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Processos de envelhecimento saudável
Successful aging
Envelhecer com saúde, papéis sociais, atividade, motivação e energia preservados e, de preferência,
com aparência jovial, é desejo compartilhado por dez entre dez seres humanos. Provavelmente, a
grande força motriz dessa aspiração seja a necessidade de domesticar a dependência e postergar a
morte. No encalço desse sonho, criam-se denominações-fantasia sobre a velhice: melhor idade,
maior idade e terceira idade são algumas delas. Cunham-se adjetivos para designá-la, como saudável, ativa, produtiva e bem-sucedida. Eles são tão usuais entre leigos e profissionais a ponto de
parecerem atributos naturais. Em não sendo eles usados para fazer referência à infância, à adolescência e à vida adulta, não seria o caso de perguntar se não denotam preconceito?
A ciência responde às aspirações à velhice saudável com dados realistas que se sobrepõem a
lendas científicas sobre a possibilidade de evitar ou de postergar ao máximo a velhice. Os dados
realistas mostram, de um lado, que a velhice preserva o potencial para o desenvolvimento em domínios selecionados em que o indivíduo alcançou domínio ou maestria. De outro, apontam que
esse potencial é limitado por eventos que cursam com o envelhecimento e pelos processos de desenvolvimento que se deram ao longo da vida. Hoje, as noções clássicas de velhice bem-sucedida,
que a associavam com ausência de moléstias e manutenção plena da atividade e do envolvimento
social, deram lugar à consideração de maior variabilidade nas realidades de velhice, caracterizada
pela coexistência de vários padrões de envelhecimento em cada indivíduo ou em cada coorte.
Admite-se a importância de variáveis do ambiente atual e da história de vida, da agência individual
e das avaliações subjetivas, na formatação de múltiplas realidades de velhice, delimitadas por condições objetivas e subjetivas de saúde e bem-estar físico, social e psicológico.
Este número especial de Geriatria & Gerontologia é dedicado à apresentação de uma visão
psicológica do envelhecimento saudável em idosos brasileiros. Trata-se do PENSA, acrônimo que
designa o estudo dos Processos do Envelhecimento Saudável, desenvolvido em Juiz de Fora, estado
de Minas Gerais, sob a coordenação da psicóloga Ana Paula Fabrino Bretas Cupertino. A ele posteriormente se agregaram grupos de pesquisa de várias universidades, entre elas a Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp).
O raciocínio que orientou essa pesquisa de levantamento e de base populacional é o exposto
nos dois parágrafos iniciais. Ele se desdobra na noção de que, na velhice, um conjunto de variáveis
de risco de natureza biológica, socioeconômica e intrapsíquica compete com a manutenção da
funcionalidade e do bem-estar psicológico, mas que seu impacto pode ser moderado por recursos
pessoais e sociais, de tal modo que, mesmo na presença de eventos adversos, como pobreza, doenças e eventos estressantes, os idosos podem funcionar bem, investir na própria saúde e na solução
de problemas cotidianos e ajudar a família e a comunidade.
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Nesse cenário, idade e gênero são variáveis antecedentes poderosas, no sentido em que sintetizam várias fontes de influência, entre elas a exposição a marcadores biológicos do desenvolvimento
e do envelhecimento, a presença de maior ou menor plasticidade comportamental, a existência
de maior ou menor resiliência biológica e psicológica, a disponibilidade de oportunidades educacionais, as formas de socialização, os papéis sociais e o maior ou menor risco de viver eventos não
normativos e incontroláveis do curso de vida.
Praticamente, em todo o mundo, as mulheres vivem mais que os homens, vantagem que
pode ser parcialmente atribuída às diferenças em doenças que acometem uns e outros. A taxa
de doenças letais é muito maior entre os homens idosos que entre as mulheres idosas, entre as
quais predominam as doenças não fatais, mas que causam incapacidades e doenças crônicas, entre
elas a artrite e a hipertensão. Entre os homens, prevalecem as doenças isquêmicas do coração.
As mulheres idosas têm taxas mais altas de morbidade, mas exibem taxas de mortalidade mais
baixas que os homens para as mesmas moléstias. Entre pessoas de 65 anos e mais, de ambos os
sexos, as principais causas de morte são, pela ordem, as doenças cardíacas, o câncer e as doenças
cerebrovasculares. Com a idade, ocorre inversão nessa ordenação e desaparecem as diferenças
entre os gêneros quanto à frequência de doenças cardíacas. As diferenças em saúde física manifestam-se nas taxas de consumo de remédios, em que as mulheres ganham dos homens. As mulheres
têm mais doenças crônicas e do aparato musculoesquelético, mais incapacidade funcional, mais
problemas de mobilidade, mais depressão, mais doenças psiquiátricas, mais queixas somáticas e,
portanto, maior necessidade de ajuda1,2.
Quanto mais alto o nível socioeconômico, melhor a saúde. A desigualdade social afeta diferencialmente a distribuição de recursos na velhice, de tal sorte que sobrevivem por mais tempo os
idosos que têm mais recursos3. A pobreza, a baixa escolaridade e o baixo nível ocupacional, indicadores fundamentais e inter-relacionados de baixo nível socioeconômico, expõem os idosos ao
estresse crônico derivado da maior exposição ao risco de sofrer maus-tratos e negligência familiar
e institucional, violência urbana e acidentes, isolamento social e solidão emocional, discriminação
por idade e outros eventos não normativos e incontroláveis. Os efeitos desses estressores podem ser
potencializados pela presença de doenças somáticas, dores crônicas, depressão, incapacidade física,
déficits sensoriais e déficits cognitivos. Sob essas condições, diminuem as possibilidades de controlar as causas e as consequências dos eventos estressantes. Aumenta a probabilidade de instalação de
desamparo aprendido e baixo senso de autoeficácia. Cria-se círculo vicioso de pobreza, fragilidade
biológica, eventos incontroláveis, perdas de várias naturezas e baixa resiliência psicológica4.
A diminuição da plasticidade comportamental e da resiliência biológica que ocorrem na velhice
faz com que, como grupo, os idosos sejam relativamente mais vulneráveis aos efeitos dos eventos
estressantes. Entretanto, existe expressiva variabilidade quanto à maneira como homens e mulheres idosos, com idade mais ou menos avançada, e pertencentes a diferentes níveis socioeconômicos,
respondem a experiências estressantes de natureza interna ou externa. Essa variabilidade é afetada
pela atuação dos mecanismos de autorregulação do self e pelo senso de ajustamento psicológico derivado de processos de autoavaliação. Em interação com os recursos sociais, esses recursos pessoais
moderam os efeitos dos fatores de risco biológico e socioeconômico sobre o bem-estar subjetivo5.
A literatura internacional recente registra relações positivas entre satisfação na velhice e boa saúde, extroversão, senso de liberdade, crença na capacidade de manejar a própria vida e boas relações
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com os filhos, entre outros fatores6; envolvimento social, mesmo na presença de perdas em saúde
e de incapacidade, principalmente porque os portadores de incapacidade compensam a sua baixa
funcionalidade física colocando mais ênfase nas relações e nas atividades sociais7; otimismo mediado
por bom status financeiro, boa saúde mediada por otimismo, autoestima elevada e relações sociais
harmoniosas, estas relacionadas com percepção de independência e de interdependência em relação
aos outros8; boa qualidade da rede de relações sociais, alta satisfação com a saúde física e alto senso de
estar no controle da própria vida9; frequência à igreja e crença em que a religião ajuda a enfrentar as
adversidades10-12; observância de preceitos religiosos e religiosidade como fonte de status social13; baixa exposição a eventos estressantes e senso de autoeficácia no uso de estratégias de enfrentamento14 e
manutenção de relações interpessoais15; e senso elevado de saúde percebida16,17.
Os idosos colaboram ativamente na construção dos seus recursos sociais, na medida em que os
avaliam e se comportam de modo que considerem certas ocorrências e evitem outras. Colaboram
também por meio de crenças mediadoras, que podem dar origem a ações mais eficazes ou à evitação, ao isolamento, à autorrecriminação, à culpa e à depressão. Por intermédio de transações com
a rede informal de suporte social, cuja importância deriva mais das funções que desempenham que
de seu tamanho, os idosos oferecem e dão apoio material, psicológico e social a outros idosos e às
gerações mais novas, mantêm a identidade social, ganham senso de pertencimento e fortalecem as
crenças de que são cuidados, amados e valorizados e são ajudados a avaliar e a interpretar a experiência, as próprias realizações, as competências e as expectativas.
A resiliência psicológica é fortemente dependente dos mecanismos de autorregulação do self.
Trata-se de termo criado por Bandura15 para designar estratégias e crenças aprendidas ao longo da
vida, por meio das quais as pessoas se adaptam às demandas ambientais e intrapsíquicas, quer atuando sobre elas, quer se modificando em busca de equilíbrio. São exemplos de mecanismos de autorregulação do self, o autoconceito, a autoestima e a autoavaliação, o sistema de metas, os mecanismos
de enfrentamento e as crenças pessoais de controle e de autoeficácia. As crenças sobre o significado
de velhice saudável, de espiritualidade e religiosidade, de eventos estressantes e do pertencimento a
dada classe social são exemplos importantes da atuação desses mecanismos, como se poderá apreciar
neste número de Geriatria & Gerontologia, por meio dos estudos de Rosa, Cupertino e Neri; Santana, Cupertino e Neri; Batistoni, Cupertino e Neri; Fortes-Burgos e Cupertino; e Ferreira, Ceolim,
Cupertino e Fortes-Burgos. Esses cinco artigos de pesquisa são precedidos pelo texto de caráter metodológico, no qual Ana Paula Fabrino Bretas Cupertino e Samila Sathler Tavares Batistoni expõem
o delineamento do PENSA e seus dados descritivos sobre saúde e suporte social.
Conflito de interesses: não há conflitos de interesses de quaisquer espécies quanto à realização
e à publicação deste estudo.
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RESUMO
Objetivos: Descrever o delineamento e caracterizar os idosos de um estudo populacional sobre velhice bemsucedida por critérios sociodemográficos e de saúde física e suporte social percebidos. Métodos: Busca sistemática de idosos na totalidade dos domicílios (7.089) dos bairros com mais idosos em Juiz de Fora, MG, recrutou e
identificou 1.166 em 1.686 domicílios; 956 participaram de entrevista domiciliar com medidas de autorrelato sobre
variáveis sociodemográficas, histórico socioeconômico, saúde física, história de vida, satisfação, suporte social,
espiritualidade/religiosidade, saúde mental, status cognitivo, eventos de vida e estratégias de enfrentamento.
Resultados: A idade variou de 60 a 103 anos (M = 72,39 ± 8,24); 72% eram mulheres; 80,6% tinham entre 60 e
79 anos e 20%, 80 anos ou mais; 19% ganhavam de < 1 a 2 SM; e 28%, mais de 8 SM; a escolaridade média era
de 6,5 ± 4,5 anos. As mulheres e os mais velhos tinham nível de escolaridade, renda e ocupação mais baixos; as
mulheres tinham mais doenças e consumiam mais medicamentos que os homens. A doença mais prevalente foi a
hipertensão (51%); 49,68% tinham de uma a três doenças e 40,48%, quatro ou mais; 62,3% consumiam mais de
dois medicamentos, todavia 80,4% pontuaram alto em saúde percebida. Os mais velhos consumiam menos tabaco
e álcool e eram mais sedentários; 87,4% avaliaram positivamente o suporte social, principalmente proveniente
da família. Conclusão: Os resultados foram consistentes com os de outros estudos nacionais, embora os idosos
fossem mais saudáveis e tivessem escolaridade e renda mais altas que a população geral.
Palavras-chave: Velhice bem-sucedida, saúde do idoso, suporte social, idosos.
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Objectives: The purpose of this paper is to present the methodological procedures of a community-based study designed to examine correlates of successful aging. Methods: There were identified 1.166 participants with
a door-to-door methodology, in areas with a high concentration of older adults from Juiz de Fora, Brazil. After
identifying a residence with at least one older adult (n = 1.686 among 7.089 residences), we presented the study,
the participant signed the consent form, and we scheduled a home interview. Results: The age alternated (n =
956) from 60 to 103 (M = 72.3 ± 8.21), 72% were female; 19% earned < 1 to 2 minimum wages and 28% earned
more than eight minimum wages; the mean years of school attendance was 6.5 ± 4.5. Women and the oldest had
school level, ocupation and salary lower than men and the youngest olds did. Women had more comorbidities.
Hypertension prevalence was 51%; 49,68% had one to three illnesses and 40.48% had four or more; 62,3% used
more than 2 medications; 80.4% had high scores in self-related health, and 87.4% had high scores in perceived
social support. There were significant gender differences for health variables in the expected direction, while such
differences were not consistently significant across age groups. Conclusion: The methodology was useful to
identify older adults in a short period of time. Future studies should follow this cohort overtime. The study had a
Endereço para correspondência: Ana Paula Fabrino Bretas Cupertino • University of Kansas Medical Center – Department of Preventive Medicine •
3901 Rainbow Boulevard • 4028 Varnes Center – 66160 – Kansas City, KS • Phone: 00211 913-5882783 • Fax: 00211 913-588-8398 •
E-mail: acupertino@kumc.edu
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bias toward a healthier and more educated group; nonetheless, the results are consistent with other communitybased national studies with older populations.
Keywords: Successful aging, physical health, social support, aged people.

