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RESUMO ABSTRACT
Contextualização: A tendência ao envelhecimento populacional 
acarreta grande impacto na saúde. A gonartrose é frequente na 
clínica diária e suas alterações geram influencias diretas ao bem 
estar dos acometidos. Objetivo: Traçar o perfil sócio-clínico e 
avaliar a percepção de qualidade de vida de idosos portadores 
de gonartrose em um ambulatório de um hospital e em uma 
clínica escola da cidade do Recife-PE. Método: A pesquisa é do 
tipo observacional, descritiva e de corte transversal. Realizada 
com 20 idosos acima de 60 anos, com boa saúde mental e em 
tratamento fisioterapêutico e, excluídos do estudo os idosos com 
déficit auditivo ou de visão, doenças neurológicas e comprome-
timento motor. A avaliação foi composta por um questionário 
sócio-clínico, aplicação da Escala Visual Analógica, e dos ques-
tionários SF-36 e WHOQOL-BREF. Por fim, os dados foram 
submetidos às análises descritiva e estatística, onde foi utilizado 
o SPSS v 8.0 (p<0,05). Resultado: Verificou-se que 95% da 
amostra foi do sexo feminino, com média de idade de 69,10 ± 
7,08 anos, 45,0% eram obesos e 50,0% praticavam atividade 
física. A qualidade de vida através do WHOQOL-BREF e do 
SF-36 pôde ser considerada como moderada. Foram verificadas 
associações significantes entre o domínio físico do WHOQOL-
-BREF, com domínios de dor, aspectos sociais, emocionais e 
saúde mental do SF-36, entre domínio psicológico e social com o 
de saúde mental, e de meio ambiente com o de aspectos sociais. 
Considerações Finais: Constatou-se que os participantes dessa 
pesquisa, apresentaram qualidade de vida moderada na maioria 
dos escores do SF-36 e do WHOQOL-BREF.

Palavras-chave: Qualidade de vida, Idoso, Gonartrose.

