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RESUMO 
 
Introdução: O envelhecimento populacional aumentou significativamente em todo o 

país nos últimos anos. Simultaneamente a transição demográfica ocorreram os avanços 

tecnológicos da era da comunicação digital, que não necessariamente foi acompanhado 

por toda população, por exemplo os idosos. Objetivo: Traçar o perfil de utilização do 

computador e da internet pelos idosos residentes no município de São Paulo. Métodos: 

Trata-se de um estudo transversal e analítico, de base domiciliar, e utilizou a base de 

dados do Estudo SABE (Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento) no ano 2010. A amostra 

foi constituída por 1100 idosos (≥ 60 anos). As variáveis do estudo foram a utilização de 

tecnologias digitais (computador e internet), motivos de utilização ou não, características 

demográficas, socioeconômicas e condições de saúde. Os dados foram analisados por 

meio de regressão de Poisson Múltipla. Resultados:  A prevalência de utilização do 

computador e da internet foi de 23%. Os motivos para a utilização foram: lazer 52,2%, 

contato social 27,4%, outros 13,3%, trabalho 6,2% e atividade física 0,8%. E para não 

utilizar foram: não tem interesse 62,1%, limitação funcional 14,8%, não tem 13,7%, 

precisa de ajuda 7,8% e outros 1,6. Os fatores associados à utilização do computador e 

internet foram idade (RP= 2,68; p=0,007), escolaridade (RP= 1,19; p=0,000), realizar 

atividade laboral com frequência (RP= 1,36; p=0,019),engajamento social (RP= 2,31; 

p=0,019) e acidente vascular encefálico (RP0,33; p=0,040). Conclusão: Os dados 

revelam que o uso do computador e da internet ocorre na minoria da população dos 

idosos avaliados e melhores socioeconômicas aproximam os idosos dessas novas 

tecnologias. Estratégias que estimulem o uso das tecnologias tornam-se necessárias 

com intuito de ampliar e democratizar o acesso a essas e as novas tecnologias digitais.  

 
Palavras-chave:  Idoso; Tecnologia; Computador; Internet. 
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ABSTRACT 
 
Introduction: The population aging increased significantly all over the country in the last 

years. This demographic transition was simultaneous with the technological advances of 

Digital Communication Era, which was not necessarily followed by whole population, for 

instance the elderly people. Objective: Drawing the computer and internet usage profile 

by elderly people residents in the City of São Paulo. Methods: This is a transversal and 

analytic home-based study, it used the database of study SABE (study about health well- 

being and aging) of the year 2010. The sample was established by 1100 elderly (≥ 60 

years). The study variables were digital technology usage (computer and internet), 

reasons for use, demographic characteristics, socioeconomic and health conditions. The 

data was analysed by means of Multiple Poisson regression. Results: The computer and 

internet using prevalence was 23%. The reasons to use were: leisure 52.2%, social 

contact 27.4%, others 13.3%, work 6.2% and physical activities 0.8%. To not use were: 

no interest 62.1%, functional restriction 14.8%, do not have 13.7%, need help to use 

7.8% and others 1.6%. The factors related to computer and internet use were age (RP= 

2,68; p=0,007), scholarity (RP= 1,19; p=0,000), regular work (RP= 1,36; p=0,019) social 

engagement (RP= 2,31; p=0,019) and stroke (RP0,33; p=0,040).Conclusion: The data 

expose computer and the Internet usage occurs in the minority of the elderly population 

evaluated and a better socioeconomic condition approaches them of these new 

technologies. Strategies that stimulate technologies usage became necessary with the 

intention of increase and popularize the access to these new digital Technologies. 

 

 
Key words: Elderly, Technology, Computer, internet  
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1.INTRODUÇÃO 
 

Atualmente, vivemos na era da comunicação digital. O uso das tecnologias visa 

facilitar o processo de comunicação nas relações interpessoais, possibilitando o contato 

com familiares e amigos, na obtenção de conhecimento e aprendizagem por meio de 

um ambiente virtual. A tecnologia digital é uma ferramenta de apoio aos cidadãos, com 

o objetivo de inseri-los na sociedade contemporânea (VIEIRA e SANTAROSA, 2009). 

As últimas duas décadas do século passado registraram mudanças importantes 

no cenário mundial nos campos socioeconômico, político, cultural, científico e 

tecnológico. As mudanças ocorridas neste período, em relação aos avanços 

tecnológicos, impactaram nos setores público e privado, caracterizando uma rápida 

inovação nas áreas sociais, empresariais e institucionais, que ficou conhecida como 

Sociedade da Informação e do Conhecimento (COUTINHO, 2011). Tal Sociedade teve 

início no final do século XIX, sendo composta por novas tecnologias de informação e 

comunicação (TIC). Tendo como precursor o telefone, as descobertas tecnológicas 

tiveram muitos avanços, chegando à criação do microprocessador e do 

microcomputador (PEREIRA e SILVA, 2010). 

A partir de 1990, as TICs trouxeram inovações tanto para as áreas de tecnologia 

e comunicação como para diversas áreas do conhecimento humano. Foram 

responsáveis por mudanças no comportamento dos indivíduos, incluindo novos hábitos 

e formas de interações (CARVALHO, 2003). Em 2000, as TICs mais utilizadas pela 

população em geral eram o telefone celular, os terminais de banco, o computador e a 

internet (DOLL e MACHADO, 2011).  

Neste trabalho entende-se por TIC computador e internet entre a população 

idosa. A pesquisa nacional de base domiciliar do Centro Regional de Estudos para o 

Desenvolvimento da Sociedade da Informação (CETIC.br) – Domicílios e Usuários 2010, 

responsável pela coordenação e publicação de informações sobre a disponibilidade e 

utilização da Internet no Brasil, tem como principal objetivo ser referência para a 
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elaboração de políticas públicas voltadas para a disseminação da informação e 

comunicação, assim como monitorar e avaliar o impacto socioeconômico das TICs. 

Alguns resultados da TIC domicílios 2010, apontam que no Brasil 54% dos brasileiros 

utilizavam o computador e 48% utilizavam a internet, entretanto, há disparidade 

expressiva na utilização entre as faixas etárias (CETIC, 2010). 

Gráfico 1.  Distribuição (%) da utilização do computador e da internet no Brasil. Centro 
Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação 
(Cetic.br), 2010. 

 

Fonte: Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br) 

 

O rápido avanço tecnológico trouxe muitas contribuições para a população, como 

a facilidade de tarefas cotidianas como compras, serviços bancários, contato com 

pessoas distantes, no entanto, este advento gerou, por outro lado, uma forma de 

exclusão denominado digital, principalmente entre aquelas que não acompanharam 

essa evolução (GOLDMAN, 2005).  E nesse grupo se destacam os idosos, dados da 

pesquisa TIC domicílios 2010, mostram que 94% dos brasileiros com sessenta anos ou 

mais nunca utilizaram o computador e 91% nunca acessaram a internet (CETIC, 2011).    

Percebe-se que o percentual de idosos que utilizam o computador e a internet 

veêm aumentando gradativamente, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra 
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de Domicílios (Pnad) 2014, em 2013 os idosos que utilizavam a internet representavam 

12,6%, a mesma pesquisa realizada em 2016 mostra que dobrou (24,7%) o percentual 

de idosos conectados. 

Paralelamente aos avanços tecnológicos, tendo seu início mais significativo a 

partir da década de 70, ocorreu a transição demográfica, no Brasil tendo como principais 

fatores a diminuição nos níveis de mortalidade e fecundidade, os avanços na área da 

saúde e pesquisa, além do melhor controle de doenças infecciosas. Esses fatores 

contribuíram para melhoria dos padrões de saúde da população e consecutivamente 

aumentaram a expectativa de vida (LEBRÃO, 2007). 