Introdução
O envelhecimento populacional que caracterizou o
século XX é importante evento sociodemográfico,
com repercussões políticas, econômicas e sociais para
indivíduos e instituições dos países desenvolvidos e
em desenvolvimento. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS)1, os principais desafios a enfrentar são a manutenção da independência na velhice e
a identificação de mecanismos de prevenção de doen
ças e de promoção da qualidade de vida em idades
avançadas. A OMS também adverte para a necessidade do desenvolvimento sistemático da pesquisa básica
e epidemiológica, bem como de bases de informações
estatísticas sobre idosos e processos de envelhecimento, cujos resultados devem subsidiar políticas públicas
e guiar intervenções em favor da velhice saudável.
Lentamente, o Brasil vem superando barreiras financeiras e ideológicas ao desenvolvimento de pesquisas de base populacional e epidemiológica. Citam-se,
como exemplos, o Projeto Saúde e Bem-Estar (SABE)
em curso em sete países em desenvolvimento: Cuba,
Barbados, México, Chile, Argentina, Brasil e Uruguai2,
apoiado pela Organização Panamericana de Saúde
(Opas); o Bambuí Health and Aging Study (BHAS)3 e
o Epidemiologia do Idoso (Epidoso)4, conduzido em
São Paulo. No primeiro foram entrevistados em domicílio 2.143 idosos da área urbana de São Paulo, nos
anos 2000 e 2001; em 2006, o SABE realizou nova
onda de medidas em São Paulo. O BHAS é um estudo
de coorte (n = 1.742) com idosos residentes na comunidade, que foram avaliados anualmente entre 1996 e
2003, por meio de entrevistas, exames clínicos, testes
hematológicos e bioquímicos, sorológicos, antropométricos, medidas de pressão arterial e eletrocardiograma.
O Epidoso consistiu em seguimento de 1.665 idosos
(65 anos e mais), por dois anos, com entrevistas domiciliares seguidas por visitas ao hospital para medidas
clínicas e bioquímicas. Encontrou relações entre gênero e status socioeconômico e funcionamento físico,
morbidade, saúde mental e cognição.
O Estudo do Processo de Envelhecimento Saudável (PENSA) foi planejado para cobrir a lacuna no
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conhecimento brasileiro sobre processos psicológicos
associados ao envelhecimento, a partir do enfoque do
curso de vida, que permite ter insights sobre as relações entre tempo histórico, contexto social e comportamentos psicológicos e sociais em idosos5.

