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Resumo
Introdução: Envelhecer não é sinônimo de insatisfação social e infelicidade.
Estudos demonstram associação entre felicidade e alguns desfechos
positivos. Entre os idosos, a felicidade é um indicador do êxito no processo
de envelhecimento, é considerada uma necessidade essencial. Objetivo:
Realizar uma revisão integrativa de literatura sobre os fatores
sociodemográficos, clínicos e funcionais associados à autopercepção de
felicidade em idosos. Metodologia: Foram feitas buscas por meio das bases
de dados MEDLINE via PubMed, Science Direct, SciELO, LILACS, MedCarib e
PEDro, nos últimos 10 anos com as palavras happiness, aged, variables.
Resultados: Foram considerados elegíveis para esta revisão 10 artigos. Os
estudos selecionados, todos observacionais, totalizando 23.165 idosos, com
média de idade de 71,05 anos e prevalência do sexo feminino, apontaram que
possuir uma boa renda, boa condição de saúde, funcionalidade e praticar
atividade física são aspectos favoráveis relacionados com a felicidade em
idosos. Não possuir companheiro (a), doenças crônicas, pior função física,
baixo volume de atividade física, má alimentação e baixa renda estabelecem
relações negativas com a felicidade em idosos. Idade e gênero não
apresentaram
significância
estatística.
Conclusão:
Os
fatores
sociodemográficos, clínicos e funcionais influenciam positivamente e
negativamente a autopercepção de felicidade em idosos; observa-se um maior
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nível de felicidade nos indivíduos que apresentam aspectos positivos da
velhice.
Palavras-chave: Felicidade; Idoso; Exercício Físico; Envelhecimento.

Abstract
Introduction: Getting old is not synonymous with social dissatisfaction and
unhappiness. Studies show an association between happiness and some positive
outcomes. Among the elderly, happiness is an indicator of success in the
aging process, being considered an essential need. Objective: To carry out
an integrative literature review on the sociodemographic, clinical and
functional factors associated with self-perception of happiness in the
elderly. Methodology: Searches were made through the MEDLINE databases via
PubMed, Science Direct, SciELO, LILACS, MedCarib and PEDro, in the last 10
years with the words happiness, aged, variables. Results: 10 articles were
considered eligible for this review. The selected studies, all
observational, totaling 23,165 elderly people, with an average age of 71.05
years and female prevalence, pointed out that having a good income, good
health condition, functionality and practicing physical activity are
favorable aspects related to happiness in the elderly. Not having a partner,
chronic illness, worse physical function, low volume of physical activity,
poor diet and low income establish negative relationships with happiness
in the elderly. Age and gender were not statistically significant.
Conclusion: Sociodemographic, clinical and functional factors positively
and negatively influence the self-perception of happiness in the elderly,
with a higher level of happiness being observed in individuals who present
positive aspects of old age.
Keywords: Happiness; Aged; Exercise; Aging.
Recebido em: 30-04-2021

Publicado em: 28-04-2022

Autor correspondente
Bárbara Lima Assis
Rua Rolindo Marques da Costa, 287, Santo Antônio, Carmópolis de Minas,
Minas Gerais, Brasil.
barbaralima97@hotmail.com

1. Introdução
Envelhecer
insatisfação

não

obter
é

sinônimo
social

de
e

um

sucedido e
Nesse

envelhecimento

bem-

satisfatório1.