Segundo relatório divulgado pela Organização Mundial de Saúde, a expectativa 

de vida mundial aumentou cinco anos nos últimos quinze anos, entre os anos de 2000 

e 2015 (WHO, 2016). O Brasil segue a mesma tendência de transição demográfica 

mundial, com início a partir de 1980,  a população idosa apresenta maiores taxas de 

crescimento em relação as demais faixa etárias, com projeções de 4% ao ano entre o 

período de 2012 a 2022, podendo alcançar 41,5 milhões, em 2030, e 73,5 milhões, em 

2060  (IBGE, 2015). 

É evidente o aumento da população idosa no Brasil e no mundo, o 

envelhecimento populacional é definido conceitualmente como uma mudança na 

estrutura etária da população, onde ocorre o aumento da proporção de idosos em 

relação aos demais grupos etários (CARVALHO e GARCIA, 2003). 

O processo de envelhecimento é marcado por mudanças fisiológicas, 

anatômicas, psicológicas e sociais. Ele impõe ao organismo uma série de mudanças 

sistêmicas, que necessariamente não estão associadas as doenças (MENEZES et al., 

2016). Apesar dessas alterações fisiológicas, muitos idosos tentam acompanhar e se 

adaptarem as inovações tecnológicas. Estudos mostram um crescente interesse pelo 

aprendizado do uso das TICs entre os idosos, que pode estar associado ao medo da 

exclusão social, à curiosidade, ao reconhecimento da importância das novas tecnologias 
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no cotidiano e a aproximação virtual entre familiares, amigos e parentes (KACHAR, 

2010).  

Segundo FARIA (2011), a utilização do computador e internet assume maior 

importância quando se trata da promoção e da segurança dos idosos, pois através das 

tecnologias eles conseguem sentir-se seguros em casa, além de reforçar a participação 

social permitindo contato com família e amigos. 

Estudo mostra que o ambiente familiar pode influenciar o interesse dos idosos 

para as novas tecnologias como, por exemplo, a interação com as gerações mais novas 

que proporciona troca de conhecimento e aproxima o idoso aos dispositivos. Essa troca 

pode facilitar a comunicação entre os amigos e parentes principalmente com familiares 

que estão fisicamente distantes, em outras cidades, estados ou países proporcionando 

a diminuição do isolamento e o fortalecimento de vínculos sociais (KACHAR, 2010; 

SILVA et al., 2016) 

A aceitação e a utilização das tecnologias digitais podem contribuir para um 

aumento na qualidade de vida do indivíduo e melhorar sua autonomia, dando 

oportunidades e acesso a serviços online, como por exemplo, compras, serviços 

bancários, buscar informações sobre saúde e lazer, além de proporcionar o contato com 

amigos e familiares através das redes sociais e telefones celulares (VAN DER WARDT 

et al., 2012). 

Segundo KACHAR (2010), a utilização das tecnologias pode proporcionam 

muitos benefícios para os idosos, como foi dito: a promoção de autonomia, ampliação 

da rede de relacionamento, compartilhamento de experiências e participação social, 

além da utilização da tecnologia como ferramenta para facilitar as atividades diárias. 

Entretanto percebe-se que muitos dos idosos não tem acesso as tecnologias e vivem 

excluídos desse contexto. O Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, 

mostrou que muitos idosos apresentam falta de habilidade e conhecimento digital, essas 

dificuldades os tornam alvo fácil para golpes digitais, os mais comuns são emails falsos 

que fazem com que a pessoa revele dados pessoais e financeiros e as  “fake news", que 
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são mensagens ou telefonemas, com notícias falsas que visam aplicar golpes (Nic.br, 

2018) 

A dificuldade da apropriação e o empoderamento das novas tecnologias também 

pode estar relacionada com a diferença do tempo entre a popularização do computador 

e da internet e a fase da vida que os indivíduos estavam, pois estas tecnologias 

passaram a fazer parte da vida dos idosos, quando eles já eram adultos ou velhos 

impactando diretamente no processo de interação, aprendizagem e na apropriação 

dessa nova forma de comunicação (RAYMUNDO, 2013). 

Outros fatores também influenciam como as alterações nas habilidades físicas, 

diminuição na acuidade visual e auditiva, perda de memória, dificuldade no 

processamento rápido da informação e concentração, declínio cognitivo e sensorial 

típicos da senilidade; além da falta de conhecimento da linguagem computacional e 

redução do incentivo dos familiares pode estar relacionada com a dificuldade de 

utilização das TICs por idosos (TEZZA e BONIA, 2010). Fatores como nível educacional, 

anos de estudo, status socioeconômico, e a própria motivação para aprender, podem 

influenciar no uso e aceitação das novas tecnologias entre os idosos (OPPENAUER, 

2009). 

Algumas teorias sobre a aceitação das tecnologias tentam explicar o impacto da 

tecnologia no comportamento humano para a aceitação das novas tecnologias 

(VENKATESH et al., 2003).  
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Quadro 1. Teorias sobre aceitação das tecnologias 

Teorias sobre aceitação das tecnologias  

Technology Acceptance Model (TAM) 

Modelo de aceitação de tecnologia, proposta por Davis, buscando compreender a 

relação entre variáveis externas de aceitação dos indivíduos e o uso real do 

computador. O modelo apresenta dois determinantes, percepção do uso e da 

facilidade que afetam positivamente aceitação da tecnologia (CHEN et al., 2011) 

Theory of Reasoned Action (TRA) 

Teoria da ação racional desenvolvida por Fishbein e Ajzen visa identificar os fatores 

determinantes do comportamento consciente intencional (HALE et al., 2003) 

Theory of Planned Behavior (TPB 

Teoria do comportamento planejado que inclui o controle do comportamento 

percebido, da percepção do indivíduo referente a facilidade ou dificuldade em 

desenvolver determinada ação. O modelo sugere três fatores intenção, atitude e 

controle comportamental, que podem ser usados para prever a probabilidade de uma 

tentativa de comportamento ser bem-sucedida (TSAI, 2010; VENKATESH et al., 

2003). 

Combinação do TAM e TPB 

Modelo que une os conceitos percepção da utilidade, atitude para um determinado 

comportamento, norma subjetiva e o controle do comportamento (VENKATESH et al., 

2003). 

Motivation Model (MM) 

O modelo de motivação explica que as motivações podem ser intrínseca (satisfação 

do indivíduo) ou extrínseca (utilidade percebida) ao sujeito e buscam compreender a 

utilização das tecnologias (DAVIS et al., 1992) 

Difusão da inovação (IDT) 

A teoria da difusão da inovação identifica fatores que facilitam ou dificultam o uso de 

uma tecnologia e avalia qualitativamente e quantitativamente a probabilidade de sua 

implementação e propagação (FICHMAN, 1992). 

Teoria social cognitiva 

Nessa teoria o indivíduo está inserido no ambiente de aprendizagem, no qual o 

ambiente, as respostas cognitivas e comportamentais estão interligadas. Ela é 

considerada como uma das mais importantes teorias sobre o comportamento humano 

(VENKATESH et al., 2003). 
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Model of PC Utilization (MPCU) 

O modelo de utilização do computador pessoal é dividido em três pilares relevantes; 

atitudes individuais, perfil do indivíduo (idade, nível educacional e experiências 

anteriores) e fatores sociais (MAZMAN et al., 2009). 