OBJETIVO
Este estudo tem como finalidade apresentar a metodologia do PENSA, estudo de base populacional, sobre
correlatos do envelhecimento saudável, realizado em
Juiz de Fora, MG. Adicionalmente, pretende-se descrever o comportamento de variáveis sociodemográficas, de saúde, representada por relatos sobre doenças
crônicas, uso de medicação e estilo de vida, saúde e
suporte social percebidos. Foram feitas comparações
entre grupos de gênero e idade.

Métodos
Delineamento
Juiz de Fora é uma cidade de médio porte, com cerca
de 498 mil habitantes, localizada na região Sudeste,
entre as três maiores áreas urbanas do Brasil (Rio de
Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo). Conforme dados do censo do IBGE do ano 2000, 10,6% dos residentes possuem mais de 60 anos, e a expectativa de
vida ao nascimento é de 71,87 anos6.
Foi escolhida estratégia metodológica que permitisse otimizar recursos materiais e tempo, visto
que o financiamento e o tempo eram restritos, seguindo-se modelos internacionais, como o de Wu et
al.7 Utilizando-se a base de dados do censo 20006,
foram selecionados 13 bairros de Juiz de Fora com,
pelo menos, 15% de idosos. Nos anos de 2001 e
2002, recrutadores percorreram todas as ruas desses
bairros e visitaram todos os domicílios com o fito
de identificar residências onde houvesse pelo menos
um residente idoso.
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Os recrutadores e entrevistadores eram oriundos,
em sua maioria, do curso de graduação em Psicologia da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF),
os quais foram treinados na disciplina curricular
“Treino de Pesquisa” e receberam pequena remuneração e reembolso de gastos com transporte. Os
recrutadores foram equipados com crachá de identificação, folheto explicativo sobre o estudo, ficha
de recrutamento, termo de consentimento e agenda
de horários para as entrevistas. As residências foram
visitadas até três vezes cada uma, após o que eram
registradas como perdidas. O Comitê de Ética em
Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Juiz de Fora aprovou o estudo (CEP/HU:
170-009/2009).
Procedimentos
Foram arroladas as residências com, ao menos, um
idoso. Todos os idosos residentes nos bairros selecionados foram convidados a participar. Os recrutadores
se apresentavam mediante procedimentos padronizados, apresentavam o estudo, seus objetivos e características; falavam sobre o caráter voluntário e gratuito
da participação dos idosos, a ausência de riscos à saúde e a natureza sigilosa dos dados; e convidavam os
idosos a participar. Caso aceitassem, os recrutadores
liam o termo de consentimento com eles, ofereciam
ampla oportunidade para perguntas e os convidavam
a assinar o termo de consentimento livre e esclarecido. Em seguida, agendavam a sessão de coleta de
dados no domicílio. Foram critérios de exclusão:
ter menos de 60 anos e apresentar indícios de confusão mental; desorientação temporal ou espacial;
déficits graves de memória, atenção e compreensão;
problemas de autoidentificação; déficits sensoriais
graves; e ansiedade, irritabilidade, apatia, agressividade ou instabilidade emocional exacerbadas.
Amostra
Foram visitadas 7.778 residências, entre as quais
foram identificadas 1.686 (21,7%) com, ao menos,
um idoso (Tabela 1). Nessas residências, 68,7% dos
idosos aceitaram participar e assinaram o termo de
consentimento; 24%, recusaram-se a participar; e
6,9%, foram excluídos por indícios de incapacidade cognitiva ou problemas emocionais. Foi dado
como perdido 12% dos idosos identificados e convidados na fase do recrutamento, mas que, no dia
agendado para a entrevista, não foram encontrados
em casa. Assim, a amostra ficou constituída por
956 idosos.
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Tabela 1. Produtos do processo de recrutamento visando
à composição da amostra. Idosos (2002-2003)
n

