julho e outubro de 2018, por meio de visita 

domiciliar, realizada por uma equipe composta por cinco acadêmicas de enfermagem 

devidamente treinadas e uma enfermeira. Utilizou-se um instrumento, elaborado pelas 

pesquisadoras com base nas variáveis encontradas em artigos científicos, para 

caracterização sócio-demográfica, das condições de saúde autorreferidas e das 

condições de lazer que foram relatadas pelos idosos. Para verificar os níveis de 

importância das variáveis, foi utilizado o teste de Fisher, que consiste em realizar testes 

múltiplos, cada um ao nível de significância. O procedimento termina sem precisar fazer 

inferências detalhadas nas diferenças dos pares das médias. 

Quanto à caracterização sociodemográfica, levantaram-se dados como: sexo, 

idade, escolaridade, alfabetização, renda e com quem reside. No que tange às condições 

de saúde, levantou-se as doenças relatadas, dores crônicas, a dificuldade para dormir, a 

medicação contínua, a deficiência/sequela, a alteração visual, queda, internação e, por 

fim, as condições de saúde autorreferidas.  Finalmente, quanto à prática de lazer, 

observam-se as atividades de lazer, a frequência e se há outra atividade desejada. 

As atividades de lazer foram classificadas como físicas, artísticas, manuais, 

intelectuais, associativas e turísticas9. As atividades físicas englobaram caminhada, 

alongamento e academia para terceira idade (ATI). As atividades artísticas incluíam 

desenho, origami, música, festas e eventos culturais. As intelectuais relacionaram 

leitura, internet, televisão e rádio. Atividades associativas vincularam-se aos jogos 

(baralho, dominó, entre outros) e aos programas religiosos. Por fim as atividades 

manuais incluíram artesanato e cultivo de plantas. 

Os dados foram digitados e armazenados em Microsoft Excel® e posteriormente 

analisados, utilizando-se o software SAS (Statistical Analysis Software), versão 9.4. Os 

resultados foram descritos por meio de tabelas bivariadas. Para testar a associação entre 

as variáveis foi utilizado o teste Exato de Fisher para tabelas 2 x 2 e o teste Qui-

quadrado para tabelas de ordem superior. Considerou-se um nível de confiança de 95% 

(α = 0,05). 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos da Universidade Estadual de Maringá (COPEP/ UEM), sob o parecer nº 

2.194.308/2017, de acordo com a Resolução 466/12. O Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido foi lido e assinado por todos os idosos que aceitaram participar da 

pesquisa ou seus responsáveis em duas vias. 
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3 RESULTADOS 

 

A pesquisa foi realizada junto a 384 idosos. Verificou-se a prevalência do sexo 

feminino 241 (63%). A idade média entre os participantes foi de 70 anos (34%), dos 

quais predominaram idosos com união estável 235 (51%), que residiam com familiares 

(86%), alfabetizados (88,3%) e com renda pessoal de até um salário mínimo (48%).  

Ao analisar as condições de saúde autorreferidas pelos idosos, verificou-se que 

99 participantes (26%) relataram não possuir nenhuma doença crônica, 128 (33%) 

possuía apenas uma doença e 157 (41%) duas ou mais. Houve prevalência das doenças 

endócrinas e metabólicas 145 (38%), doenças do aparelho circulatório 233 (61%) e 

doenças do sistema osteomuscular e conjuntivo 32 (8%).  

Em relação às atividades de lazer, 31 idosos (8%) relataram não praticar 

nenhuma atividade. No contingente dos que praticavam alguma atividade, observou-se 

que 285 (74%) mencionaram realizar uma ou duas e 68 (18%) realizam três atividades 

ou mais (Tabela 1). 

Neste estudo também foi observado que a porcentagem de participantes que 

realizavam as atividades uma vez na semana foi de 33 (9%), já os que praticam duas 

vezes foi de 30 (8%), enquanto que 283 (74%) incluíam o grupo dos que realizavam três 

vezes ou mais essas atividades durante a semana. Somado a isso, 144 (38%) relataram 

não ter vontade de realizar outra atividade, entretanto 236 (61%) declararam possuir 

desejo de praticar outros exercícios, tais como: viajar para visitar parentes/amigos, 

ginastica, dança, futebol, música, entre outros (Tabela 1). 