Teoria Unificada de Aceitação e uso de Tecnologias (UTAUT) 

Modelo unificado, considerado um dos mais completos, criado por (VENKATESH et 

al., 2003), a UTAUT é formada por quatro eixos fundamentais expectativa de 

desempenho e esforço, condições favoráveis e influências sociais, além das variáveis 

de controle gênero, idade, experiências e voluntariado que determinam a intenção do 

uso das tecnologias 

 

Neste trabalho, optou-se por trabalhar com o modelo Technology Acceptance 

Model (TAM), por ser específica para os usuários de sistemas de informação 

(PIKKARAINEN et al, 2004) capaz de fornecer condições para mapear o impacto dos 

fatores externos sobre os internos nos indivíduos em relação à aceitação ou não de 

tecnologia da informação (SANTOS e AMARAL, 2004; KING e HE, 2006). E por já ter 

sido utilizado anteriormente em estudos com idosos (SANTANA, RAYMUNDO, 2015)  

O modelo TAM, proposto por Davis (1989), tem o intuito de entender o motivo que 

leva os usuários a aceitarem ou rejeitarem a tecnologia da informação, a melhorarem a 

aceitação das tecnologias e, oferecer suporte para prever e explicar a aceitação. Para o 

autor as pessoas tendem a usar ou não uma tecnologia com o objetivo de melhorar seu 

desempenho no trabalho – utilidade percebida. Contudo, mesmo que o indivíduo 

entenda que a tecnologia é útil, sua utilização poderá ser prejudicada se a utilização 

desta tecnologia for complicada, de modo que o esforço não compense o uso – facilidade 

percebida, portanto, o modelo TAM está baseado basicamente em dois construtos: a 

utilidade percebida e a facilidade de uso percebida (DAVIS et al., 1992). 

O primeiro aponta que os indivíduos tendem a utilizar uma tecnologia na medida 

em que acreditam que a mesma vai aumentar o seu desempenho (DAVIS, 1989). 

Enquanto o outro, descreve que a aceitação ocorrerá à medida que o indivíduo percebe 

que a tecnologia é de fácil utilização (DAVIS et al.,1989). 
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Figura 1 – Modelo de Aceitação de Tecnologia – TAM 

 

 

 

 

 

 

 Traduzido e adaptado de Davis et al., 1989 
 

  Segundo RAYMUNDO e SANTANA (2013), realizaram um estudo a sobre a 

percepção de idosos acerca das tecnologias baseados nos constructos da TAM e 

identificaram que 92% dos sujeitos têm a percepção de que as novas tecnologias são 

úteis e 52% consideram as novas tecnologias difíceis e complicadas de serem usadas.  

Estudos mostram o crescente interesses dos idosos para a apropriação e 

utilização das tecnologias, entretanto a utilização no cotidiano é reduzida quando 

comparada as demais faixas etárias. Explica que essa diminuição pode estar associada 

a dificuldade de acesso e manuseio das tecnologias pelos idosos; a falta de 

conhecimento dos recursos tecnológicos; a diminuição da exposição no decorrer da vida 

e a desestimulação familiar (GOLDMAN, 2007; KACHAR, 2010) 

A literatura mostra que os idosos relatam a falta de proximidade com o 

computador que vai além das questões  financeiras, como por exemplo,  as limitações  

de uma geração que não acompanhou os avanços tecnológicos e hoje sofre com  os 

comandos mais simples como manusear o mouse, identificar os ícones, acompanhar a 

velocidade das informações, ler na tela, além das limitações físicas próprias do 

envelhecimento como o peso dos dedos sobre o teclado, memória e coordenação 

visomotora (KACHAR, 2010). 

Utilidade 
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Segundo (CETIC, 2011), os idosos é o grupo populacional com menor utilização 

do computador e da internet no país.  A Organização Nações Unidas (ONU) afirma que 

a falta de contato com as tecnologias atuais pode contribuir para a alienação de idosos, 

em especial aqueles com menor grau de instrução (ONU, 2003). 

Sem dúvidas, que os avanços tecnológicos combinados com o aumento da 

população idosa brasileira trouxeram desafios sociais, como por exemplo, a 

necessidade da utilização de computadores e internet entre os idosos, pois muitas das 

atividades diárias sofreram influências desse novo contexto digital, entretanto percebe-

se que muitos dos idosos não acompanharam os avanços tecnológicos.  

Diante do cenário atual, onde faltam estudos nacionais que abordem a temática 

envelhecimento e tecnologia, a rápida aceleração tecnológica mundial e o 

envelhecimento populacional, nota-se que poucos idosos utilizam o computador e a 

internet, portanto, este trabalho justifica-se em verificar as motivações e dificuldades 

relatadas por este público. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETIVO GERAL 
 

Traçar o perfil de utilização do computador e da internet pelos idosos residentes 

no município de São Paulo. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Caracterizar o perfil sociodemográfico e econômico dos idosos usuários do 

computador e internet. 

 Descrever os motivos e as dificuldades referidas sobre o uso do computador e 

da internet. 

 Analisar os fatores associados ao uso de computador e internet. 
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3.MÉTODOS 
 
3.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO  
 

Estudo transversal, de base domiciliar, que utilizou os dados do Estudo SABE – 

Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento do ano de 2010. 

 

3.2 ESTUDO SABE 
 

O Estudo SABE (Saúde, Bem-estar e Envelhecimento), iniciou no 2000 como 

estudo multicêntrico, coordenado pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), 

tendo como objetivo conhecer as condições de vida e saúde das pessoas idosas 

residentes nos centros urbanos na América Latina e Caribe (PALLONI, PELÁEZ, 2003).  

Foram escolhidos sete centros urbanos, pois estes representavam os diferentes 

estágios do envelhecimento; as cidades Buenos Aires (Argentina), Bridgetown 

(Barbados) Havana (Cuba) e Montevidéu (Uruguai) estavam em estágios mais 

avançados do processo de envelhecimento, enquanto, Santiago (Chile), Cidade do 

México (México) e São Paulo (Brasil) estavam em estágios anteriores, entretanto, em 

um processo de envelhecimento muito rápido, o que incrementaria a população idosa 

(PALLONI, PELÁEZ, 2003).  

O estudo foi desenvolvido nas capitais dos países escolhidos, com exceção do 

Brasil, pois como Brasília possui características especificas, optou-se pela cidade de 

São Paulo, tendo como coordenação a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de 

São Paulo (FSP/USP) e financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

São Paulo (FAPESP) (SILVA, 2003). 

Os dados do Estudo SABE em São Paulo, no ano 2000, foram obtidos por meio 

de entrevista domiciliar, foram visitados 5.882 domicílios e entrevistados 2.143 idosos 

não institucionalizados, com idade igual ou superior a 60 anos (coorte A), ambos os 

sexos, residentes em domicílios na área urbana. A amostra final foi composta por dois 

grupos: o primeiro grupo 1.568 idosos foram sorteados através de amostra probabilística 
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e o segundo grupo foi formado por uma sub-amostra de 575 residentes nos distritos em 

que se realizaram as entrevistas anteriores, este acréscimo foi necessário para 

compensar a mortalidade na população mais longeva (≥75 anos) e completar o número 

desejado de entrevistas nesta faixa etária (LEBRAO e DUARTE, 2003).  

Para compor a amostra inicial, levou-se em consideração a distribuição dos 

idosos por sexo e idade. Para tanto, utilizou-se o método de amostragem probabilística 

por conglomerado, onde 90 domicílios foram sorteados dentre 72 censos censitários, 

disponíveis na FSP/USP. Para compensar a baixa densidade de indivíduos com 75 anos 

ou mais e a maior mortalidade entre homens do que mulheres, o tamanho da amostra 

masculina foi igualada à feminina, portanto, a onda de 2000 foi denominada coorte A00, 

composta por 2143 idosos (SILVA, 2003). 

O estudo SABE, tornou-se um estudo longitudinal a partir do ano de 2006, 

somente no município de São Paulo, com objetivo de verificar as alterações das 

condições de vida e de saúde dos idosos. Foram feitas atualizações e revisões no 

instrumento de base e foi acrescentado duas novas seções Maus Tratos e Avaliação da 

Sobrecarga dos Cuidadores (CARAVALHO et al., 2012). 

