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RESUMO 

 

Sales DKML. Funcionalidade familiar e vulnerabilidade física de idosos socialmente 

ativos [Dissertação]. Programa de Mestrado em Enfermagem da Universidade 

Guarulhos – 2017. 

Introdução: Nas últimas décadas, o mundo vem passando por mudanças 

significativas em seu perfil populacional, com a diminuição das taxas de fecundidade 

e o aumento da expectativa de vida, tornando a população mais envelhecida. 

Objetivo: Verificar a relação entre a funcionalidade da família e a vulnerabilidade 

física do idoso. Método: Pesquisa observacional, descritiva, analítica, transversal, de 

abordagem quantitativa com uma amostra de 110 idosos. O estudo foi desenvolvido 

na Universidade de Guarulhos, campus Centro, com alunos matriculados no UATI 

(Universidade Aberta da Terceira Idade), no período de 08 de agosto a 22 de setembro 

de 2016. Os instrumentos de coleta de dados foram: questionário de caracterização 

sóciodemográfica e da família, VES-13 (Vulnerable Elders Survey) e A.P.G.A.R. 

Familiar. Foi realizada a análise descritiva dos dados por meio de frequências 

absolutas e relativas, medidas de tendência central (média e mediana) e dispersão 

(desvio-padrão, valores mínimo e máximo). Para a comparação entre as categorias 

da variável desfecho, primeiramente, verificou-se a normalidade pelo teste 

Komolgorov-Smirnov das variáveis quantitativas, e dado que estas não apresentaram 

aderência a curva normal foi aplicado o teste Mann-Whitney. Nas análises de 

associação foi utilizado o Exato de Fisher. Para significância estatística foi assumido 

um nível descritivo de 5% (p<0,05). Resultados: Os resultados indicaram que 92,7% 

dos entrevistados eram do sexo feminino, média de idade de 66,8 anos, a média da 

renda familiar foi de R$4.780,82 (dp = 3750,94), mediana de R$3.650,00. Apenas 

8,2% da amostra apresentou vulnerabilidade física e 84,5% dos entrevistados 

apresentaram boa funcionalidade familiar. Não foi observada associação da 

vulnerabilidade física com a funcionalidade familiar (p=0,627), bem como com as 

variáveis idade (p=0,739), renda (0,845) e relação com os membros da família 

(p=0,092) e pessoas que pode contar quando idoso mora sozinho (p=1,000). 

Conclusão: Não houve associação estatisticamente significativa em relação à 

associação entre a vulnerabilidade física do idoso e a funcionalidade familiar. Os 

resultados devem contribuir por apresentar um perfil populacional pouco estudado por 
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apresentar renda familiar e escolaridade mais elevada que a média nacional e 

caracterizar sua rede familiar de apoio, destacando-se a importância de uma visão 

mais ampliada por parte do profissional ao atender o idoso. Investigações futuras 

poderiam verificar a relação entre funcionalidade familiar e funcionalidade de sua 

família em populações com perfil diferente do apresentado nesse estudo e suscitar 

reflexões sobre o tema e que estimule outros pesquisadores, profissionais e 

estudantes a se aprofundarem no assunto, de forma a obter novas informações e 

assim enriquecer os estudos sobre a temática proposta. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Idosos, vulnerabilidade, família e Relação Familiar. 
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ABSTRACT 

 

 

Sales DKML. Family function and physical vulnerability of socially active elderly 

[Dissertation]. Master's Program in Nursing, University of Guarulhos - 2017. 

 

Introduction: In the last decades, the world has undergone significant changes in its 

population profile, with the reduction of fertility rates and the increase in life expectancy, 

making the population more aged. Objective: To verify the relationship between family 

functionality and physical vulnerability of the elderly. Method: Observational, 

descriptive, analytical, transversal, quantitative approach research with a sample of 

110 elderly. The study was developed at the University of Guarulhos, Campus Center, 

with students enrolled in the UATI (Open University of the Third Age), from August 08 

to September 22, 2016. The data collection instruments were socio-demographic and 

family characterization questionnaire, VES-13 (Vulnerable Elders Survey) and family 

APGAR. Descriptive data analysis was performed by means of absolute and relative 

frequencies, measures of central tendency (mean and median) and dispersion 

(standard deviation, minimum and maximum values). For the comparison between the 

categories of the variable outcome, the normality was verified by the Komolgorov-

Smirnov test of the quantitative variables, and since they did not show adherence to 

the normal curve, the Mann-Whitney test was applied. Fisher’s exact was used in the 

association analysis. For statistical significance, a descriptive level of 5% (p <0.05) 

was assumed. Results: The results indicated that 92.7% of the interviewees were 

female, mean age 66.8 years, mean family income was R $ 4,780.82 (SD = 3750.94), 

median R $ 3,650, 00. Only 8.2% of the sample presented physical vulnerability and 

84.5% of the interviewees presented good family functionality. There was no 

association between physical vulnerability and family functioning (p = 0.627), as well 

as the variables age (p = 0.739), income (0.845), family members (p = 0.092) and 

designated people when the elderly live alone (p = 1,000). Conclusion: There was no 

statistically significant association regarding the association between physical 

vulnerability of the elderly and family functionality. The results should contribute to 

present a poorly studied population profile due to the fact that the family income and 

educational level are higher than the national average and to characterize their family 

support network, emphasizing the importance of a more extended view of the 

professional when attending the elderly. Future research could verify the relationship 

between family functionality in populations with a different profile from the one 

presented in this study and elicit reflections on the subject and encourage other 

researchers, professionals and students to delve deeper into the subject in order to 

obtain new information so thus enrich the studies on the proposed theme. 

 



12 
 

LISTA DE QUADROS E TABELAS 

 

 

Tabela 1. Número e percentual de entrevistados, segundo características 

demográficas e socioeconômicas ............................................................................. 32 

Tabela 2. Número e percentual de entrevistados, de acordo com os arranjos familiares 

residentes no domicílio. ............................................................................................. 33 

Tabela 3. Caracterização da rede de apoio dos entrevistados em número e percentual.

 .................................................................................................................................. 34 

Tabela 4.  Sexo dos familiares que residem com os entrevistados e das pessoas que 

se pode contar, para os idosos que moram sozinhos. .............................................. 34 

Tabela 5. Relacionamento do entrevistado com seu (s) familiar ou, se morar sozinho, 

com a (s) pessoa (s) que considera poder contar caso precise de ajuda. ................ 35 

Tabela 6. Descrição das idades em relação aos membros da família e das pessoas 

com quem se relaciona. ............................................................................................ 35 

Tabela 7. Número e percentual de entrevistados, de acordo com a classificação final 

do questionário A.P.G.A.R. Familiar. ......................................................................... 36 

Tabela 8. Número e percentual de entrevistados, de acordo com a classificação final 

do questionário A.P.G.A.R. Familiar. ......................................................................... 36 

Tabela 9. Número e percentual de entrevistados, segundo faixa de idade e auto 

percepção da saúde. ................................................................................................. 37 

Tabela 10. Número e percentual de entrevistados, de acordo com o grau de dificuldade 

para realizar atividades da vida diária. ...................................................................... 38 

Tabela 11.  Número e percentual de entrevistados, de acordo com dificuldade para 

realizar as atividades da vida diária. ......................................................................... 39 

Tabela 12. Classificação final do instrumento VES-13 em número e percentual. ..... 40 

Tabela 13. Comparação entre os grupos para as variáveis idade e renda familiar. .. 40 

Tabela 14. Análise de associação entre as variáveis qualitativas versus 

vulnerabilidade. ......................................................................................................... 41 

Tabela 15. Comparação entre os grupos para as variáveis idade e renda familiar, 

somente para os idosos que moram com alguém. .................................................... 41 

Tabela 16. Análise de associação entre as variáveis qualitativas versus 

vulnerabilidade, somente para os idosos que moram com alguém. .......................... 42 



13 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

ABVD – Atividades Básicas da Vida Diária   

AIVDs – Atividades Instrumentais da Vida Diária 

APGAR – Adaptation, Partnership, Growth, Affection 

 AVD – Atividade da Vida Diária 

CONEP – Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

DCNT – Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  

PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 

PTIA – Programa Terceira idade em Ação 

SESC – Serviço Social do Comércio 

SPSS – Statistical Package for the Social Sciences  

UATI  – Universidade Aberta da Terceira Idade 

UFPI – Universidade Federal do Piauí 

UNG – Universidade Guarulhos 

VES – 13 Vulnerable Elders Survey  

WHOQOL- World Health Organization Quality of Life 

  



14 
 

SUMÁRIO 

 

 

1.INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 16 

1.1 Vulnerabilidade Física do Idoso ....................................................................... 18 

1.2 Funcionalidade Familiar ................................................................................... 20 

2. OBJETIVOS .......................................................................................................... 24 

2.1 Objetivo geral ................................................................................................... 24 

2.2 Objetivos específicos ....................................................................................... 24 

3. MÉTODO ............................................................................................................... 25 

3.1 Tipo de estudo ................................................................................................. 25 

3.2 Local do estudo ................................................................................................ 25 

3.3 População e amostra ....................................................................................... 26 

3.4 Procedimentos de coleta de dados .................................................................. 26 

3.5 Instrumentos de coleta e dados ....................................................................... 27 

3.6 Procedimentos éticos ....................................................................................... 29 

3.7 Análise dos dados ............................................................................................ 30 

4. RESULTADOS ...................................................................................................... 31 

4.1 Análise Descritiva ............................................................................................. 31 

4.2 Análise Inferencial ............................................................................................ 40 

5. DISCUSSÃO ......................................................................................................... 43 

5.1 – Características sociodemográficas da amostra............................................. 43 

5.2 - Caracterização das famílias ........................................................................... 46 

5.3 – Dados sobre a funcionalidade das famílias: aplicação do A.P.G.A.R. Familiar

 ............................................................................................................................... 48 

5.4 – Dados relacionados à Vulnerabilidade Física dos entrevistados: 

avaliação realizada por meio do instrumento VES-13 ...................................... 51 

5.5 – Avaliação da relação entre a vulnerabilidade do idoso e as variáveis 

sociodemográficas, idade e renda familiar ............................................................. 52 

5.6 – Relação entre a vulnerabilidade física dos idosos e a funcionalidade familiar 

e relacionamento com os membros da família ....................................................... 53 

6. CONCLUSÃO ....................................................................................................... 56 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................. 58 

8. REFERÊNCIAS ..................................................................................................... 59 

ANEXOS ................................................................................................................... 71 

ANEXO A - Autorização da UATI ........................................................................... 71 



15 
 

ANEXO B – Caracterização da Família do Entrevistado........................................ 72 

ANEXO C – Questionário VES-13 ......................................................................... 73 

ANEXO D – Questionário A.P.G.A.R. .................................................................... 75 

ANEXO E - Parecer Comitê de Ética em Pesquisa ............................................... 76 

APÊNDICES ............................................................................................................. 79 

APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido .............................. 79 

APÊNDICE B – Caracterização do Entrevistado ................................................... 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

1.INTRODUÇÃO 

 

 

Nas últimas décadas, o mundo vem passando por mudanças significativas em 

seu perfil populacional, com a diminuição das taxas de fecundidade e o aumento da 

expectativa de vida, tornando a população mais envelhecida. Essa alteração leva ao 

incremento das condições crônicas pelo aumento dos riscos de exposição aos 

problemas crônicos tornando esse público etário mais vulnerável à perda da sua 

autonomia e independência1,2.  

O aumento do número de idosos é um fenômeno global esperado, resultado 

das transformações demográficas ocorridas nas décadas pregressas e está associado 

às modificações do perfil epidemiológico e das características sociais e econômicas 

das populações3. 

Apesar do processo de envelhecimento não estar, necessariamente, 

relacionado às doenças e incapacidades, as doenças crônico-degenerativas são 

frequentemente encontradas entre os idosos, pois são inerentes ao processo do 

envelhecimento e podem afetar a funcionalidade das pessoas idosas. Estudos 

mostram que a dependência para o desempenho das atividades de vida diária (AVD) 

tende a aumentar cerca de 5% na faixa etária de 60 anos para cerca de 50% entre os 

idosos com 90 anos ou mais2, 3. 

O Brasil segue essa tendência mundial com uma taxa de envelhecimento 

crescente. Segundo o Censo de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), o número de idosos no Brasil com idade igual ou superior a 60 

anos era de 20.590.597, o que equivale a 10,8% da população brasileira4.  

Em 2013, uma projeção realizada também pelo IBGE, para o ano de 2060, 

indicou uma inversão dos grupos etários, com uma redução na taxa de fecundidade 

para 1,51% em 2030 e um aumento da expectativa de vida ao nascer, de 69,8 anos 

em 2010 para 81,2 anos em 2060, levando a um número cada vez maior de idosos no 

Brasil5. Logo, esse tema se mostra de maior relevância a cada dia, sendo necessária 

uma organização de vários setores, tanto político e econômico, bem como financeiro 
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no âmbito nacional para que se possa oferecer uma maior qualidade de vida para a 

população idosa5. 

De acordo com a Constituição Federal Brasileira, Capítulo VII dos direitos da 

família, da Criança, do Adolescente, do jovem e do Idoso, em seu artigo 230, a família, 

a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua 

participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-

lhes o direito à vida. Dessa forma, a sociedade brasileira tem o dever, garantido em 

lei, de assegurar uma velhice tranquila e saudável para sua população6. 

Na área da saúde essa rápida transição demográfica traz grandes desafios, 

pois é responsável pelo surgimento de novas demandas, especialmente o que Moraes 

(2012)7 chama de “epidemia de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) e de 

incapacidades funcionais”. 

