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RESUMO 

 

O aumento da expectativa de vida transformou o envelhecimento em uma questão social e 

de saúde pública, necessitando de várias ações no atendimento ao idoso, das quais citamos 

os grupos de convivência. Esses são espaços de socialização geracional e intergeracional 

que fortalecem a participação social e o cuidado integral a saúde, proporcionando o 

exercício da cidadania, a melhoria da qualidade de vida e o suporte social. Desse modo, o 

presente estudo tem como objetivo analisar a qualidade de vida e o suporte social de idosos 

participantes e não participantes dos grupos de convivência. A amostra foi constituída por 

297 participantes em um estudo quantitativo e comparativo entre esses idosos, com base na 

aplicação da escala de qualidade de vida World Health Organization Quality of Life para 

idosos e a Escala de Suporte Social reduzida (Suport Social Questionaire). Os dados foram 

armazenados e analisados com o auxílio do software Statistical Package for Social 

Science/19. Os resultados demonstram que, no tocante à qualidade de vida, os participantes 

do grupo de convivência pontuaram mais alto nas dimensões: autonomia, atividades 

presentes, passadas e futuras; participação social e no escore total, evidenciando que eles 

apresentam maiores índices de qualidade de vida quando comparados aos idosos que não 

participam de grupos de terceira idade. Por outro lado, o suporte social não diferiu na 

análise dos grupos e nem se mostrou relacionado à qualidade de vida. Podemos atribuir 

essa equivalência em virtude do viés amostral, pois os idosos do Grupo de convivência 

tendem a estabelecer relações íntimas em seu grupo, especialmente por serem, na maioria, 

não casados e viúvos. Por outro lado, para os idosos não participantes do grupo de 

convivência, as relações já são estabelecidas seja pelo cônjuge ou pelo suporte familiar. 

Sendo assim, o estudo sobre a qualidade de vida e suporte social em idosos motiva novas 

perspectivas para a psicologia social aplicada à saúde, mantendo uma visão ampliada no 

estudo de variáveis positivas do envelhecimento, expandindo a preocupação social na 

atribuição das posturas práticas profissionais voltadas aos grupos de apoio.  

 

Palavras-chave: Idosos; Grupos de Convivência; Qualidade de vida; Suporte social.  

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The increase in life expectancy transformed aging in a social issue and public health, 

requiring multiple actions in senior care, of which we quote the community groups. These 

spaces are generational and intergenerational socialization that strengthen social 

participation and comprehensive health care, providing citizenship, improved quality of 

life and social support. Thus, the present study aims to analyze the quality of life and social 

support among elderly participants and non-participants of companionship groups. The 

sample consisted of 297 participants in a quantitative and comparative study of these 

elderly, based on the application range of quality of life World Health Organization 

Quality of Life for the elderly and reduced Social Support Scale (Social Suport 

Questionnaire). Data were stored and analyzed with the help of Statistical Package for 

Social Sciences software / 19. The results demonstrate that, with respect to quality of life, 

participants living group scored higher in the dimensions: autonomy, present, past and 

future activities; social participation and in the total score, showing that they have higher 

quality scores of life when compared to elderly who do not participate in the third age 

group. On the other hand, the social support analysis did not differ in groups and not was 

related to quality of life too. We can attribute this equivalence because of sampling bias 

because the elderly living group established in intimate relationships in their group, as they 

are mostly unmarried and widowed; while in the neighboring group, relationships are 

established either by the spouse or the family support. Thus, the study of quality of life and 

social support in the elderly encourages new perspectives for social psychology applied to 

health, keeping a broader view in the study of aging positive variables, expanding social 

concern in the allocation of professional practice postures aimed to support groups. 

 

Keywords: Elderly; Support groups; Quality of life; Social support. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A terceira idade, não raras vezes, é identificada por uma perspectiva negativa 

vinculada a perdas físicas, sociais e aos estereótipos, a exemplo de incapacidade e 

improdutividade, como também um olhar de espera e preparação para a morte. Por outro 

lado, outros idosos vivenciam aspectos positivos do envelhecer e consideram como a 

melhor idade, enfatizam os ganhos/conquistas de ter a oportunidade de prestigiar suas 

gerações vindouras em detrimento às descobertas e avanços do conhecimento cotidiano e 

aspiram a um envelhecimento saudável e com qualidade de vida. 

O envelhecimento é um processo fisiológico e social que ocorre em todos os 

indivíduos. Entretanto, pode ser sentido e percebido de forma singular em cada pessoa. 

Caracteriza-se por alterações de natureza biopsicossocial, iniciadas desde o nascimento, 

que definirão a curto e longo prazo a capacidade do indivíduo de responder a situações de 

instabilidades, traumas emocionais e físicos (Zimerman, 2000).  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o fenômeno do envelhecimento 

populacional vem ocorrendo no Brasil há mais ou menos quatro décadas e, em virtude 

disso, transformou-se em uma questão social e de saúde pública (Papaléo Netto, 2007; Py 

et al., 2006; Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe, 2006). Logo, vive-se o resultado de 

um fenômeno que vem sendo justificado pela queda da fecundidade e crescimento da 

longevidade. Segundo dados do IBGE do ano 2000, a população de idosos no Brasil era de 

14,5 milhões, o que representa 8% da população. No ano de 2010, houve um aumento para 

18 milhões, correspondendo a 12% da população brasileira. Sendo assim, estima-se que 

esse crescimento seja gradativo e que em 2060 essa população corresponda a cerca de 60 

milhões (IBGE, 2010; 2014).  
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O Estado de Sergipe apresentava, no ano de 2004, uma população de idosos que 

correspondia a 8,1% do total dos habitantes no Estado, um percentual que corresponde a 

156.901 adultos com 60 anos ou mais. No ano de 2013, os idosos representavam 10,9% da 

população total do estado sendo em 239.725. Atualmente, o Estado tem 268.985 

(SEPLAG, 2015) e esse crescimento populacional instiga algumas reflexões sobre a 

maneira como eles são tratados, o reconhecimento dos seus direitos e deveres e a 

reformulação na execução de ações das políticas públicas de apoio ao idoso. 

 A questão do envelhecimento na sociedade brasileira está fundamentada 

legalmente em princípios baseados no Estatuto do Idoso, na Constituição de 1988 e na 

Política Nacional do Idoso (PNI). A Constituição Federal de 1988 faz referências diretas à 

inserção e reconhecimento social da velhice. Assim, a família, a sociedade e o Estado têm 

o dever de amparar as pessoas idosas e também assegurar sua participação comunitária, 

defender a dignidade, bem-estar, promover programas de assistência social e à saúde, 

principalmente nos lares, ou, caso precisem, inseri-los em casa/lar e instituições de longa 

permanência (Brasil, 1988; Camarano & Passinato, 2007).  

Observa-se que o envelhecimento não se apresenta para todos como um período 

marcado por perdas e limitações, uma vez que depende muito da qualidade de vida que 

cada indivíduo possui. Sendo assim, mesmo com a iminência das doenças e as limitações 

biológicas, é possível manter e aprimorar a funcionalidade nas áreas física, cognitiva e 

afetiva, garantindo um envelhecer com melhor qualidade de vida. Entretanto, segundo Eto, 

Scarpi, Oliveira e Gomes (2010) e Pereira (2002), não basta garantir ao idoso maior 

expectativa de vida, faz-se necessário pensar na qualidade desses anos que sucederão, bem 

como a importância dos estudos que avaliam a qualidade de vida desse grupo etário. 

No tocante ao conceito de Qualidade de Vida, alguns aspectos devem ser 

considerados, a exemplo da subjetividade, multidimensionalidade e presença de dimensões 
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positivas e negativas (Fleck et al., 1999). Destarte, a avaliação da Qualidade de Vida deve 

se basear na visão sobre sua condição de saúde, incluindo bem-estar no contexto que está 

inserido (Ciconelli, 1999).  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (2004), a qualidade de vida é definida 

como percepção do indivíduo de sua posição na vida em relação aos seus objetivos e 

preocupações no contexto da cultura na qual se vive. Percebe-se claramente, ainda, que 

falar da pessoa idosa não é somente analisar questões do sujeito, mas, também, questões 

sociais, uma vez que nesse âmbito, o indivíduo é inseparável de seu contexto social, 

desenvolvendo-se em uma contínua intermitência entre seu eu e o eu coletivo (Papalia, 

Olds, & Feldman, 2006). 

Em relação à avaliação da qualidade de vida dos idosos, é importante ressaltar as 

questões psicológicas, biológicas e socioculturais que influenciam no bem-estar dos 

mesmos, tais como: desempenho e produtividade nas atividades da vida diária, preservação 

da autonomia, saúde física e mental, bom nível de relacionamento familiar e interpessoal. 

Pavarini (1996) entende que a qualidade de vida na velhice ganha um sentido complexo, 

que vai além de intervenções nas mudanças do envelhecimento, a fim de proporcioná-los 

bem-estar e independência. 

Pereira (2002) aponta os fatores sociais e a interação entre as pessoas como 

determinantes cruciais na promoção da boa qualidade de vida para terceira idade. Carneiro 

et al. (2007) identificam a interação social como sendo fundamental para o idoso, tanto é 

que entende o suporte social como necessário para garantir maior qualidade de vida. Nesse 

caso, o apoio social sustenta-se no conceito de que “o grau do suporte social com que as 

relações interpessoais correspondem a determinadas funções a exemplo do apoio 

emocional, material e instrumental, com ênfase no grau de satisfação do indivíduo com a 

disponibilidade e qualidade dessas funções” (Chor et al., 2001, p. 888).  
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Sendo assim, o suporte social pode ser definido como existência de pessoas que 

demonstram sentimentos de afeto, confiança, valorização e preocupação com o outro 

(Sarason, Levine, Basham, & Sarason, 1983). Para Valla (1998), o apoio social tem um 

papel importante na manutenção da saúde, recuperação e no tratamento a prevenção de 

doenças, bem como exerce um efeito direto sobre o sistema imunológico que atua com o 

desenvolvimento da capacidade das pessoas de lidarem com o estresse. Desse modo, o 

suporte social gera no indivíduo o sentimento de ser aceito e de pertencimento que parte de 

uma rede social de reciprocidade afetiva. Assim, Carneiro et al. (2007) pontuam a 

capacidade de interagir socialmente como fator de  grande relevância para que o idoso 

conquiste e mantenha redes de apoio social que asseguram, dessa forma, uma melhor 

qualidade de vida. 

Entende-se que os grupos de convivência são espaços sociais que garantem apoio 

social e qualidade de vida aos idosos. Nesses grupos são oferecidas atividades 

socioeducativas que lhes asseguram o bem-estar e a qualidade de vida aos indivíduos que 

envelhecem. Destaca-se o crescimento dos grupos de convivência na área pública, privada 

e organizações não governamentais (Terceiro Setor), no sentido de elaborar ações na 

promoção da saúde educacional (Leite, Winckm, Hildebrandt, Kirchner, & Silva, 2012). 

A longevidade humana é uma temática debatida por diversos estudiosos 

internacionais e nacionais na atualidade. Na literatura brasileira, os resultados demonstram 

que a qualidade de vida e os grupos de convivência são temas em voga. Todavia, 

vislumbra-se às questões advindas do processo do envelhecer e do suporte social como 

embasamento teórico para explicar os recursos psicológicos na superação do estresse 

(Albuquerque, 2003; Paschoal, 2000). 

No ano de 2005, a capital de Sergipe foi condecorada como a 12ª melhor cidade do 

país para se viver, de acordo com o índice de satisfação de seus habitantes, por ser 
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considerada a cidade com melhor qualidade de vida das regiões Norte e Nordeste do país 

pela Fundação Getúlio Vargas, com destaque na atividade com grupos de idosos. Em 2008, 

o Ministério da Saúde concedeu o título nacional "Aracaju: Capital Brasileira da Qualidade 

de Vida".  

Em virtude disto, pode-se perceber que houve um investimento nas políticas 

públicas e nos espaços de discussões sociais sobre o idoso, como: a criação de Conselhos 

de Idosos, Promotoria dos Idosos, academia nas praças, Centros de Referência 

Especializados da Assistência Social (CREAS e CRAS), distribuição de medicamentos, 

próteses, cadeiras de rodas, equipamentos, avanços nos programas de prevenção de 

doenças crônicas, serviços especializados em odontologia e acessibilidade à saúde através 

do Centro de Atenção à Saúde de Sergipe (CASE), o acesso aos serviços e benefícios 

sócio-assistenciais principalmente BPC (Benefício de Prestação Continuada para pessoas 

de igual ou mais de 65 anos); como também, investimentos nos grupos de convivência 

localizados nas unidades de saúde, centros comunitários, igrejas e nas universidades 

(SEPLAG, 2015). 

Nesse cenário, a psicologia do envelhecimento articula-se com a psicologia social 

da saúde, de modo a contribuir na compreensão dos determinantes sociais da saúde e seu 

desenvolvimento que auxiliem nas condições individuais e coletivas na vida do idoso, 

através das estratégias de enfrentamento nas adversidades e intervenções psicossociais nos 

grupos de apoio aos idosos (Neri, 2008). 

