
 

 

 

TÍTULO: PERFIL DA AJUDA OFERECIDA E RECEBIDA POR IDOSOS DEPENDENTESTÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: ENFERMAGEMSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDASINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): BRUNO TORRES DE MÉLOAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): TABATA RENATA PEREIRA DE BRITOORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): DANIELLA PIRES NUNESCOLABORADOR(ES): 



2 

 

1. RESUMO 

INTRODUÇÃO: Os efeitos positivos das redes de apoio social entre idosos podem 

ser observados principalmente no desempenho funcional, qualidade de vida, 

depressão, bem-estar subjetivo e mortalidade. OBJETIVO: Identificar o apoio social 

recebido e oferecido por idosos com dificuldade em atividades básicas e 

instrumentais de vida diária. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo transversal o 

qual utilizará a base de dados do Estudo SABE (Saúde, bem estar e 

envelhecimento). Para avaliação do apoio social serão utilizadas as questões da 

seção G do questionário construído para o Estudo SABE. Os integrantes das redes 

serão agrupados em 5 dimensões que refletem o tipo de relação do integrante com o 

idoso (membros que residem no domicílio do idoso, filhos que não moram na casa,  

irmãos e irmãs, outros familiares e amigos, e participação 

comunitária/transferências). RESULTADOS PRELIMINARES: Os tipos de apoio 

mais recebidos pelos idosos são financeiro e companheirismo. Já os tipos de apoio 

mais oferecidos pelos idosos são material e companheirismo. A maior parte dos 

integrantes das redes sociais dos idosos não oferece ajuda para os mesmos.  

 

2. INTRODUÇÃO 

A assistência ao idoso dependente demanda recursos econômicos, tempo, 

organização familiar e pessoal que, somados a outras exigências podem gerar uma 

sobrecarga de tarefas, e repercutir negativamente no cuidado prestado e 

consequentemente na qualidade de vida do idoso. Um recurso que pode amenizar o 

impacto dessa repercussão negativa é a existência de redes de apoio social, dentro 

das quais os idosos e seus familiares encontrem auxílio e ajuda para satisfazerem 

as necessidades em situações cotidianas e nas intercorrências que possam ocorrer 

(GUEDEA et al., 2009). 

            Justifica-se a realização deste estudo pelo fato de que conhecendo o apoio 

social recebido e oferecido pelo idoso dependente será possível atuar na construção 

de uma rede de apoio social eficaz e eficiente, como parte das políticas públicas em 

benefício da qualidade de vida e de melhores condições de saúde dos mesmos.  

 

 

3. OBJETIVO 
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Identificar o apoio social recebido e oferecido por idosos com dificuldade em 

atividades básicas e instrumentais de vida diária.  

 

 

4. METODOLOGIA 

     Trata-se de um estudo transversal o qual utilizará a base de dados do Estudo 

SABE (Saúde, bem estar e envelhecimento). O Estudo SABE iniciou-se em 2000 

como um inquérito multicêntrico para traçar o perfil das condições de vida e saúde 

das pessoas idosas (indivíduos com 60 anos e mais) residentes em sete centros 

urbanos da América Latina e Caribe (Bridgetown, Buenos Aires, Havana, México, 

Montevidéu, Santiago e São Paulo) sendo, nessa ocasião, coordenado pela 

Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS/OMS) (LEBRÃO, 2003). 

Em 2006, realizou-se nova coleta de dados, com base no instrumento inicial, 

revisto e adequado aos propósitos do estudo. Do total de 2.143 idosos, 1.115 foram 

localizados e reentrevistados (coorte A06) e nova coorte (B06) com 298 idosos entre 

60 e 64 anos foi acrescentada, perfazendo 1.413 indivíduos. Para a amostra deste 

projeto serão considerados os idosos que participaram do estudo no ano de 2006.  

Para avaliação do apoio social serão utilizadas as questões da seção G do 

questionário construído para o Estudo SABE (disponível em: 

http://hygeia.fsp.usp.br/sabe/Artigos/Questionario_2006.pdf) 

As atividades básicas de vida diária consideradas para esse estudo serão: 

alimentação, higiene pessoal, banho, vestir-se acima da cintura e/ou abaixo da 

cintura e uso do vaso sanitário. Já as atividades instrumentais de vida diária serão: 

tomar medicamento, manusear telefone, cuidar do próprio dinheiro, fazer compras, 

utilizar meio de transporte, preparar refeições, realizar tarefas domésticas leves e 

pesadas.  

Todas as coortes do Estudo SABE foram aprovadas pela Comissão Nacional 

de Ética em Pesquisa (CONEP) e pelo Comitê de Ética em Pesquisa (COEP) da 

Faculdade Saúde Pública da Universidade de São Paulo. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Os integrantes das redes serão agrupados em 5 dimensões que refletem o 

tipo de relação do integrante com o idoso (membros que residem no domicílio do 

http://hygeia.fsp.usp.br/sabe/Artigos/Questionario_2006.pdf
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idoso, filhos que não moram na casa, irmãos e irmãs, outros familiares e amigos, e 

participação comunitária/transferências). 

O tratamento estatístico será feito utilizando o programa Stata 11.0.  Na 

análise descritiva dos dados serão estimadas distribuições de frequências relativas, 

médias e erros-padrão para as variáveis contínuas do estudo. Para as variáveis 

categóricas, serão estimadas as proporções. As diferenças entre os grupos serão 

estimadas utilizando-se o teste do χ2 de Pearson, com a correção de Rao-Scott, que 

leva em consideração os pesos amostrais para estimativas com ponderações 

populacionais. Para as variáveis contínuas, as diferenças entre os grupos serão 

avaliadas pelo teste t. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

 Dos 1413 idosos entrevistados em 2006, houve predomínio de mulheres 

(59,4%), indivíduos com idade entre 60 e 69 anos (58,7%), casados/amasiados 

(57,4%), com 4 a 7 anos de escolaridade (38,6%), independentes para realização de 

atividades básicas e instrumentais de vida diária (77,3% e 69,0%, respectivamente) 

e que referiram possuir duas ou mais doenças (55,0%). 

 Quanto ao apoio social recebido e oferecido pelos idosos dependentes, as 

análises preliminares apontam que os tipos de apoio mais recebidos pelos idosos 

são financeiro e companheirismo. Já os tipos de apoio mais oferecidos pelos idosos 

são material e companheirismo. Além disso, já foi possível observar que a maior 

parte dos integrantes das redes sociais dos idosos não oferece ajuda para os 

mesmos.  
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