%

Residências visitadas

7.778

Residências com pelo menos um idoso

1.686(*)

21,7(*)

Idosos recrutados e com termo assinado

1.166(**)

68,7(**)

Recusas

404

24,4(**)

Perdas

210

12(**)

Impossibilitados de participar

116

6,9(**)

Amostra final

956

(*) % referente ao número de casas com pelo menos um idoso; (**) % referente
ao número de idosos recrutados e com termo de consentimento assinado.

Instrumentos
O PENSA tem como objetivos descrever as características sociodemográficas, psicossociais e de saúde
física, emocional e cognitiva de amostra de idosos
residentes na comunidade representativa da população dos bairros com maior taxa de idosos, na
cidade de Juiz de Fora, MG. Visa, também, a analisar relações entre essas variáveis, transversal e longitudinalmente, e validar instrumentos de pesquisa
construídos e publicados em inglês para a população
brasileira.
Para alcançar esses objetivos, foi organizado protocolo de investigação pela coordenadora do Projeto
(primeira autora deste artigo), que se valeu de sua
experiência com os instrumentos utilizados em um
estudo com idosos de origem latina, nos Estados
Unidos, o SALSA (The Sacramento Area Latino Study
on Aging)8. Além disso, na ocasião da elaboração do
projeto, a autora selecionou instrumentos de rastreio clínico e cognitivo validados para o Brasil9-12
ou de uso corrente no Brasil13,14. Os instrumentos
americanos15-19 foram validados semanticamente,
mediante processos de tradução e retrotradução por
falantes bilíngues de inglês e português, seguidos de
procedimentos de adequação semântica e cultural
por meio de painel de três especialistas.
O instrumental do PENSA foi planejado para
permitir analisar dez classes de variáveis, são elas:
a) variáveis sociodemográficas (idade, gênero, raça,
estado civil, escolaridade, renda, ocupação durante a
maior parte da vida adulta, ocupação atual, aposentadoria/pensão, tipo de domicílio, tipo de arranjo
domiciliar e número de filhos)8; b) histórico socioeconômico (escolaridade dos pais, ocupação dos pais
durante a infância do participante, classe social percebida, mobilidade social percebida)8; c) saúde física
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autorrelatada (doenças somáticas diagnosticadas nos
últimos cinco anos, sintomas e sinais de tabagismo
e alcoolismo, frequência de visitas ao médico no
último ano, consumo de medicamentos)8, padrões
de sono17, independência funcional em atividades
da vida diária (AVD) e atividades instrumentais
da vida diária (AIVD)12,13 e avaliação subjetiva da
própria saúde física, atual e comparada com outras
pessoas da mesma idade8; d) história de vida, indicada por experiências afetivas, sociais e educacionais
da infância (crises financeiras na família, doenças e
acidentes, imagem social na infância)8; e) satisfação pessoal global com a vida e aceitação da própria velhice8; f ) suporte social percebido (frequência
de contatos com os parentes, origem das amizades,
avaliação qualitativa do suporte social)15,16; g) espiritualidade e religiosidade (afiliação religiosa, significado da espiritualidade e da religiosidade, tipo e
frequência das práticas religiosas)8; h) saúde mental
medida de sintomas depressivos, conforme a Escala
de Depressão do Centro de Estudos Epidemiológicos (CES-D)9 e a Geriatric Depression Scale (GDS)10;
i) status cognitivo11,12; j) experiência de eventos de
vida positivos e negativos (tipo, ocasião e intensidade da vivência de eventos positivos e negativos)18;
estratégias de enfrentamento e senso de autoeficácia
do enfrentamento19.
Neste estudo, as variáveis analisadas foram as
seguintes:
a) variáveis sociodemográficas – as variáveis analisadas incluíram idade (grupos com 60 a 69, 70 a 79
ou 80 anos e mais), gênero, status conjugal, ocupação, renda e escolaridade;
b) saúde percebida autorrelatada – item que solicitou
ao idoso que avaliasse sua saúde física geral como
excelente, muito boa, boa, razoável ou péssima;
c) uso de medicação – autorrelato dos idosos sobre
o uso atual de medicação receitada por médico
ou consumida por conta própria (sim ou não e
número);
d) hospitalização – autorrelato da ocorrência de pelo
menos um dia de hospitalização no último ano;
e) comorbidades – autorrelato de diagnóstico médico de diabetes, doença cardiovascular, câncer ou
derrame;
f ) comportamentos de saúde – autorrelato de consumo de álcool e tabaco nas seguintes categorias: “consome atualmente”, “nunca consumiu”
e “ex-consumidor”. Selecionou-se, ainda, o au-
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torrelato de atividade física semanal, com resposta dicotômica;
g) suporte social percebido – para medir o suporte em termos qualitativos, foram utilizados cinco itens da Interpersonal Support Evaluation List
(ISEL) (itens 5, 7, 18, 22 e 38)15,16, respondidos
mediante escala de quatro pontos. O escore máximo possível é 20. O suporte quantitativo foi
indicado pelo número de amigos e parentes que
compõem a rede social mais próxima.
Análise de dados
Os dados foram analisados com o auxílio do software SPSS (Statistical Package for Social Sciences), versão
11.0. Foram feitas análises de frequência, posição e
dispersão. Nas análises bivariadas, as variáveis gênero e grupo de idade entraram como controles, assim
como nas análises de regressão logística.