Os estudos que abordam o suporte social em idosos, em sua maioria, são 

enfatizados como um amortecedor do efeito do estresse provocado pelas doenças crônicas, 

principalmente as que atuam no sistema imunológico. Entretanto, compreendendo o 

suporte no âmbito social, são escassos os estudos que estabeleçam a ênfase na dimensão 

psicológica em pertencer ao grupo (Almeida, Madeiral, Arantesi, & Alencar, 2011; 
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Barricelli, Sakumoto, Silva & Araújo, 2012; Balduino & Jacopetti, 2009; Galisteu, 

Facundim, Ribeiro & Soler, 2006; Mazo, Mota, Gonçalves, Mato, & Carvalho, 2008; 

Miranda & Banhato, 2008; Pereira, Ivarez & Traebert, 2011; Serbim & Figueiredo, 2011; 

Toscano & Oliveira, 2009; Vieira et al., 2012).  

Visando a estimular esforços de averiguar as possíveis diferenças entre a qualidade 

de vida e o suporte social perante a participação dos idosos nos grupos de convivência, foi 

constatado que o suporte social tende a atenuar os efeitos negativos do envelhecimento e 

proporcionar melhor adaptação na qualidade de vida dos mesmos (Ramos, 2002; Sluzki, 

1997; Martins, 2005). Diante dessas transformações, os grupos de apoio têm sido 

considerados como lugares de fortalecimento de lutas por seus direitos, 

reconstrução/preservação da integridade física e psíquica.  

Nesse contexto, suscitaram-se alguns questionamentos para o presente estudo, 

tencionando analisar a relação da qualidade de vida e o suporte social na terceira idade da 

cidade de Aracaju-Se. A princípio, foi proposto um estudo comparativo entre idosos 

participantes e não participantes de grupos de convivência, que se diferenciam apenas pela 

pertença aos grupos de apoio. Logo, levando-se em consideração o que foi explicitado, os 

seguintes questionamentos serviram como norteadores da pesquisa:  

 Os idosos que frequentam grupos de convivência percebem maior suporte 

social se comparados aos idosos não pertencentes aos grupos?  

 Os idosos que participam dos grupos de convivência apresentam maiores 

índices de qualidade de vida quando comparados aos idosos que não 

participam de grupos de terceira idade?  

 A qualidade de vida e o suporte social estão correlacionados nesses grupos?  
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Para tentar responder a tais questões, esta dissertação se estrutura da seguinte 

forma: no primeiro capítulo busca-se investigar o envelhecimento, grupos de apoio e como 

eles influenciam na qualidade de vida e suporte social da pessoa idosa. No segundo, 

encontram-se os objetivos gerais e específicos do estudo. Posteriormente, a descrição do 

método utilizado no estudo comparativo, o qual aplica as escalas de qualidade de vida 

(WHOQOL-OLD) e suporte social (SSQ-6). Os resultados abordam a caracterização da 

amostra e as análises estatísticas da pesquisa. Na discussão foram debatidos os achados do 

estudo, estando dividida em dois eixos: perfil amostral e análise interpretativa das escalas 

WHOQOL-OLD e SSQ-6. Por fim, no último capítulo estão as considerações finais da 

investigação. 
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2 ENVELHECIMENTO E GRUPOS DE CONVIVÊNCIA 

 

            

 

 2.1. Aspectos Biopsicossociais do Envelhecimento 

 

 

O ideal da qualidade de vida trouxe novas tendências aos idosos e um grande 

impacto no indivíduo e na família surge com a chegada de um membro à terceira idade. 

Um envelhecimento saudável com qualidade de vida exige novas adaptações e adequações, 

impostas a pessoa idosa como alterações na rotina familiar, regulação ou burocratização 

nos comportamentos como horários para alimentação, dormir, sair ou realizar exames 

acompanhados de alguém, espaços acessíveis como barras em banheiros ou corredores e 

casa sem tapetes. Todas essas mudanças refletem na dinâmica de toda família, pois 

ocorrem situações de vulnerabilidade social e fragilidade pessoal nessa etapa da vida. 

O fenômeno do envelhecimento populacional ocorre no Brasil há mais de quatro 

décadas. Esse fenômeno transformou a velhice em uma questão social e de saúde pública. 

Nos países desenvolvidos, o envelhecimento ocorreu em um cenário compatível com os 

avanços e conquistas econômicas daquelas nações, permitindo, inclusive, certa expansão 

em seus sistemas de proteção social. Contrariamente aos países emergentes, como é o caso 

do Brasil, o acelerado processo do envelhecimento acontece em meio à conjuntura e 

cenário de recessão, bem como uma crise fiscal que compromete a eficiência, a assistência 

e a proteção social, notadamente a parcela da sociedade que necessita de serviço público de 

assistência e previdência social (Py et al., 2006; Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe, 

2006). 

A gerontologia, ciência que estuda o envelhecimento, classifica cronologicamente 

os adultos mais velhos considerados idosos em três tipos: idosos mais jovens (referem-se 

às pessoas com 65 a 74 anos, que costumam ser ativas e vigorosas); idosos velhos (de 75 a 
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84 anos); e idosos mais velhos (acima de 85 anos, que costumam ser mais frágeis e 

dependentes) (Papalia, Olds & Feldman, 2006). No Brasil, esse conceito cronológico não 

se adequa, pois o Estatuto do Idoso (lei 10.741/03) institui como pessoa idosa aquela com 

idade igual ou maior de 60 anos para estabelecer os direitos/princípios fundamentais da 

dignidade humana (Brasil, 2003; Neri, 2005). 

O parâmetro de definição abrangente foi proposto por Costa (1998) que institui a 

velhice em três conceitos: biológico, cronológico e pessoal. O primeiro conceito é aquele 

em que nosso corpo biológico estabelece; o segundo é aquele que consta a partir de nossa 

certidão de nascimento e esta não pode ser negada; por fim o terceiro é um critério 

sumamente individual, pois é ligado às vivências internas de cada idoso. 

Estudos referentes à população idosa assistida na rede de saúde da Atenção Básica 

Primária/Saúde da Família demonstraram prevalência de depressão como uma das 

implicações clínicas e cognitivas mais comuns nas atividades da vida diária. Há uma 

tendência de apontar as peculiaridades da depressão no idoso como sintomas próprios do 

envelhecimento e não como patologias. Dessa forma, o processo de reorganização da 

Atenção à Saúde, em curso, não acompanha a velocidade do envelhecimento e das 

necessidades da população idosa (Brasil, 2006; Cellestino, 2009; Floriano, 2005).  

O envelhecimento social é um processo frequentemente lento que leva à 

progressiva perda de contatos sociais gratificantes. Inicia-se em algum momento da vida 

do ser humano e se acentua em diversas ocasiões através de avanços e recuos, que podem 

levar a chamada morte social. Para Clemente (2007), os idosos são considerados 

biologicamente vivos e socialmente mortos, com impossibilidade e perda da capacidade ou 

vontade de estabelecer relações sociais significativas. Logo, a sociedade com suas 

representações, estereótipos e mitos da incapacidade da velhice providencia sutilmente o 

sepultamento social dos idosos. 
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A concepção do idoso como um ser inativo e “retirado do mercado de trabalho” 

pode representar o afastamento do mundo social, visto que, segundo Pacheco (2002) e 

Santos (2003), a ênfase da produtividade no trabalho é dada à juventude e a sua capacidade 

de produção. No entanto, já podemos observar que espaços são criados a fim de que o 

idoso possa ampliar suas experiências e as vivencie coletivamente (Debert, 1999).  

Os idosos mais jovens adotam repertórios de comportamento influenciado pelas 

novas gerações, novas crenças sobre o envelhecimento saudável, acompanhadas pelo 

incentivo da efetivação das políticas públicas e mídia. Atualmente podemos vislumbrar 

esses idosos mais jovens e velhos com hábitos saudáveis na alimentação, no lazer, na 

cultura, além da influência tecnológica no uso e periodicidade das novas tecnologias como 

instrumento de inclusão social e acessibilidade ao mundo. Entretanto, o crescente número 

de idosos tem feito com que a sociedade passe a olhá-los de outra forma, embora as 

concepções e imagens atribuídas ao ser idoso ainda sejam carregadas de estereótipos e 

preconceitos, o que de certa forma impede o reconhecimento do valor que o idoso tem 

como pessoa portadora de direitos e deveres de cidadania (Romano, 2007).  

 A qualidade de vida dos idosos muitas vezes encontra-se associada à questão de 

dependência e autonomia, estando relacionada às alterações biológicas e por mudanças nas 

exigências sociais, parece, essa última, ter uma relevância sobre a primeira (Sousa, Galante 

& Figueiredo, 2003). Uma vida com qualidade para os idosos refere-se ao estilo de vida 

saudável, a participação social, nas suas diversas formas, por intermédio de trocas pessoais 

e interpessoais significativas e o suporte social percebido e oferecido. 

A percepção do suporte social revela-se como um fator mediador de situações 

estressantes, e o impacto no bem-estar físico e emocional tende a aumentar a autoestima, a 

visão otimista da vida e a diminuir sensações de estresse e sentimentos de fracasso e 

solidão (Pinheiro & Ferreira, 2002).  Uma pesquisa realizada por Fonseca e Paúl (2004) 
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traz a comprovação de que, na comparação entre indivíduos idosos que ainda exercem a 

sua profissão, com os que já estão aposentados, esses últimos tendem a apresentar com 

maior frequência doença física, redução de mobilidade e perturbações psíquicas. 

 Os idosos se integram socialmente em grupos de apoio ou convivência, como 

forma de se sentirem amados, assistidos e serem reconhecidos socialmente. Também há a 

relevância do seu papel como forma de mecanismo de integração social, assegurando-lhes 

o bem-estar físico, social e psicológico, fatores inerentes à sobrevivência humana. Segundo 

Cardoso, Dias, João, Sampaio e Santiago (2005), a participação em grupos de apoio 

contribui para o aumento da qualidade de vida, uma vez que proporciona aos idosos uma 

melhora significativa de sua saúde, resultando em uma melhor autoestima, autopercepção e 

autocuidado. 

Portanto, estudos associam uma boa qualidade de vida em idosos que mantêm vida 

social intensa, o que favorece o bem-estar físico e mental (Frutuoso, 1999). Assim, 

demonstra a importância do suporte social nas relações interpessoais com os idosos a 

influenciar ou otimizar recursos que minimizem dificuldades em função do 

envelhecimento. Ademais, este autor descreve a importância dos grupos de convivência 

como promotores da qualidade e da integralidade da assistência na perspectiva da saúde 

como um direito a cidadania e a satisfação do projeto com qualidade de vida. 

 

2.2 Grupos de Convivência em Idosos  

 

 Os idosos que frequentam um grupo de convivência vivenciam atividades lúdicas, 

socioeducativas e psicopedagógicas, como por exemplo: as rodas de cirandas, 

comemoração das datas festivas, dinâmicas de grupo, aprendizagem de trabalhos manuais, 

o resgate das músicas, danças folclóricas e culturais, corais, passeios, viagens e palestras 
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educativas. Essas atividades visam exercitar a memória, ajudar na saúde física, mental e no 

fortalecimento dos relacionamentos familiares e interpessoais.  

As expressões culturais vivenciadas pelos idosos, nos espaços proporcionados pelos 

grupos de convivência, possibilitam o encontro de gerações que facilitam as relações 

afetivas entre idosos e reconfigurações de papeis sociais. Sendo assim, o perfil do grupo 

determina seu objetivo (cunho religioso, social ou de saúde) e, além do mais, a cada dia os 

grupos se tornam especializados. Esses espaços contam com uma equipe que zela pelo 

cuidado físico e psicológico através do conhecimento interdisciplinar no suporte ao idoso. 

O histórico dos Grupos de Apoio em Idosos no Brasil surgiu na década de 70, no 

Serviço Social do Comércio (SESC), que iniciou um trabalho pioneiro. Desde então, foram 

surgindo vários grupos nas comunidades, igrejas, clubes, unidades básicas de saúde por 

meio das atividades socioeducativas, físicas de lazer e educacionais. Uma pesquisa 

realizada com grupos de idosos, em Minas Gerais, mostrou que os grupos de convivência 

podem ser instrumentos fundamentais para promoção à saúde e reabilitação dos idosos, 

gerando benefícios psicológicos, sociais e de saúde (Borges et al., 2008). 

Os idosos buscam os grupos de convivência por vários motivos, dentre eles: 

melhorar sua saúde por meio de exercícios físicos, e, por considerá-los como experiências 

de lazer, participam desse tipo de atividade para aumentar o processo de integração entre 

as pessoas, a participação social, a ampliação dos laços de amizade e a sociabilização. 

Através dos espaços coletivos, eles procuram a manutenção do equilíbrio biopsicossocial, 

melhoria da saúde em geral e da qualidade de vida, podendo gerar a consolidação de redes 

de suporte social (Gaspari & Schwartz, 2005; Gomes & Pinto, 2007; Souza & Garcia, 

2008). 