Entre as DCNTs, as doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas, 

diabetes, câncer e as doenças renais se apresentam como um problema de grande 

relevância, correspondendo, em 2007, a aproximadamente 72% das mortes no Brasil 

e foram responsáveis em 2011 por 60% de todo o ônus decorrente de doenças no 

mundo8.  

Em estudo realizado no município de São Paulo/SP, evidenciou-se que as 

doenças crônicas apresentam uma forte influência na capacidade funcional do idoso. 

A presença de hipertensão arterial aumenta em 39% a chance do idoso ser 

dependente nas AIVDs (atividades instrumentais da vida diária), a doença cardíaca 

aumenta em 82%, a artropatia em 59% e a doença pulmonar em 50%. Para a 

dependência nas AIVDs e ABVDs, a chance mais do que dobrou para a presença de 

cada uma dessas doenças crônicas9. 

Esse novo perfil demográfico e epidemiológico, traz à tona outro modo de 

compreender e conceituar a saúde, sendo definida, para essa população, como uma 

medida da capacidade de realização de aspirações e da satisfação das necessidades 

e não simplesmente como a ausência de doenças7. 

Portanto, o foco da saúde está estritamente relacionado à funcionalidade global 

do indivíduo, que é definida como a capacidade de gerir a própria vida ou cuidar de si 

mesmo. A pessoa é considerada saudável quando é capaz de realizar suas atividades 

sozinha, de forma independente e autônoma, mesmo que tenha doenças10. 
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1.1 Vulnerabilidade Física do Idoso 

 

  

A independência é entendida como o funcionamento integrado e harmonioso 

dos sistemas funcionais de cognição e humor. Define-se cognição como a capacidade 

mental de compreender e resolver os problemas do cotidiano, e o humor, a motivação 

necessária para atividades e/ou participação social. Para que o indivíduo seja 

considerado independente é necessário que esses dois sistemas funcionais estejam 

preservados. Já a autonomia está relacionada a mobilidade e a comunicação, sendo 

a mobilidade, a capacidade individual de deslocamento e de manipulação do meio e 

a comunicação, a habilidade de se expressar, se comunicar7.  

A análise da independência e autonomia do idoso é realizada por meio da 

avaliação da sua capacidade em realizar atividades da vida diária sem ajuda. 

Compreende-se como Atividades da Vida Diária (AVD) as tarefas do cotidiano 

necessárias para que o indivíduo cuide de si e de sua própria vida. Podem ser 

classificadas, conforme o grau de complexidade, em básicas, instrumentais e 

avançadas. Quanto maior for a complexidade das AVD, maior será a necessidade do 

funcionamento adequado dos sistemas funcionais principais (cognição, humor, 

mobilidade e comunicação), de forma integrada e harmoniosa7.  

As atividades básicas da vida diária (ABVD) são fundamentais para a 

autopreservação e sobrevivência do indivíduo e se referem às tarefas do cotidiano 

necessárias para o cuidado com o corpo, tais como: tomar banho, vestir-se, higiene 

pessoal (uso do banheiro), continência esfincteriana e se alimentar sozinho. As 

atividades banhar-se, vestir-se e uso do banheiro são funções influenciadas pela 

cultura e aprendizado, portanto, mais complexas. Atividades como transferência, 

continência e alimentar-se são funções vegetativas simples, portanto, mais difíceis de 

serem perdidas. Esse caráter hierárquico das tarefas é extremamente útil, capaz de 

traduzir a gravidade do processo de fragilização do indivíduo. Assim, o declínio 

funcional inicia-se por tarefas mais complexas, como o banhar-se, e progride 

hierarquicamente até chegar ao nível de dependência completa, quando o paciente 

necessita de ajuda até para se alimentar. O comprometimento do controle 
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esfincteriano, isoladamente, pode não refletir maior grau de dependência, por ser uma 

função e não uma tarefa7. 

As atividades instrumentais da vida  diária (AIVD) são as habilidades do idoso 

para administrar o ambiente em que vive e inclui as seguintes ações: preparar 

refeições, fazer tarefas domésticas, lavar roupas, manusear dinheiro, usar o telefone, 

tomar medicações, fazer compras e utilizar os meios de transporte. Englobam tarefas 

mais complexas muitas vezes relacionadas à participação social do sujeito11. É 

comum que o declínio da capacidade funcional se inicie pela dificuldade em realizar 

sozinho as atividades instrumentais da vida diária. 

Assim a funcionalidade global é o ponto de partida para a avaliação da saúde do 

idoso e deve ser realizada de forma minuciosa buscando detectar a presença de 

declínio funcional, pois este é a principal manifestação da vulnerabilidade, por 

comprometer a independência e autonomia. O declínio funcional com limitações de 

força muscular, equilíbrio, marcha e mobilidade é capaz de predizer vários desfechos 

clínicos como quedas, incapacidades, hospitalização e morte7,12. 

Uma medida muito utilizada para tentar prever desfechos em consequência do 

envelhecimento, é a fragilidade. O conceito mais aceitado na atualidade é como uma 

síndrome clínica, identificada por perda involuntária de peso, redução de nível de 

atividade física, redução da força muscular, sensação de fadiga e redução da 

velocidade de marcha7,12-14. 

Nessa classificação há uma excessiva valorização da mobilidade subestimando-

se a importância de outros determinantes da funcionalidade global como a cognição, 

o humor e a comunicação, características relacionadas à independência do idoso7.  

A fragilidade é um fenômeno clínico distinto do envelhecimento, consiste em um 

evento multidimensional e multideterminado, caracterizado por vulnerabilidade aos 

estressores biopsicossociais e ambientais e por alterações no sistema 

musculoesquelético, na função motora e na composição corporal, que resulta em 

prejuízos funcionais e seus desfechos15, com potencial para reversibilidade por meio 

de intervenções clínicas14, contudo, sua evolução pode culminar em um estado de 

maior vulnerabilidade associada a ocorrência de desfechos clínicos adversos16. 

De acordo com um consenso publicado em 2013, a fragilidade é definida como 

"uma síndrome médica com múltiplas causas e fatores contribuintes e caracterizado 
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por força diminuída, resistência e redução da função fisiológica que aumenta a 

vulnerabilidade de um indivíduo de desenvolver uma maior dependência e/ou 

morte”17. 

Na concepção da vulnerabilidade, a chance de exposição a determinado 

agravo resulta não apenas de aspectos individuais, mas também coletivos e 

contextuais que acarretam maior suscetibilidade e, de modo inseparável, maior ou 

menor disponibilidade de recursos protetores. 

Baseado nessa premissa, Saliba, Elliott, Rubenstein et al18, em 2001, 

desenvolveram e validaram um instrumento simples e eficaz capaz de identificar o 

idoso vulnerável fisicamente, definido como aquele indivíduo com 65 anos ou mais 

que tem risco de declínio funcional ou morte em dois anos. Portanto, as variáveis de 

desfecho analisadas foram óbito e a avaliação do desempenho nas atividades da vida 

diária (básicas e instrumentais). Já as variáveis independentes testadas foram 

algumas condições clínicas como doenças cardiovasculares, diabetes, déficit visual e 

auditivo, tabagismo, câncer, fratura de quadril e artrite. Outras variáveis como idade, 

autopercepção de saúde também foram testadas. Como resultado, os autores 

identificaram que as variáveis associadas aos desfechos óbito e declínio funcional 

foram a idade, autopercepção de saúde, incapacidade funcional e limitação física18. 

Corroborando esse estudo18, a literatura aponta o aumento da idade, a 

autoavaliação negativa de saúde associado ao declínio funcional, além de outros 

fatores como a presença de doenças crônicas, a baixa renda, baixa escolaridade e 

aspectos envolvendo a rede social do idoso, como a presença de arranjos domiciliares 

multigeracionais e não visitar amigos e parentes19-22. 

 

 

1.2 Funcionalidade Familiar 

 

 

Um estudo de revisão sistemática com metanálise verificou a influência das 

relações sociais em relação à mortalidade e evidenciou que há 50% a mais de 

chances de sobrevivência para pessoas com relações sociais mais fortes23. Os 

autores concluíram que a magnitude deste efeito é comparável a deixar de fumar e 
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supera riscos já bem conhecidos de mortalidade como obesidade e sedentarismo. 

Além disso, mostrou que o efeito global do óbito permaneceu consistente em relação 

a um número de fatores, incluindo idade, sexo, estado de saúde inicial, período de 

acompanhamento e causa da morte, sugerindo que a associação entre as relações 

sociais e a mortalidade pode ser geral e os esforços para reduzir o risco não devem 

ser isolados para subgrupos23.  

Outro estudo buscou determinar o papel do engajamento social no bem-estar 

psicológico de mulheres com 55 anos e mais e os resultados indicaram que várias 

atividades de engajamento social foram preditores significativos de bem-estar 

psicológico das mulheres mais velhas. As atividades sociais informais mostraram ser 

um preditor de todos os indicadores do bem-estar psicológico24.  

Muitos estudos têm avaliado a relação social do idoso com a sua família25-32. A 

família é considerada a primeira e mais próxima rede social de uma pessoa, podendo 

ser definida por um conjunto de pessoas ligadas por laços de parentesco, 

dependência doméstica ou normas de convivência, que residem nas mesmas 

unidades domiciliares ou sozinhas. Também pode ser identificada como um sistema 

interpessoal formado por pessoas que interagem por diferentes motivos, tais como 

afetividade e reprodução, dentro de um processo histórico de vida, mesmo sem 

habitar o mesmo espaço físico. Assim, a família pode ser vista como um espaço de 

proteção social, à medida que se caracteriza como lugar de apoio, solidariedade, de 

reprodução social e de cuidados aos seus membros31. 

Em estudo realizado na China33, em 2008, foram examinadas as principais 

redes de integração social, encarregadas de fornecer uma base de apoio ampla ao 

idoso, sendo mescladas por familiares, amigos e vizinhos, além daquelas advindas do 

envolvimento da pessoa idosa com a comunidade, como pertencente ao bairro, a 

grupos religiosos, clubes ou organizações não governamentais. O estudo indicou que 

as redes focadas na família e as redes diversas (grupo religioso, ONG, clubes) foram 

mais benéficas para o bem-estar do idoso, enquanto que as redes restritas (pouco 

contato e poucas pessoas) foram as menos benéficas33. 

A existência de uma rede de pessoas, familiares ou não, para auxiliar o idoso 

se faz necessário, devido às mudanças físicas, mentais, emocionais e sociais, que 

surgem com o envelhecimento34 e a principal fonte de suporte referenciada pela 
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pessoa idosa é a família, auxiliando nos momentos pontuais e principalmente na 

“necessidade extrema”35. 

Dessa forma, ao se relacionar as mudanças necessárias para uma maior 

qualidade de vida da população idosa destaca-se a imprescindibilidade de maior apoio 

familiar, com a principal função de garantir ambiente confiável e seguro, no qual a 

pessoa idosa possa se manter autônoma, independente e ativa 36. 

A vulnerabilidade social da pessoa idosa está diretamente associada ao declínio 

da saúde psicológica e funcional e uma menor qualidade de vida, sendo conceituada 

como uma pessoa idosa com poucos e frágeis laços familiares, tendo como 

consequência um maior declínio cognitivo, influindo sobre o envelhecimento físico36,37. 

Em contrapartida, a Insuficiência Familiar na pessoa idosa caracteriza-se como 

processo psicossocial de construção complexa fundada no vinculo familiar 

prejudicado e, sobretudo, no baixo apoio social; determinado principalmente pela 

precariedade do apoio da família, tanto emocional quanto de ajuda instrumental38. 

Um estudo americano de natureza qualitativa, realizado entre profissionais da 

atenção primária à saúde que trabalham diretamente em assistência domiciliar a 

população idosa, evidenciou a falta de apoio social como um fator determinante para 

a vulnerabilidade do idoso, sendo que apoio social inadequado foi definido como um 

sistema de suporte ou rede de segurança que foi mínima, limitada ou inexistente39. 

Uma das formas de avaliação da relação do idoso com sua família têm sido por 

meio da funcionalidade familiar. Entende-se por funcionalidade familiar, a família que 

tem um funcionamento harmônico, que apesar dos problemas, consegue enfrentar 

com equilíbrio e harmonia suas dificuldades. Família funcional responde e gerencia 

conflitos com recursos próprios, com estabilidade emocional e respeita os papéis e 

autonomia de cada membro de forma afetiva. Já nas famílias disfuncionais, não há 

um compromisso com a integridade das relações entre os seus membros. Costumam 

priorizar interesses particulares em detrimento do grupo, não assumindo seus papéis 

dentro do sistema. Podem ser observados vínculos afetivos instáveis e alto grau de 

agressividade, hostilidade e desconfirmação do outro, não conseguindo resolver os 

problemas de forma adequada14. 

Um dos instrumentos para avaliar a funcionalidade familiar, traduzido, adaptado 

e validado em nosso meio é denominado de Adaptation, Partnership, Growth, 

Affection (APGAR) de família. O APGAR representa um acrômio, que em português 
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significa Adaptação, Companheirismo, Desenvolvimento, Afetividade e Capacidade 

resolutiva. É uma medida unidimensional de satisfação da dinâmica de funcionamento 

familiar que possibilita verificar a percepção das pessoas sobre suas famílias como 

um fator estressor ou como um fator de fortalecimento, oferecendo indícios de 

disfunção familiar, se presente14,30. 

Altos índices do APGAR demonstram maior capacidade de adaptação da 

família à nova situação e possíveis e prováveis mudanças de papéis, enquanto um 

baixo índice pode representar um ambiente estressante, de baixa adaptabilidade à 

nova situação e pode requerer intervenções apropriadas e urgentes14,30. 