Contextualization: The tendency of population aging causes a 
big impact on health.  The gonarthrosis is common in daily cli-
nical and their changes generates direct influences to well-being 
of the affected. Objective: To describe the socio-clinical profile 
and evaluate the perception of quality of life on elderly patients 
with gonarthrosis in an ambulatory of an hospital and a clinical 
school in the city of Recife. Method: The study is the observatio-
nal, descriptive and cross-sectional. Performed with 20 elderly 
over 60 years, with good mental health in physicaltherapy treat-
ment, and excluded older people with hearing or vision deficits, 
neurological and motor impairment. The evaluation consisted 
of a socio-epidemiological questionnaire, application of Visual 
Analog Scale, and the SF-36 and WHOQOL-BREF. Finally, 
the data were subjected to descriptive and statistical analyzes. 
For this purpose we used SPSS v 8.0 (p <0.05). Results: It was 
found that 95% of the sample was female, with a mean age of 
69.10 ± 7.08 years, 45.0% were overweight and 50.0% practiced 
physical activity. The quality of life by WHOQOL-BREF and 
SF-36 could be considered as moderate. Significant associations 
were found between the physical domain of the WHOQOL-
-BREF, with pain, social, emotional and mental health domain 
of the SF-36, between psychological and social domain with 
mental health, and the environment with the social aspects. 
Final Considerations: It was found that the participants in this 
study had moderate quality of life in most scores of SF-36 and 
WHOQOL-BREF.
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INTRODUÇÃO
A tendência ao envelhecimento populacional reflete diretamente 
em todos os setores da sociedade, com maior impacto na saúde 
por exigir atenção aos cuidados direcionados à prevenção de 
patologias, incapacidades e dependência, comuns ao período da 
senescência1,2. Além de estar relacionado às repercussões nos 
variados níveis assistenciais, o que gera impacto na economia 
mundial, diante do aumento crescente na demanda por novos 
recursos a fim de suprir as necessidades que caminham junto 
ao envelhecimento3.
 O envelhecimento é um processo progressivo que 
resulta em características singulares a cada indivíduo, induzido 
por fatores biológicos, psicológicos, sociais e culturais4. O se-
nescente começa a buscar meios de se sentir capaz e produtivo 
na sociedade. Ao perder sua independência, o idoso, se desfaz 
automaticamente de auto-confiança e torna-se objeto de sua 
condição, seja física ou mental5,6.
 Nesta fase surgem também as múltiplas patologias 
recorrentes nesse período. Desse modo, destaca-se a relevância 
da prevenção das doenças que acometem os idosos com mais 
frequência. Em especial, devido às suas proporções e consequ-
ências, as doenças cardiovasculares e as doenças crônicas como 
a osteoartrose5,6.  
 A osteoartrose é um desgaste gradativo que ocorre 
na articulação, quando há um desequilíbrio entre as células 
produtoras e degradativas de cartilagem articular. Sucedem-se 
alterações que reduzem a concentração de condroblastos, ao 
amolecimento da cartilagem e fissurações que podem atingir 
o osso subcondral na evolução da patologia. Há, então, um 
aumento da tensão a nível ósseo, o que acarreta no surgimento 
dos osteófitos que causam irritação nos tecidos peri-articulares 
e consequente quadro álgico, com aparecimento de edema e 
rigidez articular7,8. As modificações clínicas e funcionais oca-
sionadas pela patologia afetam profundamente a mobilidade e o 
estilo de vida dos idosos, muitas vezes tornando-os dependentes. 
Resultam, também, em repercussões aos seus relacionamentos 
familiares e sociais9,10. Os joelhos, o quadril e a coluna lombar 
são as articulações mais acometidas. A osteoartrose de joelho 
é bastante frequente na clínica diária e promove alterações im-
portantes induzidas pela dor, restrição de movimentos e pelas 
limitações funcionais para desempenho de suas atividades11,12.
 As alterações induzidas pela gonartrose geram influen-
cias diretas ao bem estar dos idosos acometidos pela doença. No 
momento em que tem a percepção de que é visto pelos familiares 
como alguém que não é mais apto a realizar as atividades habi-
tuais, a cooperar, e que foi privado de sua autonomia, o idoso 
tem significativa redução de sua qualidade de vida6. A Qualidade 
de vida refere-se, à “percepção do indivíduo sobre sua posição 
na vida, dentro do contexto de cultura e sistema de valores nos 
quais vive, e em relação às suas metas, expectativas e padrões 
sociais”. Sendo assim, é motivada através da sua associação a 
quatro domínios que variam desde ambientais e de capacidade 
comportamental, até os domínios relacionados à percepção da 
qualidade de vida, e bem-estar psicológico12-14. 
A partir da escassez na literatura científica brasileira acerca de 
dados que relacionem a qualidade de vida às doenças crônicas, 
o objetivo deste estudo consiste em traçar o perfil sócio-clínico 
e avaliar a percepção da qualidade de vida de indivíduos idosos 
portadores da osteoartrose de joelho.