 A prática dos grupos de apoio aos idosos tem se difundido em todas as localidades 

do país e se constitui em uma das formas de integrar e socializar a pessoa idosa. A 
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frequência dos idosos nos grupos é de condição sine qua non, haja vista que o convívio 

social proporciona a manutenção e a ampliação do seu grupo de amizades, o que poderá 

transmitir mais segurança e suporte social. Nesse contexto, existe mais estreitamento e 

formação de vínculos afetivos entre os idosos e relacionamentos intergeracionais, 

consequentemente, mais possibilidade de expressão da sexualidade por parte de seus 

integrantes (Moura, Leite & Hildebrandt, 2008). O estudo de Capitanini (2000) mostra a 

relevância das redes de apoio social e dos relacionamentos para o funcionamento do bem-

estar físico e mental na velhice, fortalecimento dos laços familiares e interpessoais afetivos 

significativos e promoção do apoio social ao longo da vida; evitando o sentimento de 

solidão e de desesperança. 

No Brasil, a atenção primária é prioridade para o Sistema Único de Saúde (Brasil, 

1988). No entanto, a rede de saúde da atenção básica/saúde da família destinada à saúde do 

idoso ainda é precária. Vale ressaltar que as políticas públicas exercem um papel 

fundamental no que tange à promoção da qualidade de vida do idoso. Logo, a melhoria e a 

ampliação dos serviços voltados para esse segmento visam um lugar na sociedade com 

mais dignidade e menos sofrimento para a pessoa idosa. No que concerne à atuação da 

Psicologia, cujos estudos e intervenções referem-se ao campo de atuação da 

Psicogerontologia ou da Psicologia do Envelhecimento, tem se conquistado reflexões 

próprias, nas diferentes abordagens teóricas que colaboram para a construção da 

Gerontologia (Neri, 2006). 

As relações interpessoais constituem a vida social de todos os seres humanos e 

representam aprendizagens acerca de sentimentos e comportamentos. São notáveis os 

efeitos das relações sociais para saúde mental e física do ser humano. Tem-se na 

manutenção e no desenvolvimento de relações saudáveis com outras pessoas, fatores que 

proporcionam, dentre outros benefícios, o suporte social. É oportuno mencionar que esse 
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suporte pode ser representado pela assistência e companhia de amigos/as, família, 

companheiros/as, o que torna as pessoas mais seguras, confiantes, valorizadas e com 

sentimento de pertença e reconhecimento social (Antunes & Fontaine, 2005; Moya, 2007). 

 

2.3 Qualidade de Vida na Terceira Idade 

 

A qualidade de vida é o resultado das ações de eventos múltiplos e concomitantes 

que influenciam as adaptações das diversas fases da vida, dentre elas o envelhecimento 

(Neri, 2006). Para os idosos, a qualidade de vida pode estar associada à sensação do prazer 

e do bem-estar no desenvolvimento das atividades diárias básicas, de forma independente e 

adequada.  

Existem três amplos domínios das competências das atividades da vida diária 

(AVD) e esses se referem ao autocuidado, as atividades instrumentais da vida diária 

(AIVDS), que estão relacionadas à execução das tarefas complexas por meio de um viver 

ativo, e que se utiliza dos recursos do ambiente, às atividades avançadas de vida diária 

(AAVDS) como dirigir automóvel, tocar instrumento e etc. Por meio desses domínios que 

os idosos realizam atividades baseadas na capacidade funcional e podem contribuir para 

um viver com mais qualidade (Spirduoso & Cronin, 2001). 

Para o The WHOQOL Group (1995), qualidade de vida é “a percepção que o 

indivíduo tem de sua posição na vida dentro do contexto de sua cultura e do sistema de 

valores de onde vive em relação a seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações” 

(p. 1405). Assim, o conceito proposto The Whoqool Group demonstra a peculiaridade da 

importância da saúde física de uma pessoa, estado psicológico, nível de dependência, 

relações sociais, crenças, constituição de papeis sociais e interação com características do 

ambiente e do outro (The WHOQOOL Group, 1995; Paschoal, Jacob, & Livtoc, 2007). Tal 
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conceito é considerado central nas abordagens de pesquisas atuais, sendo, portanto, o 

principal parâmetro de estudo da temática, inclusive na presente pesquisa.  

Existem três aspectos implícitos sobre o construto qualidade de vida que são: (I) 

subjetividade, a maneira como o indivíduo interpreta e se vê no mundo; (II) 

multidimensionalidade, que valoriza aspectos físicos, psicológicos, sociais e espirituais; e 

(III) presença de dimensões positivas e negativas, uma vez que, para uma boa qualidade de 

vida é necessário que alguns elementos estejam presentes e outros ausentes (Fleck, 2008). 

Os indicadores de natureza subjetiva associam a qualidade de vida ao conceito de bem-

estar físico e psicológico. Por ser uma percepção subjetiva do indivíduo em relação à sua 

incapacidade, inclui as preocupações, as interações sociais, o nível de atividade ao longo 

da vida e a influência na qualidade de vida do indivíduo. Assim, ao perceber a qualidade de 

vida como bem-estar para a pessoa idosa, o sofrimento corresponde à ausência ou 

diminuição dessa qualidade (Fleck et al.,1999; Lara-Muñoz, León & Fuente 1995; Minayo, 

Hartz, & Buss, 2000; Orkley & Kuy Ken, 1994;). 

A teoria do envelhecimento bem sucedido com qualidade de vida de Rowen e 

Kahan (1997) seria mediante dois pontos de vista: não possuir predisposição genética a 

doenças e conservar as atividades produtivas e relações interpessoais. Há fatores do 

envelhecimento que influenciam na qualidade de vida, a exemplo da redução da 

adaptabilidade social ocasionada pela aposentadoria, perda do poder aquisitivo, isolamento 

devido à perda de familiares e redução do suporte social (Albuquerque, 2003). 

Refletir sobre uma boa qualidade de vida é uma questão existencial, pois vivê-la de 

maneira positiva envolve um projeto de vida de âmbito interdisciplinar. Assim, envelhecer 

bem significa estar satisfeito com sua vida atual e ter expectativa positiva em relação ao 

futuro. O bem-estar dessas pessoas também depende da qualidade do espaço onde elas 
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residem, do contato que elas têm com seus familiares e do lazer a que elas têm acesso 

(Almeida, 2012; Neri, 1993; Tomasini, 2008).  

É importante registrar que, dentre outras evidências, a capacidade de iniciar e 

manter contatos sociais mediados por fatores motivacionais e cognitivos influencia 

significativamente na percepção sobre a qualidade da vida diária. Segundo Litwin (2011), 

em um estudo realizado pelo Projeto Saúde e Envelhecimento entre os norte-americanos 

com idades entre 65 e 85 anos, percebeu-se que os indicadores da rede social incluíam uma 

variável estrutural social, tipo de rede social e uma série de indicadores de qualidade de 

relacionamento que apontavam laços positivos e negativos percebidos na família, amigos e 

cônjuge ou parceiro. Os resultados mostraram que a estrutura da rede social manteve uma 

associação com esse resultado, e a saúde mental parece ser mais importante do que a 

qualidade percebida dos laços como um indicador de sintomas depressivos.  

Lloblet, Ávila, Farrás e Canu (2011) citam estudos sobre a qualidade de vida nos 

quais constataram que na terceira idade há fatores muito importantes para determinar o 

grau de satisfação desse público, tais como: a saúde, a autonomia e os fatores psicológicos 

(solidão, personalidade, sentimentos de inutilidade que influem na percepção do bem-

estar), ambiente adequado (moradia, ambiente social e serviços), fatores sociais 

(isolamento social), a autoestima, dignidade, e ainda, a privação econômica.  

Johnson, Louhivuori, Stewart, Tolvanen, Ross e Era (2013) assinalam que a 

melhoria da qualidade de vida dos idosos tem sido por várias décadas uma área de foco 

internacional e de grande importância para compreender melhor os fatores que promovem 

a qualidade de vida dos idosos mais jovens e dos mais velhos. Vários fatores determinantes 

da qualidade de vida foram identificados, incluindo a vida social e comunitária, o 

ambiente, o estado clínico e de saúde, fatores socio-econômicos e demográficos. É 

interessante salientar que um grande número de pesquisas tem demonstrado que os vários 
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comportamentos de estilo de vida podem afetar a qualidade de vida em adultos mais 

velhos.  

 A interação entre suporte social e a qualidade de vida é significativa para promoção 

da saúde dos idosos, e os grupos de apoio são estratégias para alcançar o suporte social ao 

considerar que o desenvolvimento das práticas das atividades socioeducativas e físicas 

contribuem para um envelhecimento saudável. Mazo et al. (2008) e Toscano e Oliveira 

(2009) comparam a qualidade de vida em idosos com distintos níveis de atividade física. 

Como principais resultados obtiveram que idosos mais ativos apresentaram médias mais 

elevadas nos domínios psicológicos e físicos de qualidade de vida. No geral, os grupos de 

convivência representaram uma estratégia eficaz para a promoção de um estilo de vida 

ativo.  

Balduino e Jacopetti (2009), em um levantamento acerca da qualidade de vida de 

um grupo de idosos realizado pela Unidade de Saúde do município de Curitiba, utilizaram 

o instrumento WHOQOL-BREF. Nesse estudo constatou que participar dos mais variados 

grupos sociais atua como uma maneira de melhorar a qualidade de vida para os 

participantes do estudo. Os dados coletados nessa pesquisa corroboraram com os 

resultados de outros autores, tais como Galisteu, Facundim, Ribeiro e Soler (2006) que 

também obtiveram uma avaliação da Qualidade de Vida (QV) satisfatória. Esses estudos 

caracterizaram os idosos que são sócios de um clube da terceira idade de Nova Granada 

(SP) e avaliaram sua qualidade de vida segundo a escala proposta por Flanagan. Na 

amostra predominaram as mulheres, viúvas, aposentadas, sem atividade ocupacional 

remunerada. A avaliação da QV foi satisfatória ao item com maior pontuação na dimensão 

recreação, e escore mais baixo na dimensão desenvolvimento pessoal e realização.  

Serbim e Figueiredo (2011) estudaram a qualidade de vida de idosos participantes 

de um grupo de convivência do Rio Grande do Sul. Com isso, observaram que é 
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importante o comprometimento com a qualidade de vida para os idosos e a necessidade das 

intervenções e estratégias com foco na saúde. Barricelli, Sakumoto, Silva e Araújo (2012) 

correlacionaram as variáveis: envelhecimento, qualidade de vida e religiosidade em um 

grupo de idosos do Estado de São Paulo. Obteve-se como resultado que a religiosidade e a 

qualidade de vida proporcionam amparo e segurança para o idoso lidar com o isolamento, 

dependência, solidão e ansiedade.  

Estima-se que a contribuição das condições sociodemográficas na percepção de 

qualidade de vida em idosos participantes dos grupos de convivência serve para minimizar 

os efeitos negativos do processo de envelhecimento, ajudando na inserção social do idoso. 

Como nos demais estudos, a qualidade de vida apresentou-se boa ou muito boa, mas a 

idade avançada mostrou-se estatisticamente associada à pior percepção de qualidade de 

vida no domínio físico (Pereira, Ivarez, & Traebert, 2011). 

Sendo assim, perdas do envelhecimento podem ser compensadas através dos fatores 

protetores, como relacionamentos sociais em ambientes propícios, com melhores 

condições para o idoso viver e com mais qualidade de vida. Considerando essa importância 

diferencial, no próximo tópico será abordado o suporte social, enquanto fator promotor da 

saúde, na medida em que as pessoas sentem a relevância das redes sociais na terceira 

idade.  

 

2.4 Suporte Social em Idosos 

 

O suporte social é também entendido como a informação pela qual o sujeito é 

conduzido a acreditar que ele é cuidado, amado, estimado e membro de um compromisso 

de rede de obrigações mútuas (Cobb, 1976). Este suporte também pode ser visto como um 

processo de interação de pessoas ou grupos, podendo ser laços de amizade ou informação, 
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contribuindo para manutenção da saúde e do bem-estar (Cohen, Underwood, & Gottlieb, 

2000; Pietrukowicz, 2001). 

 Existem evidências de que as relações de suporte entre as pessoas protegem o 

indivíduo contra os perigos à saúde e dos eventos estressantes da vida, por isso, cabe 

enfrentá-las de forma mais adequada (Uchino, Cacioppo, & Kiecolt-Glaser, 1996). Assim, 

indivíduos diante de uma situação estressante que percebem alto nível de suporte social 

podem vivenciar menor estresse (Straub, 2005). Os princípios norteadores da teoria de 

suporte social baseiam-se na manutenção da saúde e na prevenção de doenças como forma 

de facilitar a convalescença, dessa forma, exerce um efeito direto sobre o sistema 

imunológico (Pietrukowicz, 2001; Valla, Guimarães, & Lac, 2006), age, também, como 

eliminador de sintomas e aumenta a capacidade das pessoas lidarem com o estresse. 

Algumas pesquisas relacionam estresse e carência de suporte social, por exemplo: na 

doença coronariana (Abreu-Rodrigues & Seidl, 2008), no câncer (Hoffmann, Muller & 

Rubin, 2006; 2006), no diabetes (Gomes Villas Boas et. al. 2012; Nunes, 2005; Toljamo, 

Hentinen, 2001), psicopatologias diversas (Kessler et al. 1985) e a AIDS (Lubben, 1988; 

Giovelli, 2009). 