Considerando o impacto do envelhecimento na dinâmica familiar, estudos 

sobre a influência das relações familiares vêm se tornando cada vez mais relevantes 

no cenário atual. É importante lembrar que o envelhecimento populacional ocorre não 

somente pelo aumento da longevidade da população, mas também pela queda da 

fecundidade. No Brasil, a fecundidade já está abaixo da taxa de reposição. Além disso, 

a estrutura familiar também vem se modificando. As dissoluções conjugais 

representaram um aumento de 161,4%, em 10 anos (de 2004 a 2014)40, assim como 

o número de pessoas vivendo sozinhas aumentou de 10,0% para 14,4%, no mesmo 

período41. Assim, além da vulnerabilidade física, própria do envelhecimento, outro 

agravante nesse processo é a escassez de suporte familiar, sendo relevante o 

investimento em produção científica nesse tema. 

Diante do exposto, considerando a família como a primeira e mais próxima rede 

social do indivíduo, o envelhecimento da população juntamente com as mudanças nos 

arranjos domiciliares e na estrutura familiar, entende-se importante verificar a relação 

entre a funcionalidade da família e a vulnerabilidade física de idosos ativos 

socialmente, a fim de oferecer subsídios para o planejamento de ações promotoras e 

preventivas à saúde do idoso na comunidade. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Verificar a funcionalidade da família e a vulnerabilidade física de idosos socialmente 

ativos, participantes da Universidade Aberta da Terceira Idade (UATI). 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Caracterizar os idosos por meio dos dados sociodemográficos. 

Classificar a funcionalidade familiar dos idosos. 

Identificar os tipos de arranjos familiares presentes na população estudada. 

Caracterizar a rede e apoio familiar dos idosos. 

Avaliar a vulnerabilidade física dos idosos. 

Verificar relação entre a vulnerabilidade física do idoso e a funcionalidade familiar. 
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3. MÉTODO  
 

 

3.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de uma pesquisa observacional, descritiva, analítica e transversal de 

abordagem quantitativa. 

 

3.2 Local do estudo 

 

O estudo foi desenvolvido na Universidade Guarulhos (UNG), Instituição de 

Ensino Superior Privada, na cidade de Guarulhos – SP, com alunos matriculados no 

Programa de Extensão chamado Universidade Aberta da Terceira Idade (UATI), no 

período de 08 de agosto de 2016 a 22 de setembro de 2016, mediante solicitação e 

aceitação por parte da Coordenação da UATI (Anexo A). 

Os cursos de Extensão da UATI foram divididos em cinco áreas, a saber, Saúde 

e Bem-Estar; Arte e Lazer; Cidadania; Cultura e Tecnologia, que abrangem mais de 

30 opções de atividades. O curso é pago e o aluno matriculado pode escolher uma 

disciplina para realizar em cada dia da semana, de segunda a quinta-feira, no período 

da tarde. 

As matérias oferecidas no 2º semestre de 2016 foram Adobe Premier I; Contar 

histórias: uma arte sem idade; Customização de roupas; Fotografia: aprender com 

arte II; Introdução a Internet; Etiqueta e Postura; Trabalhando com tecidos; Ginástica 

Laborativa para 3ª idade; Arte com fios: vagonite, ponto-cruz, tapeçaria; Artes 

Manuais, Gastronomia: culinária regional; Introdução à informática; Introdução ao 

programa power point e Movie Maker; Teatro I; Vivendo a Melhor Idade; Ginástica 

localizada para 3ª idade; Libras II; Adobe Photoshop II; Alfabetização; Artesanato: 

reciclando com estilo; Entendendo a psicanálise;  Esporte adaptado a 3ª idade; 

Facebook e redes sociais; Turismo cultural na 3ª idade; Meditação – Bem-estar; Canto 

e coral; Dança rítmica; Inglês básico I; Manuseios de câmeras, celulares e tablets; 

Pintura em tela I; Raciocínio Lógico e Viver bem consigo mesmo. 
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3.3 População e amostra  

 

A população do estudo foi composta pelos alunos matriculados na turma da 

UATI-UNG.  

Para se matricularem na UATI os alunos devem ter idade acima dos 50 anos e 

não precisam de diplomas anteriores ou mesmo ter concluído o Ensino Médio. Para 

esse estudo, apenas os alunos com idade superior a 60 anos foram convidados a 

participar. 

Segundo dados de 2015, a UATI possuía um total de 262 alunos, com idade 

acima de 60 anos e deste total, 90% são mulheres, 6% são analfabetos, 18% tem o 

ensino superior completo ou incompleto, 31,2% tem companheiro (a), 24% moram 

sozinhos e 9% moram com mais de cinco pessoas na mesma casa (dados de relatório 

interno da instituição). 

Para inclusão na amostra foram considerados os alunos com 60 anos ou mais 

e como critério de exclusão foram excluídos os idosos que apresentavam déficit 

cognitivo, impossibilitando compreensão das perguntas realizadas na entrevista. 

 

3.4 Procedimentos de coleta de dados 

 

A coleta de dados foi realizada na Universidade Guarulhos no período da tarde, 

por ser o horário das aulas.  

A pesquisadora visitou todas as salas de aula, acompanhada pela 

Coordenadora do Curso, que apresentou o projeto de forma breve e verificou quais os 

alunos que estariam interessados em participar da pesquisa, sendo liberados pelo 

professor para participar da entrevista. 

Após esse contato os interessados em participar da pesquisa foram abordados 

individualmente em lugar privado para maior esclarecimento de dúvidas sobre o 

projeto por parte da pesquisadora e assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (Apêndice A), sendo realizada na sequência uma entrevista 

usando-se como roteiro o questionário de caracterização do entrevistado e da sua 

família, seguido do instrumento Vulnerable Elders Survey (VES – 13) e o APGAR 

Familiar. 
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3.5 Instrumentos de coleta e dados 

 

Os instrumentos que foram utilizados para a realização da pesquisa foram: 

 Caracterização do idoso (Apêndice B) e de sua família (Anexo B): 

Foram coletadas as seguintes variáveis relacionadas à caracterização 

sociodemográfica do idoso: idade, escolaridade, estado civil, renda familiar e 

escolaridade do chefe da família. 

Também foi utilizado um quadro sobre as Características da Família do 

Entrevistado (aluno), conforme proposto pelo Caderno de Atenção Básica sobre 

Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa14, contendo informações sobre os 

habitantes no domicílio, como grau de parentesco, idade e sexo, bem como, uma 

avaliação sobre a maneira como o idoso se relaciona com cada membro (bem, mais 

ou menos, mal). Essas informações auxiliam o diagnóstico de pontos mais vulneráveis 

no interior das famílias. Para o idoso que morava sozinho, o quadro foi preenchido de 

acordo com as pessoas que ele procurava mais frequentemente quando precisa de 

ajuda e da mesma forma foram colhidas informações sobre sexo, idade, tipo de 

relação (parentes, amigo, vizinho) e avaliação sobre o relacionamento (bem, mais ou 

menos, mal). Portanto, este questionário é composto por dois itens, um relacionado 

às pessoas que coabitam e outro para as pessoas que vivem sós.  

 Vulnerable Elders Survey (VES-13) (Anexo C): 

O VES-13 é um questionário que avalia a vulnerabilidade física do idoso através 

da idade, a autopercepção da saúde, a presença de limitação física e de 

incapacidades18. Esse instrumento foi traduzido, adaptado e validado por Maia 

(2012)16,42 para o nosso meio, como instrumento de screening dada sua facilidade de 

aplicação e possibilidade de fácil resultados43. 

O VES-13 é um instrumento bastante utilizado pela oncologia para avaliar a 

vulnerabilidade dos idosos antes de se submeterem as terapias, pois essa população 

apresenta maior risco de toxidade ao tratamento de quimioterapia e complicações 

exigindo uma maior atenção por parte da equipe44-49, bem como utilizado como 

instrumento de triagem para idosos na avaliação de indicação para realização de 

procedimentos cardíacos50 ou em relação ao seu estado de saúde durante internação 
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hospitalar por evento cardíaco51 e mesmo em avaliação no pós-operatório de cirurgias 

abdominais em idosos para identificar fragilidade52. 

O instrumento é constituído por 13 itens que contemplam idade (uma questão), 

autopercepção de saúde (uma questão), limitação física (seis questões) e 

incapacidades (cinco questões)18,42.  

Na questão relativa à idade, atribui-se 0 ponto para idosos com até 74 anos de 

idade, um ponto aos indivíduos com 75 a 84 anos e três pontos àqueles com 85 anos 

ou mais. No item sobre autopercepção de saúde, existem cinco respostas possíveis 

(péssima, razoável, boa, muito boa e excelente), sendo atribuído um ponto para as 

duas primeiras opções. A limitação física abrange seis itens que avaliam o grau de 

dificuldade (nenhuma dificuldade, pouca dificuldade, apresenta dificuldade, apresenta 

muita dificuldade ou incapaz) para realização de determinadas atividades, sendo 

atribuído um ponto às respostas: “muita dificuldade” ou “incapaz”, até o limite máximo 

de dois pontos. Cinco itens são destinados à avaliação das incapacidades, nos quais 

é indagado se o indivíduo, devido a problemas de saúde, apresenta dificuldade para 

realizar atividades da vida cotidiana. Esses itens apresentam três opções de resposta: 

“sim”, “não” e “não faz mais”. Quando o indivíduo responde afirmativamente, é 

indagado se tem ajuda para realizar a atividade (sim/não) e, se responde que não faz, 

é indagado se é por causa da saúde (sim/não). São atribuídos quatro pontos para 

qualquer resposta afirmativa em qualquer um desses dois subitens. O escore total do 

instrumento varia entre zero e dez pontos, sendo que o ponto de corte para considerar 

o indivíduo como vulnerável corresponde a três pontos18. O instrumento pode ser 

respondido pelo paciente ou pelos familiares/cuidadores, inclusive por telefone, 

segundo Maia, Duarte, Secoli et al (2011)16. Porém, neste estudo as entrevistas foram 

feitas pessoalmente e diretamente com os idosos, alunos da UATI. Cada item recebeu 

uma determinada pontuação e o somatório final pode variou de 0 a 10 pontos. 

Pontuação igual ou superior a três pontos significou um risco de 4,2 vezes maior de 

declínio funcional ou morte em dois anos, quando comparado com idosos com 

pontuação ≤ 2 pontos, independentemente do sexo e do número ou tipo de 

comorbidades presentes11. 

 Adaptation, Partnership, Growth, Affection (APGAR) da Família (Anexo D) 
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Esse instrumento foi desenvolvido por Smilkstein em 197843 e 

validado para idosos brasileiros por Duarte30. É um instrumento composto por cinco 

questões que permitem a mensuração da satisfação dos membros da família em 

relação a cinco componentes considerados básicos na unidade e funcionalidade de 

qualquer família: adaptação, companheirismo, desenvolvimento, afetividade e 

capacidade resolutiva. As respostas para cada questão estão divididas em: raramente 

(0  pontos), às vezes (1 ponto) e quase sempre (2 pontos). O escore total irá indicar a 

condição da funcionalidade familiar, a saber, boa funcionalidade com os escores de 0 

a 3 pontos; moderada, com os escores de 4 a 6 pontos; ou elevada disfuncionalidade 

com os escores de 7 a 10 pontos30. 

 

3.6 Procedimentos éticos 

 

A coleta foi iniciada após autorização da UATI-UNG (Anexo A) e a aprovação 

do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Guarulhos, 

sob o parecer nº 1.605.877/16 (Anexo E).  

Os participantes foram informados sobre o objetivo do estudo, os 

procedimentos de coleta de dados, possíveis constrangimentos ou benefícios, sendo 

garantido o sigilo e respeitado o desejo ou não de participar. 

Os participantes entrevistados foram informados dos objetivos da pesquisa e 

da confidencialidade dos dados, nos termos da Resolução 466/12 da Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa - CONEP, e, assim sendo, assinaram sua anuência 

por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (apêndice A). 

Foi assegurado aos participantes que não haveria identificação de seus nomes 

nos instrumentos de coleta de dados, transcrições de entrevistas gravadas e 

divulgação dos resultados, assim como a ausência de custo ou compensação 

financeira referente a participação na pesquisa. Também foi esclarecido que o 

benefício relacionado a participação na pesquisa seria a colaboração em potencializar 

o conhecimento cientifico sobre a vulnerabilidade física do idoso e a influência da 

família na manutenção da sua saúde. A pesquisadora se comprometeu a retornar ao 

curso de Extensão da UATI, após conclusão do estudo para apresentar os resultados 
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e propostas de intervenções promotoras da saúde do idoso, relacionado à sua 

dinâmica familiar e rede social. 

Neste estudo, os riscos dos participantes da pesquisa foram mínimos, 

relacionados ao inconveniente de dispensa de tempo para responder às questões da 

entrevista e ao constrangimento de recordar situações desconfortáveis relacionadas 

a dinâmica da sua família e sua própria vulnerabilidade física. Assim, poderia surgir 

eventual angustia e ansiedade, manifestada por inquietação. Na observância de 

exacerbação do desconforto a entrevista poderia ser interrompida e o caso deveria 

ser encaminhado e discutido com a coordenação a fim de elaborar estratégias que 

visassem o acolhimento e encaminhamento de eventuais problemas vivenciados pelo 

idoso.  

 

3.7 Análise dos dados 

 

Os dados do estudo foram inseridos e digitados em duplicidade em uma 

planilha do Excel para posterior análise dos dados. 

Na análise do VES-13 foi feita a soma da pontuação e os valores acima ou igual 

a 3 foram classificados como idosos vulneráveis fisicamente e menor ou igual a 2 

foram classificados como não vulneráveis.  

Para a avaliação da funcionalidade os idosos foram classificados como família 

funcional (maior ou igual a 6 pontos) e família disfuncional (de 7 a 10 pontos). 

Foi realizada a análise descritiva dos dados por meio de frequências absolutas 

e relativas, medidas de tendência central (média e mediana) e dispersão (desvio-

padrão, valores mínimo e máximo). 

