
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16°

TÍTULO: AVALIAÇÃO DE ASPECTOS DA REDE DE APOIO SOCIAL DE IDOSOS RESIDENTES NA VILA
DIGNIDADE EM LIMEIRA - UM ESTUDO COMUNITÁRIO COMPARATIVO
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: ENFERMAGEMSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDASINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): JANAINA LOPES DA SILVAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): DOUTORA TABATTA RENATA PEREIRA DE BRITOORIENTADOR(ES): 



1.Resumo 

 O aumento intensificado da população idosa sucede em um contexto de 

mudanças estruturais acentuadas nas famílias, resultantes de mudanças na 

nupcialidade, da queda da fecundidade e do ingresso das mulheres no mercado de 

trabalho, que afetaram essencialmente a capacidade das famílias ofertarem 

cuidados à população idosa. Essas mudanças impõem a necessidade de se 

estabelecer políticas públicas, que viabilizem opções de cuidados não familiares ou 

formais a determinados idosos. Entre algumas políticas atuais, destaca-se o 

Programa Vila Dignidade, que visa fornecer moradia e boas condições de vida aos 

idosos, evitar ou prorrogar o asilamento, para idosos de baixa renda que moram 

sozinhos e não possuem rede familiar próxima.  

2.Introdução  

 No Brasil, a proporção de idosos na população é de aproximadamente 11%, 

equivalente a quase 21 milhões de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos 

(IBGE, 2011). Estimativas indicam que em 2030 esse grupo etário ultrapassará 40 

milhões de pessoas (OPAS, 2005).  

Nunes et al (2015), alertam que o crescimento desta população, a alta 

prevalência das doenças crônicas e o aumento das condições incapacitantes, 

demonstram a necessidade da criação de políticas públicas que busquem atender 

às necessidades dos idosos, e que possibilitem alternativas de cuidados não 

familiares ou formais a determinados idosos e, também, alternativas para estimular 

um processo de envelhecimento saudável, de forma que o idoso permaneça mais 

tempo funcional na sociedade, e assim o cuidado de longa duração possa ser 

protelado. 

Deste modo, a definição de envelhecimento saudável envolve não apenas a 

ausência de doença, mas as questões mais abrangentes do indivíduo enquanto 

parte de uma sociedade – abrange saúde, dignidade, participação social, cultura, 

papel na sociedade civil (OPAS, 2005). 

O envelhecimento ativo pode ser proporcionado pela interação de 

determinantes, dentre eles destaca-se os determinantes sociais.   

De acordo com Antonucci (2001), o apoio social é um dos recursos mais importantes 

utilizados pelos idosos, abrangendo a percepção do suporte recebido, o senso de 



controle sobre as relações sociais, e a perspectiva de trocas que incluem fatores 

afetivos, emocionais e materiais.  

A falta de apoio social já foi referida à menor satisfação com a vida, piora no 

estado de saúde, maior dependência, maior prevalência de doenças crônicas, entre 

outros problemas de saúde e qualidade de vida (RAMOS, 2002). 

Assim, torna-se essencial o desenvolvimento de ações de saúde ao idoso que 

assegurem atenção integral e que levem em consideração redes de apoio sociais 

que satisfação suas necessidades de apoio (BRITO, et al, 2015). 

3.Objetivo 

 Descrever a rede de apoio social dos idosos residentes na Vila Dignidade, no 

município de Limeira, e comparar se estes idosos apresentam um envelhecimento 

bem-sucedido em relação aos idosos que vivem em outros arranjos na comunidade. 

4.Metodologia 

 Será realizado uma pesquisa quantitativa do tipo transversal, cuja coleta de 

dados ocorrerá em duas populações diferentes: na Vila Dignidade e na comunidade 

geral de idosos de Limeira. 

5.Desenvolvimento 

 O trabalho foi submetido ao comitê de ética e aguarda parecer.  

 Todos os idosos moradores da Vila Dignidade (n=30) serão convidados a 

participar do estudo, e serão recrutados também entre 30 e 60 idosos residentes em 

outros bairros da comunidade geral na cidade de Limeira, como população de 

comparação. A coleta de dados contará com duas etapas: entrevista pessoal e 

aspectos sobre redes de apoio psicossocial. 

6.Resultados preliminares 

 Foi realizado um estudo piloto com 01 idosa de 62 anos, branca, casada, que 

frequentou a escola até a 4ª série do primário, não exerce trabalho remunerado 

atualmente, anteriormente atuava como ajudante geral, não recebe aposentadoria 

ou pensão, refere ter 03 familiares na mesma residência com quem pode contar 

quando precisa de ajuda, a maioria de seus amigos e familiares são mulheres, a 

maior parte dos amigos e familiares próximos são adultos, não mora com criança, 

reside apenas com idoso e adultos, diariamente tem contato com os familiares e 

amigos, no geral sente-se muito satisfeita em relação ao contato com a maioria dos 

seus amigos e familiares próximos, sempre tem alguém que a ajude se estiver 

doente ou de cama, sempre tem alguém para ouvir quando precisa falar, sempre 



tem alguém para dar bons conselhos em uma situação de crise, sempre tem alguém 

para leva-la ao médico, sempre tem alguém que demonstre amor e afeto, sempre 

tem alguém para se divertir, sempre tem alguém para lhe dar informação que a 

ajude compreender uma situação, sempre tem alguém em quem confiar para falar 

de você, sempre tem alguém para abraçar-lá, sempre tem alguém com quem 

relaxar, sempre tem alguém para preparar as refeições caso não possa, sempre tem 

alguém de quem quer conselhos, sempre tem com quem distrair a cabeça, sempre 

tem ajuda nas tarefas diárias caso fique doente, sempre tem com quem compartilhar 

suas preocupações, sempre tem alguém para dar sugestão de como lidar com um 

problema pessoal, sempre tem alguém para fazer coisas agradáveis, sempre tem 

alguém que compreenda seus problemas, sempre tem alguém que a ame e a faça 

sentir-se querida. 
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