 O apoio social constitui-se de um recurso essencial para quem sofre de uma doença 

crônica, interfere nas condições favoráveis da doença, na proteção das suas consequências 

e situações estressantes. Vários estudos relatam essa relação do suporte social como 

recurso imprescindível na sua adaptação, capacidade e competência de enfrentar os novos 

desafios perante situações de crise, aumentando a sua autoestima, autoeficiência, 

autonomia e amenizando o impacto das doenças (Bolger & Amarel, 2007; Levy, 1983; 

Pedroso & Sbasdelloto, 2008). Ele tem sido fortemente correlacionado com o menor índice 

de morbidade e mortalidade. Logo, uma questão imprescindível refere-se aos mecanismos 

fisiológicos pelos quais os idosos suportam influências de tais parâmetros de saúde. 
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Uchino (2006) fez uma revisão e encontrou evidências que correlacionam o apoio social às 

mudanças cardiovasculares, neuroendócrina e função imunológica, que podem conferir 

menor risco para a doença.  

Para Ribeiro (1999), o suporte social é multidimensional. Sendo assim, os diversos 

aspectos desse suporte tendem a ter um impacto diferenciado no indivíduo e no grupo. 

Outrossim, constata-se que ele pode ser concebido como assistência, conforto e informação 

que o indivíduo recebe através de conexões formais e informais, considerado como um dos 

fatores na melhoria da qualidade de vida e longevidade das pessoas.  

A definição conceitual do suporte social envolve dois aspectos: estruturais ou 

funcionais. Os primeiros são relacionados à presença de suporte social independente da 

ocorrência de eventos estressores, enfatiza o número das pessoas que integram a rede 

social de apoio. Por outro lado, os aspectos funcionais referem-se à disponibilidade e à 

modalidade de apoio recebido desde o nível de satisfação em relação às situações e 

contextos estressores específicos (Seidl & Tróccoli, 2006). 

 O suporte social pode ser classificado em três dimensões fundamentais ou 

estruturas funcionais: apoio emocional, instrumental e informativo (Barrón, 1996). O apoio 

emocional relaciona sentimento de estima, afeto, confiança e todos os tipos de apoio; é um 

fator imprescindível na manutenção da saúde e bem-estar do indivíduo, visto que as 

expressões de afeto e carinho podem ter efeitos benéficos sobre qualquer tipo de fator 

estressante. Já o apoio instrumental (ou tangível) refere-se à prestação de ajuda material e 

para ser efetivo tem que está estreitamente relacionado com o fator estressante. Quanto ao 

apoio informativo, é refletido na prestação de conselhos e sugestões que podem influenciar 

nas condutas relacionadas à saúde das pessoas. Contudo, o apoio informativo se refere à 

informação de pessoas com quem se mantém vínculos estreitos. 
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O apoio social como um processo ativo e recíproco é caracterizado por contatos 

regulares com efeitos positivos no comportamento das pessoas, tanto para quem recebe 

como para quem oferece o apoio. Ancorado nos vínculos sociais e laços de solidariedade, 

seus efeitos trariam ao sentimento e à percepção de estima, pertencimento a uma rede 

social com direitos e deveres comuns (Seidl & Tróccoli, 2006; Valla, 1998). 

No processo do envelhecer, o suporte social atua na adaptação dos idosos com 

vulnerabilidades físicas e sociais, pois existe uma seleção de parceiros emocionalmente 

significativos e que acarretam bem-estar psicológico. É necessário levar em consideração 

as dificuldades das pessoas idosas no estabelecimento de novos relacionamentos e o modo 

como se sentem quando têm de se juntar a outros com os quais não se identificam (Cordo, 

2001). Estudos atuais apontam que a capacidade de interagir socialmente é fundamental 

para o idoso, a fim de que esse possa conquistar e manter apoio social e garantir uma vida 

saudável, evitando o isolamento e anonimato típico dessa faixa etária (House, Robbins & 

Metzner, 1998; Martins, 2005; Ramos, 2002). 

 Existe uma relação direta entre qualidade de vida, relacionamentos sociais, 

capacidade funcional e relação inversa com a depressão (Fleck et al., 2002; Xavier et al. 

2001). No estudo de Chi e Chou (2001), o suporte social é visto como protetor dos 

impactos dos estresses diários na população idosa e a falta do suporte social pode 

desencadear a depressão. Todavia, a noção ou percepção de suporte social precário 

também pode levar a efeitos negativos na capacidade cognitiva, além de sintomas 

depressivos, sendo visto como amortecedor de doença física e mental (Alburquerque, 

2003; Lunsky, 2008; Ramos, 2002).  

Paul (1997) relata que a questão das redes sociais de apoio começou a surgir pelo 

fato de terem um papel positivo referente às situações de estresse que o idoso enfrenta. 

Segundo argumentos dessa mesma autora, as redes sociais de apoio a idosos podem ser 
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divididas em dois grupos importantes: redes de apoio formal e redes de apoio informal. 

Tem-se, no apoio desenvolvido por essas redes, uma série de benefícios para o idoso, 

principalmente na forma de apoio psicológico que está ligado à satisfação de vida e ao 

bem-estar psíquico, e no apoio instrumental, que tem a ver com a ajuda física em situações 

de diminuição das capacidades funcionais dos idosos e perda da autonomia física, podendo 

essa ser de origem temporária ou permanente. Verifica-se que no grupo formado pelas 

redes de apoio formal, incluem-se os serviços estatais de segurança social e os organizados 

pelo poder local em nível de assistência, com a finalidade de servir a população idosa; é o 

caso dos lares, serviços de apoio domiciliário, centros dia ou centros de apoio (Grupos de 

Convivência). 

Sluzki (1997) destaca que a rede social na velhice pode ser avaliada de acordo com 

suas características estruturais e em função dos vínculos e das atribuições de cada vínculo, 

incluindo todos os indivíduos com quem uma pessoa possa interagir. Ainda segundo o 

mesmo, a forma como as relações sociais estruturam os comportamentos cotidianos e 

como são mobilizadas em cada circunstância específica, caracteriza a integração social da 

pessoa.  A rede social na velhice se reduz por morte, migração ou enfraquecimento de seus 

membros. Logo, as oportunidades e a motivação para renová-la diminuem 

progressivamente e os processos de manutenção da rede se tornam mais difíceis.   À 

medida que o idoso envelhece, a rede social pessoal sofre perdas simultaneamente, e as 

oportunidades de substituição das perdas se reduzem drasticamente, uma vez que os 

amigos idosos falecem ou há menos ocasiões sociais para fazer novas relações. 

No contexto das atividades desenvolvidas pelos Grupos de Apoio ou de 

Convivência, o idoso tem a possibilidade de encontrar estímulo para uma vida social sadia, 

desenvolver sua cultura e ter momentos de lazer, melhorando, assim, sua autoestima e a 

aceitação na sociedade. Nestes também são propostas metas de desenvolvimento e 
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oferecem subsídios para o autoconhecimento. Assim, os clubes atraem seus participantes 

pela proposta da ocupação do tempo livre com atividades de lazer, em diferentes campos 

de interesse, como por exemplo, cultural, intelectual, físico, manual e artístico. 

Os grupos de convivência têm a pretensão de promover a sociabilidade dos 

participantes, contribuindo para o envelhecimento ativo e saudável das pessoas idosas, 

permitindo o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, experiências e 

reconhecimento da voz ativa do sujeito, prevenindo, dessa forma, situações de isolamento 

e asilamento. Nesses espaços são desenvolvidas atividades educativas, culturais, 

socioeducativas, de lazer e de organização, com o intuito maior de ampliar a defesa dos 

direitos. Vale ressaltar ainda que o envolvimento com as atividades e com os integrantes 

do grupo se refletem diretamente na melhoria da qualidade de vida, bem como no exercício 

da cidadania, a participação social e a autonomia da pessoa idosa. 

 É possível verificar que as práticas sociais desenvolvidas em grupo contribuem 

para que os idosos exerçam seu papel de cidadania e possam aperfeiçoar suas 

potencialidades. Em relação à qualidade de vida, ela tem sido associada à prática de 

exercícios físicos sobre imagem corporal. No estudo de Wichmann, Couto, Areosa, 

Coutinho e Montañés (2013) buscou-se conhecer a representação da população idosa da 

Espanha e do Brasil no que tange ao grau de satisfação e aos benefícios obtidos na 

melhoria da saúde na participação dos idosos e convivência em grupos de apoio. Observa-

se que as relações sociais proporcionam um suporte social, que pode ser definido em 

suporte emocional, instrumental ou informacional, favorecem a melhora da saúde mental e 

física. 

Além desses, Almeida, Madeiral, Arantesi e Alencar (2011), Miranda e Banhato 

(2008) e Vieira et al. (2012) investigaram os possíveis efeitos da participação de idosos em 

grupos de convivência e avaliaram, através de um estudo comparativo, o que se refere à 
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qualidade de vida. Esses autores também realizaram pesquisas comparativas e descritivas 

entres idosos integrantes e não integrantes de grupos de convivência. Os idosos que 

participam ativamente de algum grupo têm uma melhor qualidade de vida com menor 

ocorrência de depressão e demonstraram uma visão positiva sobre a vida, quando 

comparados aos que não participam regularmente de nenhuma atividade de grupo. Esses 

artigos foram os que mais se aproximaram da proposta deste presente estudo, ao comparar 

os idosos que fazem parte de grupos de convivência e os que não fazem.  

Entende-se, então, que o suporte social possibilita ao idoso construir novos laços de 

relação, torna-lhe resiliente às situações difíceis e desperta o prazer de compartilhar e 

aprender a conhecer o seu processo de envelhecer. Tendo em vista esse fato, o suporte 

social, enquanto promotor da saúde para o idoso, parece ser capaz de influenciar ou 

otimizar recursos que minimizem dificuldades em função do envelhecimento com 

qualidade de vida. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1Geral: 

 Analisar a Qualidade de Vida e Suporte Social de idosos que participam e os que 

não participam de Grupos de Convivência da Terceira Idade. 

 

3.2 Específicos: 

 Delinear o perfil sociodemográfico dos idosos participantes e dos não integrantes 

dos grupos de convivência; 

 Identificar os domínios da qualidade de vida e as características do apoio social que 

prevalecem nos idosos pertencentes e nos não integrantes de grupos de 

convivência; 

 Comparar o nível de qualidade de vida e o nível de suporte social dos idosos 

integrantes do grupo de convivência em relação aos idosos não participantes dos 

grupos;  
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4 MÉTODO 

 

4.1 Participantes  

 

A natureza da amostra do estudo foi não probabilística e por conveniência, 

representada pelos grupos de convivência de idosos em 50,8% (n = 151) e 49,2% (n = 146) 

de idosos que não frequentam grupos, no ano de 2014, em Aracaju/SE. A distribuição por 

grupos de convivência foi selecionada de acordo com o segmento social frequentado pelos 

idosos: 15,2% (n = 45) de grupo religioso, 11,4% (n = 34) de grupo saúde e 24,2% (n = 72) 

correspondem ao grupo de convivência social. No que tange à dinâmica do grupo de 

convivência, os idosos participantes frequentam no mínimo duas vezes os encontros 

semanais onde realizam as atividades lúdicas, de lazer, de saúde e terapia ocupacional 

proporcionadas nos espaços e possuem uma frequência assídua de no mínimo duas vezes 

por semana.  Para cada idoso pertencente ao grupo de convivência foi convidado, mediante 

visita à residência, um vizinho que morasse na mesma rua em que o idoso participante, 

mas que não frequentava o grupo. 

No tocante aos critérios de inclusão, buscou-se compor a amostra com pessoas 

idosas (> 60 anos), seguindo o critério do Estatuto do Idoso, sendo estes, homens e 

mulheres, participantes dos grupos de convivência há um ano ou mais. Além disso, o outro 

grupo participante da pesquisa é composto por idosos lúcidos que não frequentam grupos 

de convivência pertencentes aos principais bairros da cidade de Aracaju/SE, que residem 

na mesma rua e tem idades próximas dos idosos no Grupo de Convivência. 
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4.2 Procedimentos 

 

Para efetivação da pesquisa, entrou-se em contato com gestores do grupo de 

convivência para participar do grupo, no caso do grupo de vizinhos, foi solicitado à 

autorização pelo próprio idoso. Com a autorização em mãos, realizou-se o procedimento de 

coleta de informações, que se desenvolveu com a aplicação dos instrumentos nos espaços 

aos quais os idosos estavam vinculados, de forma individual e mediante seu próprio 

consentimento para pesquisa 

Quanto aos idosos não participantes dos grupos, eles foram abordados 

individualmente em suas casas e convidados para participarem da pesquisa. Os dados 

foram coletados em dois momentos: o primeiro, através do questionário sociodemográfico, 

o segundo momento foi a utilização das escalas. Os instrumentos foram lidos pela 

pesquisadora, que também registrava as respostas. Cada aplicação de escala teve duração 

de aproximadamente sessenta minutos. 