Resultados
Na amostra de 956 idosos, a maioria era mulheres
(71,8%) e a média de idade foi de 72,37 ± 8,23
anos; 41% tinham de um a quatro anos de escolaridade, 22% tinham de cinco a oito, 17% tinham
mais de 11 anos e apenas 4% nunca haviam frequentado escola. A média de anos de escolaridade foi de 6,97 ± 4,45. A renda familiar mensal foi
comparável entre as três faixas previamente definidas: de 1 a 2 salários mínimos (SM), 19%; de 3 a
4 SM, 27%; de 5 a 8 SM, 26%; e mais que 8 SM,
28%. Por ocasião da coleta de dados, a maioria não
trabalhava (Tabela 2).
Metade (51,1%) dos entrevistados relatou ter
hipertensão, 20,1% disseram ter doença do coração
e 23,8% revelaram ter taxas altas de colesterol. Outras doenças citadas foram diabetes (11,7%), câncer
(5,2%) e derrame (3,1%); 62,3% estavam tomando
mais que duas medicações por dia e 17,5% relataram ao menos uma hospitalização no ano anterior.
A grande maioria (70,5%) classificou a própria saúde
como boa, muito boa ou excelente (Tabela 2). Poucos
relataram serem tabagistas (7,7%) ou consumirem
bebidas alcoólicas (10%); 53,2% exercitavam-se ao
menos duas vezes por semana. Para 87,4%, o apoio
afetivo, informacional e instrumental era satisfatório.
Os familiares foram citados por 60,3% dos idosos e
os amigos por 42,6%, como participantes de sua rede
de apoio (Tabela 3).
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Tabela 2. Distribuição das variáveis sociodemográficas
e de saúde. Idosos (2002-2003)
n

Tabela 3. Distribuição das variáveis relativas a estilos de
vida, atividade física e suporte social percebido. Idosos
(2002-2003)
Total
n

Mulheres

686 (71,8%)

Grupos de idade
60-69
70-79
≥ 80

382 (40%)
388 (40,6%)
185 (19,4%)

Uso de álcool
Nunca bebeu
Bebe atualmente

Ocupação
Sem qualificação

634 (66,2%)

Atividade física
Menos que 3 vezes por semana
≥ 3 vezes por semana

510 (53,2%)
443 (46,7%)

Suporte qualitativo
≤ 13
> 13

105 (11%)
837 (87,4%)

Educação
< 2º grau
Saúde autorrelatada
Excelente, muito boa
Boa
Razoável/Péssima
Saúde em comparação com outros
da mesma idade
Melhor
Igual
Pior

642 (67%)
268 (28%)
405 (42,5%)
281 (29,5%)

623 (65,4%)
268 (28,2%)
61 (6,4%)

Número de doenças
0
1a3
4 ou mais

93 (9,7%)
475 (49,8%)
387 (40,5%)

Hospitalização ano anterior
Não

787 (82,2%)

Número de medicamentos
0 ou 1
Mais de 2

361 (37,7%)
595 (62,3%)

Doenças cardíacas
Sim

193 (20,1%)

Hipertensão
Sim

489 (51%)

Colesterol alto
Sim

228 (23,8%)

Diabetes
Sim

112 (11,7%)

Como apresentado nas tabelas 4 e 5, foram observadas relações estatisticamente significativas entre
gênero e a maioria das variáveis sociodemográficas,
de saúde física, estilo de vida, saúde mental e suporte social percebido. As mulheres apresentaram nível
educacional e ocupacional mais baixo que os homens, consumiam mais medicações que os homens
e tinham mais hipertensão. Homens e mulheres não
diferiram significativamente quanto à presença de
doenças cardíacas, diabetes, derrame ou câncer, nem
quanto ao número de hospitalizações no último ano
(Tabela 4). As mulheres fumavam, bebiam e se exercitavam significativamente menos que os homens.
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Suporte quantitativo
Amigos (0-30)
≤2
>2
Família (0-30)
≤2
>2

856 (90%)
96 (10%)

528 (55,1%)
413 (42,6%)
372 (38,8%)
575 (60,3%)

Os grupos não diferiram quanto ao suporte social
percebido (Tabela 5).
Os idosos mais velhos (70-79 e 80-89 anos) consumiam mais medicamentos que os de 60 a 69 anos,
tinham menor frequência de fumantes, mais abstêmios de álcool e se exercitavam menos que os mais
novos. Nenhuma diferença de idade foi encontrada
para suporte social percebido. Os idosos de 70 a 79 e
80 a 89 tinham nível educacional e ocupacional mais
baixo que os de 60 a 69 anos (Tabela 4).

Discussão
O envelhecimento bem-sucedido é o desfecho de interesse para a saúde pública de países desenvolvidos e
em desenvolvimento, porém com mais demandas para
estes últimos, de modo especial para o Brasil20. Syme21
destaca a necessidade de promover a compreensão dos
processos de envelhecimento e recomendou pesquisas
para criar iniciativas de promoção do envelhecimento
bem-sucedido.
Não completaram a entrevista domiciliar (12%
contra 7,5%) no PENSA menos idosos que no SABE.
É possível que a interrupção possa ter ocorrido por influência da presença dos familiares, talvez motivados
pela crença de que os idosos estavam bem assistidos
em termos de saúde e assim não precisavam participar. Futuros estudos deveriam considerar a presença
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Tabela 4. Razões de associação de variáveis sociodemográficas e de saúde com gênero e idade. Idosos (2002-2003)
Grupos etários

1

Gênero

70-79
388 (40,5)

> 80
185 (19,3)