Para a comparação entre as categorias da variável desfecho, primeiramente, 

verificou-se a normalidade pelo teste Komolgorov-Smirnov das variáveis quantitativas, 

e dado que estas não apresentaram aderência à curva normal foi aplicado o teste 

Mann-Whitney. Nas análises de associação foi utilizado o Exato de Fisher.  

Para significância estatística foi assumido um nível descritivo de 5% (p<0,05). 

Os dados foram digitados em Excel e analisados no programa Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS) versão 22.0 para Windows. 
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4. RESULTADOS 
 

 

 A amostra desse estudo foi composta por 110 idosos ativos socialmente, alunos 

da Universidade Aberta da Terceira Idade (UATI) da UNG. 

 

4.1 Análise Descritiva 

 

Foram analisados 110 alunos da UATI, sendo 92,7% do sexo feminino (Tabela 

1). A média de idade da amostra foi de 66,8 anos (dp = 5,40), mediana de 66 anos, 

com valores mínimos e máximos respectivamente de 60 e 81 anos. 

Destaca-se o elevado grau de escolaridade dos participantes da amostra e do 

chefe da família, visto que 64,5% e 65,4% respectivamente, referiram ter, no mínimo, 

ensino médio completo, sendo que 23,6% e 25,5% referiram superior completo. A 

amostra ficou dividida entre casados (38,2%) e viúvos (31,8%), seguidos pelos 

separados/divorciados (20,9%). 

Em relação à Renda Familiar dos entrevistados, a média da amostra foi de 

R$4.780,82 (dp = 3750,94), mediana de R$3.650,00, com valores mínimos e máximos 

respectivamente de R$880,00 e R$22.000,00. 
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Tabela 1. Número e percentual de entrevistados, segundo características 

demográficas e socioeconômicas 

Variável Categoria N (%) 

Sexo Masculino 8 (7,3) 

Feminino 102 (92,7) 
    

Escolaridade Analfabeto 0 (0,0) 

Fundamental Incompleto  12 (10,9) 

Fundamental Completo  19 (17,3) 

Ensino Médio Incompleto 8 (7,3) 

Ensino Médio Completo 41 (37,3) 

Ensino Superior Incompleto 4 (3,6) 

Ensino Superior Completo 26 (23,6) 
    

Estado Civil Solteiro (a) 10 (9,1) 

Casado (a) ou União Estável 42 (38,2) 

Viúvo (a)  35 (31,8) 

Separado (a) /Divorciado (a)  23 (20,9) 
  

  

Escolaridade do Chefe 
da Família 

Analfabeto 0 (0,0) 

Fundamental Incompleto  13 (11,8) 

 Fundamental Completo  18 (16,4) 

Ensino Médio Incompleto 7 (6,4) 

Ensino Médio Completo 38 (34,5) 

Ensino Superior Incompleto 6 (5,5) 

Ensino Superior Completo 28 (25,4) 
    

Total 
 

110 (100,0) 

  

 

Em relação aos tipos de arranjos familiares presentes na amostra evidencia-se 

na Tabela 2 que o mais frequente foi o unipessoal, ou seja, os idosos que moram 

sozinhos (31,8%), seguidos pelos idosos classificados como arranjo monoparental 

(22,7%) e casal sem filhos (20,0%). Considerando os arranjos “unipessoal” e “casal 
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sem filhos”, verifica-se que a maioria dos idosos (51,8%) vivem sozinhos ou com 

outros idosos.  

Tabela 2. Número e percentual de entrevistados, de acordo com os arranjos 
familiares residentes no domicílio. 

Variável N (%) 
Unipessoal* 35 (31,8) 
Composto** 9 (8,2) 
Casal sem Filhos*** 22 (20,0) 
Casal que Mora com Filhos**** 15 (13,6) 
Casal sem Filhos e Parentes***** 1 (0,9) 
Casal que Mora com Filhos e Parentes****** 3 (2,7) 
Monoparental******* 25 (22,7) 

   

Total 110 (100,0) 

Legenda: 

*Unidade de consumo na qual o idoso mora sozinho. 

**Unidade de consumo constituída pela pessoa de referência do domicílio e outros parentes. 

***Unidade de consumo em que a pessoa de referência reside apenas com o cônjuge.  

****Unidade de consumo onde residem pessoa de referência, cônjuge e filho.  

*****Unidade de consumo onde moram pessoa de referência, cônjuge e outros parentes. 

******Unidade de consumo onde residem pessoa de referência, cônjuge, filho e outros parentes.  

*******Unidade de consumo onde moram pessoa de referência, filho e/ou outros parentes. 

 

Destaca-se na Tabela 3, a presença do filho como sendo o parente mais citado, 

tanto pelos entrevistados que moram com familiar (45,8%), como entre os que moram 

sozinhos (57,0%).  
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Tabela 3. Caracterização da rede de apoio dos entrevistados em número e 
percentual. 

Variável Categoria Moram com acompanhante (s) Mora sozinho 

N (%) N (%) 

Parentesco Filho 71 (45,8) 57 (57,0) 

 Cônjuge 46 (29,7) 1 (1,0) 

 Neto 17 (11,0) 1 (1,0) 

 Nora/Genro 5 (3,2) 6 (6,0) 

 Ex-cônjuge 1 (0,6) 10 (10,0) 

 Amigo 0 (0,0) 1 (1,0) 

 Sobrinho 3 (1,9) 11 (11,0) 

 Irmão 10 (6,5) 8 (8,0) 

 Cunhado 0 (0,0) 4 (4,0) 

 Genitor 2 (1,3) 1 (1,0) 

      

 Total 155 100,0 100 (100,0) 

 

A média de idade encontrada entre os familiares que moram com os 

entrevistados foi de 45,3, com mediana de 42,0 (dp = 19,234). A idade mínima relatada 

foi de 3 anos e a máxima de 89. Já em relação à idade das pessoas indicadas como 

alguém que o idoso que mora sozinho pode contar, a média foi de 46,6, com mediana 

de 44,0 (dp = 13,54), mínima de 23 e máxima de 86. 

Em relação ao sexo das pessoas que moram com os entrevistados, mais da 

metade (67,7%) são do sexo masculino. Já dos que moram sozinhos, o sexo feminino 

(54,0%) é mais referenciado ao ser questionado sobre com quem se pode contar se 

precisar de ajuda (Tabela 4). 

Tabela 4.  Sexo dos familiares que residem com os entrevistados e das pessoas 
que se pode contar, para os idosos que moram sozinhos. 

Variável Categoria Moram com acompanhante (s) Mora sozinho 

N (%) N (%) 

Sexo Masculino 
105 67,7 46 (46,0) 

 Feminino 
50 32,3 54 (54,0) 

  
    

 Total 
155 100,0 100 (100,0) 
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Evidencia-se na Tabela 5, bom relacionamento entre os idosos que moram 

sozinhos e as pessoas com quem podem contar (99,0%) e entre os idosos e as 

pessoas que residem com ele (83,2%). 

Tabela 5. Relacionamento do entrevistado com seu (s) familiar ou, se morar 
sozinho, com a (s) pessoa (s) que considera poder contar caso precise de ajuda. 

Variável Categoria Moram com acompanhante 
(s) 

Mora sozinho 

N (%) N (%) 

Relacionamento Bem 129 83,2 99 (99,0) 

 Mais ou Menos 23 14,8 1 (1,0) 

 Mal 3 1,9 0 (0,0) 

  
    

 Total 
155 100,0 100 (100,0) 

 

Na Tabela 6, verifica-se que a média de idade das pessoas que moravam com 

os idosos foi de 45,4 anos (dp=19,2) e das pessoas com que os idosos que moravam 

sozinhos se relacionavam foi de 47,5 anos (dp=14,4).  

Tabela 6. Descrição das idades em relação aos membros da família e das 
pessoas com quem se relaciona. 

Variável Variável N 𝑋 (dp) mediana mínimo -máximo 

      
Idade  Relação com os membros da família 155 45,4 (19,2) 42,0 3,0 – 89,0 
(anos)      
 Relação com as pessoas que se  99 47,5 (14,4) 45,0 23,0 – 89,0 
 Relaciona*     
      

* 1 idade ignorada. 

 

Evidencia-se na Tabela 7 que, de acordo com as cinco dimensões que 

compõem o instrumento A.P.G.A.R, em três deles mais de 80,0% dos idosos 

avaliaram positivamente, com uma percepção de maior frequência positiva em 

relação aos seus familiares. As dimensões que apresentaram menor percepção 

positiva foram se os idosos estavam satisfeitos com a maneira com que sua família 

discute as questões de interesse comum e compartilha com ele a resolução dos 

problemas (23,6%) e se estão satisfeitos com a maneira com que ele e a família 

passam o tempo juntos (20,9%).  
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Tabela 7. Número e percentual de entrevistados, de acordo com a classificação 
final do questionário A.P.G.A.R. Familiar. 

Variável Categoria N (%) 

Satisfeito (a) com a atenção que recebe da 

sua família quando algo está te 

incomodando?  

Quase sempre 88 (80,0) 

Às vezes 11 (10,0) 

Raramente 11 (10,0) 

    

Satisfeito (a) com a maneira com que sua 

família discute as questões de interesse 

comum e compartilha contigo a resolução 

dos problemas? 

Quase sempre 84 (76,4) 

Às vezes 15 (13,6) 

Raramente 11 (10,0) 

    

Família aceita seus desejos de iniciar 

novas atividades ou de realizar mudanças 

no seu estilo de vida? 

Quase sempre 96 (87,3) 

Às vezes 6 (5,4) 

Raramente 8 (7,3) 

    

Satisfeito (a) com a maneira com que sua 

família expressa afeição e reage em 

relação aos seus sentimentos de raiva, 

tristeza e amor? 

Quase sempre 88 (80,0) 

Às vezes 15 (13,6) 

Raramente 7 (6,4) 

    

Satisfeito (a) com a maneira com que 

você e sua família passam o tempo 

juntos? 

Quase sempre 87 (79,1) 

Às vezes 14 (12,7) 

Raramente 9 (8,2) 

Total  110 (100,0) 

 

 

Quanto à avaliação da funcionalidade da família, 84,5% da amostra apresentou 

boa funcionalidade familiar, conforme demonstrado na Tabela 8. 

Tabela 8. Número e percentual de entrevistados, de acordo com a classificação 
final do questionário A.P.G.A.R. Familiar. 

Variável N (%) 

Boa Funcionalidade (7 – 10) 93 (84,5) 

Moderada Disfuncionalidade (4 – 6) 9 (8,2) 

Elevada Disfuncionalidade (0 – 3) 8 (7,3) 

Total 110 (100,0) 
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Na Tabela 9, segundo o questionário VES – 13, observa-se que a grande 

maioria dos participantes (87,3%) referem idade menor que 75 anos e consideram a 

autopercepção de saúde boa, muito boa ou excelente (84,5%). 

Tabela 9. Número e percentual de entrevistados, segundo faixa de idade e auto 
percepção da saúde. 

Variável Categoria N (%) 

Idade Menor que 75 anos 96 (87,3) 

Entre 75 e 84 anos 14 (12,7) 
 

Igual ou maior que 85 anos 0 (0,0) 

    

Autopercepção da Saúde Péssima 2 (1,8) 

Regular 15 (13,7) 

Boa 44 (40,0) 

Muito Boa 27 (24,5) 

Excelente 22 (20,0) 

Total 
 

110 (100,0) 

 

 Em relação ao grau de dificuldade para a realização de algumas atividades que 

exige um esforço físico, a maioria da amostra referiu “nenhuma dificuldade” para todas 

as seis atividades listadas na Tabela 10, sendo que a maior dificuldade encontrada foi 

na atividade “Fazer serviço doméstico pesado como esfregar o chão ou limpar 

janelas”, na qual 11,9% dos entrevistados disseram ter muita dificuldade ou serem 

incapaz de fazer. A tarefa que apresentou menor dificuldade foi “Escrever ou 

manusear e segurar pequenos objetos” e “andar 400 metros”, com 92,7% e 85,4%, 

respectivamente, referindo nenhuma dificuldade. 
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Tabela 10. Número e percentual de entrevistados, de acordo com o grau de 

dificuldade para realizar atividades da vida diária. 

Variável Categoria N (%) 

Curvar-se, agachar ou ajoelhar-se. Nenhuma dificuldade 67 (60,9) 
Pouca dificuldade 22 (20,0) 
Média dificuldade 11 (10,0) 
Muita dificuldade 5 (4,5) 
Incapaz de fazer 5 (4,5) 

    
Levantar ou carregar objetos com 
peso aproximado de 5 quilos. 

Nenhuma dificuldade 80 (72,7) 
Pouca dificuldade 11 (10,0) 

Média dificuldade 10 (9,1) 
Muita dificuldade 6 (5,5) 
Incapaz de fazer 3 (2,7) 

    
Elevar ou estender os braços 
acima do nível do ombro. 

Nenhuma dificuldade 92 (83,6) 
Pouca dificuldade 8 (7,3) 

Média dificuldade 7 (6,4) 
Muita dificuldade 2 (1,8) 
Incapaz de fazer 1 (0,9) 

    
Escrever ou manusear e segurar 
pequenos objetos. 

Nenhuma dificuldade 102 (92,7) 
Pouca dificuldade 4 (3,7) 

Média dificuldade 3 (2,7) 
Muita dificuldade 1 (0,9) 
Incapaz de fazer 0 (0,0) 

    
Andar 400 metros 
(aproximadamente quatro 
quarteirões). 

Nenhuma dificuldade 94 (85,4) 
Pouca dificuldade 6 (5,4) 

Média dificuldade 5 (4,6) 
Muita dificuldade 5 (4,6) 
Incapaz de fazer 0 (0,0) 

    
Fazer serviço doméstico pesado 
como esfregar o chão ou limpar 
janelas. 