 

4.3 Instrumentos  

 

 Foram usados dois instrumentos de medida. Primeiro, o questionário 

sociodemográfico levantou as seguintes variáveis: sexo, idade, estado civil, escolaridade, 

renda, profissão e percepção de saúde. Em seguida, foram aplicados instrumentos de 

avaliação, de acordo com a ordem apresentada aos participantes: 

 

1) Escala de qualidade de vida World Health Organization Quality of Life para idosos 

(WHOQOL-OLD), validada para o Brasil por Fleck, Chachamovich &  Trentini 

(2006) constituído de 24 itens da escala tipo Likert.  
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O instrumento permite a avaliação do impacto da prestação do serviço e de 

diferentes estruturas de atendimento social e de saúde sobre a qualidade de vida de idosos; 

os 24 itens estão divididos em seis facetas: (1) Funcionamento dos sentidos; (2) 

Autonomia; (3) Atividades passadas, presentes e futuras; (4) Participação social; (5) Morte 

e morrer; (6) Intimidade. Cada faceta é constituída por quatro itens com cinco 

possibilidades de respostas, dispostas em uma escala do tipo Likert (Fleck et al., 2006).  

Os escores dessas seis facetas ou os valores dos 24 itens do módulo 

WHOQOLOLD podem ser combinados para produzir um escore geral (global) para a 

qualidade de vida em adultos idosos, denotado como o “escore total” do módulo 

WHOQOL-OLD (Fleck, Chachamovich, & Trentini, 2006). 

 

2) Escala de Suporte Social Reduzida-SSQ6 - validada para o Brasil por Matsukura, 

Marturano e Oishi (2002). 

 

A SSQ-6 inclui seis questões que permitem avaliar duas dimensões de apoio social 

percebido: o número de pessoas disponíveis para darem apoio (SSQ-N) e a satisfação com 

esse apoio (SSQ-S). Em cada questão pede-se a indicação do número de fontes de suporte 

social percebido (podendo-se obter um número mínimo de 0 – correspondente a nenhum - 

e máximo de nove) e seguidamente a avaliação da satisfação com esse suporte, podendo 

variar em seis pontos de uma escala tipo Likert (de “Muito Satisfeito” a “Muito 

Insatisfeito”). A versão portuguesa revelou índices de consistência interna muito 

satisfatórios (α=.90)  para a dimensão número de pessoas  (SSQ6N) e para a dimensão 

satisfação de pessoas (SSQ-6S). Foram encontradas correlações positivas entre as duas 

dimensões do SSQ6 com variáveis de bem-estar psicológico, em especial com as relações 
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positivas com os outros, o desenvolvimento pessoal e a aceitação de si próprio (Pinheiro & 

Ferreira, 2001; Sarason, Sarason, Sheari, & Pierce, 1987). 

  

4.4 Aspectos Éticos 

 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos da 

Universidade Federal de Sergipe (nº do CAAE: 36922414.0.0000.5546). A identidade e os 

direitos dos participantes desta pesquisa foram preservados, atendendo a Resolução nº 466-

2012, do Conselho Nacional de Saúde do Ministério de Saúde - Brasília – DF. Os 

participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e foram 

informados do objetivo da pesquisa e seus direitos, referentes à confiabilidade da 

preservação da identidade dos envolvidos, com garantia de recusa a qualquer momento, 

sem sofrer qualquer dano.  

 

4.5 Análise dos Dados  

 

Os dados foram armazenados e analisados com o auxílio do software SPSS 

(Statistical Package for Social Science, versão 19). Preliminarmente foram realizadas as 

análises estatísticas e descritivas [desvio padrão (D.P.), frequência percentual e média (M)] 

das características sociodemográficas. As análises das escalas foram feitas de acordo com 

o protocolo de cada instrumento. 

A análise estatística inferencial foi realizada com os testes t de Student e  Qui-

Quadrado (X²) para avaliar as relações entre as variáveis independentes 

(sociodemográficas e grupo amostral) e a Qualidade de Vida. Para a análise da relação 
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entre qualidade de vida e suporte social, executou-se o teste de correlação de Pearson. O 

nível de significância adotado foi de p < 0,05. 
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  5 RESULTADOS 

 

 

Nesta seção, incialmente são apresentados os dados sociodemográficos dos grupos 

de convivência (GC) e dos idosos não participantes desses grupos (GN). Sequencialmente, 

serão apresentados os resultados da comparação entre os grupos de convivência e não 

participantes de grupos na aplicação das escalas WHOQOL e SSQ-6.  

A amostra foi composta por 297 idosos, sendo 50,8% (n = 151) 

pertencentes do GC  e 49,2% (n = 146) do GN. A idade dos participantes variou de 60 a 

100 anos, com média em 70,6 anos [Desvio Padrão (D.P) = 7,52], sendo que os grupos não 

se diferenciaram quanto à idade nos resultados encontrados [t(295) = -1,247; p = 0,213]. A 

média de idade para o GC foi de 71,2 [Desvio Padrão (D.P) = 7,41], com mínimo de 60 

anos e máximo de 100 anos. No GN a idade média foi de 70,1 anos [Desvio Padrão (D.P) 

= 7,61], o mínimo foi de 60 anos e máximo de 95 anos. 

Na distribuição por sexo, a amostra total contou com 33,0% (n = 98) de indivíduos 

do sexo masculino e 67,0% (n = 199) do sexo feminino, demonstrando que na totalidade 

houve o predomínio das mulheres sobre os homens. Ao se avaliar por grupo, no GC 33,1% 

(n = 50) são do sexo masculino e 66,9% (n = 101) do sexo feminino.  Já no GN 32,9% (n = 

48) dos idosos são do sexo masculino e 67,1 % (n = 98) do sexo feminino. Comparando-se 

a proporção por sexo entre os grupos, não foi detectada significância estatística (X² = 

0,002; p = 0,996) (Tabela 1). 

Quanto à religião, 61,3 % são católicos (n = 182), 26,3% são protestantes (n = 78) e 

12,5 % são ateus, espíritas e outros (n = 37). Para a variável religião GC, 61,3 % são 

católicos (n = 93), 21,2% são protestantes (n = 32) e 17,2% são ateus, espiritas e outros (n 

= 26). Para o GN no que se refere à religião, 61 % são católicos (n = 89), 31,5 % são 

protestantes (n = 46) e 7,5% pertencem à religião espirita, ateu e outras (n = 11). Os 
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resultados do teste Qui-Quadrado (X²) demonstraram presença de significância estatística 

(X² = 8,600; p = 0,014) (Tabela 1).  

Na variável estado civil, 39,4% são casados (n = 117), 18,2% solteiros (n = 54), 

32,7% viúvos (n = 97) e 9,8% separados (n = 29). Quanto ao estado civil no GC, 29,1% 

são casados (n = 44), 13,9% solteiros (n = 21), 46,4% viúvos (n = 70) e 10,6% separados 

(n = 16). Com relação à situação conjugal dos idosos do GN, 50% (n = 73) são casados, 

22,6% solteiros (n = 33), 18,5 % viúvos (n = 27) e 8,9 % são separados (n = 13). Em 

relação ao teste de homogeneidade (X² = 29,151), houve presença de significância 

estatística, demonstrando que no GC existe a presença marcante de viúvos, e no GN a 

maior parte é de casados (Tabela 1).  

 

Tabela 1  

Descrição do Perfil dos Grupos de Convivência e Não Participantes de Grupos. 

Variáveis 

Grupo 

GC (n = 151) GN (n = 146) 

F%(n)  F% (n)  X² p-valor  

Sexo 
Feminino 66,9(101)  32,9(48)  

0,002 0,996  
Masculino 31,1(50)  67,1(98)  

Religião 

Católicos 61,3(93)  61(89)  

8,600  0,014*  
Protestantes 21,2(32)  31,5(46)  

Ateus, espiritas 

e outros. 
17,2(26)  7,5(11) 

 

Estado Civil 

Casados   29,1(44)       50(73)  

  13,530 0,000*  
Não casados, 

solteiros, viúvos 

e separados. 

70,9 (107)       50(73) 
 

Nota. GC = Grupo de Convivência; GN = Grupo de Idosos não participantes dos grupos de convivência.  

 

No tocante a escolaridade, 22,9% (n = 68) são analfabetos, apenas leem ou 

escrevem, 30,6% (n = 91) sabem ler e escrever, 18,5% (n = 55) possuem o ensino 

fundamental incompleto e 27,8% (n = 83) o fundamental completo. Quanto à escolaridade 

do GC, 29,1% (n = 44) são analfabetos, apenas leem ou escrevem, 29,8% (n = 45) sabem 

ler e escrever, 19,2% (n = 29) possuem apenas o ensino fundamental incompleto e 21,9% 
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(n = 33) o ensino fundamental completo. Com relação à escolaridade no GN, 16,4% (n = 

24) compreende aos idosos analfabetos, que apenas leem ou escrevem, 31,5% (n = 46) 

sabem ler e escrevem, 17,8 % (n = 26)  possuem o ensino fundamental incompleto e 34,2% 

(n = 50) o ensino fundamental completo. O teste Qui-Quadrado denotou presença de 

significância estatística (X² = 9,457; p = 0,024).  

Com referência à variável possuir alguma doença crônica, 28,6% dos idosos (n = 

85) responderam que não apresentam, enquanto 71,4% dos idosos (n = 212) citaram que 

possuem doença crônica, não havendo diferença entre o GC e o GN (X² = 1,510; p = 

0,219). No que se refere ao uso de medicação controlada, 22,6 % não fazem uso de 

medicamento (n = 67) e 77,4% dos idosos necessitam de medicação para auxiliar na 

condição de saúde (n = 230). O teste de Qui-Quadrado da variável uso de medicação 

controlada resultou em ausência de significância estatística na comparação entre os grupos 

(X² = 0,000; p = 0,986). 

Em relação ao histórico familiar, 10,8% (n = 32) dos idosos não possuem família e 

89,2% (n = 265) possuem vínculo familiar. Verificou-se que quanto ao suporte familiar do 

GC, 13,9% (n = 21) não possuíam família. Quando questionados sobre ter vínculo familiar, 

86,1% (n = 130) dos idosos responderam que possuíam família, enquanto 13,9% (n = 21) 

disseram não ter vínculo familiar. Com o GN, quando questionados sobre vínculo familiar, 

92,5% (n = 135) possuem família e 7,5% (n = 11) relataram não ter familiares. O teste Qui-

Quadrado (X² = 3,136; p = 0,077) não apresentou significância estatística para essa 

associação. 

Quando questionados se recebiam visitas domiciliares de seus familiares, 14,5% (n 

= 43) deles não recebem, enquanto que 85,5% (n = 254) responderam que recebem visitas 

com frequência em sua residência. Ademais, 81,5% (n = 135) responderam que recebiam 

com frequência visitas em casa e 18,5% (n = 27) não recebiam visitas em sua residência. O 
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resultado do Qui-Quadrado resultou em ausência de significância estatística (X² = 3,379; p 

= 0,053) na comparação entre os grupos.  

  Em resumo, as variáveis: sexo, idade, possuir doença crônica, medicação 

controlada e receber visitas não denotaram significância estatística na comparação entre os 

grupos. No entanto, as variáveis: religião, situação conjugal e escolaridade apresentaram 

resultados significativos na comparação dos perfis. Houve mais protestantes, mais casados 

e mais idosos com ensino fundamental completo no GN em comparação ao GC, que teve 

mais espíritas e ateus, mais viúvos e mais idosos analfabetos. 

No que se refere à Qualidade de Vida e suas dimensões, o resultado da análise 

estatística apresentou valores significativos na comparação entre os dois grupos de idosos 

(Tabela 2). As dimensões que apresentaram diferenças estatísticas foram: Autonomia, 

Atividades, Participação e escore Total.  

 

Tabela 2 

Escores Global e das Facetas do WHOQOL-OLD e da SSQ-6 entre os Grupos de 

Convivência (GC) e os Idosos Não Participantes desses Grupos (GN). 

Dimensões 
GC GN 

t (p – valor) 
Média (D.P) Média (D.P) 

Autonomia¹ 13,0 (3,06) 11,8 (3,04) -3,454 (0,001) 

Atividades¹ 15,1(2,89) 13,8 (2,66) -4,194 (0,000) 

Participação¹ 15,8 (2,59) 14,2 (2,87) -5,101(0,000) 

Sensório¹ 12,1 (2,58) 12,0 (2,78) -0,616 (0,530) 

Morte¹ 12,2 (4,90) 11,7 (4,76) -0,803 (0,422) 

Intimidade¹ 14,6 (3,69) 14,0 (3,05) -1,453 (0,146) 

Escore Total¹ 83,1 (10,49) 77,7 (9,98) -4,558 (0,000) 

SSQ² 21,2 (13,84) 22,9 (14,08)  1,035 (0,301) 
Notas. ¹ Escala de Qualidade de Vida; ² Escala de Suporte Social; Em negrito variáveis com diferença 

estatisticamente significativa. 

 

Na dimensão Autonomia a média no GC foi 13,0 pontos (D.P.=3,06), enquanto que 

a média no GN  foi de 11,8 pontos (D.P.= 3,04) (t = -3,454; p < 0,001). Já na dimensão 

Atividades Presentes, Passadas e Futuras observou-se que a média no GC foi 15,1 (D.P. = 
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2,89), ao passo que a média no GN foi de 13,8 pontos (D.P.= 2,66) (t = -4,194; p < 0,001). 

Quando avaliada a dimensão Participação Social, viu-se também que a média no GC foi 

maior, em 15,8 pontos (D.P. = 2,59), enquanto que a média no GN ficou em 14,2 pontos 

(D.P.=2,87) (t = -5,101; p < 0,001). Por fim, no escore total da WHOQOL-OLD a média 

no GC foi 83,1 (D.P.=10,49), enquanto que a média no GN foi 77,7 (D.P.=9,98), com 

significância estatística quanto à diferença (t = -4,558; p < 0,001). 