contexto,

surge

o

infelicidade, uma vez que muitos

autoconhecimento e a autoaceitação

idosos podem se sentir felizes e

como

realizados em seu meio social e

melhores

ferramentas
condições

que
de

promovem
vida

da

população idosa, o que pode ser
80
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realizado
apoio

por

meio

de

que

integram

atividades

voltadas

busca

programas
para

o

de
e

bem-

não

como

o

único

ou

o

mais

importante, mas como um elemento
considerável

no

âmbito

da

estar físico e psicológico2. Assim,

Psicologia Positiva. Dessa forma,

surge a necessidade de compreender

apesar

e

existe um forte interrelação entre

utilizar

estimativas

de

das

particularidades,

satisfação de vida e felicidade da

os

população como indicadores de bem-

subjetivo, felicidade, satisfação

estar

com a vida e afetos positivos, não

populacional,

e

não

só

acrescentar anos à vida3.
A

respeito

felicidade,

do
há

de

bem-estar

havendo consenso para a utilização

conceito

muitas

conceitos

de

definições

desses termos7.
Na

área

da

saúde,

estudos

para o termo. Segundo Lima et al.4,

demonstram

a felicidade pode ser definida como

felicidade

uma emoção básica caracterizada por

positivos3,8-11.

um estado emocional positivo, com

os

sentimentos

de

indicador do êxito no processo de

prazer, associados à percepção de

envelhecimento, e considerada uma

sucesso e à compreensão coerente e

necessidade

lúcida

autores destacam que a infelicidade

do

de

bem-estar

mundo.

Na

e

literatura

em

muitas

negativos

utilizado

como

sinônimo de bem-estar subjetivo. De
acordo com Reuse et

al.5,

bem-estar

e

idosos,

científica, o termo felicidade é,
vezes,

associação

longo

alguns

entre
desfechos

Especialmente entre

a

felicidade

é

essencial12.
prazo
na

possui
saúde,

um

Alguns
efeitos
como

a

debilidade do sistema imunológico e
o

aumento

da

pressão

sanguínea,

subjetivo é determinado por meio da

exacerbando as doenças existentes

associação

ou

da

autoavaliação

facilitando

realizada e observada pelo próprio

outras4,12.

indivíduo

felicidade

combinada

de

afeto

De

o

início

maneira

de

oposta,

parece

a

estar

positivo e com um elevado grau de

relacionada à melhor qualidade de

satisfação em todos os âmbitos da

vida

vida.

depressão10.

O

definida como um estado emocional

participação

social,

positivo,

satisfação econômica, também podem

Já

felicidade

poderia

teoricamente

ser

definido

e

menores

índices
suporte

de
e

assim

a
como

por cada pessoa5. Nesse sentido,

estar

relacionados

Camalionte e Boccalandro6 apontam

visto

que,

que a felicidade deve ser vista

podem aumentar o apoio social e

como um componente do bem-estar,

reduzir

a

as

à

felicidade,

relações

solidão,

sociais

promovendo

a
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felicidade13.

com

relevância

de

estudar

Barreto14 e Lima et al.4, um maior

felicidade

em

idosos

número

perspectiva

biopsicossocial

de

acarretar

De

acordo

doenças

crônicas

limitações

físicas

psicológicas,
negativamente

a

pode

sobre
em

a
uma

e

a

e

escassez de estudos no Brasil com

impactando

essa população, o objetivo deste

habilidade

de

estudo

é

realizar

uma

revisão

realizar atividades da vida diária

integrativa de literatura sobre os

e reduzindo o nível de felicidade.

fatores

Apesar dessas evidências, estudos
epidemiológicos

que

apresentam

informações a respeito dos níveis
de

autopercepção

populacionais

de

e

associados
escassos

no

clínicos e funcionais associados à
autopercepção

de

felicidade

em

idosos.

felicidade

de

são

sociodemográficos,

fatores

relativamente
Brasil

e,

2. Metodologia
Foi realizada busca por literatura

especialmente, em idosos, ainda que

científica

venham

nos

MEDLINE via PubMed, Science Direct,

últimos anos4,15. Essa parcela da

SciELO, LILACS, MedCarib e PEDro,

população é, muitas vezes, excluída

a partir dos últimos 10 anos até

desses estudos, já que são baseados

junho de 2020.