 

Tabela 1 -  Avaliação da prática do lazer em idosos cadastrados na Atenção Primária, 

Maringá-Pr, 2018. 

Prática do lazer  N % 

Atividades de 

lazer 

Nenhuma 31 8% 

1 ou 2 

atividades 
285 74% 

3 ou + 68 18% 

Frequência 1 vez por 

semana 
33 9% 

2 vezes por 

semana 
30 8% 

3 vezes ou + 283 74% 

Outra 

atividade 

Não 144 38% 

Sim 236 61% 
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desejada  
*Fonte: Dados da pesquisa 

 

No que tange à análise da associação entre dados socioeconômicos e atividades 

de lazer, observou-se significância para o sexo feminino (p = 0,0015) e ser alfabetizado 

(p= 0,0370) (Tabela 2). 

 

Tabela 2- Associação entre o perfil sociodemográfico e a prática do lazer dos idosos 

cadastrados na atenção primária. Maringá-PR, 2018. 

Variáveis 

 
Categoria 

    Prática do lazer 

p-valor Não Sim 

N % N % 

Sexo Feminino 27 87,10 214 69,62 
0,0015* 

 Masculino 4 12,90 139 39,38 

Idade 60-69 anos 16 55,17 174 49,71 
0,1310 

 70 anos ou + 13 44,83 176 50,29 

Estado civil 

Solteiro 

(a)/viúvo(a)/ 

Separado(a) 

12 38,71 137 38,81 

0,1521 

 
União 

estável 
19 61,29 216 61,19 

Reside 
Com 

familiares 
28 90,32 302 85,80 

0,1861 

 Sozinho (a) 3 9,68 50 14,20 

Escolaridade Alfabetizado 24 77,42 315 89,24 
0,0370* 

 Analfabeto 7 22,58 38 10,76 

Renda Tem 26 83,87 302 86,53 
0,1853 

 Não tem 5 16,13 47 13,47 
 

*Teste exato de Fisher, significativo ao nível de confiança de 95% 

 

Quanto às condições de saúde autorreferidas, verificou-se associação significativa 

entre realizar atividades de lazer e não ter dificuldade para dormir (p=0,006), jamais ter 

sofrido quedas (p=0,012) e não ter sido hospitalizado no último ano (p= 0,028) (Tabela 

3).  

 

Tabela 3- Associação entre as condições de saúde autorreferidas e a prática do lazer dos 

idosos, Maringá-Pr. 2018. 

 

Condições de Saúde 

Prática do lazer  

p-valor Não Sim 

N % N % 

Dor crônica Não 17 54,84 203 58,33 
0,1389 

Sim 14 45,16 145 41,67 
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Dificuldade para 

dormir 

Não 14 45,16 239 67,90 
0,0068* 

Sim 17 54,84 113 32,10 

Medicamento contínuo Não 11 35,48 153 43,84 
0,1024 

Sim 30 64,52 186 56,16 

Deficiência/Sequela Não 26 83,87 326 92,88 
0,0578 

Sim 5 16,13 25 7,12 

Queda Não 17 54,84 262 74,43 
0,0122* 

Sim 14 45,16 90 25,57 

Internação Não 22 70,97 300 84,99 
0,0283* 

Sim 9 29,03 53 15,01 

Condição de Saúde 

Autorreferida 

Ruim 3 9,68 17 4,86 

0,2689 Regular 11 35,48 96 27,43 

Boa 17 54,84 237 67,71 

*Teste exato de Fisher, significativo ao nível de confiança de 95% 

 

4 DISCUSSÃO 

No presente estudo, foi predominante o número de idosos que relataram realizar uma 

ou duas atividades de lazer. Esse dado vai de encontro ao estudo realizado em Rio Grande do 

Sul10, que afirma a importância de realizar com frequência tais atividades, as quais promovem 

melhoras na qualidade de vida e, consequentemente, os usuários avaliam sua saúde de forma 

mais positiva em razão daqueles que são inativos no lazer.  

Nesse contexto, participar de atividades de lazer contribui para manutenção da 

autonomia e independência do idoso, pois, além de beneficiar o seu bem-estar físico, preserva 

sua cognição11. Estudo realizado em Minas Gerais12 corrobora com a presente temática ao 

analisar o desempenho de idosas através de escalas de dependência na realização ou não da 

hidroginástica. Apresentou-se que as participantes que praticavam tal atividade obtiveram um 

desempenho físico maior e são mais independentes em suas atividades de vida diária 

(AVD)12.  