A análise do SSQ-6 apresentou média ligeiramente superior no GN (M = 22,97; 

D.P. = 14,08) em relação ao GC (M = 21,29; D.P. = 13,84), porém, não houve 

significância estatística (t = 1,035; p = 0,301); ou seja, o suporte social não diferiu entre os 

grupos. 

Enfim, ao se executar a correção entre as dimensões e escore global da qualidade de 

vida versus o escore de suporte social, constatou-se que não houve significância estatística 

em nenhum dos cruzamentos. A seguir estão descritos os valores de correlação e a 

significância obtida:  

 Suporte social versus Funcionamento sensório-motor: r = -0,112 (p = 0,055) 

 Suporte social versus Autonomia: r = 0,042 (p = 0,467)  

 Suporte social versus Atividades: r = 0,031 (p = 0,592)  

 Suporte social versus Participação: r = 0,016 (p = 0,788)  

 Suporte social versus Morte: r = -0,084 (p = 0,148)  

 Suporte social versus Intimidade: r = 0,048 (p = 0,409)  

 Suporte social versus Escore Global: r = 0,009 (p = 0,873)  
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6 DISCUSSÃO 

 

 

O presente estudo teve como escopo investigar a relação entre Qualidade de Vida e 

Suporte Social em idosos que participam (GC) e aqueles que não participam de Grupos de 

Convivência (GN) em Aracaju-SE. Para compreender esta análise faz-se necessário citar os 

eixos construídos a partir dos resultados, tendo sido separados como: perfil de amostra por 

grupo segundo aspectos sociodemográficos e de saúde dos idosos, e, em seguida, as 

análises descritivas e inferenciais das escalas WHOQOL-OLD e SSQ-6. 

 

6.1 Perfil dos grupos 

 

A amostra foi composta predominantemente por mulheres. Nos estudos 

epidemiológicos (Berquó, 1996; Silva, Bessa, & Oliveira, 2004), explica-se esse achado a 

partir do que se denomina como fenômeno de “Feminização da Velhice”. Desde 1950, as 

mulheres apresentam maior esperança de vida, revelando a existência de 55% de mulheres 

idosas no Brasil. No ano de 2000, existiam 100 mulheres idosas para cada 81 homens 

idosos; estima-se que no ano 2050 essa proporção seja de 100 idosas para 76 idosos, essa 

discrepância tende a se manter crescente.  

As mulheres possuem maior longevidade e apresentam também maior frequência 

nos programas de saúde e apoio na velhice quando comparadas aos homens, corroborando 

dados evidenciados na amostra, fato que contribui para o aumento da qualidade de vida 

(Carvalho & Wong, 2008; Dennerstem, Wood &  Westmore, 1995; Ferreira, 2012; Lima & 

Bueno, 2009).         
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Quanto à idade, o estudo revelou que os participantes tinham idades que variaram 

de 60 a 100 anos, com média em 70,6 anos, o que os situam na fase denominada como 

“idoso jovem”. No fator idade, Schaie e Willis (1996), Papalia et al. (2006) e Gois et al. 

(2009) descrevem características relacionadas a idade dos idosos jovens como vigorosos e 

ativos, e idosos velhos como frágeis e dependentes.  

Em relação ao quadro clínico de saúde dos idosos, viu-se que entre os idosos do GC 

e também entre os idosos do GN, a maioria se considerou saudável, embora apresente 

alguma doença crônica e faça uso de medicação controlada. Tais resultados ratificam os 

estudos de Ferreira, Cunha e Menut (2009), Cardoso, Mazo, Salin, e Santos (2008), 

Camarano (2004) e Rabelo, Lima, Freitas e Santos (2010), que relatam percepção positiva 

da saúde em meio ao controle das doenças crônicas. Além disso, percebe-se que despertam 

mecanismos compensatórios no sentido de lidar com estas perdas do envelhecimento tais 

como: sociais, físicas e emocionais.  

Com base no Relatório de Síntese de Saúde dos Idosos no Brasil que traçou o perfil 

de saúde dos idosos brasileiros, 77,4% possuem doenças crônicas e enquanto 45,5% 

declaram bom estado de saúde, 12,6% se autodeclaram ruins, pois se situam na maior 

vulnerabilidade de faixas de 75 anos e menores condições socioeconômicas (IBGE, 2010).  

Dessa forma, compreende-se que o fato de ser idoso não implica em adoecimento, mas está 

relacionado à capacidade do indivíduo superar as necessidades do cotidiano, tais como: 

motivação física e psicológica, capacidade para alcançar objetivos pessoais e familiares, 

incluindo a adoção de comportamentos preventivos para o processo de envelhecimento 

saudável (Camarano, 2004; Cupertino, Rosa, & Ribeiro, 2007). 

Py (2006) e Ramos (2002) discutem sobre a presença de relacionamentos 

intergeracionais na convivência familiar, arranjos de convivência com filhos, netos que 

podem significar trocas de experiências e conhecimentos partilhados; outro importante 
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fator é a questão da expectativa de retribuição do suporte social no caso do idoso como 

provedor familiar no que se refere à questão financeira. A presença da família age como 

principal fonte de suporte social na aceitação do processo do envelhecimento. Ela auxilia 

na motivação para participação nas atividades cotidianas, assim como na melhoria da 

autoestima (Araújo, Santana, & Coutinho, 2006; Larousse, 2003). Para Moragas (1997) e 

Dias (2012), a família atua como base de preparação para relações interpessoais, então, os 

idosos podem buscar o GC, pois, em decorrência do ciclo de vida, perderam o vínculo 

afetivo significativo. 

Em relação à situação conjugal, a maioria dos idosos corresponde aos não casados, 

solteiros, viúvos e separados. Entretanto, no GC existem mais viúvos. Uma justificativa 

para isso seria a busca por apoio nesses espaços, pois nos grupos é possível compartilhar 

preocupações, buscar companhia para amparar seus sentimentos de solidão e ampliar as 

redes sociais de apoio. Já no GN, houve mais casados, fato que corrobora com os estudos 

de Ferreira (2012) e Santos (2006).  

No que se refere a variável escolaridade, viu-se a predominância de não-

alfabetizados nos idosos do GC. Tal dado pode ser explicado em decorrência da 

dificuldade de acesso ao processo de escolarização. Além disso, dados do IBGE (2000) 

demonstram que a maioria da população não-alfabetizada no Brasil é composta por pessoas 

com idade mais avançada, ou seja, idosos e adultos; como público específico encontramos 

as mulheres, os negros e afrodescendentes, os indígenas e os residentes na região Nordeste.  

Podemos também compreender o perfil sociodemográfico dos idosos brasileiros em 

um estudo da Fundação Perseu Abramo (2006), no qual é citado que metade da população 

idosa brasileira urbana é atingida pelo analfabetismo funcional. Nas pessoas idosas o 

analfabetismo funcional totaliza 49% (13% entre os não idosos), 89% não passaram da 8ª 
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série do ensino fundamental (18% não tiveram nenhuma educação formal) e apenas 4% 

chegaram ao 3º grau de escolaridade (completo ou incompleto).  

Para realidade escolar, os resultados demonstram que no GC, em sua maioria, as 

variáveis indicam um percentual maior de não alfabetizados, no grupo do GN somente 

sabem ler e escrever. Foram criados movimentos educacionais para combater o 

analfabetismo, tais como: MOBRAL (Movimento Brasileiro de Alfabetização), Educação 

de Jovens e Adultos (EJA), o Programa Federal Brasil Alfabetizado, projetos esses que 

ajudam na educação e inclusão digital nas comunidades para terceira idade, como também, 

nas Universidades Abertas da Terceira Idade. Assim, foi possível observar o fato de termos 

encontrado mais idosos não-alfabetizados no GC, e esse dado é atribuído aos incentivos 

diferenciados a idosos que participam desses grupos, visando à escolarização na terceira 

idade. 

Outra variável relevante foi à religião, pois a maioria dos idosos consideram-se 

católicos. Barricelli, Sakumoto, Silva e Araújo (2012), Doll e Py (2005), Valla (2008) e 

Pietrukowicz (2001) argumentam que a religiosidade no sentido da qualidade de vida 

proporciona amparo, solidariedade, refúgio e segurança aos idosos para lidarem com 

sentimento de solidão, ansiedade, tristeza e angústia perante a superação de enfrentar a 

finitude de sua vida e de entes queridos. Santos (2006) verificou que a adesão da prática 

religiosa surge como tentativa de fortalecimento de laços, mas isso não significa que esses 

idosos procuram o grupo de convivência para fortalecer sua religiosidade. Todavia, esse 

autor não se refere aos espaços religiosos como estrutura funcional dos grupos de 

convivência, mas como um ambiente social.  

Enfim, viu-se que ao amostra geral compartilhou alguns aspectos esperados para a 

população idosa brasileira, a exemplo da maioria de mulheres e de idosos jovens. Quanto 

aos perfis do GC e GN, percebeu-se que eles diferiram em variáveis específicas na 
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constituição desses grupos: enquanto que no GC tivemos mais idosos viúvos e analfabetos, 

no GN houve mais idosos casados e com mais alta escolaridade. Tais características de 

constituição dos grupos ajudam a entender as proximidades e diferenças encontradas nos 

índices de Qualidade de Vida e Suporte Social, discutidos a seguir. 

 

6. 2 A Qualidade de Vida e o Suporte Social dos Idosos: Em que diferiram ou em que 

foram parecidos?  

 

Quanto ao WHOQOL-OLD e suas dimensões, foram encontradas diferenças 

significativas na comparação das seguintes dimensões: Autonomia, Atividades e 

Participação; além do Escore Total da escala. Nas análises, constatou-se que os idosos do 

GC pontuaram mais alto que os idosos do GN nessas dimensões. Observa-se que não 

houve diferença significativa entre os grupos nas seguintes facetas: Funcionamento 

Sensório, Morte e Morrer, além da Intimidade. 

O domínio Autonomia discorre sobre a liberdade para tomar suas próprias decisões 

e em relação às pessoas ao seu redor respeitarem sua liberdade (Fleck, Chahamovich e 

Trentini, 2006). A qualidade de vida dos idosos muitas vezes se encontra associada à 

questão de dependência e autonomia em meio às mudanças sociais e alterações 

biopsicossociais (Sousa, Galante, & Figueiredo, 2003).  

Sobre a dimensão Autonomia, Teixeira (2013) ao estudar idosos de grupos de 

convivência na cidade de Juiz de Fora/MG, encontrou média de 16,5 pontos na faceta 

autonomia. Outro estudo desenvolvido por Serbim e Figueiredo (2011) mensurou a 

qualidade no grupo de convivência de idosos no Centro de Extensão Universitária Vila 

Fátima (RS) e a média da autonomia foi 13,5 pontos. Os estudos de Dias e Tavares (2010) 

e Nunes Menezes, Alchieri (2007) apresentam diferenciação nos resultados analisados com 
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o grupo de terceira idade na zona urbana do município de Uberaba (MG) e grupos de 

idosos institucionalizados em Natal (RN), obtiveram média de ambos os grupos em 10,5 

pontos. 

Na presente pesquisa, a média ficou acima dos últimos trabalhos citados (a média 

desses estudos com grupos de convivência obteve 13,0 pontos), o que demonstra que a 

faceta da Autonomia se revelou alta em idosos do GC em Aracaju. Sobre isso, sabe-se que 

idosos dotados de maior autonomia possuem mais sentimentos de controle sobre sua vida, 

planejam projetos futuros e tem maior expectativa de longevidade, melhorando sua 

qualidade de vida (Agich, 2008). Sendo assim, os idosos que participam dos grupos têm a 

sua Autonomia incentivada, pois frequentar as reuniões exige uma estimulação à 

independência na velhice através das atividades e o contato com outros usuários do 

serviço, que tendem a ser ativos e saudáveis. Por outro lado, os que têm menor autonomia 

por motivos de adoecimento, por exemplo, podem ter mais dificuldade de participarem de 

GC, ficando mais tempo em casa (Miranda & Banhato, 2008). Portanto, percebeu-se no 

presente estudo, que a Autonomia se mostra como uma faceta da qualidade de vida 

possivelmente impactada pela participação nos grupos de convivência.  

No que tange às Atividades do Presente, Passado e Futuro, as expectativas 

evidenciadas referem-se, principalmente, às seguintes atribuições: o que o idoso pode 

esperar do presente para o futuro, a satisfação com aquilo que alcançou e suas 

oportunidades para continuar com as realizações, e se recebeu o reconhecimento que 

mereceu na trajetória de vida (Fleck, Chahamovich, & Trentini, 2006).  

Na amostra estudada, a faceta Atividades apresentou a média de 15,1 pontos no GC 

o que significa afirmar que os idosos frequentadores desses grupos são mais satisfeitos que 

os do GN com o nível das atividades desempenhadas cotidianamente, no passado e nas 

expectativas quanto ao futuro. Dados semelhantes também foram encontrados no estudo de 
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Miranda e Banhato (2008), que estudou um grupo de convivência na cidade de 

Carneirinho-MG. Na ocasião, a média entre o grupo de convivência foi 15,4 pontos. 