Em 2006, foram localizados e reentrevistados 1115 indivíduos, que passou a ser 

chamada de coorte A06. Foi adicionada uma amostra de idosos com idade entre 60 e 

64 anos foi realizado novo processo de amostragem probabilística, uma vez que esta 

faixa etária não estava mais contemplada nesta onda. Após este processo, 298 

indivíduos compuseram a coorte B06, o mesmo processo se deu na onda subsequente, 

Em 2010 o estudo SABE mantendo os mesmos critérios metodológicos 

estabelecidos em 2006, localizou e reentrevistou os idosos das coortes A e B (n=990) e 

novamente foi introduzida um novo grupo, com faixa etária entre 60 a 64 anos (n=355) 

nomeada coorte C (LEBRAO et al., 2015). 

Assim, a amostra final das ondas do Estudo SABE nos anos 2000, 2006 e 2010, 

foram 2.143, 1.413, 1.345 idosos, respectivamente (Figura 1). 
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Figura 2 – Amostra final de idosos de acordo com cada onda avaliada no Estudo SABE. 

2000 a 2010 

 

No ano de 2015, o estudo SABE voltou a campo e localizou 860 idosos das 

coortes A, B, C e estima-se inserir um novo grupo de aproximadamente 400 idosos com 

idade entre 60 a 64 anos, que será nomeado coorte D. Essa onda está em fase de 

processamento dos dados. 

O Estudo SABE de 2000 foi submetido e aprovado pela Comissão Nacional de 

Ética em Pesquisa (CONEP) sob o parecer n. º 315/99 em 17 de junho de 1999. A 

segunda onda (2006) foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa (COEP) da 

Faculdade Saúde Pública da Universidade de São Paulo e aprovada em 14 de março 

de 2006 (parecer n. º 83/06) e a terceira onda em 2010 foi aprovada em 5 de março 

de 2010, parecer n. º 2044/10, pelo Comitê de Ética em Pesquisa (COEP) da Faculdade 

Saúde Pública da Universidade de São Paulo (Anexos I, II, III). 

 
 

3.3 COLETA DE DADOS 
 

A coleta de dados foi realizada, por profissionais da área da saúde e 

entrevistadores treinados. Ambos se deslocaram até o domicílio do indivíduo 

selecionado para aplicar teste de avaliação funcional, saúde bucal, coleta de material 

biológico e entrevista sobre as condições de vida e saúde. 

Coorte A 
n=2.143

2000
Coorte A 
n=1.115

Coorte B 
n=298

2006
Coorte A 

n=748

Coorte B 
n=242

Coorte C 
n=355

2010
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O instrumento utilizado no Estudo SABE foi construído em 2000 e submetido a 

revisões a cada nova onda, sendo que em 2010 o instrumento foi composto por onze 

seções, a saber: 

Quadro 1 – Seções e conteúdo do questionário utilizado no Estudo SABE, 2010. 

Seções Conteúdo 

A Informações Pessoais 

B Avaliação Cognitiva 

C Estado de Saúde 

D Estado Funcional 

E Medicamentos 

F Uso e Acesso à Serviços 

G Rede de Apoio Familiar e Social 

H História de Trabalho e Fontes de Receita 

J Características da Moradia 

K Antropometria 

L Mobilidade e Flexibilidade 

Extraído de: Lima, 2003 
 

Os dados foram obtidos em três fases: 

Primeira etapa: Aplicação dos testes de avaliação funcional, seções K e L. 

Segunda etapa: Coleta de material hematológicos, para realização de exames 

bioquímicos  

Terceira etapa: Aplicação do questionário seções A a J  

 3.4 PARTICIPANTES DA PESQUISA  

 
Para este estudo, compôs a amostra os idosos (≥ 60 anos) que participaram das 

coortes A, B e C, no ano de 2010. Os critérios de exclusão foram ter utilizado 

respondente auxiliar; apresentar declínio cognitivo, avaliado através do Mini Exame do 

Estado Mental (menor que 13 pontos); idosos que não responderem a variável de 
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interesse. Portanto dos 1345 idosos foram excluídos 245 idosos e a amostra final foi 

composta 1100 idosos (Figura 2). 

 

Figura 3 – Composição da amostra final do presente estudo.  

 

 

3.5 VARIÁVEIS DO ESTUDO  
 

A variável dependente deste estudo foi a utilização referida do uso do computador 

e da internet. Além da utilização do computador e da internet os idosos foram 

questionados sobre os motivos de utilização que foi categorizado em atividades de lazer; 

trabalho; contato social e outros fins. E os motivos para a não utilização do computador 

e da internet que foram categorizados em: não tenho interesse / não gosto; limitação 

funcional; precisa de ajuda e não tenho e outros motivos. 

As variáveis independentes foram agrupadas em sociodemográficas e 

econômicas, condições de saúde e atividades sociais:  

1) sociodemográficas: sexo (feminino; masculino), idade categórica (60 a 69 

anos; 70 a 79 anos; 80 anos e mais), estado marital (casado, separado, viúvo e solteiro); 

domicílio unipessoal (não; sim); renda em salários mínimos na época (R$ 622,00); 

escolaridade em anos de estudo).  

Amostra inicial
1345 idosos

Amostra final 
1100 idosos

Exclusão (n=245):
188 respondente auxiliar

44 declínio cognitivo
8 não responderam 
variável de interesse
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2) condições de saúde: autorrelato de doenças crônicas (hipertensão, diabetes, 

doença pulmonar crônica, acidente vascular encefálico, doenças cardiovasculares, 

câncer, doença articulares, osteoporose). 

Dificuldade em executar pelo menos uma das atividades básicas (atravessar 

quarto caminhando, transferência cama para cadeira, ir ao banheiro, tomar banho, vestir, 

comer) e instrumentais de vida diária (utilizar transporte, administrar a próprias finanças, 

fazer compras, utilizar telefone, preparar refeições, realizar tarefas domésticas pesadas 

e leves, administrar seus próprios medicamentos).  

Acuidade visual preservada, considerou-se acuidade visual preservada quando 

os idosos autorelataram acuidade muito boa e boa, e acuidade comprometida quando 

referiram regular, ruim, muito ruim ou cego.  

Acuidade auditiva preservada, autorrelato dos idosos que classificaram acuidade 

excelente, muito boa e boa foram considerados como preservados; e aqueles que 

relataram regular, má ou surdo, comprometida. 

Habilidade motora fina preservada, autopercepção de memória (boa, regular e 

ruim), considerou-se a resposta negativa para a seguinte questão “Tem dificuldade em 

levantar uma moeda da mesa?”. 

Multimorbidade (presença de duas ou mais doenças crônicas), foi definida pela 

presença simultânea de duas ou mais doenças crônicas (VAN DEN AKKER et al., 1996).  

3) atividades sociais: engajamento social e atividade laborativa; 

Para a construção do variável engajamento social, foi considerado as atividades: 

mantém contato com outras pessoas por meio de cartas, telefone ou e-mail; realiza 

visitas a familiares e amigos; convida pessoas para ir à sua casa; sai com outras pessoas 

para lugares públicos e participa de atividades organizadas. Idosos que participaram de 

pelo menos uma atividade foi considerado socialmente engajado.  

A variável atividade laborativa foi considerada se o idoso desenvolvia atualmente 

atividade remunerada (sim; não) 
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 3.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 

Foram estimadas proporções através de análises ponderadas para descrever a 

amostra segundo variáveis socioeconômicas, demográficas, características físicas e 

psicossociais e relações sociais através de proporções.  

A amostra do presente estudo é complexa, portanto, é necessário mais de um 

processo amostral para obter a representatividade da população. Nesse tipo de amostra 

é atribuído pesos distintos aos indivíduos para a correta inferência estatística 

(SZWARCWALD e DAMACENA, 2008). Para amostras complexas é utilizado o teste de 

associação de Rao-Scott (RAO e SCOTT, 1984). 

O teste de qui-quadrado com correção de Rao-Scott (RAO e SCOTT, 1984) foi 

aplicado para verificar associação entre a utilização do computador e da internet e as 

variáveis independentes. Para avaliar a presença da associação foi adotado nível 

descritivo menor que 0,05 (p<0,05) entre as variáveis. 