em

Os descritores utilizados na busca

crescendo

autorrelato

participantes
cognitivo,

e

no

mundo

necessitam

em

bom

de

estado

dificultando

nas

nas

bases

bases

de

de

dados

dados

foram

o

selecionados, a partir do Medical

entendimento da relação entre as

Subject Headings (MeSH) e foram os

variáveis

seguintes:

físicas

e

Entretanto, Mendes et
que

a

qualidade

envelhecimento

de

felicidade.
al.16

relatam

vida

saudável

e

o

requerem

happiness,

aged,

variables. Os artigos teriam que
ser publicados até 10 anos do dia
da realização da busca.

uma compreensão mais abrangente e
adequada de um conjunto de fatores

Para serem incluídos, os estudos

que compõem o dia a dia do idoso,

deveriam

não somente das limitações físicas

associados à felicidade em idosos

e

acima

da

capacidade

funcional,

mas

também das variáveis psicológicas8.
Nesse

contexto,

envelhecimento

considerando
populacional,

contemplar

de

60

anos.

os
A

fatores
busca

restringiu

a

observacionais,

publicados

se

estudos
em

o

inglês, espanhol e português. Os

a

estudos

potencialmente

elegíveis
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foram

do

Foram excluídos 36 estudos por não

título, resumo e leitura completa

contemplarem os fatores associados

do artigo.

à felicidade em idosos de forma

Os

identificados

artigos

qualquer

que

um

por

não

dos

meio

abrangiam

critérios

inclusão

de

anteriormente

mencionados,

foram

excluídos

conforme a sequência já descrita.

geral, apresentarem idosos abaixo
de

60

anos,

estudos

duplicados,

idioma japonês, não eram estudos
observacionais

e

artigos

publicados a mais de 10 anos.
Dessa

forma,

foram

incluídos

10

artigos nesta revisão (FIGURA 1).
3. Resultados

As características e os resultados

A busca resultou em um total de

dos estudos incluídos nesta revisão

19.966 artigos, mas 19.920 foram

integrativa

de

literatura

excluídos pela leitura do título ou

apresentados

na

TABELA

resumo (FIGURA 1). Foram excluídos

TABELA 2, respectivamente. Dentre

os

os 10 artigos incluídos, todos eram

títulos

(n=70)

que

(n=19.850)
não

e

resumos

contemplavam

os

idosos.

Foram

idosos

apenas,

estudos

apresentavam

forma

geral,
com

na

selecionados,
que

incluíram

idade

idosos com idade acima de 60 anos

abaixo de 60 anos, que eram estudos

na amostra, e a média de idade dos

duplicados e que não eram artigos

participantes corresponde a 71,05

observacionais.

anos.

artigos

pessoas

que

e

observacionais, totalizando 23.165

fatores associados à felicidade em
de

1

são

Restaram

potencialmente

46

elegíveis

para checagem dos textos completos.
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Resultados das Buscas
Pubmed (n=460)
Science Direct (n=19.465)
MedCarib (n=0)
SciELO (n=18)
LILACS (n=23)
PEDro (n=0)
N= 19.966

Excluídos com base no título (n=19.850)
- Não contemplavam os fatores associados
à felicidade em idosos de forma geral;
- Idade abaixo de 60 anos;
- Estudo duplicado;
- Não eram artigos observacionais.

Excluídos com base no resumo (n=70)
- Não contemplavam os fatores associados
à felicidade em idosos de forma geral;
- Idade abaixo de 60 anos;
- Não eram artigos observacionais.

Artigos potencialmente elegíveis (n=46)

Resumos selecionados para a avaliação do
texto completo (n=46)

Excluídos (n=36)
- Não contemplavam os fatores associados à
felicidade em idosos de forma geral;
- Idade abaixo de 60 anos;
- Idioma japonês;
- Não eram artigos observacionais;
- Estudos duplicados;
- Artigos publicados a mais de 10 anos;
- Dados não confiáveis.
Artigos selecionados para a revisão (n=10)
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FIGURA 1 - Fluxograma do processo de busca, etapas de seleção e motivos
de exclusão dos estudos para a revisão integrativa de literatura.
Itaúna, MG, 2020.
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TABELA 1 - Características dos estudos observacionais incluídos na revisão integrativa de literatura.
Itaúna, MG, 2020.

