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Conjunto final de itens do módulo WHOQOL-OLD 

Dimensões Itens O que avalia 

Dimensão I 

Funcionamento 

Sensorial 

 

- Prejuízos que afectam os sentidos da 

vida diária; 

- Perda de capacidades sensoriais que 

afectam a participação em actividades;  

-Problemas com o funcionamento 

sensorial que afecta a capacidade de 

interagir;  

- Taxa de funcionamento sensorial. 

Avalia o 

funcionamento 

sensorial e o 

impacto da perda 

das habilidades 

sensoriais na 

qualidade vida. 

 

Dimensão 

II 

Autonomia 

 

 

- Liberdade para tomar decisões 

próprias;  

- Sentir no controle do futuro; 

- Se a liberdade é respeitada pelos 

outros;  

- Capacidade de fazer coisas que 

gosta. 

A independência 

na velhice e, 

portanto, descreve 

até que ponto se é 

capaz de viver de 

forma autónoma e 

tomar suas 

próprias decisões. 

Dimensão 

III 

Actividades do 

Passado, 

Presente e Futuro 

 

- Satisfeito com oportunidades para a 

continuação; 

- Reconhecimento do que merece na 

vida;  

- Satisfeito com o que conseguiu na 

vida;  

- Feliz com o que alcançou. 

A satisfação sobre 

conquistas na vida 

e coisas que se 

anseiam. 

 

Dimensão 

IV 

Participação 

Social 

 

- Têm o suficiente para fazer cada dia;  

- Satisfeito com o modo como usa o 

tempo; 

- Satisfeito com o seu nível de 

actividade; 

- Satisfeito com a sua oportunidade de 

participar na comunidade. 

A participação em 

actividades do 

quotidiano, 

especialmente na 

comunidade. 

 

Dimensão 

V 

Morte e Morrer 

 

- Preocupado com a maneira como vai 

morrer; 

- Medo de não ser capaz de controlar 

a morte; 

As preocupações, 

inquietações e 

temores sobre a 

morte e morrer. 



- Medo de morrer;  

- O medo da dor antes da morte. 

Dimensão 

VI 
Intimidade 

- Sentir um senso de companheirismo 

na vida; 

- Experimentar o amor na vida;  

- Oportunidades para o amor; 

- Oportunidades para ser amado(a). 

A capacidade de 

se ter relações 

pessoais e íntimas. 

 


