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RESUMO: A percepção dos fatores que conduzem á qualidade de vida é essencial para que 
indivíduos possam constituir a melhoria e manutenção da mesma. Identificar os principais 
fatores que influenciam na qualidade de vida negativa e positivamente. Foram aplicados 
questionários semi estruturados, de acordo com os objetivos do estudo, em indivíduos do sexo 
masculino e feminino, moradores da comunidade ribeirinha Vila Itapeua, no município de Coari, 
Médio Solimões/AM. Posteriormente os dados foram categorizados e analisados, de forma 
critica, a partir destas. os fatores que influenciam a qualidade de vida, positivamente, dos 
ribeirinhos são a segurança e o atendimento básico á saúde. Já negativamente, a falta dos 
referidos itens somam a maioria dos depoimentos uma vez que os atendimentos a saúde são 
deficientes assim como a segurança. A informação sobre qualidade de vida é deficiente aos 
ribeirinhos e estes são prejudicados por este fator levando-os ate mesmo ao alcoolismo e uso de 
tabaco. Há de ser aplicar políticas publicas de saúde de forma a beneficiá-los com melhoria e 
percepção de sua própria qualidade de vida. 
 

 
Introdução 
 

A humanidade está passando por um processo de transição populacional, mais conhecido 

como “transição demográfica”, em que as diferentes sociedades estão deixando de ser sociedades 

em que predominam as populações jovens, para se transformarem em uma sociedade cada vez 

mais envelhecida, dada a diminuição das taxas de fecundidade e mortalidade infantil, e 

conseqüente aumento da população idosa (LIMA-COSTA, 2003).  

Entendendo que a população vem apresentando maiores condições em durabilidade de 

vida, levanta-se a questão quanto à qualidade de vida dessa população, e principalmente no 

entendimento da sua aplicação, e o quanto o fator saúde está inserido nesta temática, uma vez 
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que o acesso ao serviço de saúde de qualidade torna-se um dos fatores para o alcance da 

qualidade de vida relacionada a saúde da população estudada.  

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), a qualidade de vida é definida como 

“percepção do individuo sobre a sua condição de vida no contexto da cultura, e dos sistemas de 

valores nos quais ele vive, e em relação a seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”. 

Nesta definição inclui-se seis domínios principais: saúde física, estado psicológico, níveis de 

independência, relacionamento social, características ambientais e padrão espiritual (OMS, 

2004). Por outro lado, alguns autores vem abordando qualidade de vida como um conceito 

“cultural universal”, ou seja, não depende da nação em que se vive, ou cultura, ou época, mas é 

indispensável que o individuo em questão sinta-se bem psicologicamente, possua boas condições 

físicas e sinta-se socialmente integrado e funcionalmente competente (FLEK et al., 1999). 

Assim, devido a ausência de definição consensual sobre qualidade de vida, torna-se difícil 

mensurá-la. Desta forma, para medir qualidade de vida, sugere-se indagação de quem é a melhor 

percepção, daqueles que vivenciam ou daqueles que observam? Possivelmente ambos, no 

entanto, faz-se necessário que os aspectos humanos e os do espaço rural e urbano se fundam em 

um contexto agregado de desenvolvimento humano e sustentável (ROCHA et al., 2000). 

Partindo deste ponto, a mensuração para a qualidade de vida está dividida em dos tipos de 

instrumentos, os específicos e os genéricos, onde o primeiro procura abordar perfil de saúde ou 

não procurando englobar todos os aspectos importante refletindo o impacto de uma doença sobre 

o individuo, já o último busca avaliar de maneira individual e especifica determinados aspectos 

de qualidade de vida, como o The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL), 

elaborado nos Estados Unidos, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que consiste em um 

questionário composto por 100 questões divididas nos em 6 domínios citados anteriormente 

(DANTAS, SAWADA & MALERBO, 2003; MINAYO, HARTZ & BUSS, 2000). Outro 

exemplo importante de analise de qualidade de vida é o Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH), tem como tem como objetivo a consideração da visão geral do espaço considerado.  