Autor, Ano

Desenho do estudo,
Sujeitos, Média de
Idades, Porcentagem do
Sexo Dominante

Critérios de Inclusão e Exclusão

Lima et al.,
20124

Observacional
Transversal, n= 1.431,
69,5 anos, 57,1%
(feminino)

Inclusão: idosos com 60 anos ou mais de idade.

Luchesi et
al., 20178

Observacional
Transversal, n= 263, 70,2
anos, 59,7% (feminino)

Inclusão: idosos com 60 anos ou mais registrados na Unidade
de Saúde da Família localizada na porção sudeste de São
Carlos.

Ergin e
Mandiracioglu,
201510

Observacional
Transversal, n= 870,
66,96 (± 5,78) anos,
58,16% (masculino)

Inclusão: turcos acima da idade de 60 do banco de dados da
World Values Survey.

Barreto,
201414

Observacional
Transversal, n= 323, 72,9
(±7,5) anos, 65,5%
(feminino)

Inclusão: idosos com 60 anos ou mais, vivendo em Marselha
(sudeste da França) e cobertos pelo seguro médico do Sistema
Nacional de Educação da França.

Lobos et al.,
201617

Observacional
Transversal, n= 389, 71,4
(±6,5) anos, 62,6%
mulheres

Inclusão: possuir cadastro em um Centro de Idosos e residir
em áreas rurais.

Exclusão: idosos que não conseguiram responder ao
questionário devido a incapacidades graves.
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Moeini et al.,
201818

Humboldt et
al., 201519

Observacional
Transversal, n= 411,
64,89 (±4,59) anos, 74%
homens

Inclusão: ser membro dos centros de aposentadoria, cultura e
reabilitação, idade entre 60 e 75 anos.

Observacional
Transversal, n= 1258,
83,89 (±6.667) anos,
58,2% mulheres

Inclusão: idade igual ou superior a 75 anos com pontuação
mínima no Miniexame do Estado Mental (>26).

Exclusão: histórico de transtornos mentais e problemas
físicos.

Exclusão: não fornecer informações completas ou incorretas.

Ouyang et al.,
201820

Observacional, n= 2.840,
70.09 (±7.30) – Grupo
Felicidade e 69.33
(±6.88) – Grupo
Satisfação com a vida

Inclusão: idade igual ou superior a 60 anos.

Onishi et al.,
200521

Observacional, n= 420,
72,3 (±5,1) anos, 55%
(feminino)

Inclusão: idosos com 65 anos ou mais que viviam em uma vila,
situada na área montanhosa do centro do Japão, nomeados, a
partir de um registro de assistência médica, que forneceram o
consentimento por escrito, responderam os dados de
questionários e realizaram exames de saúde.

Cooper et al.,
201022

Observacional
Transversal, n= 14.960,
68,7 anos, 61,7%
(feminino)

Inclusão: residentes com 65 anos ou mais de idade, em sete
regiões de baixa e média renda (Índia, China, Cuba, República
Dominicana, Venezuela, México e Peru).

Exclusão: informações críticas ausentes.

TABELA 2 - Resultados dos estudos observacionais incluídos na revisão integrativa de literatura. Itaúna,
MG, 2020.
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Autor, Ano

Principais Resultados

Lima et al.,
20124

Homens, jovens e casados, com maior nível de escolaridade e renda, que trabalham,
possuem carro e acesso à Internet relataram maior nível de felicidade. Aqueles que
bebem álcool ocasionalmente, são ativos, realizam atividade de lazer e consomem
verduras, legumes e frutas todos os dias e não apresentam doenças crônicas têm maior
probabilidade de felicidade.