MÉTODOLOGIA
O estudo está vinculado a Universidade Católica de Pernam-
buco, ao Centro de Ciências Biológicas e Saúde e ao curso de 
Fisioterapia. Parte integrante do projeto de pesquisa “Recursos 
de Avaliação e Intervenção Fisioterapêuticos em Alterações 
Osteomioarticulares na Saúde de Indivíduos Adultos e Idosos”, 
com o número de aprovação do Comitê de Ética “226.764” e 
o número de CAAE “09962313.8.0000.5206”, pertencente ao 
grupo de pesquisa “Fisioterapia Baseada em Evidências” sob 
responsabilidade da Prof. Érica Patrícia Borba Lira Uchôa, e ao 
Projeto Institucional de Bolsas de iniciação Científica (PIBIC 
UNICAP). Trata-se de um estudo observacional descritivo de 
corte transversal. Foi realizado na clínica escola Corpore Sano 
da referida instituição, e em um ambulatório de um hospital 
da cidade do Recife/PE, com indivíduos idosos, com coleta 
realizada no período de janeiro à abril de 2014.
Foram incluídos no estudo idosos com idade de 60 anos ou 
mais, de ambos os sexos, que estivessem realizando tratamento 
fisioterapêutico para gonartrose por pelo menos 2 meses e que 
tivessem consentido em participar da pesquisa através da assina-
tura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Já 
os idosos que apresentavam comprometimento cognitivo que os 
impedisse de responder os questionários ou que apresentassem 
perdas de visão, audição e outros comprometimentos motores 
associados, foram excluídos do estudo.
Os pacientes, no primeiro contato, participaram de uma palestra 
explicativa com o objetivo de esclarecer os pontos que seriam 
avaliados, como seria feita a coleta de informações, para apre-
sentar o intuito da pesquisa e mostrar a necessidade de investigar 
a relação entre a qualidade de vida e a osteoartrose de joelho. 
Em seguida, eles assinaram o TCLE no qual consentiam em 
participar da pesquisa.
No segundo momento, para traçar um perfil de dados dos 
idosos, foi realizada a aplicação do questionário sócio-clínico 
padronizado pelos autores da pesquisa, com dados referentes 
a nome, sexo, idade, altura, peso, escolaridade, e prática de 
atividade física. Ao final do questionário, foi aplicada a Escala 
Visual Analógica, a qual é uma reta de 10 centímetros sem 
marcação, onde um extremo corresponde à ausência de dor e o 
outro extremo a dor máxima15.
A partir do terceiro momento, no intuito da coleta de infor-
mações relevantes ao embasamento científico da avaliação de 
qualidade de vida acerca do idoso em questão, foi executado o 
instrumento de avaliação de qualidade de vida, produzido pela 
Organização Mundial de Saúde - WHOQOL Bref e o questio-
nário Medical Outcomes Study 36- Item Shorte- Form Health 
Survey (SF-36). 
O WHOQOL-Bref, versão abreviada em português do Instru-
mento de Avaliação de Qualidade de Vida da OMS, consta de 
26 questões, sendo 2 gerais e 24 que se distribuem em domínios 
físicos, psicológicos, relações sociais e de meio ambiente. As 
respostas às questões são dadas numa escala comum com um 
único intervalo de 0 a 5, e ao final é feita a soma para obter o 
escore total. O escore total varia de 0 a 100, onde quanto mais 
próximo do 0 pior o resultado e quanto mais próximo ao 100 
melhor é a qualidade de vida (0 – 25 = regular; 26 – 50 = bom; 
51 – 75 = muito bom; 76 – 100 = excelente)16-17.
O questionário genérico de Qualidade de Vida, o SF-36 é um 
questionário multidimensional formado por 36 itens, englobados 
em 8 escalas ou componentes: capacidade funcional, aspectos 
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físicos, dor, estado geral da saúde, vitalidade, aspectos sociais, 
aspectos emocionais e saúde mental. Apresenta um escore final 
de 0 a 100, na qual 0 corresponde ao pior estado geral de saúde 
e 100 a melhor estado de saúde18.
Para as variáveis quantitativas dos dados demográficos, foi feita 
análise descritiva. O teste de Kolmogorov-Smirnov foi aplica-
do para testar a suposição de normalidade. E para análise das 
variáveis quantitativas foi aplicado o teste não-paramétrico de 
Mann-Whitney ou de Kruskal-Wallis. Para a análise de correla-
ção foi calculado o coeficiente de correlação linear de Pearson 
com seu respectivo teste de significância. A análise foi feita no 
SPSS v 8.0 e todas as conclusões foram tomadas ao nível de 
significância de 5%.

RESULTADOS
A amostra em estudo foi composta por 20 idosos com diag-
nóstico clínico e radiológico de osteoartrose de joelho uni ou 
bilateral, sem interferir o grau da osteoartrose. Onde 95,0% eram 
mulheres e 45,0% tinham 70 anos ou mais. Na análise 45,0% 
dos idosos eram obesos, 50,0% praticavam atividade física, 
30,0% tinham o ensino médio e 95,0% apresentaram patologias 
associadas, dentre estes, 85,0% referiu ter hipertensão e 25% 
diabetes mellitus. Destacou-se ainda que 10,0% dos participan-
tes relataram dor muito forte e 50,0% dor moderada (tabela 1).