Dentre as atividades de lazer que foram citadas no estudo, sobressaíram as atividades 

físicas que incluíam caminhada, alongamento e ginástica.  As proposições desse estudo 

compatibilizam com a pesquisa realizada em Minas Gerais13, em que foi analisado se há 

disparidade entre grupos de idosos que praticam ou não atividades físicas. Como resultado, 

obteve-se que os participantes ativos tinham uma melhor qualidade de vida, influenciando 

positivamente em sua autoestima e na satisfação com o seu físico e sua qualidade do sono.  

Ademais, realizar atividades físicas proporciona melhor interação social entre os 

participantes, visto que algumas dessas práticas são realizadas em grupo, apresentando 

menores incidências de depressão e déficit cognitivo14. Por outro lado, há um destaque em 

relação às atividades intelectuais e manuais realizadas em âmbito domiciliar, sejam elas as de 
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assistir TV, fazer bordados, crochês ou tantas outras. Conforme o estudo de Fritsch, essas 

atividades podem provocar, ainda que parcialmente, a perda funcional cognitiva, 

possibilitando um agravo de doenças crônicas não transmissíveis10, por consequência da 

individualização e não interação social. 

No estudo é apresentada a relação significativa dos idosos ativos quanto à qualidade do 

sono e com o estudo de Ropk, e que aponta a pratica de atividade física influenciando o sono, 

com o aumento as ondas lentas e reduzindo o sono REM. A Associação América de Sono 

coloca a pratica de atividade física como um tratamento não farmacológico para que o 

indivíduo tenha uma boa qualidade de sono e, consequentemente, uma boa qualidade de 

vida15. 

 O contexto de diminuição do número de quedas e hospitalização em idosos com as 

práticas de atividades físicas apresentado no estudo está associado aos benefícios dos 

exercícios, a partir dos quais ocorre a alteração na liberação de endorfina e monoaminas. 

Como consequência desse processo fisiológico, ocorre um melhor condicionamento físico, 

melhora na composição corporal, controle das taxas metabólicas, da glicose, da pressão 

arterial, do aumento da flexibilidade, da força, do equilíbrio, aumento da densidade mineral 

óssea, diminuição de sobrecarga cardíaca, respiratória e dores articulares16 do idoso, o que 

proporciona à pessoa idosa uma melhor manutenção da sua saúde, autonomia e 

independência. 

Em síntese, as atividades de lazer realizadas pelos idosos acarretam em inúmeros 

benefícios a essa população, visto que tal prática contribui não somente para o seu bem-estar 

físico, mas também o psicossocial, que, leva o idoso a obter uma autopercepção de saúde 

positiva. Nesse sentido, o papel da Enfermagem é essencial na manutenção da saúde no idoso, 

promovendo campanhas para influenciar as boas práticas do lazer e, também em visitas 

domiciliares realizando a orientação correta, considerando a particularidade e limitações de 

cada paciente.  

 

5 CONCLUSÃO 

 As atividades praticadas socialmente promovem melhoras na qualidade de vida 

dos idosos e na possibilidade de redução de doenças passíveis à terceira idade. Opostamente a 

isso, a individualização e falta de interações interpessoais podem provocar diversos fatores 

negativos, sejam doenças ou o próprio isolamento da pessoa idosa.   

 A maioria dos participantes do estudo realizava alguma atividade de lazer, 

melhorando, assim, sua autonomia, independência, cognição e relações sociais. Além de 
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contribuir para a sua saúde física, o fato de se relacionarem com pessoas semelhantes auxilia 

na construção de uma personalidade saudável e na satisfação de cada momento vivido pelos 

idosos. 

 O estudo realizado apresenta um dos enfoques que as políticas de saúde deve se 

atentar na relação do idoso com sua saúde e sua qualidade de vida nos próximos anos, 

proporcionando melhores condições de lazer e capacitação de profissionais de saúde que 

atendam a demanda de um crescente número de idosos. Faz-se necessários estudos mais 

aprofundado (da real) influencia do lazer no idoso, visto que o estudo mostra relevância 

importante do lazer na manutenção da saúde da pessoa idosa.  
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APÊNDICE 

 

 
INSTRUMENTO PARA CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-DEMOGRÁFICA, DE LAZER E DAS CONDIÇÕES DE 

SAÚDE AUTO-REFERIDAS PELOS IDOSOS 

 

 

 

Iniciais:                                              Data de nascimento: 

 

 

 

Características sócio-demográficas 

 

Sexo: ( )M ( ) F  

 

Data de Nascimento:..../....../......  

