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Esta pesquisa utiliza o método histórico-estrutural e tem como objeto de estudo o idoso com 60 anos ou mais, não-
institucionalizado. É uma pesquisa de base populacional, por amostragem de domicílio, de corte transversal. Este projeto foi 
dividido em duas etapas: a pesquisa empírica e a análise dos dados regionais e estaduais. O Estado foi dividido em nove regiões 
para garantir a representatividade da amostra. Na primeira parte da pesquisa, a Universidade de Caxias do Sul ficou responsável 
pela Mesorregião Nordeste do Estado, sendo que realizou as entrevistas em nove municípios sorteados aleatoriamente, conforme 
critérios estabelecidos segundo a metodologia do projeto. Foram entrevistados na Mesorregião 880 idosos em 110 setores 
censitários do IBGE, de uma amostra total de 7. 920 idosos no Estado. Esses setores foram sorteados de forma aleatória, sendo 
que foram utilizados croquis do IBGE para delimitar os mesmos. O instrumento da pesquisa é composto de 121 questões 
referentes a vários aspectos da vida do idoso, propiciando assim uma visão multidimensional sobre o mesmo e caracterizando o 
volume de dados da amostra. Os resultados foram arquivados em um banco de dados magnético e, a partir deste momento iniciou-
se um trabalho de organização técnica dos mesmos. As respostas foram agrupadas e organizadas em tabelas formatadas 
cientificamente para que pudessem ser feitos os trabalhos necessários à análise. As questões abertas foram analisadas em cada 
instrumento individualmente, para que não fosse perdida nenhuma informação. Todo este trabalho técnico, que precede a análise 
propriamente dita, é necessário para facilitar o estudo multidimensional do idoso da Mesorregião Nordeste do Estado. No que diz 
respeito a esta etapa da pesquisa, o trabalho foi fundamental para o conhecimento do idoso da região e para subsidiar os 
programas da Universidade de Caxias do Sul voltados para a questão da Terceira Idade. 
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