Tabela 1 – Distribuição dos idosos com osteoartrose de joelho quanto às caracte-
rísticas sócio-clínicas.
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A tabela 2 apresenta a distribuição dos idosos com osteoartro-
se de joelho quanto a idade, peso, altura, IMC e escala visual 
analógica. Nesta destaca-se que a idade média foi de 69,10 ± 

Tabela 2 – Distribuição dos idosos com osteoartrose de joelho quanto idade, peso, 
altura, IMC e escala visual analógica.

7,08 anos, o peso médio foi de 73,90 ± 10,95 kg, a altura de 
1,90 ± 0,31 m, o IMC de 29,00 ± 4,60 e a EVA teve média de 
5,35 ± 3,00.

A tabela 3 apresenta a distribuição dos idosos com osteoartrose de joelho quanto aos domínios do WHOQOL-Bref. Na qual os 
domínios com maiores médias foram o social (64,17 ± 24,20) e o psicológico (55,83 ± 19,37). E o domínio físico obteve a menor 
média (46,07 ± 20,13).

Tabela 3 – Distribuição dos idosos com osteoartrose de joelho quanto aos domínios do 
WHOQOL-Bref.
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Tabela 4 – Distribuição dos idosos com osteoartrose de joelho quanto 
aos domínios do SF-36.

A tabela 4 apresenta a distribuição dos idosos com osteoartrose de joelho quanto aos domínios do SF-36. Onde os domínios 
com maiores médias foram os de aspectos sociais e saúde mental. E os domínios de aspectos físicos e emocionais obtiveram as 
menores médias.

A tabela 5 apresenta os coeficientes de correlação linear de Pearson entre os domínios do WHOQOL-Bref e SF-36. As associações 
significantes entre domínios do WHOQOL-Bref com os do SF-36 foram representadas pelos valores de r destacados.

Tabela 5 – Coeficiente de correlação de Pearson entre os domínios do WHOQOL-
-Bref e SF-36.
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DISCUSSÃO

Os resultados deste estudo revelaram as variáveis sócio-clínicas 
que mais se destacaram dentro de um grupo de idosos portado-
res de patologia crônica. Fatores como idade avançada, sexo e 
baixo nível de escolaridade estão relacionados a baixos níveis 
de qualidade de vida. Foi possível evidenciar a prevalência do 
sexo feminino entre os idosos do estudo. Corroborando com o 
estudo realizado por Alexandre et al.13, assim como, no estudo 
de Sachetti et al.19, compostos por população semelhante, con-
firmando a predominância do sexo feminino. Em contrapartida, 
Corti e Rigon20, falam sobre a prevalência de osteoartrose de 
quadril em homens, atribuída às questões genéticas e ao estilo 
de vida.
 Na estrutura etária populacional do IBGE21, pode ser 
observada uma acentuação da base da pirâmide, o que pode 
justificar a faixa etária encontrada no presente estudo, onde a 
amostra apresentou média de 69,1 anos, semelhante às encon-
tradas nas pesquisas com idosos portadores de gonartrose de 
Alexandre et al.13 e de Alves et al.12. A associação de mulheres 
e maior faixa etária apontam para a feminilização da população 
de idosos no Brasil, como mostra Herédia e col.22 que ressaltam 
a relação da longevidade da mulher com a maior preocupação 
quanto à prevenção na saúde, aos cuidados com doenças e estilo 
de vida mais saudável. Percebe-se que a presença de doenças 
crônico degenerativas está ligada à idade avançada, o que de-
termina para o idoso certo grau de dependência, diretamente 
relacionada à perda de autonomia e dificuldade de realizar as 
atividades diárias, interferindo na sua qualidade de vida.
 Com relação ao IMC, 45% dos idosos entrevistados 
eram obesos, apresentando média de 29 Kg/m² ± 4,6. Equiva-
lente a pesquisa composta de idosas com osteoartrite de joelho 
de Alves et al.12 (28,35 Kg/m² ± 4,24). No estudo de Backer 
et al.23 também relacionada à idosos com gonartrose, quando 
comparados os indivíduos com sobrepeso (IMC ≥ 25 Kg/m²) 
àqueles sem sobrepeso (IMC ≤ 25 Kg/m²), houve prevalência 
do primeiro grupo com diferença significante. Grotle et al.24 