Nenhuma dificuldade 65 (59,1) 
Pouca dificuldade 17 (15,4) 

Média dificuldade 15 (13,6) 
Muita dificuldade 5 (4,6) 
Incapaz de fazer 8 (7,3) 

    

Total  110 (100,0) 

 

Na Tabela 11, os dados referem-se o quanto os pacientes são dependentes 

para as atividades da vida diária. Verifica-se que 100,0% dos entrevistados não 

apresentam dificuldades para realizar as atividades da vida diária por causa da sua 

saúde ou condição física, exceto “Fazer compras de itens pessoais (como produtos 

de higiene pessoal ou medicamentos)”, no qual 04 idosos (4,5%) referiram ter 

dificuldade, sendo que 03 referiram precisar de ajuda para realiza-la.  
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Tabela 11.  Número e percentual de entrevistados, de acordo com dificuldade 
para realizar as atividades da vida diária. 

Variável Categoria N (%) 

Por causa da sua saúde ou condição física, tem 
dificuldade para: 

   

    
Fazer compras de itens pessoais (como 
produtos de higiene pessoal ou medicamentos) 

Sim, com ajuda 3 (2,7) 
Sim, s/ ajuda 1 (0,9) 
Não 106 (96,4) 
Não faz compras 0 (0,0) 

 Não faz por causa da 
sua saúde 

0 (0,0) 

    
Lidar com o dinheiro (como controlar suas 
despesas ou pagar contas) 

Sim, com ajuda 0 (0,0) 
Sim, s/ ajuda 0 (0,0) 
Não 110 (100,0) 
Não lida c/ dinheiro 0 (0,0) 

 Não faz por causa da 
sua saúde 

  

    
Atravessar o quarto andando (é permitido o uso 
de bengala ou andador) 

Sim, com ajuda 0 (0,0) 
Sim, s/ ajuda 0 (0,0) 
Não 110 (100,0) 
Não anda 0 (0,0) 

 Não faz por causa da 
sua saúde 

0 (0,0) 

    
Realizar tarefas domésticas leves (como lavar 

louça ou fazer limpeza leve) 

 

Sim, com ajuda 0 (0,0) 
Sim, s/ ajuda 0 (0,0) 
Não 110 (100,0) 
Não faz tarefas 
domésticas 

0 (0,0) 

 Não faz por causa da 
sua saúde 

0 (0,0) 

    
Tomar banho de chuveiro ou banheira. Sim, com ajuda 0 (0,0) 

Sim, s/ ajuda 0 (0,0) 
Não 110 (100,0) 
Não toma banho 
sozinha 

0 (0,0) 

 Não faz por causa da 
sua saúde 

0 (0,0) 

    

Total  110 (100,0) 

 

Em relação à classificação final do instrumento VES-13, verifica-se na Tabela 

12 que 91,8% da amostra foi classificada como não vulnerável, ou seja, pontuaram 

menos de três pontos. Apenas 09 idosos (8,2%) foram classificados como vulneráveis. 
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Tabela 12. Classificação final do instrumento VES-13 em número e percentual. 

Resultado N (%) 

Idoso vulnerável 9 (8,2) 

Idoso Não Vulnerável 101 (91,8) 

   

Total 110 (100,0) 

 

 

4.2 Análise Inferencial 

 

Observa-se na Tabela 13 que não houve diferença estatisticamente 

significativa entre as idades dos idosos vulneráveis e não vulneráveis (p=0,739), bem 

como entre a renda familiar (p=0,845). 

Tabela 13. Comparação entre os grupos para as variáveis idade e renda familiar. 

Variável Vulnerável N 𝑋 (dp) mediana mínino -máximo p¥ 

       
Idade  Não  101 66,9 (5,3) 66,0 60,0 – 81,0 0,739 
(anos) Sim  9 66,7 (6,6) 66,0 61,0 – 80,0  
       
Renda Familiar Não  93 4.267,3 (3.603,6) 3.000,0 880,0 – 22.000,0 0,845 
(reais/mês)* Sim  8 3.775,0 (2.593,8) 3.000,0 900,0 – 9.000,0  
       

¥ Mann-Whitney; * 9 casos excluídos, pois a renda familiar estava assinalada como zero. 

  

 Em relação à associação entre as variáveis qualitativas e a vulnerabilidade 

física do idoso (Tabela 14), verifica-se que não houve associação estatisticamente 

significativa entre a funcionalidade familiar (p=0,627), o tipo de relação com as 

pessoas com quem o idoso vive (p=0,092) ou com quem o idoso que mora sozinho 

pode contar (p=1,000). Contudo é possível observar maior porcentagem de presença 

de vulnerabilidade física entre os idosos que apresentavam famílias moderadamente 

ou severamente disfuncionais, bem como os que referiram relações mais ou menos 

ou más com os familiares que residiam na mesma casa. 
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Tabela 14. Análise de associação entre as variáveis qualitativas versus 
vulnerabilidade. 

 Vulnerabilidade  
Variáveis Não  Sim  p¥ 

 N (%) N (%)  

      
Apgar     

Altamente funcional 86 (92,5) 7 (7,5) 0,627 
Moderadamente/severamente  15 (88,2) 2 (11,8)  
disfuncional      
      

Total  101 (91,8) 9 (8,2)  
      

Relação com os membros da família     
Bom  52 (92,9) 4 (7,1) 0,092 
Mais ou menos e mal 14 (77,8) 4 (22,2)  
      

Total  66 (89,2) 8 (10,8)  
      

Relação com as pessoas que se relaciona     
Bom  33 (97,1) 1 (2,9) 1,000 
Mais ou menos e mal  1 (100,0) 0 (0,0)  
      

Total 34 (97,1) 1 (2,9)  
¥ Teste Exato de Fisher. 

 

Na Tabela 15, ao analisar somente os idosos que residiam com alguém, 

observa-se que não houve diferença estatisticamente significativa entre as idades 

(p=0,688) e a renda familiar (p=0,349) dos idosos vulneráveis e não vulneráveis.  

Tabela 15. Comparação entre os grupos para as variáveis idade e renda familiar, 
somente para os idosos que moram com alguém. 

Variável Vulnerável N 𝑋 (dp) mediana mínino -máximo p¥ 

       
Idade  Não  66 66,7 (4,9) 66,5 60,0 – 78,0 0,688 
(anos) Sim  8 66,7 (7,0) 64,0 61,0 – 80,0  
       
Renda Familiar Não  60 4.919,0 (4.141,4) 3.400,0 880,0 – 22.000,0 0,349 
(reais/mês)* Sim  7 3.628,6 (2.765,7) 3.000,0 900,0 – 9.000,0  
       

¥ Mann-Whitney; * 7 casos excluídos, pois a renda familiar estava assinalada como zero. 

  

Entre os idosos que moram com alguém, não houve diferença estatisticamente 

significativa em relação à presença de vulnerabilidade física, entre os idosos com 

famílias “altamente funcionais” e “moderadamente ou severamente disfuncionais” 

(p=0,608) (Tabela 16). 



42 
 

Tabela 16. Análise de associação entre as variáveis qualitativas versus 
vulnerabilidade, somente para os idosos que moram com alguém. 

 Vulnerabilidade  
Variáveis Não  Sim  p¥ 

 N (%) N (%)  

      
Apgar     

Altamente funcional 56 (90,3) 6 (9,7) 0,608 
Moderadamente/severamente  10 (83,3) 2 (16,7)  
disfuncional      
      

Total  66 (89,2) 8 (10,8)  
¥ Teste Exato de Fisher. 
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5. DISCUSSÃO 
 

 

 A amostra desse estudo foi composta por 110 idosos ativos socialmente, que 

frequentavam a Universidade Aberta da Terceira Idade (UATI) da UNG. 

 

5.1 – Características sociodemográficas da amostra 

Os idosos desse estudo eram majoritariamente mulheres (92,7%). O 

predomínio do sexo feminino é visto tanto na população geral do Brasil como entre as 

pessoas com mais de 60 anos. O estudo do PNAD (2015) indicou que havia 104.772 

milhões de mulheres (51,6%) no Brasil, sendo maior essa diferença entre as pessoas 

maiores de 60 anos (55,7%)54. Também é sabido que a expectativa de vida entre as 

mulheres é maior do que dos homens e que estes mantêm maior taxa de mortalidade 

em todas as faixas etárias, o que acarreta um número menor de homens na velhice55. 

Segundo a OMS (2005)56 homens jovens e adultos estão mais sujeitos à violência, 

riscos ocupacionais e ao suicídio, o que pode levar a maiores incapacidades, 

dependência e morte. Além disso, o estilo de vida com maior consumo de tabaco, 

bebidas alcoólicas e drogas também podem leva-los a desfechos de saúde mais 

desfavoráveis.  

A predominância do sexo feminino entre os idosos também pode ser verificada 

em diversos estudos científicos9,57-67, sendo ainda maior a frequência de mulheres, 

quando identificado estudos voltados para a população idosa ativa, como evidenciado 

em estudo realizado com idosos que frequentam o Programa Terceira idade em Ação 

– PTIA/UFPI, com o objetivo de identificar as mudanças importantes na dinâmica das 

famílias trazidas pelo envelhecimento populacional, neste, 92,0% dos alunos eram 

compostos pelo sexo feminino, e apenas 8,0% do sexo masculino e 48,0% tinham 

entre 60-64 anos32. 

A média de idade da amostra foi de 66,8 anos (dp = 5,40), mediana de 66 anos, 

com valores mínimos e máximos respectivamente de 60 e 81 anos, portanto de idosos 

mais “jovens”. Estudos realizados com idosos da comunidade (não associados à 

doenças, tratamentos e internações) apresentam, de modo geral, maior média de 
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idade57,61,66,67. O contexto em que os idosos dessa amostra estavam inseridos – 

participantes da UATI – pode ter influenciado na média de idade, já que menor idade 

está relacionada à melhor capacidade funcional e maior participação social. 

No que se refere à situação conjugal, a maioria dos idosos da UATI eram 

casados ou tinham união estável (38,2%), porém, quando observados os números de 

idosos viúvos (31,8%) e separados e divorciados (20,9%), observou-se que a maioria 

da amostra não convivia com companheiros.  Para Camarano (2006)68, após 

separação ou morte do cônjuge, as mulheres idosas tendem a permanecer sozinhas, 

tal fato pode justificar a maior prevalência de idosos que não conviviam com 

companheiro, encontrada na pesquisa, visto que a amostra foi composta 

principalmente por mulheres. Outro dado que pode corroborar com essa evidência é 

o elevado número de idosos que moravam sozinhos. 

Em relação à renda familiar dos entrevistados destaca-se que a média foi de 

R$4.780,82 (dp = 3750,94), mediana de R$3.650,00, com valores mínimos e máximos 

respectivamente de R$880,00 e R$22.000,00. O salário mínimo no Brasil em 2016 era 

de R$880,00 e segundo os critérios por faixas de salário mínimo do IBGE69, a classe 

social dos idosos dessa amostra foi a classe C, o que representa uma faixa salarial 

acima da renda familiar da população geral brasileira, que de acordo com o IBGE 

encontra-se em R$1.113,00 no Brasil e, R$1.482,0 no estado de São Paulo. Esses 

valores representam a classe E, a mais pobre entre todas as classes, bem como 

outros estudos que ratificam esse perfil salarial53,62,66,70,71. Estudos que avaliaram 

idosos da comunidade indicaram renda média familiar bem abaixo da encontrada no 

presente estudo72-74. 

A participação da renda dos idosos nas famílias vem aumentando nos últimos 

anos, principalmente nas famílias onde o idoso não é o chefe da família, por meio dos 

benefícios sociais, aposentadorias e pensões74, o que demonstra que cada vez mais 

a presença dos idosos nas famílias é necessária, não apenas, pela necessidade de 

receber apoio, mas também para oferecer apoio aos familiares. 

Um estudo realizado em Campinas comparou idosos que frequentavam um 

ambulatório de geriatria, considerado como envelhecimento patológico, e outro grupo 

com idosos que frequentavam as atividades do SESC, considerados como 

envelhecimento saudável, e identificaram que as variáveis sexo masculino, menor 
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renda (inferior a três salários mínimos), uso de mais medicamentos (acima de três), 

não praticar atividade física e menor pontuação da qualidade de vida no domínio 

ambiental (avaliado por meio do instrumento WHOQOL-bref) se associaram ao 

envelhecimento patológico65. Nesse estudo, os idosos ativos apresentavam 

significativamente maior renda do que os idosos que estavam em tratamento 

ambulatorial e que não participavam das atividades do SESC.  

Outra característica a ser destacada foi o elevado grau de escolaridade dos 

participantes da amostra e do chefe da família, visto que 64,5% e 65,4% 

respectivamente referiram ter, no mínimo, ensino médio completo, sendo que 23,6% 

e 25,5% referiram superior completo. Dados publicados do PNAD de 200975 indicaram 

que a maioria (61,01%) dos idosos no Brasil tinham até o ensino fundamental e 

apenas, 6,12% tinham ensino superior. 

É importante destacar esse dado do presente estudo, pois representa a classe 

social onde esses idosos estão inseridos, com acesso a determinadas formas de 

consumir a vida, que favorecem potenciais de fortalecimento à saúde mais favorável 

do que os idosos com menor renda e escolaridade e que, portanto, apresentam 

maiores dificuldades de consumir a vida e de apresentar potenciais de desgaste à 

saúde76. Vale lembrar que para participar da UATI os alunos pagavam uma 

mensalidade, o que já indicava um perfil de poder aquisitivo mais favorável.  