Para avaliar a relação entre a utilização do computador e da internet foi realizada 

análise de regressão de Poisson ajustada por variáveis independentes. As variáveis que 

obtiveram um p< 0,20 na análise univariada foram adicionadas na análise múltipla 

quando ajustavam o modelo. As variáveis incluídas no modelo múltiplo que 

apresentaram p<0,05 foram mantidas como variáveis de ajuste.  
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4. RESULTADOS  
 
 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 
 
 

Entre os idosos avaliados, 59,9% eram do sexo feminino, com idade média de 

69,1 anos, 60,9% do grupo etário entre 60 a 69 anos, 56,4% referiram ser casados, 

84,1% não residiam em domicílios unipessoais, 36,4% recebem menos que um salário 

mínimo, 39,3% estudaram de 4 a 7 anos, 63,1% não são economicamente ativos.  Em 

relação as atividades sociais, entre os idosos 91,9% são engajados socialmente e 63.1% 

relataram não desenvolver atualmente atividade remunerada (Tabela 1). 
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Tabela 1.  Distribuição (%) dos idosos segundo características socioeconômicas e 
demográficas. Município de São Paulo, 2010. (n=1100)          

 
Características % 

Sexo   
Masculino 40,1 

Feminino 59,9 

Faixa etária  

60-69 anos  60,9 

70-79 anos  29,7 

80 anos e mais 9,4 

Estado Marital    

Casado 56,4 

Separado 11,1 

Viúvo 29,4 

Solteiro 3,1 

Domicilio unipessoal   

Não  84,1 

Sim 15,9 

Renda em salário mínimo (Média)  2,58±1,4 

Escolaridade em anos de estudo 
(média±SD) 

5,8±0,3 

Atividade laboral    
Não possui atividade  
Atividade remunerada fixa 63,1 

Atividade remunerada esporádica 36,9 

Atividade voluntária  

Engajamento social  

Não  8,1 

Sim  91,9 
*Salário mínimo R$ 622,00 
Fonte: Estudo SABE, 2010. 

 
 
 

Em relação as condições de saúde, 52,9% dos idosos avaliaram sua saúde como 

boa, 66,0% eram hipertensos, 22,4% referiram diabetes mellitus tipo II, 4,5% tinham 

histórico de acidente vascular encefálico, 55,9% referiram multimorbidade. A maioria dos 

idosos relatou acuidade visual e auditiva preservada (91,7% e 93,9%) respectivamente, 

habilidade motora fina preservada (97,3%), avaliou a memória como boa (65,6%), 

67,8%, são independentes para ABVD e AIVD 88,4% e 66,4% respectivamente (Tabela 

2).  
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Tabela 2.  Distribuição (%) dos idosos segundo condições de saúde. Município de 
São Paulo, 2010. (n=1100)      

Características  % 
Autopercepção de saúde   
Boa 52,9 
Regular  41,9 
Ruim  5,9 
Hipertensão arterial  66,0 
Diabetes mellitus 22,4 
Osteoartrose 32,2 
Doença crônica pulmonar  9,8 
Doença crônica cardiovascular  21,7 
Acidente vascular encefálico 4,5 
Acuidade visual preservada 91,7 
Acuidade auditiva preservada 93,9 
Habilidade motora fina preservada  97,3 
Autopercepção de memória   
Boa  65,6 
Regular  30,8 
Ruim  3,6 
Dificuldade ABVD 11,6 
Dificuldade AIVD 33,6 
Multimorbidade 55,9 

Depressão 17,4 
Fonte: Estudo SABE, 2010. 
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4.2 UTILIZAÇÃO DO COMPUTADOR E DA INTERNET E A DESCRIÇÃO DO 
USO 

 
 

A variável de interesse do presente estudo é a utilização do computador e da 

internet, entre os idosos, 23% relataram utilizar o computador e a internet.   

Gráfico 2.  Distribuição (%) dos idosos segundo a utilização do computador e da 
internet. Município de São Paulo, 2010. (n=1100) 

 

Fonte: Estudo SABE – 2010 

 

Em relação a utilização do computador e da internet 52,2% relataram que utilizam 

para atividades de lazer e entretenimento, enquanto 27,4% para desenvolver atividades 

relacionadas ao trabalho, 6,2% para fins sociais, 0,8% como forma de exercício físico e 

13,3% para outros fins. 

 

 

 

 

 

 

 

23,1

76,9
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Gráfico 3. Distribuição (%) dos idosos segundo o interesse para a utilização do 
computador e da internet. Município de São Paulo. Estudo SABE, 2010. 
(n=213) 

 

Fonte: Estudo SABE – 2010 

 

 

Tanto entre os homens quanto entre as mulheres os principais motivos para 

utilizarem o computador e a internet são lazer e contato social, entretanto, percebe-se 

que as mulheres utilizam mais para atividades relacionadas ao trabalho quando 

comparado aos homens. 
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Gráfico 4. Distribuição (%) dos idosos segundo a não utilização do computador e da 
internet. Município de São Paulo. Estudo SABE, 2010. (n=887) 

 

Fonte: Estudo SABE – 2010 

 

Tanto entre os homens quanto entre as mulheres o principal motivo para não 

utilizarem o computador e a internet é a falta de interesse  

 

 

 

4.3 UTILIZAÇÃO DO COMPUTADOR E DA INTERNET E FATORES 
ASSOCIADOS  

 

Todas as características sociodemográficas e econômicas foram associadas à 

utilização do computador e internet. As maiores prevalências de uso do computador e 

da internet foram encontradas entre os homens (29,0%), entre os mais jovens (29,5%), 

solteiros (26,6%), que moram acompanhados (24,7%), entre os que desenvolvem 

atividade laborativa regular (42,6%) e engajados socialmente (24,6%). (Tabela 3) 
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Tabela 3.  Distribuição dos idosos (%) segundo utilização do computador e da internet 
e as características sociodemográficas (n=213). São Paulo, 2010.                                                                                                                               

 Utilização do computador e internet 
 Sim Não RP IC 95% p-valor 

Sexo      
Masculino  29,0 71,0 1,50 1,20 – 1,89 <0,001 

Feminino 19,2 80,8 1,00   

Idade (média)  66,1±0,6 70,0±0,
5 

   

Faixa etária      

60-69 anos  29,5 70,5 4,88 1,77 – 13,41 0,002 

70-79 anos  14,5 85,5 2,40 0,93 – 6,15 0,068 

80 + anos  6,0 94,0 1,00   

Estado marital      

Casado 25,9 74,1 1,00   

Separado 25,7 74,3 0,99 0,63 – 1,55 0,968 

Viúvo 15,1 84,9 0,58 0,39 – 0,86 0,008 

Solteiro 26,6 73,4 1,03 0,61 – 1,73 0,922 

Domicilio unipessoal      

Não 24,7 75,3 1,66 1,09 – 2,51 0,017 

Sim 14,9 85,1 1,00   

Anos de estudo 
(Média±SD) 

4,31±0,17 10,66±0
,41 

1,21 1,18 – 1,24 <0,001 

Atividade laborativa 
lalaremunerada 

     

Não  14,9 85,1 1,00   

Voluntário 20,9 79,1 1,40 0,81 – 2,39 0,215 

Esporádico 29,1 70,9 1,95 1,37 – 2,78 0,000 

Regular 42,6 57,4 2,86 2.22 – 3,68 0,000 

Engajamento social      

Não  6,2 93,1 1,00   

Sim  24,6 75,4 3,54 1,47 – 8,56 0,005 
Fonte: Estudo SABE, 2010. 