acreditam na hipótese de que um IMC alto é fator de risco para 
osteoartrose de articulações que suportam peso. 
 Quanto à prática de atividade física Figueiredo Neto 
et al.25 compuseram sua amostra com 70% de idosos ativos e 
30% de sedentários que contraria o estudo de Paula et al.26, 
que contou com 100% dos idosos estudados sendo sedentários. 
Ambos os estudos são divergentes entre si e também diferem 
do resultado do presente estudo, onde se verificou que 50% 
dos idosos participantes praticavam algum tipo de atividade 
física regular, enquanto os outros 50% foram compostos por 
senescentes sedentários. A participação do idoso em atividades 
físicas habitualmente aumenta a capacidade para a realização 
das atividades do dia a dia, o que pode contribuir para melhoria 
da percepção de saúde e de bem-estar desta população. Matsudo 
et al.9 descrevem que o estilo de vida ativo é parte fundamental 
na prevenção, tratamento e controle das doenças crônicas, desse 
modo, fortalece a implementação de políticas e estratégias de 
promoção de atividade física regular na vida desses indivíduos. 
 Lima et al.27 relataram em seu estudo que em relação ao 
grau de escolaridade dos idosos estudados foi visto que 37,7% 
dos participantes possuíam ensino fundamental incompleto, 
achado este semelhante ao presente estudo, no qual foi possível 
constatar que 50% dos idosos questionados haviam cursado o en-