Nogueira et al (2015) pesquisaram grupos de convivência de idosos que frequentam UBS 

no interior paraibano onde o melhor desempenho foi a faceta de atividades com a média de 

14,5 pontos.  

Com o exposto, constata-se que neste estudo a média de 15,1 foi superior aos 

demais estudos e não apenas mais alta que a média do GN. Entende-se que a participação 

dos idosos no GC é compreendida como um elemento propiciador da elaboração de planos 

para o futuro, a exemplo das viagens e eventos programados e incentivados no GC; por 

exemplo, turismo da Terceira Idade e atividades ocupacionais de artesanato e geração de 

renda, como também, para o dia-a-dia, pois eles programam sua rotina de acordo com as 

atividades que estão envolvidos em suas reuniões. 

Outro domínio que houve significância estatística foi à Participação Social, que 

explica a satisfação com a maneira como idosos investem seu tempo e o seu nível de 

atividade (Fleck, Chahamovich, & Trentini, 2006). No estudo comparativo de Lima e 

Bittar (2012) com idosos integrantes e não integrantes de grupos em Carneirinho/MG, 

notou-se que os maiores escores da WHOQOL-OLD pertencia ao grupo participante de 

atividades de promoção à saúde com diferenças significativas entre dois grupos, dentre os 

domínios encontravam-se autonomia, atividades passadas, presentes e futuras, participação 

social e escore total.  

Os grupos de convivência são instrumentos referenciais nas políticas públicas, na 

construção coletiva do protagonismo social, no acesso aos direitos sócio-assistenciais, nas 

estratégias de enfrentamento às doenças crônicas e na luta pela cidadania e pertencimento 

da participação social (Borges et al., 2008).   
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A temática dos grupos de convivência também é debatida na área de assistência 

social nos municípios brasileiros, instituídos como prioridade na proteção social básica da 

comunidade, são conhecidos como Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

para Pessoas Idosas (Brasil, 2009). Para Coutinho (2005), Rizzolli e Surdi (2010) e Py 

(2006), a participação de idosos em grupos contribuiu com mudanças favoráveis em 

diversos âmbitos na vida deles, tais como: na convivência com pessoas da mesma geração, 

oportunidades de debates sobre perdas e ganhos, ampliação de amizades intergeracionais e 

o sentimento de pertencimento e valorização, melhorando assim sua saúde. 

Nota-se que a participação social seria importante para os idosos não participantes 

dos grupos, pois seus pares que participam dos grupos têm maior acesso a experiências de 

lazer, programas de saúde e inclusão social, e isso poderia ser propiciado a eles também, 

caso houvesse mais incentivo ou políticas de promoção à participação nos GC. 

A dimensão Funcionamento Sensório analisa o funcionamento sensorial e o 

impacto da perda dessas habilidades na qualidade de vida (Fleck, Chahamovich, & 

Trentini, 2006). As médias entre os grupos GC e GN apresentaram-se praticamente iguais 

(12,0 pontos) e, possivelmente, isso se deve ao fato de que são idosos jovens em ambos os 

grupos, o que foi reiterado pela ausência de diferença estatisticamente significativa no que 

se refere à idade entre os grupos. Esses resultados são equivalentes com os de outros 

estudos com idosos como, por exemplo, Nicolazi et al. (2009), no qual o relato de seus 

entrevistados aponta que as perdas sensoriais não afetam a vida diária e a interação com as 

pessoas, especialmente na primeira fase da terceira idade, e isso independe de participar ou 

não de grupos de convivência, uma vez que está intimamente ligada ao processo de 

envelhecimento fisiológico.  

Ao se deparar com o domínio Morte e Morrer, nesta pesquisa muitos idosos 

demonstraram não ter medo de morrer e nem se preocuparam com a forma da morte. 
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Contudo, encontram-se temerosos no que refere ao sofrimento antes de morrer, o que foi 

corroborado nos estudos de Fleck, Chahamovich e Trentini (2006), Figueira et al. (2009), 

Lubirni (2001) e Nicolazi et al. (2009). Ou seja, a participação nos GC não pareceu 

influenciar a percepção de morte, daí a similaridade com o GN. 

Na dimensão Intimidade, foi averiguada a capacidade dos idosos de terem 

relacionamentos pessoais e íntimos. Os resultados demonstraram equivalência entre os 

grupos na referida dimensão. Podemos atribuir essa equivalência em virtude do viés 

amostral, visto que os idosos do GC pode estabelecer mais relações íntimas em seu grupo, 

por serem na maioria não casados. No GN as relações parecem ser estabelecidas seja pelo 

cônjuge ou pelo suporte familiar. Os idosos do GC parecem encontrar suporte entre seus 

pares no grupo social, uma vez que em sua maioria são viúvos. Isso pode ter influenciado o 

dado na direção da ausência de significância estatística, já que, embora no GN tenham 

mais casados, ainda assim não tiveram escore superior aos do GC (e vice-versa). Logo, 

percebe-se o importante papel dos GC na vida dos idosos e, por conseguinte, na qualidade 

de vida, pois o estabelecimento de relações íntimas é importante para socialização, 

reintegração social e melhoria da saúde do idoso. 

Na avaliação ou escore total da WHOQOL-OLD, os idosos do GC possuem maior 

qualidade de vida em relação ao GN, corroborando, assim, os estudos de Lloblet, Ávila, 

Farrás e Canu (2011) e Pereira, Ivarez e Traebert (2011). Nesse sentido, no estudo de 

Ermel (2012) constatou-se a avaliação da qualidade de vida entre idosos brasileiros no 

município de Marília/ SP e dos idosos portugueses no município de Porto (Portugal) 

usuários da atenção básica de saúde. Essa pesquisa comparou as variáveis com maior 

pontuação entre idosos brasileiros e portugueses, nota-se que todos os domínios e facetas 

foram avaliados positivamente, já os idosos brasileiros apresentaram melhor desempenho 

em relação aos portugueses. Tal fato pode ser atribuído à participação nos grupos e o 
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acesso aos serviços de saúde, atividades, relação social e relações com a família, bem 

como os achados do presente estudo.  

Com base nos resultados encontrados, é possível entender que a participação do GC 

amplia a qualidade de vida em dimensões importantes da vida dos idosos. Viu-se que esse 

resultado não se encontra em todas as dimensões, mas nota-se que em questões essenciais 

o grupo de convivência parece fornecer uma notável contribuição na vida dos idosos.  

Em relação à escala SSQ-6, o estudo detectou que não houve diferenças estatísticas 

significativas entre os grupos e nem em relação aos índices ligados à qualidade de vida. 

Vale ressaltar que o suporte social se refere a funções desempenhadas por grupo ou 

pessoas significativas em determinadas funções da vida no intuito de satisfazer suas 

necessidades (Martins, 2005). No estudo de Areosa et al. (2012) com os grupos de 

convivência de idosos entre Brasil e Espanha, objetivou-se conhecer a percepção dos 

idosos sobre seus relacionamentos sociais, familiares e com os grupos de convivência. Os 

resultados demonstraram 97% de satisfação dos idosos com as relações estabelecidas nos 

grupos de amigos, formados a partir de grupos de convivência para a terceira idade, e 

apontam os idosos como mais autônomos, independentes e satisfeitos com suas relações 

familiares e amizades. Nesse contexto, Areosa e Ohlweiler (2000) disseram que a inserção 

nos grupos de apoio para idosos causa satisfação pessoal, aumento de relacionamentos e o 

reconhecimento do outro diante do grupo.  

No presente estudo, no caso do GC, possivelmente a interação grupal, a 

participação de atividades lúdicas comunitárias ou experiências de lazer proporcionam 

mais vínculos sociais e oferecem mais suporte. Com isso, possivelmente a participação nos 

GC tenha suprido, em certa medida, o suporte social que idosos do GN possuem em 

demais relações interpessoais. Isso se acredita que também tenha ocorrido no que tange à 

qualidade de vida, tendo em vista que no GN foi mais comum idosos inserido em suas 
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famílias e casados, o que, geralmente, sustenta importantes fontes de suporte social e 

provimento de qualidade de vida na terceira idade. A exemplo disso, Leite et al. (2008) 

realizaram estudo com 338 idosos, 87% desses identificaram uma interação social positiva 

na rede familiar e social que lhes atribuem suporte emocional, material, afetiva e 

informativa. Nas pesquisas de Thompson e Heller (1990), Mccamish-Svensson (1999), a 

satisfação da vida e o apoio social dos idosos referem-se à dinâmica de contatos regulares 

com seus parentes, amigos e familiares mesmo que reduzidos a esse suporte social. 

Enfim, a ideia de que os idosos que frequentam GC possuem maiores índices de 

qualidade de vida em relação aos idosos do GN foi reforçada. Todavia, a noção de que o 

suporte social é maior nos grupos de convivência e que ele estaria associado à qualidade de 

vida não foi confirmada, possivelmente em virtude do viés amostral, que teve mais casados 

no GN e mais viúvos no GC.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A proposta do trabalho consistiu em analisar as relações entre Qualidade de Vida e 

Suporte Social em idosos que fazem parte e os que não participam de Grupos de 

Convivência da Terceira Idade. Dado o exposto, a pesquisa revelou que os idosos que 

pertencem ao grupo de convivência possuem maior nível de qualidade de vida nas facetas 

Atividades, Participação e Autonomia e no escore total, e o suporte social não diferiu na 

análise entre os grupos e nem se relacionou significativamente à qualidade de vida.   

Partindo do pressuposto que a pesquisa foi realizada em um ambiente institucional 

dos grupos de convivência, espaço rico sobre um novo envelhecer com qualidade de vida, 

alguns aspectos como condições de convivência, saúde e vida foram desvendados a quem 

nele circula. Espera-se que esta pesquisa possa contribuir para a realização de futuros 

estudos sobre qualidade e suporte social em idosos.  

Com efeito, o estudo sobre a qualidade de vida e suporte social em idosos motiva 

novas perspectivas para a psicologia social aplicada à saúde, mantendo uma visão 

ampliada no estudo de variáveis positivas do envelhecimento, expandindo a preocupação 

social na atribuição de novos compromissos e incentivos voltados para as políticas 

públicas, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos sociais como os grupos de 

apoio.  

Nesse ínterim, almeja-se que através do presente estudo haja o incentivo aos 

profissionais nas suas posturas práticas cotidianas, e que desenvolvam suporte técnico de 

referência na comunidade onde se encontra inserido, e que por intermédio de estratégias e 

intervenções psicossociais busquem a escuta ativa das demandas emocionais e sociais. 

Espera-se, também, que se incentive o protagonismo social dos idosos e ampliem os 
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diálogos com as redes de assistência à saúde do idoso, a fim de que possam contribuir para 

a qualidade de vida desse público. 
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ANEXO 

ANEXO A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇAO EM PSICOLOGIA SOCIAL 

MESTRADO EM PSICOLOGIA SOCIAL 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 

Prezado (a) participante, 

  

Agradecemos a participação voluntária nesta pesquisa que objetiva avaliar a 

qualidade de vida e suporte social em idosos participantes e não participantes dos grupos 

de convivência de Aracaju/SE. 

 

O estudo será realizado através da ap l i c ação  d os  q u es t io n á r ios  

s o c i od em o gr á f i c o s ,  d a  escala de qualidade de vida para idosos e a Escala de Suporte 

Social. A entrevista e/ou a aplicação dos questionários desta pesquisa será feita 

individualmente, numa única sessão e sua participação será responder de forma sincera. O 

formulário da pesquisa será identificado por um código, sendo mantidas sob sigilo suas 

informações. A aplicação terá duração de 20 minutos. 

  

A meta final da pesquisa é voltada para publicação cientifica e criação de projetos 

de intervenção em saúde. Os dados e resultados da pesquisa serão divulgados em meio 

científico apenas de forma agrupada impossibilitando a identificação pessoal dos 

participantes. 

Sua participação não é obrigatória e apresenta risco considerado mínimo devido ao 

desconforto ou constrangimento frente à situação de responder as perguntas dos 

questionários. Os benefícios esperados são com relação à ampliação do conhecimento 

metodológico sobre a qualidade de vida e o suporte social dos idosos.  

Se em qualquer fase da pesquisa você se recusar a participar ou se retirar seu 

consentimento, você terá toda liberdade de fazê-lo, sem que isto lhe acarrete qualquer 

prejuízo. 

  A pesquisadora responsável pela pesquisa é Ana Raquel Silva Santos, psicóloga e 

mestranda em Psicologia Social, e orientada pelo Prof.  André Faro ,  ambos da 

Universidade Federal de Sergipe. Fornecemos o endereço de email 

(raquel.psi@hotmail.com) e telefone (079 xxxx-xxxxx/xxxxxxx) para que você possa entrar 

em contato conosco. 

Sendo acordada sua participação, ficamos a disposição para qualquer 

esclarecimento, que se fizer necessário.  

Obrigada pela participação! 

 

 

Aracaju/SE,   de    de 2014. 