 

Em relação as condições de saúde, associaram-se à utilização do computador e 

internet a autoavaliação de saúde, hipertensão arterial, diabetes melitus, acidente 

vascular encefálico, acuidade visual e auditiva preservadas, comprometimento nas AIVD 

e ABVD, multimorbidade. Perceberam-se maiores prevalências de utilização do 

computador e da internet entre os idosos que avaliaram a saúde como boa (32,4%), com 

acuidade visual e auditiva preservadas (26,8 e 25,2%, respectivamente), relataram 

independência para ABVD (24,8%) e AIVD (28,5%). Menores prevalências de uso da 

tecnologia foram encontradas naqueles indivíduos com diagnóstico de hipertensão 
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arterial (19,2%), diabetes mellitus (15,7%), acidente vascular encefálico (5,7%) e 

multimorbidade (18,6%) (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Distribuição dos idosos (%) segundo utilização do computador e da internet 
e as condições de saúde (n=213). São Paulo, 2010.           (continua) 

  Utilização do computador e internet 
  Sim Não RP IC 95%  p-valor 

Autopercepção de saúde            
Boa 32,4 67,6 1,00     
Regular  13,1 86,9 0,41 0,30 0,54 <0,001 
Ruim  12,5 87,5 0,38 0,20 0,74 0,005 
Hipertensão arterial             

Não 30,9 69,1 1,00     
Sim  19,2 80,8 1,61 1,26 2,07 <0,001  
Diabetes mellitus            

Não 25,5 74,5 1,00     
Sim  15,7 84,3 1,63 1,22 2,18 0,001  
Diagnóstico doença 
articular  

           

Não  25,1 74,9 1,00     
Sim 19,3 80,7 0,77 0,59 1,01 0,060  
Doença crônica pulmonar            
Não 24,1 75,9 1,00     
Sim  14,6 85,4 1,65 0,94 2,88 0,078  
Doença crônica 
cardiovascular  

           

Não 23,4 76,6 1,00     
Sim  22,2 77,8 1,06 0,80 1,40 0,692  
Acidente vascular 
encefálico 

           

Não 24,0 76 1,00     
Sim  5,7 94,3 0,24 0,07 0,75 0,015  
Acuidade visual preservada            

Não  18,1 81,9 1,00     
Sim 26,8 73,2 1,48 1,05 2,07 0,024  
Acuidade auditiva 
preservada 

      

Não  18,6 81,4 1,00     
Sim 25,2 74,8 1,35 1,00 1,81 0,048  
Habilidade motora fina 
preservada  

           

Não  14,2 85,8 1,00     
Sim 23,4 76,6 1,64 0,55 4,88 0,368  
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Tabela 4. Distribuição dos idosos (%) segundo utilização do computador e da internet 

e as condições de saúde (n=213). São Paulo, 2010.            

  Utilização do computador e internet 
  Sim Não RP IC 95% p-valor 

Autopercepção de memória              
Boa  25,4 74,6 1,00     
Regular  19,6 80,4 0,77 0,59 1,01 0,058 
Ruim  12,4 87,6 0,49 0,20 1,20 0,118 
Dificuldade ABVD            

Não  24,8 75,2 1,00     
Sim 10,3 89,7 0,41 0,23 0,74 0,003  
Dificuldade AIVD            

Não  28,5 71,5 1,00     
Sim 12,7 87,3 0,44 0,32 0,61 <0,001  
Multimorbidade            
Não  28,9 71,1 1,00     
Sim 18,6 81,4 0,64 0,51 0,82 <0,001   
Depressão            
Não  21,9 78,1 1,00     
Sim 21,3 76,7 1,07 0,77 1,47 0,688  

Fonte: Estudo SABE, 2010. 
 

Após a análise múltipla os fatores que se mantiveram associados à utilização do 

computador e internet foram idade, escolaridade, atividade laboral, engajamento social 

e acidente vascular encefálico ajustado por sexo, e comprometimento em pelo menos 

uma AIVD. Os idosos mais jovens apresentaram uma prevalência de 168% maior de 

uso quando comparados aos mais longevos. Para cada ano de escolaridade a 

prevalência de utilização do computador e internet entre os idosos aumentava 19%. 

Idosos que referiram trabalhar e engajamento social tiveram uma prevalência de 36% e 

131% maior de uso, respectivamente, quando comparados àqueles que não o referiram. 

Idosos com acidente vascular encefálico apresentaram uma prevalência de 67% menor 

de uso quando comparados que não referiram tal condição (Tabela 5) 
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Tabela 5. Fatores associados à utilização do computador e da internet em idosos.  
São Paulo, 2010. (n=213).     

 Utilização do computador e internet 

 RP IC 95% P valor 

Idade (faixa etária)     

80 + anos  1,00    

70 – 79 anos 2,07 1,00 4,27 0,047 

60 – 69 anos  2,68 1,32 5,45 0,007 

Escolaridade em anos 1,19 1,16 1,21 0,000 

Atividade laborativa      

Não  1,00    

Voluntário 1,19 0,80 1,75 0,370 

Esporádico  1,36 0,97 1,90 0,067 

Regular  1,36 1,05 1,77 0,019 

Engajamento social 2,31 1,15 4,65 0,019 

Acidente vascular 

encefálico 
O,33 

0,11 
0,95 0,040 

Sexo 1,00 0,79 1,26 0,975 

Dificuldade em pelo 

menos uma AIVD 
0,83 

0,63 
1,08 0,189 

Fonte: Estudo SABE, 2010. 
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5. DISCUSSÃO 
 

O perfil dos idosos avaliados no presente estudo é predominante o sexo feminino, 

dados estatísticos mostram que a feminização da velhice é uma tendência mundial e 

pode ser explicado pelas diferenças da expectativa de vida entre os sexos, mulheres 

tem oito anos de vida a mais em relação aos homens. Outros fatores que podem explicar 

são as taxas de mortalidade mais elevadas entre homens nas idades mais jovens e de 

maneira geral, as mulheres buscam mais os serviços de saúde em relação aos homens 

e tal prática contribui para a prevenção, detecção e tratamento de doenças no primeiro 

estágio (IBGE, 2009; VERAS et al, 2008). 

A média da idade da população estudada é 69,1 anos, a população idosa de São 

Paulo é constituída, portanto, principalmente por indivíduos de faixas etárias mais 

jovens. Perfil característico de grandes centros urbanos, como por exemplo, a cidade de 

Florianópolis, dados do estudo EpiFloripa mostram que 46,9% do idosos pertencem a 

faixa etária entre 60 a 69 anos (ANTES et al, 2009). 

Com os resultados foi possível observar que uma minoria dos idosos (23%) 

utilizava o computador e a internet, dados semelhantes foram encontrados no estudo de 

Krug et., al (2008), realizado em outra capital brasileira que evidenciou que 22% dos 

idosos utilizam o computador e a internet.  

Entretanto, a CETIC 2010 publicou que os dados nacionais são inferiores, 9% dos 

idosos utilizam o computador e 6% utiliza a internet, sabe-se que as regiões sudeste e 

sul concentram as maiores cidades e distribuição de renda no país o que pode elevar os 

índices de utilização das tecnologias em todas as faixas etárias. 

 Percebe-se que o percentual está crescendo gradativamente, a Fundação 

Getúlio Vargas (FGV), publicou em 2012 o mapa da inclusão digital no Brasil, onde 

mostra que 11,88% dos idosos utilizavam a internet (FGV, 2012). Um outro estudo mais 

atual de Carleto e Santana (2017) mostrou que 33,4% dos idosos utilizam o computador 

e a internet. 
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Segundo MIRANDA e FARIAS (2009), um fator que pode explicar a baixa adesão 

dos idosos às novas tecnologias é a idade, pois eles nasceram e se desenvolveram no 

século passado e essas tecnologias não existiam naquela época, ou seja, não fizeram 

parte da vida dos idosos. 

Entre o grupo de idosos que utilizam o computador e a internet, a maioria relatou 

que utiliza principalmente para atividades de lazer (52,2%) e contato social (27,4%). 

Estudo desenvolvido na Universidade Aberta à Terceira Idade da Universidade Estadual 

de Maringá (UNATI/UEM) no ano de  2013, mostrou que os interesses dos idosos para 

a utilização do computador e da internet são semelhantes aos encontrados no presente 

trabalho, os idosos sulistas  apontaram utilizar o computador e a internet principalmente  

para atividades de lazer, comunicação, informação e trabalho (LOLLI e MAIO, 2015). 