60-69
384 (40,1)

Feminino
687 (71,8)

Masculino1
270 (28,2)

ORa

ORb

IC Sig

OR

IC Sig

Ocupação
Alguma qualificação

0,77

0,71

0,48-1,02 0,059b

0,21

0,16-0,28 0,00

Educação
> 2º grau

0,59

0,53

0,43-0,79 0,001b

0,52

0,39-0,70 0,00

Saúde autorrelatada
Excelente/Muito boa/Boa

0,83

0,83

0,61-1.29 0,23b

0,75

0,55-1,03 0,08

Hospitalização
Sim

0,76

0,65

0,42-1,02 0,06b

1,05

0,80-1,05 0,80

Número de medicações (2-8)

1,63

3,27

2,18-4,88 0,001

2,38

1,79-3,18 0,00

Doenças cardíacas
Sim

1,00

1,41

0,93-2,15 0,10b

1,15

0,81-1,66 0,42

Hipertensão
Sim

1,12

1,04

0,74-1,48 0,81b

1,75

1,32-2,33 0,00

Colesterol alto
Sim

0,89

0,66

0,43-1,02 0,06b

1,95

1,35-2,81 0,00

Diabetes
Sim

1,12

1,02

0,58-1,77 0,61b

1,42

0,89-2,27 0,14

1

b

Grupo de referência para gênero (masculino) e para idade (> 80 anos).

OR: razão de risco; IC: intervalo de confiança significativo para a razão de risco.

Tabela 5. Razões de associação das variáveis de estilo de vida, atividade física e suporte social percebido com idade
e gênero. Idosos (2002-2003)
Grupos etários
70-79
388 (40,5)

> 80
185 (19,3)

Gênero
60-69
384 (40,1)
1

Feminino
687 (71,8)

ORa ORb IC Sig

1

Masculino1
270 (28,2)
OR IC Sig

Uso de tabaco
Fumante

0,62

0,13

0,04-0,43 0,001b

0,58

0,36-0,95 0,03

Uso de álcool
Consumidor

0,57

0,54

0,29-0,99 0,049b

0,17

0,11-0,27 0,00

Atividade física ≥ 3 vezes por semana

0,79

0,47

0,33-0,67 0,001b

0,61

0,46-0,81 0,00

Suporte social qualitativo > 13 pontos

1,75

1,76

0,97-3,16 0,06b

0,61

0,37-1,00 0,05

Suporte social quantitativo
> dois amigos
> dois familiares

0,87
0,92

0,71
1,22

0,50-1.08 0,051b
0,85-1,78 0,271b

0,13
0,98

0,95-1.00 0,13
0,94-1,02 0,29

Grupo de referência para gênero (masculino) e para idade (> 80 anos).

OR: razão de risco; IC: intervalo de confiança significativo para a razão de risco.

de parentes durante a apresentação do estudo e o processo de assinatura do termo de consentimento para
garantir a compreensão do objetivo da pesquisa. Além
disso, cogita-se que pelo menos parte dos idosos mais

OS 8671 Geriatria 3_2.indd 58

velhos, mais doentes ou mais comprometidos com
cuidados possa ter tido piora em seu estado de saúde,
o que explicaria a não participação na sessão de coleta
previamente agendada.
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Os participantes tinham o direito incondicional
de recusar-se a participar ou de retirar-se a qualquer
momento – 36% recusaram-se. Grady22 relatou a importância de remunerar os participantes. Esta prática
é legítima, mas não é corrente em estudos brasileiros,
ficando a sugestão para que novas pesquisas analisem
a possibilidade.
A amostra era representativa dos 13 bairros onde a
pesquisa foi realizada, mas há limites quanto ao grau
em que representa estratos populacionais mais amplos, uma vez que Juiz de Fora tem taxa de idosos
de nível educacional mais alto do que outras cidades
brasileiras. Comparando com a população brasileira, a amostra do presente estudo apresentou menor
percentual de analfabetismo e maior percentual de
escolaridade superior23. A taxa de idosos com nível
de escolaridade superior foi similar à encontrada pelo
Epidoso (27,9%), realizada em bairro de São Paulo
com população diferenciada em termos socioeconômicos; foi superior às taxas do BHAS e do SABE.
Os altos níveis de escolaridade são provavelmente
devidos a um fator histórico: Juiz de Fora é caracterizada por padrão de alto nível educacional, desde a
sua fundação por imigrantes europeus24-27. Os bairros
que concentram mais idosos da cidade são os mais
antigos, e concentram idosos com melhor padrão de
vida, fatores que, com certeza, repercutiram nas características da amostra.
Quanto à idade, os resultados do PENSA são
levemente diferentes dos relatados pelo SABE e
pelo BHAS e mais similares aos do estudo epidemiológico Epidoso. A média de idade no SABE e
no BHAS foi de 68 anos, enquanto a do PENSA
foi de 72 anos. O PENSA teve mais mulheres
(71,8%) que o Epidoso (65,5%), o BHAS (60,8%)
e o SABE (58,8%), possivelmente em razão da técnica de amostragem utilizada (em amostras aleatórias os fenômenos tendem a ser representados na
mesma proporção em que aparecem na população).
É provável que seja mais fácil encontrar mulheres que
homens em casa em determinados períodos do dia,
principalmente nas coortes mais jovens. Por motivos culturais, as mulheres reconhecidamente aderem
mais a quaisquer iniciativas em favor do autocuidado
à saúde que os homens.
A maioria classificou sua saúde como boa, similarmente às percentagens relatadas pelo Epidoso
(54,6%) e pelo BHAS (42,3%). Como no SABE e
no Epidoso, 93% da amostra relatou ter ao menos
uma doença diagnosticada pelo médico e 63% estavam tomando duas ou mais medicações. No PENSA,
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17% dos idosos relataram uma hospitalização no ano
anterior, dado similar aos dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios promovida pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (PNAD)28 (15,2% em 2000).
Os idosos avaliaram a própria saúde como boa ou
muito boa, mesmo que na presença de indicadores de
doenças. Pode-se conjeturar que essas avaliações teriam sido mediadas pela satisfação com a rede de suporte social disponível, como sugerido pela literatura
gerontológica29. Ainda, é possível que tenham levado
em consideração o fato real ou presumido de que a
maior parte dos pares de idade esteja em pior situação
de saúde ou já tenha morrido.
Embora a literatura30 mostre que, de modo geral,
ocorre descontinuidade no funcionamento depois dos
80 anos, o PENSA não encontrou idosos de 80 anos
ou mais significativamente mais doentes que os mais
jovens, embora sua probabilidade de consumo de remédios tenha sido cerca de três vezes mais alta que
entre os idosos mais jovens, talvez por viés da seleção,
pois foram convidados apenas idosos com aparência
saudável e, possivelmente, mais ativos e envolvidos,
haja vista os escores de suporte social percebido. Garcez-Leme, Leme e Espino20 apontaram para o papel
do suporte social como recurso benéfico à adaptação.
As mulheres estão em desvantagem quanto à escolaridade, à ocupação e à saúde física, dado que deve
merecer atenção dos planejadores de políticas públicas em saúde e em educação ao longo de toda a vida.