sino fundamental, sendo incluídos os que completaram ou não, 
e que 30% da amostra possuía ensino médio. Porém, diferem 
do resultado encontrado por Pereira et al.1 no qual 71,1% dos 
idosos analisados tinham menos de 4 anos de estudos formais, 
assim como no estudo de Torres28, o que pode ser explicado 
por ter sido realizado em uma cidade do interior do Nordeste, 
no qual 63,25% dos idosos eram analfabetos, já que em geral o 
sistema de ensino ainda é precário nas cidades mais afastadas de 
regiões metropolitanas. Enfatiza-se que o nível de escolaridade 
é um importante fator de autopercepção de saúde, considerando 
que idosos com menor grau escolar têm pior percepção de seu 
bem estar.
 Além da doença crônica, 95% dos idosos desta pesquisa 
apresentavam alguma outra morbidade associada, destacando-
-se que a Hipertensão Arterial Sistêmica foi à condição clínica 
mais encontrada, seguida por 25% de senescentes com Diabetes 
Mellitus. As morbidades encontradas no estudo são análogas às 
do estudo de Campolina29, que além de conter idosos hipertensos 
(40,8%) e diabéticos (21,5%), também contava com senescentes 
que já haviam sofrido AVE (5,4%), portadores de DPOC (11%) 
ou ICC (12,2%). A incidência de condições clínicas associadas 
foi mais baixa na pesquisa de Torres28, em que 23,10% tinham 
Hipertensão Arterial Sistêmica e 11% já havia sofrido um AVE. 
Acredita-se que as alterações relacionadas à idade sofrem in-
fluências diretas no que se diz respeito à presença de fatores de 
risco e ocorrência das doenças crônicas degenerativas, essas 
alterações levam o idoso a ter perda da sua autonomia, gerando 
certo grau de dependência que interfere em sua qualidade de 
vida, já que há possível diminuição da sua capacidade de realizar 
como desejaria as atividades diárias30.
 Conforme Cunha e Mayrink31, escalas de intensidade 
de dor como a Escala Visual Analógica (EVA), são importan-
tes instrumentos na mensuração da dor crônica. No presente 
estudo, a média da EVA foi de 5,35 ± 3,00, revelando que 50% 
da população estudada relatou níveis de dor moderada no mo-
mento da entrevista, enquanto 10% indicaram ausência de dor 
e outros 10% indicaram dor máxima. Resultados semelhantes 
foram encontrados por Cunha e Mayrink31, que identificaram 
idosos com intensidade de dor moderada, sendo menor para as 
mulheres (3,48 ± 0,54) quando comparada com os homens (4,31 
± 1,09).
Alexandre et al.13 questionaram a percepção da dor em 3 momen-
tos, que incluíam dor ao movimento (5,35 ± 0,49), dor à noite 
(4,33 ± 0,51) e dor ao repouso (2,97 ± 0,50), o autor ainda afirma 
que a elevada pontuação na EVA de dor à noite correlaciona-se 
com a percepção pior de estado geral de saúde, tendo impacto 
negativo na qualidade do sono. Em contradição, o estudo de 
Figueiredo Neto25 apontou que 75% dos pesquisados relatou dor 
intensa, porém o autor cita que os resultados obtidos na EVA 
foram discrepantes dos obtidos em outros questionários, como 
o Western Ontario and MacMaster Universities Osteoarthritis 
Index (WOMAC), podendo estar associada à metodologia de 
avaliação, já que a EVA é referida no momento da entrevista, 
e o WOMAC refere-se à dor nas últimas 72 horas, além da 
dificuldade de compreensão e em responder de maneira correta 
à avaliação visual. É importante compreender que a referência 
à níveis de dor mais elevados corresponde a pior percepção 
de qualidade de vida nos indivíduos que precisam conviver 
constantemente com dor, e acabam tornando-se objetos do seu 
comprometimento.
 De acordo com os resultados encontrados, a qualidade 
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de vida dos idosos, a partir do WHOQOL-Bref, ao se analisar a 
contribuição dos diferentes domínios da escala apresentou esco-
res que indicavam qualidade de vida moderada, tendo maiores 
médias nos domínios social (64,17 ± 24,20) e psicológico (55,83 
± 19,37), e menor média no domínio físico (46,07 ± 20,13), 
consequentemente, em razão da dificuldade de locomoção e de 
exercer atividades da vida diária. Semelhante ao encontrado na 
pesquisa de Pereira1, em que o domínio físico também indicou 
a média mais fraca. Pereira1 ainda relata que o ambiente físico 
deve ser considerado, uma vez que o domínio ambiental apre-
sentou a segunda maior influência na piora da qualidade de vida.
A OMS32, em 2001, declara que o ambiente em que se insere o 
idoso determina a dependência ou não do indivíduo, portanto, 
um ambiente físico adequado tem influência positiva no bem 
estar do senescente. Cunha e Mayrink31 evidenciam a influência 
negativa da doença crônica na qualidade de vida dos idosos, 
relacionando às repercussões da dor crônica, que pode afetar 
também na autonomia, limitando o desempenho de atividades 
habituais. Já no estudo de Vagetti et al.33, o domínio psicoló-
gico foi o mais fraco, possivelmente por ser composto apenas 
de mulheres, apontando para as questões de caráter biológico 
e psicológico no período de envelhecimento feminino, pelas 
mudanças comportamentais comuns sofridas nessa época de 
suas vidas.
 Ao aplicar o SF-36 foi constatado neste estudo que as 
maiores médias correspondiam às facetas social (70,00 ± 28,50) 
e de saúde mental (64,20 ± 20,46), indicando assim melhor qua-
lidade de vida, enquanto os menores escores foram obtidos nos 
domínios físico (10,00 ± 24,87) e emocional (23,33 ± 32,62), 
indicando baixa qualidade de vida quanto à esses aspectos. O que 
pode ser justificado pelo fato de que quanto maior a presença de 
limitações funcionais, redução de capacidades e relato de dor, 
maiores também são as influências emocionais sofridas por esta 
população que não consegue realizar as atividades básicas de 
vida diária, deste modo, a qualidade de vida se apresenta piorada. 
Em concordância, a pesquisa de Campolina e col.29 apresentou 
valores médios menores nos componentes de aspecto físico e 
emocional, e a maior média foi encontrada no aspecto social. 
Os autores ainda revelaram que a doença crônica associada ao 
sexo feminino, é um forte determinante de autopercepção ruim 
de saúde. Rodrigues e Alves34 defendem que esse determinante 
pode estar relacionado ao maior espaço assumido pelas mulheres 
na sociedade e na família, podendo influenciar a forma como elas 
percebem a saúde. Além das diferenças de comprometimento de 
qualidade de vida induzidas por disparidade do sexo em certas 
doenças crônicas e da capacidade funcional desses indivíduos. 
Os achados de Alexandre et al.13  revelam que o segundo domí-
nio que mais interferiu na qualidade de vida foi a capacidade 
funcional prejudicada, diferindo da presente pesquisa em que 
o domínio emocional foi o segundo que mais interferiu.  Isso 
se justifica a partir das incapacidades e dependência que são 
promovidas na vida desses indivíduos, quando o idoso portador 
da gonartrose precisa conviver com a presença de dor, processo 
inflamatório, degeneração e rigidez articular ocasionadas pela 
doença. Acredita-se que o fator emocional tenha contribuído 
no presente estudo, 
A respeito dos coeficientes de correlação linear de Pearson entre 
os domínios do WHOQOL-Bref e do SF-36, foram verificadas 
7 correlações estatisticamente significativas, variando de mode-
rada à forte magnitude. Destacam-se associações significantes, 
em relação ao domínio físico do WHOQOL-BREF, com os 