KIM (2008), realizou um estudo de revisão sobre a utilização da internet entre os 

idosos os resultados  indicam que eles utilizam para atividade de lazer, comunição 

(familares e amigos), para fazer novas amizades ou manter antigos contatos sociais, 

além de  acompanhar as notícias, pesquisar informações sobre serviços, saúde, 

compras e  realizar transações bancárias. 

Ainda sobre os motivos para a utilização do computador e da internet, somente 

6,2% dos idosos relataram utilizar as tecnologias para atividades relacionadas ao 

trabalho, entretanto, é interessante ressaltar que houve uma diferença significativa em 

relação ao gênero, 9% das mulheres afirmaram utilizar para atividades laborativas e 

apenas 3,6% dos homens utilizam para o mesmo fim.  

Os achados deste estudo permitem analisar as diferenças entre os gêneros, 

embora o sexo não esteve associado a utilização do computador e da internet no modelo 

final, os resultados mostraram que as mulheres apresentam prevalência 34% menor em 

relação aos homens. Segundo VENKATESH et al., (2003) afirmam que o gênero é um 

dos fatores que influenciam a aceitabilidade de tecnologias por idosos, sendo que os 

homens são mais associados a tecnologias em relação as mulheres.  
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Esse estudo mostra que ambos os sexos apresentam os mesmos motivos para a 

utilização do computador e da internet, entretanto os percentuais são distintos, como por 

exemplo, a categoria contato social, homens utilizam o dobro em relação as mulheres.  

Os resultados do estudo de CZAJA et al. (2007), evidencia que as mulheres 

longevas relatam mais ansiedade e menos interesse em relação ao computador, sendo 

mais resistentes às tecnologias. Elas mostraram ter dificuldades na utilização do 

equipamento e falta de interesse, isso pode ser explicado pela diminuição das 

habilidades tecnológicas em relação as habilidades verbais. 

Segundo dados da PNAD (2014), em todos os grupos etários, a proporção de 

mulheres que utilizam a internet é superior em relação a proporção dos homens, 

entretanto, somente no grupo de 60 anos e mais a proporção de homens que utilizam a 

internet é superior em relação as mulheres. 

Como já foi mencionado a população idosa é composta por mais mulheres e estas 

utilizam menos o computador e a internet quando comparadas aos homens, entretanto 

percebe-se que 9% das idosas utilizam essas tecnologias para atividades relacionadas 

ao trabalho, tal achado pode ser explicado com o suplemento  Estatística de gênero: 

uma análise do censo demográfico 2010 no qual mostra o aumento da participação das 

mulheres em todas as faixas etárias no mercado de trabalho (IBGE, 2014). 

 Neste estudo ficou evidenciado a associação do computador e da internet entre 

os idosos ativos no mercado de trabalho, segundo dados da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD, 2013), o número de idosos ativos no mercado de trabalho 

corresponde a 7,2% da população brasileira, os dados afirmam que os idosos continuam 

ativos economicamente. 

A literatura destaca alguns benefícios que a utilização do computador e da 

internet podem trazer para os idosos, como por exemplo, a internet é uma ferramenta 

capaz de trazer conhecimento e informações, comunicação social e lazer na vida das 

pessoas, principalmente dos idosos. Este cenário pode ser explicado pela facilidade e a 

comodidade que a utilização do computador e da internet proporcionam para este grupo, 
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tendo em vista que alguns idosos têm dificuldade de locomoção e acesso serviços e 

informações.  A internet é um instrumento rápido e versátil que tem uma diversidade de 

atividades além de ser uma ferramenta muita rápida que conecta pessoas em diversas 

partes do mundo (DIAS, 2012). 

Segundo KRUG et al., (2018) a utilização do computador e da internet entre os 

idosos tem associação positiva na qualidade de vida, pois através da  tecnologias esses 

indivíduos podem adquirir novos conhecimentos, ter acesso a atividade de 

entretenimento e lazer, melhorar a comunicação com familiares e amigos, fortalecer e 

estreitar as relações intergeracionais, agregar benefícios para saúde, melhorar a 

autonomia dos idosos, diminuir o risco de comprometimento nas atividades da vida 

diária, criar novas ferramentas para driblar as limitações funcionais, além de ser mais 

uma ferramenta para conhecer novas pessoas e mediar relações existentes. 

XIE (2007) mostrou que as tecnologias de comunicação (computador e internet) 

são responsáveis em melhorar a qualidade de vida dos idosos, proporcionando contato 

social com outras pessoas, criando relações intergeracionais, aumentando o contato 

familiar e ampliando a rede de apoio dos idosos, tais fatores impactam em diferentes 

esferas a vida cotidiana e melhoram a qualidade vida da pessoa idosa.  

Segundo CHAUMON et al. (2014), investigaram o efeito das tecnologias de 

comunicação na qualidade de vida dos idoso e mostraram que a utilização do 

computador e da internet melhorou a autoestima e aumentou o nível de integração social 

dos indivíduos, sendo corroborado um efeito positivo na autonomia, na seletividade de 

reação, empoderamento psicológico e reabilitação de algumas funções desses 

residentes e melhoraram sua qualidade de vida.  

Percebe-se que muitos são os benefícios que a utilização do computador e da 

internet podem proporcionar para os idosos, entretanto, existem muitas desigualdades 

de acesso à estas tecnologias, atualmente uma parcela significativa da população não 

tem contato com estas ferramentas. Dados do presente estudo mostraram que é 

predominante a falta de interesse (62,1%) para a utilização do computador e da internet, 
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achados semelhantes foram encontrados no estudo de LOLLI et al. (2013), os idosos 

também relataram não ter interesse nessas tecnologias. 

Estudos evidenciam que o maior motivo para a não utilização é a falta de 

identificação da necessidade do uso destes recursos, ou seja, muitos idosos não fazem 

uso da tecnologia por não estarem motivados e não perceberem a necessidade da 

utilização dessas tecnologias na vida diária, tal achado  veem de encontro ao constructo 

do modelo de aceitação de tecnologia (TAM) no qual defende que a percepção do uso 

e da facilidade afetam positivamente a aceitação de novas tecnologias (SELWIN et al., 

2003). 

Neste estudo, verificou-se que 76,9% dos idosos não utilizavam o computador e 

a internet e desses 62,1% afirmaram não utilizar devido à falta de interesse por essas 

tecnologias. Segundo a literatura, o reconhecimento da importância e da utilidade das 

tecnologias influenciam significativamente a aceitação e a utilização. Estudo de 

CHUTTUR (2009), mostra que a percepção da utilidade e da facilidade na utilização das 

tecnologias, interferem nas intenções comportamentais dos sujeitos.  

Para OPPENAUER (2009), o benefício percebido da tecnologia tem um impacto 

sobre a probabilidade da utilização e o reconhecimento da importância da utilidade das 

tecnologias no cotidiano dos indivíduos.  

Segundo VENKATESH et al. (2003), a percepção da utilidade da tecnologia 

exerce forte relação com as intenções para a utilização. A percepção dos benefícios da 

tecnologia é mais importante que o próprio conhecimento adquirido. 

CZAJA et al. (2006), destaca alguns benefícios que a utilização das tecnologias 

proporciona aos idosos como a minimização de problemas como o isolamento social, 

fortalecimento de vínculos com familiares e amigos, facilidade no desempenho de 

atividades do cotidiano, por exemplo, compras e pagamentos online. 

Estudos recentes mostram que as tecnologias de comunicação (computador e 

internet) são responsáveis em melhorar a qualidade de vida dos idosos, proporcionando 

contato social com outras pessoas, criando relações intergeracionais, aumentando o 
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contato familiar e ampliando a rede de apoio dos idosos, tais fatores impactam em 

diferentes esferas a vida cotidiana e melhoram a qualidade vida da pessoa idosa (XIE 

B, 2007).  