Conclusão
O PENSA foi um estudo fundamentado em medidas
de autorrelato, muitas delas talvez não satisfatoriamente validadas para a língua portuguesa falada no Brasil.
As medidas foram aplicadas à amostra sistemática de
idosos residentes em bairros escolhidos da cidade de
Juiz de Fora e não necessariamente representam outras cidades brasileiras do mesmo porte. Delineiamse aí os principais limites à generalidade dos dados.
A despeito das limitações, o estudo oferece dados
interessantes sobre a qualidade de vida dos idosos e
podem ser úteis para subsidiar políticas públicas, ensino em Psicologia e em Medicina e pesquisa sobre
o envelhecimento. Novas ondas de medidas com a
amostra do PENSA poderão contribuir para explicar
ou refinar os dados e a metodologia utilizada no presente estudo.
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Significados de velhice saudável
e avaliações subjetivas de saúde
e suporte social entre idosos
recrutados na comunidade
Meanings of successful aging, self rated health and perceived
social support in community dwellling elderly

Fernanda Heringer Moreira Rosa1,
Ana Paula Fabrino Bretas Cupertino2, Anita Liberalesso Neri3

RESUMO
Objetivo: De acordo com idosos recrutados na comunidade, investigar significados de envelhecimento bemsucedido e identificar relações entre os significados e idade, gênero, escolaridade, saúde autorrelatada e suporte
social percebido. Participantes: Foi utilizado o banco de dados do Estudo dos Processos de Envelhecimento
Saudável (n = 716; 70,2% mulheres, média de idade = 72 ± 8,6). Instrumentos: Questionário sociodemográfico com um item escalar avaliando saúde percebida; cinco itens escalares avaliando suporte social percebido;
e duas questões abertas investigando significados de velhice bem-sucedida. Resultados: Os temas derivados
da análise de conteúdo dos significados associados à velhice saudável: saúde e independência física e mental,
ajustamento psicológico, relações sociais positivas, engajamento ativo com a vida, orientação ao bem-estar dos
outros, presença de recursos materiais e crença na impossibilidade de velhice bem-sucedida. Os idosos entre
60 e 69 anos apontaram mais engajamento ativo com a vida que os de 80 anos ou mais; os com menos de oito
anos de escolaridade apontaram mais saúde e independência física e mental que os com mais anos de estudo.
Com exceção de ajustamento psicológico, em que as mulheres pontuaram mais alto que os homens, não houve
diferenças entre os gêneros. Relações sociais positivas foi o tema mais frequente entre os com suporte social
baixo e moderado. Ajustamento psicológico e espiritualidade e religião relacionaram-se com melhores avaliações
da saúde. Conclusões: O envelhecimento bem-sucedido é construto multidimensional e está relacionado com
as avaliações subjetivas de saúde e suporte social. As especificidades da amostra podem ter afetado a homogeneidade dos resultados.
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Objective: Investigating relationships among age, gender, educational level, and meanings of successful aging,
perceived health and perceived social support according community-dwelling elderly. Participants: Data were
gathered from the data set of a survey about conditions of successful aging (n = 716; 70,2% women; mean age
72 ± 8,6). They answered two open questions about the meaning of successful aging, five scales about perceived
social support, one scale about perceived health, and a socio-demographic questionnaire. Results: The themes
derived from content analysis were: health and functional independence, psychological adjustment, positive social
relationships, active engagement with life, orientation to the well-being of others, owning of material resources
and belief on the impossibility of successful aging. Those aged 60 to 69 pointed more frequently to active engagement with life than those aged 80 did; those with less of eight years of education pointed more to health and
functional independence than the most educated did. There were no differences due to gender concerning the
meanings, with exception of psychological adjustment, where women scored higher than men. Positive social
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relationships were more frequent among participants with low and moderate scores in perceived social support.
Mentions to psychological adjustment, spirituality and religion were more frequent among the participants with
the highest scores of perceived health Conclusions: Successful aging is a multidimensional construct which
interacts with personal assessments about health and social support. Particular features of the sample may have
affected the relative homogeneity observed in the results.
Keywords: Successful aging, health-self-rated, social support-self-rated, older adults, content analysis.

