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TÍTULO 

Com o aumento da população idosa, torna-se comum que o número de idosos que exerçam a
direção veicular seja elevado. É fato conhecido o declínio cognitivo que ocorre no processo de
envelhecimento que afeta a qualidade das atividades realizadas pelos idosos e o dirigir não
está isento destes efeitos. Entretanto o dirigir ocupa também uma posição de manutenção da
autonomia, liberdade e atuação na sociedade destes idosos e o cessar a direção pode
impactar na maneira que eles compreendem o sentido de sua própria vida e a sua relação
com o envelhecer.
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O objetivo do estudo foi analisar a percepção do idoso acerca do significado, a importância de
dirigir e a cessação da direção veicular.

Trata-se de um estudo transversal, de caráter observacional e de abordagem qualitativa
aprovado pelo CEP nº 88641418.0.1001.0089. Foram estudados 22 idosos de idade igual ou
superior a 65 aos, motoristas ativos de automóvel ou que dirigia até os últimos 12 meses,
provenientes do Laboratório de Estudos do Movimento IOT-HC-FMUSP. Foi aplicado o
questionário sócio demográfico e realizada entrevista semidirigida com perguntas sobre a
percepção da condução veicular.

A principal constatação do estudo é que o ato de dirigir está relacionado para os idosos a
manutenção da liberdade e autonomia, assim como lhes traz alegria e prazer. O parar de
dirigir pode ser encarado com dificuldade por afetar sua liberdade, autonomia e
independência. Para alguns idosos a cessação do dirigir é mais um ciclo que se encerra e
deve ser aceito. Curiosamente apenas um participante relacionou o parar de dirigir com
envelhecimento, o que indica um distanciamento desses idosos dos aspectos mais profundos
sobre o tema.

Os idosos atribuem mais pontos positivos do que negativos quanto ao dirigir e compreendem
essa atividade como parte importante na manutenção de sua liberdade e autonomia quanto
sujeitos.