Estudo semelhante realizado em uma unidade residencial de assistência 

domiciliar para idosos, investigaram o efeito das tecnologias de comunicação na 

qualidade de vida dos moradores, mostrou que a utilização do computador e da internet 

melhorou a autoestima e aumentou o nível de integração social do residentes, de acordo 

com os resultados o uso do computador teve um efeito positivo na autonomia, na 

seletividade de reação, empoderamento psicológico e reabilitação de algumas funções 

desses residentes e melhoraram sua qualidade de vida (CHAUMON et al., 2014)  

É sabido que nao são todas as pessoas que obtém benefícios com a utilização 

do computador e da internet, em alguns casos pode haver até impactos negativos, 

entretanto, estudos realizados nos Estados Unidos indicaram que existem impactos 

mais positivos do que negativos decorrentes do uso do computador e da internet  entre 

os idosos (GATTO, e TAK, 2008) 

Em relação a associação do uso do computador e da internet com a idade idosos 

mais longevos apresentaram prevalência 20% menor em relação aos idosos mais jovens 

(60-69 anos), estudos internacionais evidenciaram que idade, escolaridade e renda 

estão intrinsicamente relacionadas na utilização e aceitação do computador e da internet 

entre os idosos.  

Segundo NIEHAVES e PLATTFAUT (2014) idosos mais longevos utilizam menos 

o computador e a internet em relação aos mais jovens, assim como os idosos com nível 

educacional elevado e ensino superior são mais propensos para utilizar as tecnologias. 

A literatura mostra que o avançar da idade, aliado ao comprometimento funcional, 

doenças crônicas, escassez dos recursos sociais e financeiros, menor grau de instrução 

e isolamento social são características dos idosos que não utilizam o computador e a 

internet (WERMER et al., 2011). 
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Nesse estudo a variável escolaridade manteve associação com a utilização do 

computador e da internet, idosos com oitos anos e mais de estudo têm 32,15 vezes 

maior prevalência em relação aos analfabetos.  

Em 2006 estudo realizado nos Estados Unidos, constatou que o uso e a aceitação 

de tecnologias estão associados a instrução educacional do indivíduo, assim como, um 

outro estudo realizado na Tailandia entre os anos de 2005 e 2007, mostrou que os idosos 

que utilizam a internet possuem ensino médio ou superior, outra variavel determinante 

para a utilizacao das tecnologias é a renda (CZAJA et al., 2006; CHIU e LIU, 2017).  

Em relação a morar sozinho ou acompanhado, o estudo mostrou que a 

prevalência de utilização do computador e da internet é maior entre s idosos que moram 

acompanhados, entretanto a variável não manteve associação significativa e foi utilizada 

como ajuste do modelo final. 

Estar perto da família  aumenta a possibilidade dos idosos utilizarem o 

computador e a internet, pois o contato com as novas gerações facilita o processo de 

aprendizagem às novas tecnologias, além de ser uma oportunidade para os idosos 

compartilharem valores, herança de tradições familiares e populares e despertar o 

interesse dos jovens sobre suas raízes históricas e sociais (Gaggioli et al., 2014). 

No presente estudo, não houve associação da variável renda com o modelo final, 

embora a literatura mostre alguns estudos que identificaram associação, como por 

exemplo, o estudo nacional realizado no município de Florianópolis (EpiFloripa), relata 

que os idosos com maior renda tiveram maior prevalência na utilização do computador 

e da internet quando comparado com idosos de baixa renda (KRUG et al., 2018).  

Assim como, LOLLI (2013), mostra que a renda é determinante a utilização do 

computador e da internet, pois muitos dos idosos geralmente recebem somente a 

aposentadoria, não tendo condições financeiras de comprar um computador e manter 

um plano de acesso à internet. 

Os resultados do estudo mostraram que os idosos socialmente engajados tem 

maior prevalencia na utilizacao do computador e da internet em relação aos demais. A 
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literatura mostra que as funções sociais advindas da utilização do computador e da 

internet contribuem para a manutenção de relacionamentos entre os idosos, 

principalmente em relação aos idosos com mobilidade reduzida, pois é uma ferramenta 

para diminuir a solidão e manter contato com outras pessoas (HOGEBOOM et al., 2010). 

O processo de envelhecimento é marcado por alterações fisiológicas como: 

redução da capacidade de memória, acuidade visual, audição, motricidade fina, 

locomoção entre outras. Tais fatores podem estar associados a diminuição do acesso 

dos idosos as tecnologias (SALES, 2007) 

Um dos objetivos do envelhecimento ativo é continuar aprendendo para se 

adaptar às mudanças que ocorrem no envelhecimento e adquirir  habilidades para 

continuar ativo e produtivo, acredita-se que o envolvimento dos idosos com a internet 

pode proporcionar essa conquista (NIMROD, 2012; DOVE e ASTELL, 2017) 

No presente estudo, as variáveis de saúde que mantiveram associação com a 

utilização do computador e da internet foram a autoavaliação de saúde, hipertensão 

arterial, diabetes melitus, acidente vascular encefálico, acuidade visual e auditiva 

preservadas, comprometimento nas AIVD e ABVD e multimorbidade, entretanto, no 

modelo final somente as variáveis AIVD, acidente vascular encefálico  e multimorbidade 

permaneceram como ajuste do modelo.  

Segundo WAGNER et al. (2010) ter boas condições de saúde, pouca morbidades 

e independência funcional estão associadas a utilização do computador e da internet. 

Já CZAJA e LEE (2007) apontaram a chance de adquirir doença crônica e cognitiva 

aumentam com o avanço da idade, muitos idosos possuem pelo menos uma doença 

crônica e tal condição pode ser um impedimento para a utilização do computador e da 

internet entre os idosos. 

Estudos internacionais indicam que os idosos tendem a não utilizar o computador 

e a internet devido a fatores relacionados à saúde, por exemplo, mudanças relacionadas 

acuidade visual, percepção de cores, sensibilidade ao brilho, problemas auditivos, 
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diminuicao da flexibilidade e mobilidade, além de algumas barreiras psicológicas 

(GATTO e TAK, 2008). 

Percebe-se que o grupo de idosos não é homogêneo em relação a utilização do 

computador e da internet, os longevos adotam significativamente menos as tecnologias 

em relação aos mais jovens, as condições sociais, financeiras e nível de escolaridade 

também são uma barreira que impossibilita o acesso as tecnologias. Os achados do 

estudo mostram que embora todos sejam idosos, as motivações e limitações para a 

utilização dos dispositivos são diferentes (WERMER et al., 2011). 

As limitações do presente estudo são o corte transversal que impossibilita realizar 

inferências sobre causalidade. A forma referida de obtenção dos dados que pode haver 

viés de memória, entretanto, foram excluídos os idosos que utilizaram respondente 

auxiliar e apresentaram declínio cognitivo com o intuito de aumentar a veracidade das 

informações. E um outro viés que não foram analisados os idosos que desenvolviam 

atividades voluntárias, somente aqueles que relataram desenvolver atividades 

remunerada. 
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6. CONCLUSÃO  

 
Uma minoria dos idosos utilizam o computador e a internet, sendo as principais 

motivações para o uso as atividades de lazer e contato social, em ambos os sexos. Entre 

os idosos que não utilizavam as tecnologias os motivos eram a falta de interesse. Supõe-

se que tal condição predispõe o idoso à exclusão digital, ou seja, à margem do fenômeno 

da sociedade da informação e da expansão das redes digitais. 

Os resultados deste estudo podem auxiliar organizações e governantes para 

criarem estratégias que aproximem os idosos às tecnologias, com o objetivo de 

minimizar as desigualdades socioeconômicas e ampliar e democratização do acesso a 

essas e as novas tecnologias digitais.  Ademais, norteará a população idosa referente 

aos benefícios e malefícios sobre a utilização do computador e da internet. 
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