Luchesi et
al., 20178

“Não ser feliz” foi associado à menor satisfação com a vida, maiores chances de
depressão, fobia social e idade. Foi encontrada associação positiva entre idade e
infelicidade. Saúde mental e satisfação com a vida desempenham um papel mais
importante na felicidade do que aspectos físicos.

Ergin e
Mandiracioglu,
201510

A prevalência de estado infeliz foi alta para idosos de baixa renda, assim como entre
os que se divorciaram ou moravam separados do parceiro.

Barreto,
201414

Idosos com menor nível de felicidade estabeleciam relações como casal com menor
frequência, apresentavam mais doenças cardíacas e depressão e eram menos ativos
fisicamente. Quanto maior o volume total de atividade física, maior a probabilidade de
ter maiores níveis de felicidade.

Lobos et al.,
201617

Houve relação positiva entre satisfação com a situação econômica e felicidade.

Moeini et al.,
201818

Houve correlação positiva entre apoio social e felicidade, entre felicidade e idade,
escolaridade e renda. Estado civil e idade apresentaram relação significativa com o
suporte social. O suporte informacional estava altamente correlacionado com a
felicidade.

Humboldt et
al., 201519

Houve relevância da espiritualidade autorreferida como um preditor robusto para o bemestar subjetivo de idosos. Senso de coerência, fatores sociodemográficos, estilo de
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vida e saúde são adequados para esclarecer os achados mistos de pesquisas anteriores
sobre preditores de bem-estar subjetivo.
Ouyang et al.,
201820

Os idosos cuidados, honrados e respeitados por suas famílias podem ficar mais
satisfeitos com sua vida. Foi relatado um efeito negativo do atendimento informal nos
idosos, o que estaria relacionado à baixa qualidade do atendimento informal.

Onishi et al.,
200521

Houve associação significativa entre os que participam de atividades diárias e
recreativas com a felicidade. A presença de coabitantes e um hobby desempenham um
papel importante na qualidade de vida.

Cooper et al.,
201022

A felicidade aumentou com a idade. Indivíduos com deficiência cognitiva e rede social
restrita eram mais infelizes. A infelicidade não é inevitável naqueles com perda
cognitiva e o tipo de rede social de apoio é importante para manter a felicidade.
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4. Discussão
Todos os 10 artigos da revisão de

interfere diretamente no índice de

literatura encontraram correlação

felicidade, circunstância que pode

entre

ser

variáveis

sociodemográficas
autopercepção

clínicas,

e

de

funcionais
felicidade

e
em

idosos4,8,10,14,17-22.
A

respeito

justificada

estabelecer

pelo

como

estudo

critério

de

inclusão da amostra idade igual ou
superior a 75 anos.

das

sociodemográficas,

maior

Quanto ao sexo, os autores também

parte

divergiram quanto à relação com a

dos autores defendem a ideia de que

autopercepção de felicidade. Lima

há correlação entre a idade e o

et al.4 argumentaram que o sexo é

sentimento de felicidade. De acordo

correlacionado com felicidade, e os

com um estudo realizado por Lima et

homens

al.4, a prevalência do sentimento

mulheres. Por outro lado, de acordo

de felicidade em idosos homens com

com

idade

Humboldt

entre

a

variáveis

60-69

anos

foi

são

os

mais

felizes

resultados
al.19,

et

que

as

obtidos

por

o

não

sexo

significativamente maior do que nos

interfere diretamente no índice de

idosos homens com idade entre 70-

felicidade. Essa hipótese pode ser

79 e 80 e mais, ou seja, quanto

explicada pelo fato de a felicidade

menor a idade, maior a felicidade.

relacionar-se

Uma explicação para esse fato pode

vida do indivíduo e às variáveis

ser

psicológicas, não estando, então,

que

tais

idosos

independentes,
limitações
geral,

são

possuem

físicas,
mais

e

mais
menos

são,

ativos

em

quando

comparados aos idosos mais velhos.
Na

mesma

perspectiva,

manifestaram-se

Moeini

et

al.18,

segundo os quais o aumento da idade
relaciona-se
significativa
felicidade.