Observa-se em estudos nessa população uma relação direta entre a renda 

familiar e a escolaridade, sendo maior a renda para os participantes com escolaridade 

mais elevada65,72 e maior será o conhecimento sobre saúde, favorecendo a ocorrência 

de menor vulnerabilidade entre a população57.  

Estudo realizado com população Italiana77, em 2011, aponta que indivíduos 

mais pobres e menos instruídos são mais propensos a relatar condições de saúde 

precárias. O risco é ainda pior para os trabalhadores desempregados e aposentados 

com baixo salário.  

Segundo estudo multicêntrico realizado em Portugal67, participantes com renda 

familiar elevada e altos níveis de educação apresentavam melhor saúde física e 

mental, bem como famílias mais funcionais.  
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5.2 - Caracterização das famílias 

 

Em relação aos tipos de arranjos familiares presentes na amostra, um maior 

número de idosos foi classificado como arranjo unipessoal (31,8%), seguido de 

monoparental (20,0%) e casal sem filhos (20,0%). Sendo assim, verifica-se que a 

maioria dos idosos (51,8%) vive sozinho ou com outros idosos. Esse perfil é o ideal 

esperado para os idosos e pressupõem autonomia física, mental e financeira74, mais 

uma variável que corrobora com o perfil diferenciado dessa amostra. Quando não há 

essa autonomia, a co-residência ou a ampliação das famílias é um recurso utilizado 

para beneficiar tanto os membros mais jovens quantos os mais velhos das famílias74. 

Estudo sobre arranjos familiares no Brasil75 identificou como o arranjo familiar 

mais representativo da população brasileira, em 2009, o casal que mora com filhos e 

outros parentes (24,76%), seguido pelos arranjos monoparental (24,12%) e casal com 

filhos (18,88%), sendo apenas 6,17% de idosos vivendo em arranjos unipessoais. 

Esse dado reforça as disparidades das características sociodemográficas dos idosos 

do presente estudo com os idosos da população em geral. Esse estudo também 

indicou que os domicílios em que os idosos vivem sozinhos são chefiados, em sua 

maioria, por mulheres (66,8%), duas características prevalentes na amostra do 

presente estudo. 

Sabe-se atualmente que o número de idosos morando sozinhos vem 

aumentando75, principalmente pela perda de familiares, separação conjugal, busca da 

individualidade e insuficiência econômica para o sustento de uma família78. Outro fator 

foi evidenciado em um estudo que objetivou investigar o papel da mulher idosa em 

nosso país79, cuja “viuvez” foi considerada como o estado conjugal predominante 

entre as mulheres idosas no Brasil. Esses dados também vêm ao encontro dos 

trazidos por outras pesquisas80-82, que afirmaram que o aumento da expectativa de 

vida para as mulheres gera mais viuvez feminina e, consequentemente, o aumento de 

domicílios unipessoais femininos. 

Portanto, sabe-se que os idosos estão vivendo mais e em melhores condições 

financeiras e de saúde, o que acarreta no aumento do número de idosos morando 

sozinhos75, principalmente pela perda de familiares, separação conjugal, busca da 

individualidade e insuficiência econômica para o sustento de uma família78. Por outro 

lado, os filhos estão adiando a saída da casa dos pais. Segundo Camarano, Kanso, 
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Mello et al (2004)74 os filhos estão mais tempo dependentes economicamente dos pais 

porque tem crescido a instabilidade do mercado de trabalho, maior tempo despendido 

na escola e maior instabilidade das relações afetivas. 

Os filhos foram o parente mais citado, tanto pelos entrevistados que moravam 

com familiares (45,8%), como entre os que moravam sozinhos (57,0%) ao se 

questionar sobre as pessoas que residem na mesma casa ou com quem pode contar, 

quando este reside sozinho. 

Corroborando com esse dado, uma pesquisa realizada para investigar a rede 

social de apoio do idoso83, concluiu que as suas relações devem limitar-se 

essencialmente à família nuclear e que os filhos são “pessoas-chave” no apoio a eles. 

Pesquisa com idosos da comunidade84, ao investigar sua rede social de apoio, a 

família (69,2%) apareceu como principal opção, sendo igualmente os filhos aqueles 

com maior participação nas visitas semanais (48,8%). 

A co-residência é uma forma importante de transferência de apoio entre 

gerações, mas as transferências de apoio não se restringem só a co-residência. Não 

se deve assumir que um número maior de pessoas morando juntas, se traduza 

necessariamente em maior suporte para os idosos74. 

Em seu estudo sobre a família Camarano74 classifica as famílias de idosos 

como, família de idosos e família com idosos. A família de idosos é representada por 

idosos chefes de família ou cônjuge e geralmente são considerados idosos 

autônomos, já nas famílias com idosos, os idosos são parentes (ou não) dos chefes 

de família e geralmente são dependentes e necessitam de alguma ajuda74.  

As famílias de idosos, na qual os idosos são chefes ou cônjuges, apresentaram 

um aumento entre 1980 (17,1%) e 2000 (20,9%). Nesse período houve queda da 

proporção de famílias formadas por casal com filhos e crescimento nas famílias de 

mãe com filhos ou vivendo sozinha74. 

As famílias com idosos, compostas majoritariamente por casais com filhos, 

decresceu entre 1980 (69,1%) e 2000 (53,2%). O maior aumento nesse tipo de família 

ocorreu nas famílias chefiadas por mulheres (não idosas) sem filhos e também das 

famílias de mãe com filhos, reflexos da queda da fecundidade e das dissoluções 

conjugais74. 
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A média de idade encontrada entre os familiares que moram com os 

entrevistados foi de 45,3, com mediana de 42,0 (dp = 19,234). A idade mínima relatada 

foi de 3 anos e a máxima de 89. Já em relação a idade das pessoas indicadas como 

alguém que o idoso que mora sozinho pode contar, a média foi de 46,6, com mediana 

de 44,0 (dp = 13,54), mínima de 23 e máxima de 86. De 1980 a 2000 houve uma 

redução no número de filhos menores de 21 anos tanto nas famílias de idosos como 

nas famílias com idosos, enquanto que o número médio de filhos maiores de 21 anos 

apresentou um ligeiro aumento nessas duas famílias. As famílias de idosos 

apresentam maior proporção de netos (14%) em relação às famílias com idosos 

(2,2%), sendo que 72,5 % dos netos das famílias de idosos tem entre 0 e 14 anos e 

entre as famílias com idosos, 94,6% são crianças entre 0 a 14 anos74.  

Em relação ao sexo das pessoas que moram com os entrevistados, mais da 

metade (67,7%) são formadas por pessoas do sexo masculino. Um estudo longitudinal 

(2005-2012) com idosos do município de Uberaba-MG73 verificou que, nesse período, 

idosos do sexo masculino tinham menor chance (51%) de morar sozinho e de mudar 

de arranjo familiar. Sabe-se que os homens constituem novas famílias ou novos 

relacionamentos, após separação ou viuvez, mais do que as mulheres74, portanto, 

apresentam menor chance de morarem sozinhos. 

Entre idosos que moram sozinhos, o sexo feminino é mais referenciado (54,0%) 

ao ser questionado sobre com quem o idoso pode contar se precisar de ajuda. Essa 

característica é observada também ao investigar o perfil dos cuidadores informais de 

idosos, sendo 83,3% do sexo feminino85. 

 

 

5.3 – Dados sobre a funcionalidade das famílias: aplicação do A.P.G.A.R. 

Familiar 

 

O aumento da população idosa promove inúmeras transformações, 

particularmente nas relações familiares e a boa funcionalidade familiar mostra-se 

como um aspecto importante para que a pessoa idosa possa se manter autônoma e 

ativa, sendo relevante a convivência em um ambiente confiável e seguro, que deve 
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ser garantido primeiramente por meio do apoio de sua família, garantido no Brasil pela 

lei 10.741, que institui o Estatuto do Idoso6.  

 Em relação à aplicação do instrumento A.P.G.A.R. Familiar (Adaptação, 

Companheirismo, Desenvolvimento, Afetividade, Resolução) verificou-se que a 

maioria (mais de 75,0%) dos idosos avaliou positivamente a relação com seus 

familiares em todas as dimensões. Os itens que apresentaram menor percepção 

positiva, ainda que uma pequena porcentagem foram se os idosos estavam 

satisfeitos com a maneira com que sua família discute as questões de interesse 

comum e compartilha com ele a resolução dos problemas (23,6%%) e se estão 

satisfeitos com a maneira com que ele e a família passam o tempo juntos (20,9%). 

Com o passar dos anos, os idosos podem se sentir excluídos das decisões familiares 

e programas realizados por seus familiares. Esses itens também foram os que 

apresentaram avaliação menos positivas em outros estudos voltados para a 

comunidade86, 87. 

Sendo assim, os idosos da UATI apresentaram boa funcionalidade familiar 

(84,5%), mesmo morando sozinhos ou sem companheiros. Em estudo realizado em 

São Carlos/SP88, morar sozinho não foi um fator determinante de percepção inferior 

de suporte familiar. Segundo Camarano74, não se sabe se do ponto de vista dos idosos 

os arranjos domiciliares predominantes estão refletindo suas preferências ou se são 

resultado de pressões econômicas, sociais ou de saúde, de ambas as partes, idosos 

e familiares. 

Em estudo realizado em Fortaleza53 com idosos da comunidade residentes e 

não residentes com seus familiares também encontraram altos percentuais de idosos 

satisfeitos com seus familiares (83,7%), porém os que moravam sozinhos 

apresentavam menores percentuais. Já idosos de um município baiano também 

apresentaram altos percentuais de funcionalidade familiar em todas as dimensões do 

APGAR (>80,0%)89. 

Um estudo que avaliou a funcionalidade familiar de idosos com alterações 

cognitivas segundo a percepção dos cuidadores também encontrou boa 

funcionalidade familiar (82,0%)86. Idosos da comunidade com renda e escolaridade 

inferiores aos do presente estudo também apresentaram boa funcionalidade familiar, 

porém com menor prevalência (76,2%)87. Outro estudo que avaliou idosos da 
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comunidade, especificamente os longevos (com mais de 80 anos) verificou também 

boa funcionalidade familiares entre esses idosos28. Idosos de diferentes contextos de 

vulnerabilidade social foram analisados em um estudo88, no qual verificou-se que o 

aumento da vulnerabilidade social diminui a média dos escores de percepção de 

suporte familiar. 

Em Portugal67 um estudo encontrou que as mulheres, os solteiros, divorciados 

e viúvos, os que tinham renda insuficiente e os idosos que moravam sozinhos 

apresentavam maior chance de relatar famílias disfuncionais. 

Constata-se, portanto, que idosos de diversos contextos sociais, de saúde e 

com arranjos familiares distintos podem apresentar boa funcionalidade familiar. Não 

há evidências fortes de que alguma dessas variáveis seja determinante para boa 

funcionalidade familiar, o que demonstra a complexidade das relações e os fatores 

individuais, como cultura e resiliência que podem influenciar nessa avaliação.  

Contudo, alguns fatores podem ser mais comumente encontrados na literatura 

relacionados à disfunção familiar. Um estudo que teve como objetivo identificar na 

literatura os atributos do conceito de insuficiência familiar na pessoa idosa38 os 

classificou em relação aos antecedentes, atributos definidores e consequentes. Os 

antecedentes descritos foram as transformações contemporâneas no sistema familiar, 

a inversão dos papéis, o ninho vazio, os conflitos intergeracionais, o comprometimento 

das relações familiares e a vulnerabilidade social da família; em relação aos atributos 

definidores foram descritos o baixo apoio social total, baixo apoio familiar, baixo apoio 

social e vínculo familiar prejudicado; finalmente entre os consequentes da insuficiência 

familiar os autores descrevem a vulnerabilidade social da pessoa idosa, o declínio da 

saúde psicológica, o declínio funcional, a menor qualidade de vida e o envelhecimento 

mal sucedido.  

Considerando esses atributos, conclui-se que os idosos desse estudo parecem 

apresentar poucos atributos relacionados à insuficiência familiar, apesar desses 

atributos não terem sido analisados ou ao menos, não com a profundidade requerida 

para essa afirmação. Contudo, de forma geral, podemos dizer que os idosos da UATI 

apresentavam baixa vulnerabilidade social da família (fatores socioeconômicos), alta 

percepção de apoio familiar (APGAR) e baixo declínio funcional (VES-13), fatores 
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importantes dos antecedentes, atributos definidores e consequentes da insuficiência 

familiar.  

 

 

5.4 – Dados relacionados à Vulnerabilidade Física dos entrevistados: avaliação 

realizada por meio do instrumento VES-13 

 

O questionário VES – 13 avalia a vulnerabilidade física do idoso, representado 

pelo risco 4,2 vezes maior de declínio funcional ou morte em dois anos (> 3 pontos), 

quando comparado com idosos com pontuação ≤ 2 pontos, independentemente do 

sexo e do número ou tipo de comorbidades presentes11. 

A idade é a variável que mais se associa ao declínio funcional, portanto, ela 

tem maior peso no instrumento. Os idosos com mais de 85 anos recebem 3 pontos, o 

que os classifica diretamente como vulneráveis, segundo o VES-1318,42. Observou-se 

que a grande maioria dos idosos do estudo (87,3%) referiu idade menor que 75 anos, 

não havendo pessoas classificadas como vulneráveis apenas pelo fator idade (maior 

de 85 anos). Esse dado era esperado, para essa amostra, uma vez que a capacidade 

funcional e, consequentemente, a participação social diminui com o avançar da idade. 

De qualquer forma, a presente amostra apresentou um perfil mais jovem do que a 

população geral de idosos na comunidade9,62,84, 89, 90. 