No entanto, o que o referido trabalho buscou foi buscar a concepção de qualidade de vida, 

daqueles que vivenciam, ou seja, segundo o cotidiano da vida ribeirinha, de forma que os 
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instrumentos supracitados não contemplam a tal realidade, proporcionando-nos uma visão dos 

fatores positivos e negativos que influenciam na qualidade de vida desses. 

Assim, o objetivo do presente estudo foi identificar quais os principais fatores positivos e 

negativos que influenciam na qualidade de vida de moradores de uma comunidade ribeirinha no 

Médio Solimões, Amazonas. 

 

Métodos 

O presente artigo apresenta-se com uma abordagem qualitativa, definida como aquela que 

privilegia a análise de microprocessos, através do estudo de ações sociais individuais e grupais, 

realizando um exame intensivo dos dados e caracterizados pela heterodoxia no momento da 

análise (MARTINS, 2004). Foram aplicados questionários semi-estruturados, onde as 

concepções eram registradas manualmente por um entrevistador capacitado a 21 moradores 

adultos do sexo masculino e feminino da comunidade ribeirinha Vila do Itapéua, localizado na 

Zona Rural do município de Coari, Médio Solimões, Amazonas. 

Para analise dos dados foram realizadas primeiramente a leitura exaustiva do material, e 

posteriormente confecção da categorização das falas, que emergiram durante a leitura dos dados.  

Visando garantir a segurança dos entrevistados, esses não foram identificados durante a 

visualização das falas. Após as transcrições, registradas nos questionários semi-estruturados 

foram destacadas as falas relevantes para o presente estudo. Cada fala recebeu um título que 

traduziu a essência de seu conteúdo, de forma a estabelecer categorias para análise.  

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos 

da Universidade Federal do Amazonas sob o número CAAE 0193.0.115.000-07. 

 

Resultados 

Os fatores que influenciam a qualidade de vida dos ribeirinhos, positivamente, são a 

segurança e o atendimento básico a saúde. Negativamente, a falta dos referidos itens somam a 

maioria dos depoimentos, uma vez que os atendimentos a saúde são deficientes, assim como a 

segurança, onde ambos os aspectos serão abordados detalhadamente nas categorias abaixo: 
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Segundo a concepção dos ribeirinhos, a qualidade de vida é apenas o resultado de uma 

vida sem violência, sem desemprego e com acompanhamento de serviços de saúde.  

 

uma vida sem violência, uma vida tranqüila, pescar... (rib 01) 

quando as pessoas tem emprego, eletrodomésticos, móveis, casa própria... (rib 03) 

não tem... porque falta posto, policiais, saneamento básico... (rib 05) 

falta trabalho, condições... (rib 09) 

falta posto de saúde e posto de policia (rib 12). 

 

No que tange os aspectos negativos influenciadores na qualidade de vida, foram 

apontados itens semelhantes aos anteriormente citados. 

 

 ... assim, a falta de posto, a estrada e a falta de policiais. (rib07) 

...a falta de posto, delegacia... (rib 08) 

falta de trabalho e atendimento médico (rib 15). 

 

Em uma das falas emergiu a questão da falta de telefones públicos, dificultando a 

comunicação com a área urbana. 

 

 ...a falta de telefones, aí a gente não consegue ligar lá para a cidade ... (rib 21) 

A partir do contexto apresentado pelos ribeirinhos sobre sua qualidade de vida, quando 

questionado sobre a existência da mesma, a maioria dos entrevistados relataram sua inexistência. 

 

...aqui não tem qualidade de vida ... (rib 01) 

...a falta de qualidade de vida aqui ... (rib 04) 

... qualidade de vida falta aqui porque precisa de muita coisa. (rib 12) 

... acho que aqui não tem não.... (rib 15) 

... tem não!.... (rib 18) 

...aqui não tem não.... (rib 19) 

... sei não, mas acho que não (rib 20) 
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Considerações finais 

Foi observado que as percepções de condições de vida da população estudada envolvem o 

acesso a uma infra-estrutura que possa atender suas necessidades básicas de vida. Apesar das 

dificuldades dos ribeirinhos em definir qualidade de vida, os mesmos foram enfáticos em seus 

relatos que não havia qualidade de vida na localidade em que moram.  
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