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O objetivo geral do estudo ao qual estamos inseridos é avaliar a relação entre a qualidade de 

vida e variáveis de aptidão física, de handicap auditivo, de voz, e sintomas depressivos em 

idosos institucionalizados e não institucionalizados. Esta pesquisa abrange diversos cursos na 

área da saúde, entre eles a educação física, fonoaudiologia e psicologia. Este resumo é parte 

deste estudo. 

 Para analisarmos a qualidade de vida dos idosos foi realizado o questionário sf-36 (Short-

formHealth Survey) onde observou-se, a capacidade funcional, aspectos físicos, estado geral 

de saúde, vitalidade, aspectos sociais e saúde mental, dos indivíduos analisados. A partir do 

questionário comparamos as respostas dos testes com o nível de escolaridade dos sujeitos 

(primário incompleto (PI), ginasial incompleto (GI), secundário incompleto (SI), primário 

completo (PC), ginasial completo (GC), secundário completo (SC), superior incompleto (SIN) 

e superior completo (SCO) como nível de instrução) para ser observado se existe alguma 

correlação com os resultados do desempenho na saúde mental dos idosos. 

Foram 69 sujeitos avaliados sendo 12 do sexo masculino e 57 do sexo feminino, esses alunos 

são vinculados nas oficinas de recreação do centro da escola de educação física (CELARI), 

com idades entre 53 e 89 de idade. Onde seis eram (PI), cinco (GI), sete (PC), cinco (GC), 

treze (SC), seis (SIN), vinte e sete (SCO). 

São investigadas mais valências, e os resultados preliminares neste resumo será apresentado 

em forma descritiva.  Neste primeiro momento de respostas do questionário não houve uma 

diferença significativa entre os grupos por nível de escolaridade, havendo a necessidade de 

continuidade na coleta dos dados, correlacionando com as demais categorias a serem 

investigadas. 

 

 