No tocante a autopercepção da sua saúde, 84,5% da amostra considera sua 

saúde como sendo “boa”, “muito boa” e “excelente”, sendo um preditivo muito positivo 

em relação ao estado de saúde dessa população, pois a autoavaliação da saúde tem 

sido utilizada em inquéritos populacionais em todo o mundo, fortemente associada ao 

estado “real” ou “objetivo” de saúde das pessoas, sinalizando a boa condição de saúde 

em que a população estudada se encontra91. Revisão sistemática da literatura 

identificou que as variáveis dependentes predominantemente associadas a 

autoavaliação negativa de saúde foram a presença de doenças, número de 

medicamentos em uso, renda familiar/domiciliar mensal, internações, consultas 

médicas, dificuldade/incapacidade para atividades de vida diária, presença de 

sintomas depressivos e ansiosos e queixa de insônia91. 
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Em relação ao grau de dificuldade para a realização de algumas atividades que 

exige um esforço físico, a maioria da amostra referiu “nenhuma dificuldade” para todas 

as seis atividades. A maior dificuldade encontrada foi na atividade “Fazer serviço 

doméstico pesado como esfregar o chão ou limpar janelas”, na qual 11,9% dos idosos 

disseram ter muita dificuldade ou serem incapaz de fazer. A tarefa que apresentou 

menos dificuldade foi “Escrever ou manusear e segurar pequenos objetos” e “andar 

400 metros”, com 92,7% e 85,4%, respectivamente, referindo nenhuma dificuldade. 

Sobre o grau de dependência para a realização de algumas atividades da vida 

diária, 100,0% dos entrevistados não apresentaram dificuldades para realizar as 

atividades da vida diária por causa da sua saúde ou condição física, exceto “Fazer 

compras de itens pessoais (como produtos de higiene pessoal ou medicamentos)”, no 

qual 04 idosos (4,5%) referiram ter dificuldade, sendo que 03 referiram precisar de 

ajuda para realiza-la. Esses resultados foram também os mais prevalentes em uma 

pesquisa72 que avaliou as respostas relacionadas às AIVD, porém com valores bem 

mais elevados que encontrado nesse estudo (70,2% e 65,5% respectivamente). 

Houve dificuldade na localização desses dados específicos em outros estudos 

utilizando o VES-13 por se deterem apenas no escore final e não nos detalhes de 

cada pergunta do inquérito44-46, 50. 

Referente à classificação final do instrumento VES-13 verificou-se que 91,8% 

da amostra foi classificada como não vulnerável, número esperado dado o perfil 

sociodemográfico da população estudada e ao tipo de atividade que estavam ligados 

para inclusão na pesquisa. 

 

 

5.5 – Avaliação da relação entre a vulnerabilidade do idoso e as variáveis 

sociodemográficas, idade e renda familiar  

  

Não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos de idosos 

vulneráveis e não vulneráveis, segundo idade (p=0,739) e renda familiar (p=0,845), 

apesar dos idosos vulneráveis apresentarem menor renda do que os não vulneráveis. 

Da mesma forma, entre os idosos que moravam com alguém, não foi encontrada 
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diferença significativa entre os idosos vulneráveis e os não vulneráveis, segundo idade 

(p=0,688) e renda familiar (p=0,349), apesar de, igualmente os idosos vulneráveis 

apresentarem menor renda do que os idosos não vulneráveis. 

Em relação à idade, pode haver relação com o fato de não existir na amostra 

idosos maiores de 80 anos, idade em que a vulnerabilidade física se torna mais 

presente, evidenciada no estudo de Vera, Nakatani, Pagotto et al (2015)28.  

No que se refere à renda familiar, verificou-se até aqui que a renda está 

fortemente associada à vulnerabilidade física. A pesquisa comparativa realizada no 

estado de São Paulo65, identificou associação entre os idosos com renda familiar mais 

baixa e uma maior vulnerabilidade, incapacidade e dependência. Em outro estudo 

transversal realizado na população chinesa também encontrou associação entre a 

renda familiar e a deficiência funcional em idosos com artrite reumatóide58. 

A diferença entre a vulnerabilidade física de idosos, com maior e menor renda 

e idade, pode não ter sido encontrada nesse estudo devido à homogeneidade da 

amostra relativa a essas duas variáveis. A mediana da idade dos idosos não 

vulneráveis foi de 65 anos e dos vulneráveis, de 62 anos. Quanto à renda a mediana 

nos dois grupos foi de 3000 reais. 

 

 

5.6 – Relação entre a vulnerabilidade física dos idosos e a funcionalidade 

familiar e relacionamento com os membros da família 

Em relação à associação entre a funcionalidade familiar, relacionamento com 

os membros da família e a vulnerabilidade física do idoso, verifica-se que não houve 

associação estatisticamente significativa entre a funcionalidade familiar, o tipo de 

relação com as pessoas com quem o idoso vive ou com quem o idoso se relaciona 

(bom / mais ou menos e mal), com a vulnerabilidade física. Contudo é possível 

observar maior porcentagem de presença de vulnerabilidade física entre os idosos 

que apresentavam famílias moderadamente ou severamente disfuncionais, bem como 

os que referiram relações mais ou menos ou más relações com os familiares que 

residiam na mesma casa. 
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Ao verificarmos a influência do convívio com a família, por meio da análise 

apenas dos idosos que moravam com alguém, também não foi possível identificar 

diferença estatisticamente significativa de vulnerabilidade física entre os idosos com 

famílias “altamente funcionais” e “moderadamente ou severamente disfuncionais” 

(p=0,380). Porém foi possível observar maior porcentagem de presença de 

vulnerabilidade física entre os idosos que apresentavam famílias moderadamente ou 

severamente disfuncionais, bem como os que referiram relações mais ou menos ou 

más relações com os familiares que residiam na mesma casa.  

Em estudo de revisão de literatura Paz, Santos e Eidt (2006)92 enumeraram as 

condições sociais e de saúde que, empiricamente, podem estar envolvidas no 

contexto da vulnerabilidade social em saúde no processo de envelhecimento, 

destacando: a capacidade funcional na velhice, a distribuição das doenças crônico-

degenerativas, a disponibilidade de programas e serviços, a posição social que os 

indivíduos ocupam e os recursos sociais disponíveis.  

Ao investigar os arranjos domiciliares, condições de saúde física e psicológica 

dos idosos e sua satisfação com as relações familiares, Rabelo e Neri (2015)66 

observaram associações entre a satisfação e as avaliações positivas ou negativas dos 

idosos sobre a própria família e o nível de saúde física e mental e de independência 

apresentada por eles. 

Estudo italiano77 mostrou que, além da quantidade de interações, a qualidade 

- medida pela satisfação subjetiva derivada de relacionamentos com amigos - que 

funcionou como o melhor preditor de saúde autorreferida. A freqüência de reuniões 

com amigos é significativamente e positivamente correlacionada com boa saúde em 

todas as regressões. A satisfação com o relacionamento com amigos apresenta um 

coeficiente positivo e altamente significativo.  

Outro estudo com idosos longevos28 encontrou relação entre a autopercepção 

de saúde com a funcionalidade familiar. Os autores identificaram que a autopercepção 

de saúde “ruim ou péssima”, além de, “ter osteoporose” e “já ter sofrido queda” foram 

preditores de boa funcionalidade familiar. Esse dado parece fazer sentido, 

principalmente com idosos longevos, visto que a doença ou o aumento das 

incapacidades pode trazer à tona a rede e apoio familiar que o idoso necessita para 

enfrentar sua situação de saúde.  
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Estudo realizado em uma cidade do estado da Bahia66 investigou as relações 

entre a configuração familiar, as condições de saúde física e psicológica dos idosos e 

sua satisfação com os relacionamentos familiares. Foram feitas análises por 

conglomerado e as variáveis que mais contribuíram para a formação dos 

conglomerados foram atividades básicas de vida diária e funcionalidade familiar, duas 

variáveis de interesse do presente estudo. Os três conglomerados formados foram: 1) 

idosos com necessidade de ajuda instrumental para o desempenho de atividades de 

vida diária, com ansiedade e insatisfeitos com os relacionamentos familiares; 2) idosos 

dependentes para o desempenho de atividades de vida diária, com ansiedade e 

satisfeitos com os relacionamentos familiares; 3) idosos independentes nas atividades 

básicas e instrumentais e satisfeitos com os relacionamentos familiares. Esses três 

conglomerados resumem as possibilidades encontradas em muitos estudos, nos 

quais a dependência para as atividades da vida diária se apresenta como um fator de 

fortalecimentos dos vínculos familiares ou de fragilidade. A dependência pode aflorar 

um ambiente de extremo cuidado, zelo e proteção ou ao contrário, de maus tratos, 

estresse e abandono.  

Segundo Camarano74, arranjos domiciliares e laços familiares podem ser 

considerados um tipo de “seguro” na velhice. De fato, o apoio e os laços afetivos, 

familiares são a principal fonte de apoio dos idosos no Brasil e promovem melhores 

condições físicas e mentais, além de melhor qualidade de vida aos idosos. Porém, 

essas condições são potencializadas quando o idoso apresenta uma condição 

histórica e social de manter sua autonomia e dependência o maior tempo possível 

durante a velhice, por meio de boas condições de vida e de educação. O Estado 

brasileiro deve assegurar e ampliar políticas de renda, cuidados de longa permanência 

e políticas de saúde aos idosos vulneráveis a fim de garantir a equidade entre os 

idosos brasileiros que, em sua maioria, apresentam uma realidade diferente da 

encontrada nos idosos do presente estudo. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 

A pesquisa foi realizada com 110 alunos da UATI na UNG, campus Centro em 

Guarulhos, SP. Nesse estudo, os idosos foram avaliados segundo suas 

características sociodemográficas, vulnerabilidade física, funcionalidade familiar e 

caracterização de suas famílias.  

O principal objetivo do estudo foi verificar a relação entre a funcionalidade da 

família e a vulnerabilidade física do idoso, sendo relacionado como específicos 

caracterizar a população estudada por meio dos dados sociodemográficos, avaliar a 

vulnerabilidade física dos idosos alunos da UATI e classificar a funcionalidade familiar, 

além de identificar os tipos de arranjos familiares presentes na população estudada. 

. Os resultados obtidos neste estudo permitem as seguintes conclusões: 

- Em relação as características sociodemográficas:  

 Dos 110 alunos entrevistados 102 (92,7%) eram do sexo feminino. A média de 

idade da amostra foi de 66,8 anos (dp = 5,40), mediana de 66 anos, com valores 

mínimos e máximos respectivamente de 60 e 81 anos. A maioria dos participantes se 

identificou como sendo casados (42; 38,2%), seguido por viúvo (35; 31,8%). 

 A média da renda familiar da amostra foi de R$4.780,82 (dp = 3750,94), mediana 

de R$3.650,00, com valores mínimos e máximos respectivamente de R$880,00 e 

R$22.000,00.  

 Em relação à escolaridade dos participantes 41 (37,3%) referiram ensino médio 

completo e 26(23,6%) com ensino superior completo. Números semelhantes aos do 

chefe de família, sendo 38 (34,5%) com ensino médio completo e 28 (25,5%) superior 

completo. 

- Caracterização das famílias 

 Quanto aos tipos de arranjos familiares presentes na amostra, 35 (31,8%) são 

unipessoal, seguido por monoparental (25; 22,7%) e casal sem filhos (22; 20%). 

 O filho é o parente mais citado ao se questionar com quem o idoso pode contar, 

tanto entre os que residem com familiares (71; 45,8%) como os que moram sozinhos 

(57; 57,0%). 
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 A média de idade encontrada entre os familiares que moram com os entrevistados 

foi de 45,3, com mediana de 42,0 (dp = 19,234). Em relação ao sexo das pessoas que 

moram com os entrevistados, mais da metade (67,7%) são formadas por pessoas do 

sexo masculino. Já dos que moram sozinhos, o sexo feminino (54,0%) é mais 

referenciado ao ser questionado sobre com quem se pode contar se precisa de ajuda. 

– Dados sobre a funcionalidade das famílias: aplicação do A.P.G.A.R. Familiar. 

 Quanto à avaliação da funcionalidade da família, 84,5% da amostra apresentou boa 

funcionalidade familiar. 

– Avaliação realizada por meio do instrumento VES-13. 

 96 (87,3%) participantes tinham idade menor que 75 anos, 44 (40%) avaliaram sua 

saúde como sendo “boa”. 

 Em relação à classificação final do instrumento VES-13, verificou-se que 101 

(91,8%) participantes da amostra foram classificados como não vulnerável. 

– Avaliação da relação entre a vulnerabilidade do idoso e as variáveis idade e 

renda familiar 

Não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos de idosos 

vulneráveis ou não, segundo idade e renda familiar. 

– Relação entre a vulnerabilidade física dos idosos e a funcionalidade familiar e 

relacionamento com os membros da família. 

Ao analisar somente os idosos que moram com sua família, observa-se, da mesma 

forma, que não houve relação estatisticamente significativa entre os grupos de idosos 

vulneráveis ou não, segundo idade e renda familiar. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Os resultados do presente estudo mostraram um perfil da população idosa 

diferente do encontrado na maioria dos estudos voltados para esta população, 

principalmente por tratar-se de uma população ativa, com renda familiar diferenciada 

e escolaridade um pouco maior que da população idosa em geral. Logo, apresentam 

uma melhor qualidade de vida objetiva e melhores condições de saúde. 

 Devido à escassez na literatura, destaca-se a importância de estudar idosos no 

contexto de atividades sociais como a UATI, ferramenta importante para aumentar a 

rede social de apoio, favorecer a socialização, formação de novas amizades e 

ampliação do conhecimento dos alunos para temas diversos e de aplicabilidade em 

suas vidas.  

  Considera-se necessária a ampliação desse estudo para maior 

aprofundamento dos resultados, preferencialmente um acompanhamento longitudinal 

dessa população para investigar como irão se comportar ao longo dos anos e traçar 

de forma segura ações preventivas que ajudem na manutenção do idoso como sendo 

não vulnerável. 