de
e
Por

forma

negativa
outro

com

lado,

a
em

estudo realizado por Humboldt et
al.19, os autores concluíram que a
idade não se relaciona diretamente
ao bem-estar subjetivo, o que não

atrelados

mais

ao

assim

estilo

sexo,

de

mas

à

e

experiência

de

como

verificado

por

personalidade
vida,

ao

Moeini et al.18 e Chei et al.23.
No

que

tange

às

variáveis

econômicas, ao analisar os artigos
encontrados,

quatro

demonstraram

que

deles4,10,17-18

indivíduos

com

melhor situação econômica possuem
níveis maiores de felicidade, o que
poderia contribuir para a melhor
qualidade

de

vida.

Nessa

perspectiva, os autores argumentam
que

idosos

com

níveis
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socioeconômicos

mais

elevados

na felicidade, o apoio social não

conseguem obter acesso mais fácil

apenas promove a saúde, mas também

à

à

pode

amenizar

atividades

como

ansiedade

alimentação

saudável

participação

em

e

problemas
e

médicos,

depressão.

De

recreativas e funcionais4,14,21. Além

acordo com Moeini et al.18, viver

disso, é notório que idosos que

com familiares e adquirir atenção,

possuem

condições

cuidado,

obter

emocional podem gerar sentimentos

melhores

financeiras

conseguem

planejamento

de

significativo,

um

saúde

mais

quando,

por

de

apoio

amor,

valor

financeiro

carinho,

entre

e

autoestima

os

idosos,

e
e,

exemplo, se alimentam de maneira

consequentemente, uma vida feliz e

mais saudável, aprimoram o nível de

saudável. Dessa forma, os efeitos

escolaridade

o

protetores do apoio social podem

autocuidado, diminuindo, assim, o

resultar de vários processos, como

número de

e

desenvolvem

morbidades24.

incentivo

Alguns artigos evidenciaram que os
idosos

com

referiam

melhor

melhor

apoio

social

autopercepção

de

felicidade25-27. Idosos viúvos, sem
filhos,

com

baixa

escolaridade

a

saudáveis, assistência e acesso a
informações sobre serviços de saúde
e assistência a saúde e prestação
de assistência perceptível18.
No

mesmo

sentido,

tendiam a apresentar menores níveis

psicológicas

de felicidade. De acordo com Onish

correlação

et al.21, parte da quantidade de

como

prazer

coerência,

para

conversar

a

com

vizinhos,

a

felicidade.
o

com

Segundo

apoio

como

variáveis
demonstraram

com

felicidade,

espiritualidade,
ambiente

tais

senso
de

vida

de
e

ou

percepção da saúde28. A literatura

correlações

vem apontando que idosos mudam sua

família

mostrou

significativas
al.18,

atividade,

comportamentos

o

escore
Moeini

social

além

de

essência de bem-estar, em termos de

et

senso

de

emocional

de

propósito,
e

estabilidade

envelhecimento

auxiliar o sujeito a alcançar seus

consciente na vida adulta, e pode

objetivos, ter uma maior satisfação

causar um impacto na participação

com

em

a

vida

e

consequentemente

atividades,

social

necessidades

também,

saúde. Segundo Humboldt et al.19, os

autoestima

sua

autoconfiança,

e

autoconhecimento.

o

a

idosos

com

cuidados

maiores

Reunindo efeitos positivos na vida

espiritualidade

dos indivíduos e, por consequência,

maior

pontuação

com

e

torná-lo mais feliz, pode aumentar,
a

de

valor

níveis

apresentaram
na

Escala

a
de
uma
de
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Satisfação com a Vida, na qual foi

