




O Estudo SABE: 

� estudo multicêntrico sobre saúde e bem-estar 
de 
pessoas idosas,

� sete cidades da América Latina e Caribe:
�Buenos Aires (Argentina), 
�Bridgetown (Barbados), 
�São Paulo (Brasil),
�Santiago (Chile),
�Havana (Cuba), 
�Cidade do México (México),
�Montevideu (Uruguai). 

� amplo espectro de regimes demográficos e 
contextos institucionais.



Objetivos do Estudo SABEObjetivos do Estudo SABEObjetivos do Estudo SABEObjetivos do Estudo SABE

� coletar informacoletar informacoletar informacoletar informaçççções sobre as condiões sobre as condiões sobre as condiões sobre as condiçççções de vida  ões de vida  ões de vida  ões de vida  

e sae sae sae saúúúúde das pessoas idosas residentes em de das pessoas idosas residentes em de das pessoas idosas residentes em de das pessoas idosas residentes em ááááreas reas reas reas 

urbanas de vurbanas de vurbanas de vurbanas de váááários parios parios parios paííííses da Amses da Amses da Amses da Améééérica Latina e rica Latina e rica Latina e rica Latina e 

Caribe e,Caribe e,Caribe e,Caribe e,

� avaliar diferenciais socioeconomicos, de coorte, avaliar diferenciais socioeconomicos, de coorte, avaliar diferenciais socioeconomicos, de coorte, avaliar diferenciais socioeconomicos, de coorte, 

gênero, com relagênero, com relagênero, com relagênero, com relaçççção ao estado de saão ao estado de saão ao estado de saão ao estado de saúúúúde, de, de, de, 

acesso e utilizaacesso e utilizaacesso e utilizaacesso e utilizaçççção de servião de servião de servião de serviçççços de saos de saos de saos de saúúúúde.de.de.de.



1. POPULAÇÃO DE ESTUDO:

Pessoas de 60 anos e mais, residentes na área 

urbana do Município de São Paulo.

2. AMOSTRA:

método por conglomerados sob o critério de 

partilha proporcional ao tamanho, com sobre 

amostra para 75 anos e mais

� 5.882 domicílios visitados.

� 2.143 entrevistas realizadas



3. INSTRUMENTO
Entrevistas domiciliárias por meio de questionário 
padronizado:

11 seções:
A. Dados pessoais
B. Avaliação cognitiva
C. Estado de saúde
D. Estado funcional
E. Medicamentos
F. Uso e acesso aos serviços
G. Rede de apoio familiar e social
H. História laboral e fontes de ingresso
J. Características da moradia
K. Antropometría (peso, altura, força manual, 

prega cutânea, cintura e quadril e circunferência da 
panturrilha)
L. Flexibilidade e mobilidade.



Identificar os fatores preditores associados 

ao alcance da velhice avançada (80 anos e 

mais) sem incapacidade funcional das 

atividades de vida diária, básicas e 

instrumentais, entre os idosos do Município de 

São Paulo no ano 2000.

Objetivo



Porque 80 anos e mais?

Parcela que mais cresce na população de 
pessoas idosas.



Em 2020 espera-se 

que, de 

aproximadamente 100 

milhões de idosos em 

velhice avançada, 42 

milhões vivam em 

países desenvolvidos e 

58 milhões em países 

em desenvolvimento.



Porque funcionalmente 

independentes?

A manutenção da 

capacidade funcional tem 

importantes implicações na 

qualidade de vida dos 

idosos, por estar 

relacionada com a 

capacidade de ocupar-se 

com o trabalho e com 

atividades agradáveis até

idades mais avançadas.



“O bem estar ou qualidade de vida na velhice não 

depende exclusivamente da presença ou ausência 

de doenças, mas, talvez de forma mais expressiva, 

da manutenção da funcionalidade e da autonomia.”

Isso coloca a capacidade funcional como um novo 

paradigma em saúde, recentemente oficializado 

pela nova edição de Política Nacional de Saúde da 

Pessoa Idosa do Ministério da Saúde 

(outubro/2006) 







2.143 entrevistados

���� 836.277 pessoas de 60 anos e mais

10,9% ���� 80 anos e mais ���� 91.260 pessoas 

9,9% ���� 9.034 pessoas funcionalmente 

independentes nas atividades de vida 

diária (básicas e instrumentais)





� 66,4% eram mulheres 

� 25% eram estrangeiros (imigrantes)

� 25,6% eram analfabetos 

� 63,1% estudaram entre 1 e 6 anos

� 10,1% ainda trabalhavam 

� 71,1% eram viúvos 

� 26,5 % ainda estavam casados 

� 53,6% viviam sozinhos

� 68,6% tiveram pais que faleceram com 80 anos 
ou mais 

� 38% se enquadravam no primeiro quintil de 
renda, 

� 44,1% referiram que a renda era suficiente



� 43,2% praticavam atividade física, 

� 41,6% praticavam atividades de lazer, 

� 70,4% nunca beberam e 

� 68,9% nunca fumaram 

� 47,7% referiram que tinham boa saúde e 35,2% 
boas condições econômicas na infância 

� 63,5% referiram ter saúde excelente/muito boa 
e boa, 

� 43,5% referiram a presença de Hipertensão 

� 34,7% de DPOC

� 7,3% de Diabetes Mellitus



� 95,1% apresentavam capacidade cognitiva 

preservada

� 81,2% referiram ter procurado assistência 

médica nos doze meses anteriores à entrevista,

� 83,8% referiram uma ou duas consultas nos 

últimos 4 meses. 









 

 

Variáveis Referência Contraste Razões de                                       
Odds 

P Intervalos de 
Confiança 95% 

Diabetes 

Referida 

 

Não 

 

Sim 0,143 0,018 0,03 – 0,721 

Companhia Vive Só Acompanhado 0,152 0,000 0,066 –0,348 

Atividade 

Física 
Pratica Não Pratica 0,127 0,000 0,054 – 0,296 
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A descrição completa do estudo, 
instrumentos, publicações e os 
primeiros resultados da análise 
longitudinal estão disponíveis em 
CD-ROOM no estande da FSP/USP 
neste Congresso e no site abaixo 
especificado.