 A limitação desse estudo consiste em ser um estudo transversal, descritivo e 

com uma amostra relativamente homogênea. Nesse sentido não é possível testar 

hipóteses relacionadas a causas, consequências ou encontrar achados com alto nível 

de evidência. Por outro lado, os estudos descritivos permitem conhecer melhor 

determinada realidade e/ou objeto para que novos estudos possam aprofundar os 

aspectos evidenciados e para que se testem novas hipóteses. No caso do presente 

estudo, a maior contribuição se deve ao fato de existirem poucos estudos que avaliem 

esse perfil de idoso, ativo e com baixa vulnerabilidade social, pois se trata de um perfil 

minoritário entre os idosos brasileiros. Os dados desse estudo contribuíram para 

reforçar que condições de vida, social e de saúde favoráveis podem estar 

relacionadas à melhor funcionalidade familiar e boa condição de saúde e capacidade 

funcional.  
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ANEXO A - Autorização da UATI 
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ANEXO B – Caracterização da Família do Entrevistado 

 

 

 

 

 

 

 

QUEM VIVE EM SUA CASA*? 
Faça uma lista por relacionamento/parentesco 
(por exemplo: cônjuge, pessoa significativa, filho 
(a) ou amigo(a). 

Por favor, assinale a coluna (abaixo) que 
melhor descreve COMO ATUALMENTE 
VOCÊ SE DÁ COM CADA MEMBRO DE SUA 
FAMÍLIA constante da lista. 

Relacionamento 
Parentesco 

Idade Sexo 
Bem Mais ou Menos Mal 

Masculino Feminino 

       

       

       

       

       

       

       

SE VOCÊ MORA SOZINHO (A), POR FAVOR 
RELACIONE ABAIXO AS PESSOAS A QUEM VOCÊ 
PROCURA, MAIS FREQÜENTEMENTE, QUANDO 
PRECISA DE AJUDA. 
Faça uma lista por relacionamento (por exemplo: 
membro da família, amigo(a), colega de trabalho, 
vizinho(a), etc). 

Por favor, assinale a coluna (abaixo) que 
melhor descreve COMO ATUALMENTE 
VOCÊ SE DÁ COM CADA PESSOA 
constante da lista. 

Relacionamento 
Parentesco 

Idade Sexo 
Bem 

Mais ou 
Menos 

Mal 
Masculino Feminino 
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ANEXO C – Questionário VES-13 

 

 

1. Idade _________________________  

 

2. Em geral, comparando com outras pessoas de sua idade, você diria que sua saúde é: Ruim* (1 PONTO) 
Regular* (1 PONTO) 
Boa 
Muito Boa ou 
Excelente 

3. Em média, quanta dificuldade você tem para fazer as seguintes atividades físicas: 

 Nenhuma 
dificuldade 

Pouca 
dificuldade 

Média 
dificuldade 

Muita 
dificuldade* 

Incapaz de 
fazer* 

Curvar-se, agachar ou ajoelhar-se ( ) ( ) ( ) ( )* ( )* 

Levantar ou carregar objetos com peso aproximado de 5 quilos? ( ) ( ) ( ) ( )* ( )* 

Elevar ou estender os braços acima do nível do ombro? ( ) ( ) ( ) ( )* ( )* 

Escrever ou manusear e segurar pequenos objetos? ( ) ( ) ( ) ( )* ( )* 

Andar 400 metros (aproximadamente quatro quarteirões)? ( ) ( ) ( ) ( )* ( )* 

Fazer serviço doméstico pesado como esfregar o chão ou limpar 
janelas? ( ) ( ) ( ) ( )* ( )* 

  
PONTUAÇÃO: 1 PONTO PARA CADA RESPOSTA 

“MUITA DIFICULDADE*” OU “INCAPAZ DE FAZER*” 
NAS QUESTÕES  3a ATÉ 3f. CONSIDERAR NO 

MÁXIMO DE 2 PONTOS. 

4. Por causa de sua saúde ou condição física, você tem alguma dificuldade para: 

a. fazer compras de itens pessoais (como produtos de higiene pessoal ou medicamentos?) 

( ) SIM → Você recebe ajuda para fazer compras?  ( ) SIM* ( ) NÃO 

( ) NÃO   

( ) NÃO FAÇO COMPRAS→ Isto acontece por causa de sua saúde? ( ) SIM* ( ) NÃO 

b. lidar com dinheiro (como controlar suas despesas ou pagar contas)? 

( ) SIM → Você recebe ajuda para lidar com dinheiro?  ( ) SIM* ( ) NÃO 

( ) NÃO   

( ) NÃO LIDO COM DINHEIRO → Isto acontece por causa de sua saúde? ( ) SIM* ( ) NÃO 

c. atravessar o quarto andando? É PERMITIDO O USO DE BENGALA OU ANDADOR. 

( ) SIM → Você recebe ajuda para andar?  ( ) SIM* ( ) NÃO 

( ) NÃO   

( ) NÃO ANDO → Isto acontece por causa de sua saúde? ( ) SIM* ( ) NÃO 

d. realizar tarefas domésticas leves (como lavar louça ou fazer limpeza leve)? 

( ) SIM → Você recebe ajuda para tarefas domésticas leves? ( ) SIM* ( ) NÃO 

( ) NÃO   

( ) NÃO FAÇO TAREFAS DOMÉSTICAS LEVES→ Isto acontece por causa 
de sua saúde? 

( ) SIM* ( ) NÃO 

e. tomar banho de chuveiro ou banheira? 

( ) SIM → Você recebe ajuda para tomar banho de chuveiro ou banheira? ( ) SIM* ( ) NÃO ( ) 

NÃO 

( ) NÃO TOMO BANHO DE CHUVEIRO OU BANHEIRA→ Isto acontece por  
causa de sua saúde? ( ) SIM* ( ) NÃO 
 

PONTUAÇÃO:  
  

 1 PONTO PARA IDADE 75-84 
3 PONTOS PARA IDADE ≥ 85 

PONTUAÇÃO: 1 PONTO PARA REGULAR ou RUIM 
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  PONTUAÇÃO: CONSIDERAR 4 PONTOS PARA UMA OU  

MAIS RESPOSTAS “SIM”* NAS QUESTÕES 4a ATÉ 4e 

CLASSIFICAÇÃO FINAL:  
NÃO VULNERÁVEL = pontuação < 3 
VULNERÁVEL  = pontuação ≥ 3 

Adaptação transcultural do Correspondência: Yeda Aparecida de Oliveira Duarte.Vulnerable Elders Survey - 13   
(VES-13): contribuindo para a identificação de idosos vulneráveis. Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419 – Cerqueira César 

Maia FOM, Duarte YAO, Secoli SR, Santos JLF, Lebrão MLCEP 05403-000 – São Paulo, SP, Brasil 
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ANEXO D – Questionário A.P.G.A.R. 

 

 

1. Você está satisfeito(a) com a atenção que recebe da sua família quando algo está 

te incomodando?  

(     ) Quase sempre 

(     ) Às vezes 

(     ) Raramente 

 

2. Está satisfeito(a) com a maneira com que sua família discute as questões de 

interesse comum e compartilha contigo a resolução dos problemas? 

(     ) Quase sempre 

(     ) Às vezes 

(     ) Raramente 

 

3. Sua família aceita seus desejos de iniciar novas atividades ou de realizar mudanças 

no seu estilo de vida? 

(     ) Quase sempre 

(     ) Às vezes 

(     ) Raramente 

 

4. Está satisfeito(a) com a maneira com que sua família expressa afeição e reage em 

relação aos seus sentimentos de raiva, tristeza e amor? 

(     ) Quase sempre 

(     ) Às vezes 

(     ) Raramente 

 

5. Está satisfeito(a) com a maneira com que você e sua família passam o tempo 

juntos? 

(     ) Quase sempre 

(     ) Às vezes 

(     ) Raramente 
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ANEXO E - Parecer Comitê de Ética em Pesquisa 
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APÊNDICES 
 

 

APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título do projeto: “Relação entre a vulnerabilidade física do idoso e a funcionalidade 

da família” 

Pesquisadora: Danielly Kaline de Medeiros Lima Sales 

Prezado participante da pesquisa, 

Estou realizando uma pesquisa intitulada “Relação entre a vulnerabilidade física do idoso e a 

funcionalidade da família”, sob orientação da Professora Dra. Fernanda Amendola. Essa pesquisa irá 

investigar se você está satisfeito com a sua família em relação à alguns aspectos como 

companheirismo, afetividade e capacidade resolutiva. Também irei fazer algumas perguntas para 

verificar se você tem alguma dificuldade em executar tarefas do dia-a-dia por causa da sua condição 

física, o que pode indicar uma vulnerabilidade, ou seja, um risco em relação à sua saúde. Com isso, 

pretendemos verificar se a rede e o suporte familiar influenciam na sua saúde física, visto que o apoio 

familiar tem se mostrado importante fator de fortalecimento e desgaste à saúde em diversos estudos 

científicos. 

Estimo que essa entrevista deverá tomar 20 minutos do seu tempo. Os riscos em participar da 

pesquisa são mínimos, relacionados ao inconveniente de dispensa de tempo para responder às 

questões da entrevista e ao constrangimento de recordar situações desconfortáveis relacionadas à 

dinâmica da sua família e sua própria condição física. Assim, se você se sentir desconfortável durante 

a entrevista poderemos interrompê-la e retomá-la quando e se quiser ou ainda me coloco à disposição 

para ouvi-la (o) e para lhe oferecer apoio emocional. Você pode desistir de participar do estudo, a 

qualquer momento, sem nenhum prejuízo às suas atividades na Universidade, assim seus dados serão 

excluídos da pesquisa.  

Esclareço que está assegurado o anonimato das informações fornecidas para esse estudo, 

pois não haverá identificação de nome no questionário e nem na divulgação dos resultados. Informo 

que os dados obtidos serão utilizados exclusivamente para fins científicos e publicados em revistas da 

área da saúde.  

Não haverá nenhum custo ou compensação financeira referente a participação da pesquisa. 

Os resultados dessa pesquisa irão te beneficiar indiretamente no momento da pesquisa, entretanto os 
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achados poderão contribuir futuramente para o planejamento de ações voltadas à promoção e 

prevenção de condições familiares que possam afetar à sua saúde. A pesquisadora se compromete a 

retornar ao curso de Extensão da UATI, após conclusão do estudo para apresentar os resultados e 

propostas de intervenções promotoras da saúde relacionado à sua dinâmica familiar e rede social. 

Em qualquer etapa do estudo, o senhor (a) terá acesso ao profissional responsável pela pesquisa para 

esclarecimento de eventuais dúvidas. O responsável por esta pesquisa é: Danielly Kaline de Medeiros 

Lima Sales, aluna do curso de Mestrado da Universidade Guarulhos, telefone: (11) 96714-6056.   

Declaro que fui suficientemente esclarecido (a) a respeito das informações que li ou que foram lidas 

para mim, sobre o estudo: “Relação entre a vulnerabilidade física do idoso e a funcionalidade da 

família”. 

Caso houver novas perguntas sobre este assunto, você pode entrar em contato com a aluna Danielly 

Kaline de Medeiros Lima Sales por e-mail daniellykaline79@gmail.com, telefone (11) 2464-1758 ou 

com a professora responsável pelo estudo, Profa. Dra. Fernanda Amendola (11) 2464-1758 e-mail: 

famendola@prof.ung.br. Caso você se sinta prejudicado, poderá entrar em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa da UNG, situado à Praça Tereza Cristina, n.º 229 - Centro, Guarulhos (SP), e-mail 

comitê.etica@ung.br, telefone: 2464-1779. 

Eu, .................................................................................................................., portador do 

R.G..........................................., declaro ter sido suficientemente informado a respeito das informações 

que li ou que foram lidas para mim sobre este estudo. Autorizo publicação dos dados. Ficaram claros 

para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos 

e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que 

minha participação é isenta de despesas e de ressarcimento. Concordo voluntariamente em participar 

deste estudo e estou ciente que posso retirar o meu consentimento a qualquer momento, sem 

penalidades, prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. A aluna Danielly 

Kaline de Medeiros Lima Sales certificou-me de que todos os dados dessa pesquisa serão utilizados 

somente para fins científicos. 

Declaro que recebi cópia do presente Termo de Consentimento. 

Guarulhos, ______ de ___________________________ de 2016. 

 

 

Danielly Kaline de Medeiros Lima Sales         Assinatura do Participante 

COREN/SP - 113617 

Mestranda 

 

 

 

 

 

 

mailto:apuggina@prof.ung.br
mailto:comitê.etica@ung.br
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APÊNDICE B – Caracterização do Entrevistado 

 

 

Data da entrevista: _____/_____/_____     

Idade:______________ anos 

Sexo: 1.Masculino 

           2.Feminino 

Escolaridade: 

1. Analfabeto  

2. Fundamental Incompleto  

3. Fundamental Completo  

4. Ensino Médio Incompleto 

5. Ensino Médio Completo 

6. Ensino Superior Incompleto 

7. Ensino Superior Completo 

Estado Civil:  

1. Solteiro(a) 

2. Casado(a) ou União Estável 

3. Viúvo(a) 

4. Divorciado(a) 

Qual o grau de instrução do(a) chefe da sua família? 

1. Analfabeto  

2. Fundamental Incompleto  

3. Fundamental Completo  

4. Ensino Médio Incompleto 
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5. Ensino Médio Completo 

6. Ensino Superior Incompleto 

7. Ensino Superior Completo 

Somando a sua renda com a renda das pessoas que moram com você, quanto é, 

aproximadamente, a renda familiar mensal?  _____________________ reais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