É

medido o bem-estar subjetivo. Nessa

doenças

mesma perspectiva, na literatura,

limitações físicas, são condições

destaca-se que pessoas com maior

que

religiosidade

presentes,

e

espiritualidade

importante

ressaltar

crônicas,

têm

as

e

as

dor

potencial

14

que

para

estar

simultaneamente,

são mais cuidadosas com seu corpo,

idosos ,

acreditando que ele é um templo

pela prática de atividade física e

sagrado,

pelo exercício. Assim, o potencial

adotando

comportamentos

mais saudáveis e, por conseguinte,
saúde29-30.

melhor
continuidade,

é

papel

e

podem

mediador

ser

em

do

melhoradas

movimento

no

Nessa

aumento dos níveis de felicidade,

que

melhorando o estado de saúde dos

possível

existam outras variáveis mediando a

idosos,

forte

a

independentes e autoeficazes, não

felicidade.

deve ser negligenciado14. Tendo em

correlação

espiritualidade

e

entre
a

tornando-os

Assim, participação em atividades

mente

espirituais

fisioterapeutas

social

em

pode

oferecer

contextos

apoio

espirituais,

o

mais

ágeis,

movimento,

físicos

e

são

os

educadores
profissionais

conexão com outras pessoas, senso

indispensáveis nesse contexto, são

de

influência

dotados de ferramentas para abordar

de

a

comunidade

positiva

no

e

uma

estilo

repercutindo

vida,

positivamente

na

felicidade19,30.
Do

ponto

de

funcionalidade

conseguinte,

vista

clínico

e

apropriado

de atividade física, menor número

lazer/atividade

melhor

capacidade

sono

adequado,

para

consumo

de
ser

qualidade

relação

a

felizes

com

superior

em

relação

aos

infelizes8,10,14,17,22.

Conforme

com

idade,

álcool4

demonstraram

vida

a

peso

recreativa8

cognitiva e, por conseguinte, uma
idosos

na

Hábitos de saúde como alimentação

melhor funcionalidade, maior nível

de

por

felicidade dessa população32.

saudável,

doenças,

podem,

repercutir

funcional, os estudos apontam para

de

que

e

também

importantes

felicidade,

na

visto

que, a saúde, que engloba inúmeros
fatores,

é

um

determinante

Barreto14, a prática de atividade

considerável

física

de

Ademais, em conformidade com Lima

risco

de

et

também,

os

ocupacional

doenças

atenua

o

crônicas

mortalidade,

aparecimento
e

diminui,

o

al.4,

felicidade17.

da

possuir
tende

uma
a

atividade
aumentar

a

níveis de depressão e melhora a

autoestima do idoso, o engajamento

saúde física e mental em idosos14.

social

e

a

qualidade

de

seus
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relacionamentos,
crescimento

acompanhando

no

bem-estar

e

um

muito feliz ou não está feliz? ”.

na

Lima

qualidade de vida.
Quanto

às

sentimento

características

das

amostras dos estudos selecionados,
pode-se

observar

quanto

a

heterogeneidade

sexo,

idade,

nível

nível

de

socioeconômico,
escolaridade,

moradia

(idosos

da

comunidade, vivendo com família ou
sozinhos), estado de saúde (idosos
ativos de centros de convivência ou
doentes e dependentes) e nível de
atividade

física.

instrumentos

para

felicidade,

Quanto

aos

avaliação

houve

da

variabilidade.

Lobos et al.17 e Lushiesi et al.8,
utilizaram a Escala Subjetiva de
Felicidade.

al.4

et

Humboldt

al.19

et

de

questão

do

Survey.