domínios de dor, aspectos sociais, emocionais e saúde mental 
do SF-36, as associações foram moderadas. Em relação ao 
domínio psicológico foi verificada associação moderada com o 
domínio de saúde mental. O mesmo se verifica em relação aos 
domínios social e de saúde mental. Já em relação ao domínio 
de meio ambiente verificou-se associação com o domínio de 
aspectos sociais.
A correlação do domínio Físico com os domínios de Aspectos 
sociais, Emocionais e de Saúde mental e, também, a correlação 
entre Relações sociais e Saúde mental, podem ser atribuídas ao 
fato de que o idoso portador da gonartrose precisa conviver com 
as repercussões e constantes limitações físicas, tendo influência 
direta na interação social e bem estar emocional e mental, já 
que a dependência acaba favorecendo esses idosos a buscarem 
o isolamento, reduzindo a auto-estima, deteriorando o estado 
emocional e induzindo de forma negativa e marcante a qualidade 
de vida desse senescente.
A correlação significativa entre o domínio de Meio ambiente 
com o de Aspectos sociais pode ser motivada pelo ambiente 
físico em que o senescente está inserido contribuir diretamente 
com as suas relações sociais, uma vez que idosos que vivem 
em ambientes inseguros têm menor predisposição a saírem 
sozinhos, o que fortalece a tendência ao isolamento social e à 
depressão que são importantes fatores de risco para a morbidade 
e mortalidade. 

CONCLUSÃO
 A partir do presente estudo pode-se constatar que a 
avaliação da percepção de qualidade de vida envolve questões 
subjetivas que dependem do ambiente e das características 
físicas, sociais, psicológicas e emocionais de cada indivíduo.  
 Mediante os dados analisados, é possível concluir que 
os participantes apresentaram escores moderados, na maioria 
dos domínios do WHOQOL-Bref e do SF-36, com influências 
negativas na qualidade de vida dos idosos.  A partir dos coefi-
cientes de correlação linear de Pearson entre os domínios do 
WHOQOL-Bref e do SF-36, foram verificadas 7 correlações.
 É necessário que mais estudos sejam realizados com 
amostras maiores, para ampliar a representatividade da amostra 
populacional.
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