 

Estado civil: 

( ) Solteiro(a) ( ) Casado(a) ( ) Separado(a) ( ) Viúvo(a)  

 

Mora: 

( ) Sozinho  ( )Com familiares  ( )Com um cuidador não familiar 

 

Escolaridade: 

 

Denominação para o idoso Denominação para o pesquisador 

(  ) Analfabeto Não sabe ler/escrever; sabe apenas assinar o nome. 

(  ) Primário – (  ) incompleto   (   ) completo Ensino Fundamental I; de 1(ª) a 4(ª) série/anos de estudo 

(  ) Ginásio – (  ) incompleto   (   ) completo Ensino Fundamental II; de 5(ª) a 8(ª) série/anos de estudo 

(  ) Colegial – (  ) incompleto   (   ) completo Ensino Médio / do 1º ao 3º colegial; de 9 a 11 anos de 

estudo 

(  ) Faculdade – (  ) incompleto   (   ) completo Ensino Superior / mais que 11 anos de estudo 

 

Renda pessoal:  

 

 

 

 

 

 

*Salário mínimo atual: R$ 

954,00 

 

Até 1 
salário 

mínimo

De 2 a 3 
salários 

mínimos
De 1 a 2 
salários 

mínimos

Nenhuma

3 salários 
mínimos 

ou mais
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QUANTO AO LAZER 

1) O(a) senhor(a) realiza atividades de lazer? Se 

sim, quais? 

( ) Sim ( ) 

Não 

Citar: 

 

2) Com que frequencia o(a) senhor(a) realiza 

atividades de lazer? 

 Citar: 

3) Qual o tempo de duração das atividades de lazer 

que o(a) senhor(a) pratica? 

 Citar: 

4) Onde o(a) senhor(a) realiza suas atividades de 

lazer?  

 Citar: 

5) O(a) senhor(a) costuma realizar suas atividades 

de lazer acompanhado?  

( ) Sim ( ) 

Não 

 

Citar: 

6) Existe alguma [outra] atividade de lazer que o(a) 

senhor(a) gostaria de realizar?  

( ) Sim ( ) 

Não 

 

Citar: 

7) O(a) senhor(a) tem dificuldades para realizar 

alguma atividade de lazer?  

( ) Sim ( ) 

Não 

 

Citar: 

QUANTO ÀS CONDIÇÕES DE SAÚDE AUTORREFERIDAS 

8) O(a) senhor(a) possui alguma doença?  ( ) Sim ( ) 

Não 

Citar: 

9) O(a) senhor(a) sente alguma dor crônica? ( ) Sim ( ) 

Não 

 

10) O(a) senhor(a) tem sintomas depressivos ou de 

ansiedade? 

( ) Sim ( ) 

Não 

 

 

11) O(a) senhor(a) tem dificuldade para dormir? ( ) Sim ( ) 

Não 

 

12) O(a) senhor(a) faz uso contínuo de algum  

medicamento?  

( ) Sim ( ) 

Não 

 

Citar: 

13) O(a) senhor(a) possui alguma deficiência física 

ou sequela de alguma doença? 

( ) Sim ( ) 

Não 

 

Citar: 

14) O(a) senhor(a) possui alteração visual? ( ) Sim ( ) 

Não 

 

Usa óculos? 

( ) Sim ( ) Não 

15) O(a) senhor(a) possui alguma dificuldade 

auditiva? 

( ) Sim ( ) 

Não 

Usa aparelho auditivo? 

 ( ) Sim ( ) Não 

15) O(a) senhor(a) utiliza prótese dentária? ( ) Sim ( ) 

Não 

 

16) O(a) senhor(a) tem dificuldade para realizar 

alguma atividade da vida diária (como tomar 

banho, vestir-se, pentear-se, ir ao banheiro, etc.)? 