Short

nas
Health

Ergin

Mandiracioglu10,

os

e

participantes

diziam como estavam, entre: muito
felizes,
muito

bastante

felizes,

felizes

e

não

totalmente

infelizes. Assim, para a avaliação
da

felicidade

foram

utilizadas

medidas diferentes nos respectivos
estudos, o que pode dificultar a
comparação dos resultados com base
em

instrumentos

e

definições

diferentes.
Quanto aos pontos positivos desta
revisão,

pode-se

a Escala de Satisfação com a Vida,

encontram-se,

uma escala de cinco itens, Moeini

poucos

et al.18 utilizaram o questionário

abordado

Oxford

literatura.

e

Form

Para

originalidade,

Questionnaire

felicidade

o

últimas quatro semanas, usando uma

mediram o bem-estar subjetivo com

Happiness

analisaram

destacar
visto

a
que,

relativamente,

estudos

sobre

nesta
Em

o

tema

revisão

segundo

na

lugar,

o

Onishi et al.21 avaliaram o escore

amplo tamanho amostral dos estudos

de felicidade subjetivamente pela

selecionados

autopercepção

participantes

mais robustos e confiáveis. Além

entre 0 (extremamente infeliz) e

disso, ressalta-se que as múltiplas

100 (extremamente feliz). No estudo

variáveis estudadas, favorecem uma

dos

Barreto14,

de

a

realizada

em

pergunta:

“Nas

avaliação

mais

resultados

holística

dos

indivíduos, o que contribui para o

quatro

entendimento do indivíduo em seu

semanas você foi uma pessoa feliz?

contexto biopsicossocial, bem como

E

Cooper

utilizando
“Quão
feliz,

feliz

últimas
al.22

et
uma

da

visão

os

seguinte

”

cima

foi

torna

avaliaram

pergunta

você

está

razoavelmente

única:
-

feliz,

muito

a

atuação

da

equipe

multidisciplinar nos processos de
saúde-doença relacionados.

não
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Tendo em vista que a população de

se correlacionou positivamente com

idosos

renda,

apresenta

específicas

características

e

particularidades

boa

condição

funcionalidade

e

de

saúde,

prática

de

clínicas, o presente estudo possui

atividade física. Por outro lado,

uma limitação de heterogeneidade da

observou-se associação negativa a

amostra,

muitas

“não

dificultando

a

vezes,

comparação

dos

possuir

doenças

companheiro

crônicas,

pior

(a),
função

resultados entre estudos. Por outro

física, baixo volume de atividade

lado, a variabilidade da amostra

física,

amplia

renda, com a felicidade. Idade e

a

validade

otimizando

a

generalização
prática

externa,

possibilidade
dos

clínica.

resultados
Outra

má

alimentação

baixa

de

gênero,

na

resultados divergentes, o que pode

limitação

ser

entretanto,

e

atribuído

apresentaram

às

diferenças

relaciona-se com a dificuldade na

metodológicas entre os estudos.

busca de artigos que abordam o tema

Levando em consideração os dados

proposto neste estudo. O viés de

presentes

neste

idioma também limitou esta revisão

necessária

a

integrativa,

foram

abordagens de tratamento ao idoso

incluídos somente estudos escritos

que visem desenvolver tais fatores,

em português, inglês e espanhol,

com

circunstância comum em revisões de

índices de depressão e melhorar a

literatura.

qualidade de vida e funcionalidade

posto

que

a

estudo,

faz-se

utilização

finalidade

de

de

diminuir

da população idosa.
Ressalta-se
apresentam
aos

5. Conclusão
que

a

felicidade

necessidade

é

uma

essencial,

estudos

informações

níveis

felicidade
Dado

que
de

autopercepção

relativamente

resultados

idosos.

Portanto,

partir

desta

integrativa
associação

revisão

evidenciaram
de

sociodemográficos,

fatores
clínicos

e

em

de
na

particular

aos

emerge-se,

revisão,

de
são

escassos

literatura

presente

e

associados

especialmente entre os idosos, os
da

relativas

populacionais

fatores

que

a

novas

possibilidades de investigação.

e

funcionais com a autopercepção de
felicidade em idosos. Segundo os
estudos revisados, essa concepção

6.

Declaração
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