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LONGEVIDADE, QUALIDADE DE VIDA E DESIGUALDADES SOCIAIS

O envelhecimento populacional e a crescente longevidade humana são dois dos maiores desafios da 
Humanidade. Recentemente, a Assembleia Geral das Nações Unidas declarou a próxima década como a 
Década do Envelhecimento Saudável (2020-2030), estabelecendo um plano alargado a vários 
intervenientes no sentido da melhoria das condições de vida das pessoas mais velhas. 

A partir da definição de Envelhecimento Saudável como o processo de desenvolvimento e manutenção 
da capacidade funcional que contribui para o bem-estar das pessoas idosas (WHO, 2021), este é um dos 
referenciais internacionais mais importantes para a melhoria da Política Social e de Saúde, no sentido da 
promoção da QV e bem-estar da população. 

Assim, sabendo que o envelhecimento saudável é o reflexo dos hábitos de vida, do suporte e das 
oportunidades garantidas pela sociedade para que as pessoas mais velhas possam ser e fazer aquilo que 
lhes é relevante e significativo, importa refletir sobre a diversidade verificada em termos de QV como 
consequência das desigualdades sociais e das (des)vantagens cumulativas experienciadas pelas pessoas 
ao longo do curso de vida.
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Considerando os resultados obtidos, é possível afirmar que os mesmos vão ao encontro da investigação no 
domínio. Parecem sugerir que as (des)vantagens acumuladas entre e dentro das gerações, particularmente em 
termos de integração/participação social, saúde e bem-estar financeiro poderão estar relacionadas com a 
percepção de QV.

Pretende-se analisar a relação entre QV e indicadores de saúde, bem-estar financeiro e participação 
social.

O presente estudo foi desenvolvido com recurso a dados provenientes da sexta vaga do Survey of
Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE). 

A variável dependente é a QV das pessoas com 65 ou mais anos (avaliada pelo CASP-12), e as variáveis 
explicativas do modelo de análise compreendem a idade, género e escolaridade, bem como variáveis 
relativas à integração/participação social (viver ou não com o cônjuge, participar em atividades sociais 
e conexão social), variáveis relativas à saúde (AIVD, depressão e auto-perceção de saúde) e variáveis 
relativas ao bem-estar financeiro (adequação do rendimento às necessidades). 

Os dados foram analisados com recurso ao programa estatístico IBM SPSS.

No contexto do envelhecimento populacional pretende-se que as pessoas possam envelhecer de forma 
saudável. Para tal, é necessário manter a designada capacidade funcional, o que implica a interacção das 
capacidades intrínsecas da pessoa (físicas e mentais) com o meio. 

Entendemos ser nuclear identificar factores que contribuam para uma maior QV na velhice para que possam ser 
vertidos em linhas de intervenção concretas, potenciando a transferência do conhecimento científico para as 
políticas, as práticas e a comunidade.

A regressão múltipla foi utilizada para 
verificar se a idade, género, AIVD, 
depressão, auto-percepção de saúde, 
rendimento, escolaridade, viver ou 
não com o cônjuge, participar em 
atividades sociais e conexão social 
são capazes de prever a qualidade de 
vida.

A análise resultou num modelo 
estatisticamente significativo [F(11, 
30609) = 2829,454; p < 0,001; R2 = 
0,504] que demonstra que todas as 
variáveis, à exceção da relativa a viver 
ou não com o cônjuge, são previsores 
da qualidade de vida.