( ) Sim ( ) 

Não 

 

 

17) O(a) senhor(a) faz uso de bebida alcoólica? ( ) Sim ( ) 

Não 

Obs: 

18) O(a) senhor(a) é tabagista? ( ) Sim ( ) 

Não 

Obs: 

19) O(a) senhor(a) sofreu alguma queda no último 

ano? 

( ) Sim ( ) 

Não 
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20) O(a) senhor(a) realizou alguma visita ao médico 

no último ano? 

( ) Sim ( ) 

Não 

 

21) O(a) senhor(a) ficou internado em hospital no 

último ano? 

( ) Sim ( ) 

Não 

 

 

22) Como o(a) senhor(a) considera sua saúde?  ( ) Péssima ( ) Ruim  ( ) Regular 

( ) Boa  ( ) Ótima ( ) 

 

*Se a resposta para a questão 1 for NÃO, pular questões 2 a 5.  
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE AUTORREFERIDAS E 

PRÁTICAS DE LAZER EM IDOSOS ASSISTIDOS NA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA 
 

Declaro que fui satisfatoriamente esclarecido pelo(s) pesquisador(es)  Aliny Lima dos Santos, 

Adeline Regina Gonçalves da Rocha e Camila Lucca Grabosque em relação a minha 

participação no projeto de pesquisa intitulado Análise das condições de saúde autorreferidas e 

práticas de lazer em idosos assistidos na atenção primária, cujo objetivo é avaliação das 

atividades de lazer e condições de saúde autorreferidas em população idosa em município do 

Norte do Paraná. Os dados serão coletados na residência dos entrevistados, e será realizado 

aplicação do instrumento de caracterização e condições autorreferidas de saúde,– caso 

necessite; informar com clareza sobre a inclusão dos sujeitos em grupo controle ou placebo; 

se a pesquisa incorrer em riscos previsíveis indicar as formas de indenização e as medidas de 

reparo do dano eventual; dar garantias de que as eventuais despesas decorrentes da 

participação na pesquisa serão ressarcidas integralmente; esclarecer que uma cópia do TCLE 

ficará com o sujeito e uma cópia com o pesquisador. Estou ciente e autorizo a realização dos 

procedimentos acima citados e a utilização dos dados originados destes procedimentos para 

fins didáticos e de divulgação em revistas científicas brasileiras ou estrangeiras contanto que 

seja mantido em sigilo informações relacionadas à minha privacidade bem como garantido 

meu direito de receber resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento de dúvidas acerca dos 

procedimentos, riscos e benefícios relacionados à pesquisa, além de que se cumpra a 

legislação em caso de dano. Caso haja algum efeito inesperado que possa prejudicar meu 

estado de saúde físico e/ou mental, poderei entrar em contato com o pesquisador responsável 

e/ou com demais pesquisadores. É possível retirar o meu consentimento a qualquer hora e 

deixar de participar do estudo sem que isso traga qualquer prejuízo à minha pessoa. Desta 

forma, concordo voluntariamente e dou meu consentimento, sem ter sido submetido a 

qualquer tipo de pressão ou coação. 

 
Eu,_____________________________________________________________após 

ter lido e entendido as informações e esclarecido todas as minhas dúvidas referentes 

a este estudo com o Professor____________________________________ 

CONCORDO VOLUNTARIAMENTE participar do mesmo.  

 

 

Maringá/ PR, ___ / ___ / _____ 

 

Continuação do Termo de Compromisso Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

Eu,  declaro que forneci todas as 

informações referentes ao estudo ao sujeito da pesquisa. 
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Para maiores esclarecimentos, entrar em contato com os pesquisadores nos endereços abaixo 

relacionados: 

 

Nome: Aliny Lima dos Santos 

Endereço: Av. Guedner, 1610 

Bairro: Zona 08 

Cidade: Maringá  UF: PR 

Fones: (44) 30276363 e-mail: aliny.lima.santos@hotmail.com 

 

Nome: Adeline Regina Gonçalves da Rocha 

Endereço: Av. Guedner, 1610 

Bairro: Zona 08 

Cidade: Maringá  UF: PR 

Fones: (44) 30276363 e-mail: Adelinerocha98@hotmail.com 

 

Nome: Camila Lucca Grabosque   

Endereço: Av. Guedner, 1610 

Bairro: Zona 08 

Cidade: Maringá  UF: PR 

Fones: (44) 30276363 e-mail: camila-lucca@homail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


