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Qualidade de Vida é a palavra de ordem! 

Fruto do acaso, quer seja directa ou 

indirectamente, o tema central desta edição é a 

qualidade de vida, quer estejamos a falar das 

questões relacionadas com a dor crónica, ou o 

final de vida, sem esquecer o impacto de certas 

condições clinica como é o caso do 

retinoblastoma, que mesmo nas situações de 

“final feliz” acarreta alterações significativas na 

qualidade de vida da pessoa. Também 

importante e condicionante desta qualidade de 

vida, que têm vários planos, várias dimensões, 

que tal como a saúde, deve de ser vista como um 

continuum, no qual o individuo se situa, é a 

questão da mudança do status comportamental e 

económico do individuo, pelo que a análise da 

preparação psicossocial do individuo para a 

reforma tem toda a pertinência, na medida em 

que todas estas alterações no modo de vida do 

individuo, são também determinantes sob ponto 

de vista da actividade do individuo e sob ponto de 

vista económico também. Nesta linha de 

pensamento, a avaliação das reais e completas 

necessidades sentidas, assume um papel 

também preponderante, visto que estas podem 

surgir a vários níveis e muitas vezes com forte 

impacto na qualidade de vida do individuo e em 

especial do idoso. 

Várias são as ciências que têm 

manifestado interesse e que se têm debruçado 

sobre o conceito de qualidade de vida, 

manifestando como preocupação fundamental 

aspectos que contribuem para o bem estar do ser 

humano. Dessas áreas científicas destacamos a 

filosofia, a economia, a psicologia, a pedagogia, 

a medicina e a enfermagem. 

Ainda assim, o conceito de qualidade de 

vida não tem obtido a concordância dos diversos 

autores que sobre ele se têm interessado. Uns 

colocam a tónica no bem estar económico, outros 

no sucesso, outros ainda no desenvolvimento 

cultural e/ou nos valores éticos. Pela revisão da 

literatura, nota-se que todos eles se preocupam 

com um bom nível de saúde e desenvolvimento 

humano, o que tem servido de base a inúmeras 

reflexões e discussões sobre esta tão polémica 

temática. 

Muitos são portanto os investigadores 

que se têm debruçado sobre o conceito de 

qualidade de vida. Embora se verifique alguma 

controvérsia nas diversas abordagens a este 

conceito, encontram-se no entanto muitos pontos 

em comum. As diferenças encontradas acerca do 

conceito de qualidade de vida, levou a 

Organização Mundial de saúde, em 1974, a 

propor a seguinte definição: “... trata-se da 

percepção, por parte de indivíduos ou grupos, da 

satisfação das suas necessidades e daquilo que 

não lhes é recusado nas ocasiões propícias à sua 

realização e à sua felicidade” ( Couvreur, 2001, 

p.43). 

De acordo com a mesma autora, a 

qualidade de vida compreende simultaneamente 

um aspecto subjectivo e objectivo. Porém, para 

se demarcarem de uma concepção que apenas 

seria objectiva, alguns autores preferem 

substituir a expressão qualidade de vida por bem 

estar subjectivo, dizendo este respeito à forma 

como cada indivíduo se sente física e 

psicologicamente e nas suas relações com o 



 

 

 

  
e psicologicamente e nas suas relações 

com o meio (Couvreur, 2001). 

Numa outra perspectiva, também um 

grupo da Organização Mundial de Saúde 

considera a qualidade de vida como a percepção 

dos indivíduos da sua posição na vida, no 

contexto da cultura e sistema de valores em que 

está inserido, sua relação com os seus 

objectivos, expectativas, padrões de vida e 

interesses (Orley, 1994; Amir, 1994). 

Pela revisão da literatura torna-se 

evidente que a qualidade de vida é uma 

preocupação premente, especialmente no 

âmbito da prevenção da doença, na promoção da 

saúde e no desenvolvimento dos indivíduos.  

Perante tais evidências é inquestionável 

que a qualidade de vida está directamente 

relacionada com a saúde e a política deste 

sector, pois, tal como defende Joyce (1994), a 

qualidade de vida é uma meta indiscutível, mas 

não deveria ser entendida como uma qualidade 

boa ou má em si mesma. A autora refere ainda 

que embora a utilização do termo seja um tanto 

neutra, assume sempre que o tratamento 

melhorará a qualidade de vida. 

Nesta perspectiva, parece não restarem 

quaisquer dúvidas quanto à responsabilidade 

dos profissionais de saúde na influência da 

qualidade de vida das pessoas. De facto, dada a 

natureza holística da profissão de enfermagem, 

muitos dos seus objectivos estão directamente 

relacionados com a qualidade de vida dos 

indivíduos e da comunidade em geral. 

 Nos últimos anos a qualidade de vida 

tornou-se efectivamente uma das principais 

preocupações para o planeamento e 

desenvolvimento dos programas terapêuticos. 

Contudo a avaliação de uma qualidade de vida 

global tem um valor limitado. É necessário criar 

instrumentos que forneçam informação sobre 

domínios específicos, de modo a permitir que os 

profissionais de saúde identifiquem áreas 

problemáticas, avaliem as suas práticas e 

planeiem intervenções para aumentar a 

qualidade de vida. Além disso, são necessários 

instrumentos que avaliem a satisfação subjectiva 

nesses domínios, bem como a importância que 

esses domínios têm para as pessoas. Ainda 

assim é significativo verificar que directa ou 

indirectamente a preocupação pela 

qualidade de vida reflecte-se cada vez mais 

nas práticas de saúde adoptadas e na 

evidência produzida. Bem Hajam!  

Vítor Santos, RN, CNS, MsC   

Centro Hospitalar do Oeste 

Director Geral, São Peregrino – Centro 

Especializado de Tratamento de Feridas 
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