 

 

 

 
        Assinatura do participante da pesquisa 

 

                   Assinatura da pesquisadora 

mailto:Raquel.psi@hotmail.com
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ANEXO B – Solicitação de Autorização da Pesquisa 

 

 

 

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 
 

Eu, (nome da autoridade)__________________________________, 

(cargo)__________________, (instituição, órgão, entidade)________________________-, 

venho conceder autorização prévia à mestranda em Psicologia Social da Universidade 

Federal de Sergipe (UFS) Ana Raquel Silva Santos, orientada pelo Prof. Dr. André Faro,  

para realizar  coleta dos dados, por meio da aplicação das escalas aos idosos, no período de 

junho a julho neste(a) (instituição), referente ao trabalho intitulado: Qualidade de Vida e 

Suporte Social em Idosos: Um Estudo Comparativo entre participantes e não 

participantes de Grupos de Convivência 

Por fim, reitero que a pesquisa deverá ser efetuada em caráter sigiloso, não implicando 

qualquer ônus para este (a) (instituição, órgão, entidade), que não deverá ser 

responsabilizada pelo desenvolvimento e execução da pesquisa, bem como deverá ter sua 

identidade preservada. 

Termos em que concede Autorização Prévia. 
 

 

 

Aracaju/SE, ____de  de 2014. 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do (a) responsável pela instituição, órgão ou entidade. 
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ANEXO C - Caracterização Sociodemográfica 
 

 

 

Caracterização Sociodemográfica 

 

Sexo: (  ) Masculino      ( ) Feminino 

Cor da pele:  

Idade: 

Escolaridade: 

Estado civil: 

Religião: 

Renda média: 

Profissão: 

Reside no município: 

  

Dados de saúde 

 

Possui alguma doença crônica?  Se sim, qual? 

Toma algum remédio controlado?      Se sim, para que doença? 

Mora com quem? 

Tem família?   Se sim, quais são as pessoas mais próximas? 

Recebe visita, em sua casa, com que frequência? 

Já ficou internado por algum motivo?  Se sim, lembra qual? Há quanto tempo? 

Considera-se uma pessoa saudável?  Justifique. 
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ANEXO D - ESCALA DE SUPORTE SOCIAL (SSQ-6) 
 

 

ESCALA DE SUPORTE SOCIAL (SSQ-6) 

 

Instruções: As questões que seguem são acerca das pessoas que em seu meio lhe disponibilizam ajuda ou 

apoio. Cada questão tem duas partes. 

Na primeira marque com um X, dentre todas as pessoas que você conhece com quem pode contar para 

lhe ajudar ou apoiar nas situações apresentadas. Caso não tenha nenhuma pessoa em mente, marque o 

item “Ninguém”. Lembre-se de que pode marcar mais de 1 nesta primeira parte, por exemplo, indicando 

Filha, Colega, etc. Na segunda parte marque entre 1 e 6 o seu nível de satisfação em relação ao tipo de 

apoio que recebe em cada situação perguntada. 

Por exemplo: Com quem se pode contar para fazê-los e sentir melhor quando não  se sente bem? 

(   ) Ninguém     ( x  )Filha            ( x  )Filho           (   ) Namorado(a)          (   )Irmão     (   ) Irmã   (   ) 

Esposo(a) ou Companheiro(a)         (   )Amigo(a)    (   ) Genro    (   )Nora     (   ) Vizinho (   ) Vizinha  (   ) 

Neto     ( x   ) Neta (   ) Todos (   ) Outro (vínculo com a pessoa):______________________________ 

Qual o seu nível de                                       1      2      3      4      5     6   

satisfação?                                   Muito insatisfeito               Muito satisfeito 

QUESTÕES: 

1. Com quem se pode contar quando precisa de ajuda? 

(   ) Ninguém     ( x  )Filha            ( x  )Filho           (   ) Namorado(a)          (   )Irmão     (   ) Irmã   (   ) 

Esposo(a) ou Companheiro(a)         (   )Amigo(a)    (   ) Genro    (   )Nora     (   ) Vizinho (   ) Vizinha  (   ) 

Neto     ( x   ) Neta (   ) Todos (   ) Outro (vínculo com a pessoa):______________________________ 

Qual o seu nível de                                        1      2      3      4      5     6   

satisfação?                                   Muito insatisfeito               Muito satisfeito 

2.Com quem é que pode realmente contar para lhe ajudar a sentir-se mais relaxado quando está 

tenso ou sobre pressão?2.  

(   ) Ninguém     ( x  )Filha            ( x  )Filho           (   ) Namorado(a)          (   )Irmão     (   ) Irmã   (   ) 

Esposo(a) ou Companheiro(a)         (   )Amigo(a)    (   ) Genro    (   )Nora     (   ) Vizinho (   ) Vizinha  (   ) 

Neto     ( x   ) Neta (   ) Todos (   ) Outro (vínculo com a pessoa):______________________________ 

Qual o seu nível de                                        1      2      3      4      5     6   

satisfação?                                   Muito insatisfeito               Muito satisfeito 

 

3. Quem é que o aceita, totalmente, incluindo os seus maiores defeitos e virtudes? 

(   ) Ninguém     ( x  )Filha            ( x  )Filho           (   ) Namorado(a)          (   )Irmão     (   ) Irmã   (   ) 

Esposo(a) ou Companheiro(a)         (   )Amigo(a)    (   ) Genro    (   )Nora     (   ) Vizinho (   ) Vizinha  (   ) 

Neto     ( x   ) Neta (   ) Todos (   ) Outro (vínculo com a pessoa):______________________________ 

Qual o seu nível de                                        1      2      3      4      5     6   

satisfação?                                   Muito insatisfeito               Muito satisfeito 

  

4. Com quem se pode realmente contar para se preocupar contigo, independente da situação? 

(   ) Ninguém     ( x  )Filha            ( x  )Filho           (   ) Namorado(a)          (   )Irmão     (   ) Irmã   (   ) 

Esposo(a) ou Companheiro(a)         (   )Amigo(a)    (   ) Genro    (   )Nora     (   ) Vizinho (   ) Vizinha  (   ) 

Neto     ( x   ) Neta (   ) Todos (   ) Outro (vínculo com a pessoa):______________________________ 

5. Com quem se pode realmente contar para lhe ajudar a sentir-se melhor quando se sente para 

baixo? 

(   ) Ninguém     ( x  )Filha            ( x  )Filho           (   ) Namorado(a)          (   )Irmão     (   ) Irmã   (   ) 

Esposo(a) ou Companheiro(a)         (   )Amigo(a)    (   ) Genro    (   )Nora     (   ) Vizinho (   ) Vizinha  (   ) 

Neto     ( x   ) Neta (   ) Todos (   ) Outro (vínculo com a pessoa):______________________________ 

Qual o seu nível de                                        1      2      3      4      5     6   

satisfação?                                   Muito insatisfeito               Muito satisfeito 

 

6. Com quem se pode realmente contar para lhe consolar quando está muito preocupado? 

(   ) Ninguém     ( x  )Filha            ( x  )Filho           (   ) Namorado(a)          (   )Irmão     (   ) Irmã   (   ) 

Esposo(a) ou Companheiro(a)         (   )Amigo(a)    (   ) Genro    (   )Nora     (   ) Vizinho (   ) Vizinha  (   ) 

Neto     ( x   ) Neta (   ) Todos (   ) Outro (vínculo com a pessoa):______________________________ 

Qual o seu nível de                                        1      2      3      4      5     6   

satisfação?                                   Muito insatisfeito               Muito satisfeito 
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ANEXO E - ESCALA QUALIDADE DE VIDA (WHOQOL-OLD) 
 

 

 

ESCALA QUALIDADE DE VIDA (WHOQOL-OLD) 

 

Por favor, tenha em mente os seus valores, esperanças, prazeres e preocupações. Pedimos que pense na sua 

vida nas duas últimas semanas. As seguintes questões perguntam sobre o quanto você tem tido certos 

sentimentos nas últimas duas semanas.  

Q.1- Até que ponto as perdas nos seus sentidos (por exemplo, audição, visão, paladar, olfato, tato), 

afetam a sua vida diária?  

 Nada (1) Muito pouco (2) Mais ou menos (3) Bastante (4) Extremamente (5)  

Q.2- Até que ponto a perda de, por exemplo, audição, visão, paladar, olfato, tato, afeta a sua 

capacidade de participar em atividades?  

 Nada (1) Muito pouco (2) Mais ou menos (3) Bastante (4) Extremamente (5)  

Q.3- Quanta liberdade você tem de tomar as suas próprias decisões?  

 Nada (1) Muito pouco (2) Mais ou menos (3) Bastante (4) Extremamente (5)  

Q.4- Até que ponto você sente que controla o seu futuro?  

 Nada (1) Muito pouco (2) Mais ou menos (3) Bastante (4) Extremamente (5)  

Q.5- O quanto você sente que as pessoas ao seu redor respeitam a sua liberdade?  

 Nada (1) Muito pouco (2) Mais ou menos (3) Bastante (4) Extremamente (5)  

Q.6- Quão preocupado você está com a maneira pela qual irá morrer?  

 Nada (1) Muito pouco (2) Mais ou menos (3) Bastante (4) Extremamente (5)  

Q.7- O quanto você tem medo de não poder controlar a sua morte?  

 Nada (1) Muito pouco (2) Mais ou menos (3) Bastante (4) Extremamente (5)  

Q.8- O quanto você tem medo de morrer?  

 Nada (1) Muito pouco (2) Mais ou menos (3) Bastante (4) Extremamente (5)  

Q.9- O quanto você teme sofrer dor antes de morrer?  

 Nada (1) Muito pouco (2) Mais ou menos (3) Bastante (4) Extremamente (5)  

 

As seguintes questões perguntam sobre quão completamente você fez ou se sentiu apto a fazer algumas 

coisas nas duas últimas semanas.  

 

Q.10- Até que ponto o funcionamento dos seus sentidos (por exemplo, audição, visão, paladar, olfato, 

tato) afeta a sua capacidade de interagir com outras pessoas?  

 Nada (1) Muito pouco (2) Mais ou menos (3) Bastante (4) Extremamente (5)  

Q.11- Até que ponto você consegue fazer as coisas que gostaria de fazer?  

 Nada (1) Muito pouco (2) Mais ou menos (3) Bastante (4) Extremamente (5)  

Q.12- Até que ponto você está satisfeito com as suas oportunidades para continuar alcançando outras 

realizações na sua vida?  

 Nada (1) Muito pouco (2) Mais ou menos (3) Bastante (4) Extremamente (5)  

Q.13- O quanto você sente que recebeu o reconhecimento que merece na sua vida?  

 Nada (1) Muito pouco (2) Mais ou menos (3) Bastante (4) Extremamente (5)  

 

 

Q.14- Até que ponto você sente que tem o suficiente para fazer em cada dia?  

 Nada (1) Muito pouco (2) Mais ou menos (3) Bastante (4) Extremamente (5)  

 

As seguintes questões pedem a você que diga o quanto você se sentiu satisfeito, feliz ou bem sobre 

vários aspectos de sua vida nas duas últimas semanas.  

 

Q.15- Quão satisfeito você está com aquilo que alcançou na sua vida?  

 

 

Muito insatisfeito (1) Insatisfeito (2) Nem satisfeito nem insatisfeito (3)  

Satisfeito (4) Muito satisfeito (5)  

Q.16- Quão satisfeito você está com a maneira com a qual você usa o seu tempo?  

Muito insatisfeito (1) Insatisfeito (2) Nem satisfeito nem insatisfeito (3)  

Satisfeito (4) Muito satisfeito (5)  

Q.17- Quão satisfeito você está com o seu nível de atividade?  
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Muito insatisfeito (1) Insatisfeito (2) Nem satisfeito nem insatisfeito (3)  

Satisfeito (4) Muito satisfeito (5)  

Q.18- Quão satisfeito você está com as oportunidades que você tem para participar de atividades da 

comunidade?  

Muito insatisfeito (1) Insatisfeito (2) Nem satisfeito nem insatisfeito (3)  

Satisfeito (4) Muito satisfeito (5)  

 

Q.19- Quão feliz você está com as coisas que você pode esperar daqui para frente?   

 Muito infeliz (1) Infeliz (2) Nem feliz nem infeliz (3) Feliz (4) Muito feliz (5)  

Q.20- Como você avaliaria o funcionamento dos seus sentidos (por exemplo, audição, visão, paladar, 

olfato, tato)?  

Muito ruim (1) Ruim (2) Nem ruim nem boa (3) Boa (4) Muito boa (5)  

 

As seguintes questões se referem a qualquer relacionamento íntimo que você possa ter. Por favor, 

considere estas questões em relação a um companheiro 

 

ou uma pessoa próxima com a qual você pode compartilhar (dividir) sua intimidade mais do que com 

qualquer outra pessoa em sua vida.  

 

 

Q.21- Até que ponto você tem um sentimento de companheirismo em sua vida?  

 Nada (1) Muito pouco (2) Mais ou menos (3) Bastante (4) Extremamente (5)  

Q.22- Até que ponto você sente amor em sua vida?  

 Nada (1) Muito pouco (2) Mais ou menos (3) Bastante (4) Extremamente (5)  

Q.23- Até que ponto você tem oportunidades para amar?  

 Nada (1) Muito pouco (2) Mais ou menos (3) Bastante (4) Extremamente (5)  

Q.24- Até que ponto você tem oportunidades para ser amado?  

 Nada (1) Muito pouco (2) Mais ou menos (3) Bastante (4) Extremamente (5) 

 

 
 

 

 

 

 

 