INTRODUÇÃO
O conceito do senso comum sobre velhice saudável
reflete os dois modelos de velhice bem-sucedida predominantes na literatura gerontológica: o de Rowe e
Kahn1 e o de Baltes e Baltes2. Para Rowe e Kahn1,
o envelhecimento bem-sucedido é caracterizado por
baixo risco para doenças e incapacidades funcionais,
atividade e envolvimento social. Os autores apontam
a necessidade de orientação preventiva que vise ao
monitoramento periódico e à ação interventiva (por
exemplo, dieta e exercícios físicos), que favorecem a
atividade e o envolvimento social, vistos como produtos da decisão e da iniciativa individuais. Baltes e
Baltes2 definem velhice bem-sucedida como fenômeno dependente do equilíbrio entre a compensação
das perdas associadas ao envelhecimento e da otimização das potencialidades individuais por meio de
ações educativas, médicas, sociais ou arquitetônicas
iniciadas por outrem e por meio de ações iniciadas
pelo próprio indivíduo. Acreditam que velhice bemsucedida não se restringe às circunstâncias dessa fase,
mas é produto da interação de influências genéticobiológicas e socioculturais ao longo de toda a vida.
Na velhice, processos de seleção, otimização e compensação, bem como os recursos do self em interação
com o apoio social disponível, podem promover a
resiliência, a manutenção e até mesmo o aumento da
funcionalidade em domínios selecionados. Segundo
Baltes e Carstensen3, envelhecer com sucesso é fazer
o melhor possível com os recursos físicos, sociais e
psicológicos disponíveis.
O termo velhice bem-sucedida tem amplo trânsito dentro da Gerontologia desde sua proposição por
Havighurst, como pano de fundo conceitual para o
Kansas City Study of Adulthood and Aging e para a teoria do afastamento4. No Brasil, seu uso é mais recente
e restrito a profissionais, ao passo que o termo velhice
saudável é mais corrente entre os leigos, mais que o termo velhice ativa, associado principalmente à prática de
exercícios físicos e ao envolvimento social. Para leigos e

OS 8671 Geriatria 3_2.indd 63

profissionais, a noção de velhice saudável abrange também as noções de estar bem consigo mesmo, sentir-se
realizado e no domínio das próprias capacidades, ter
boa capacidade cognitiva e espiritualidade.
As crenças pessoais sobre velhice bem-sucedida
ou saudável podem ser importantes mediadores da
obtenção de produtos comportamentais que favorecem a adaptação dos idosos. Critérios subjetivos (por
exemplo, satisfação com a vida, autodefinição de velhice e saúde percebida) são apontados como importantes preditores de velhice bem-sucedida, superando
efeitos de critérios objetivos (por exemplo, número
de doenças e sintomas depressivos). As autoavaliações
positivas sobre a velhice podem afetar o funcionamento cognitivo, bem como relacionar-se com maior
vontade de viver e com níveis menos intensos de resposta cardiovascular ao estresse5.
A definição de velhice bem-sucedida ou saudável
entre os idosos gira em torno dos seguintes domínios:
a) físico: saúde física, capacidade funcional – especialmente focada nas capacidades de autocuidado –,
evitação de fatores de risco, como o uso de álcool e
tabaco, envolvimento com atividades físicas, fazer
visitas regulares ao médico, entre outros; b) social:
engajamento em atividades de lazer, trabalho (por
exemplo, satisfação com a carreira profissional), presença de suporte social formal e informal (de amigos
e de família) e ter pensão adequada, entre outros; c)
emocional: satisfação com a vida geral e com a saúde
em particular; d) pessoal: ter atitudes favoráveis ao
envelhecimento, senso de controle, transmissão de
sabedoria e conhecimento para pessoas mais jovens,
entre outros6.
Saúde percebida é a avaliação feita pelo indivíduo
com base em critérios pessoais, referenciados a valores e expectativas sociais e individuais, bem como a
mecanismos de comparação social e temporal. Prediz
mortalidade e declínio funcional independentemente
de condições objetivas de saúde7. Permanece estável ao
longo da velhice, a não ser na presença de comorbida-
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des, depressão, incapacidade e dor, mas, mesmo assim,
a magnitude do declínio das avaliações positivas é geralmente pequena8,9. É indicador do nível individual
de bem-estar e pode influenciar a motivação e a qualidade de vida das pessoas. Na pesquisa de Scheneider
et al.10, com idosos hospitalizados, a avaliação subjetiva
da saúde correlacionou-se mais com a diminuição da
capacidade funcional do status clínico objetivo. Foi
preditiva de cuidados com a saúde e do consumo de
medicamentos. Pareceu influenciada por traços de personalidade, depressão e queixas físicas subjetivas.
Strawbridge, Wallhagen e Cohen11 analisaram a
utilidade relativa dos critérios de saúde objetiva, definida pelos critérios de Rowe e Kahn1, e de pergunta avaliando saúde percebida para aferir a qualidade
do envelhecimento de idosos de 65 a 97 anos. Cinquenta por cento dos idosos disseram que estavam
envelhecendo bem, mas apenas 18,3% objetivamente
estavam, de acordo com os critérios de Rowe e Kahn1.
Dos 163 idosos bem-sucedidos por estes critérios,
36,8% não se descreveram como tal. Dos 704 que
pontuaram baixo nestes critérios, 47,3% disseram
que estavam envelhecendo bem.
O suporte social pode melhorar a adaptação de
idosos com vulnerabilidades físicas e sociais. Os idosos o consideram essencial ao seu bem-estar. Ao contrário do que vulgarmente se pensa, a diminuição do
tamanho da rede de relações sociais e da intensidade
e da variabilidade da expressão emocional não são necessariamente sinais de patologia. Conforme o modelo de seletividade socioemocional na velhice, ocorre
processo adaptativo de seleção de parceiros emocionalmente significativos e de focos de investimento
afetivo, em decorrência da diminuição da expectativa
de sobrevivência e da necessidade de poupar recursos
para investir em alvos mais relevantes e que acarretem
mais bem-estar psicológico12.
Os idosos brasileiros relacionam envelhecimento
saudável com estabilidade psíquica, autonomia e independência funcional13, autoavaliações positivas de
saúde, crenças pessoais de significado da vida, suporte
psicossocial, independência e relações familiares e de
amizade suficientes14. Ainda, que falam menos sobre
mudanças na aparência, como sinal de envelhecimento; os que trabalham consideram mais as doenças
como sinais de velhice que os que não trabalham e o
senso de ajustamento psicológico e social é mais positivo entre os que trabalham e menos entre os sem
parceiro conjugal15.
Os conceitos de envelhecimento bem-sucedido ou
saudável têm forte componente cultural16. Conhecê-los
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pode ajudar o profissional a atuar de maneira mais eficaz no manejo de crenças que afetam a motivação para
comportar-se e o autocuidado em saúde.

OBJETIVOS
Investigar os significados atribuídos ao conceito de velhice saudável por idosos brasileiros recrutados na comunidade e analisar relações entre esses significados,
saúde física percebida e suporte social percebido.

MÉTODOS
Participantes
Para fins de interesse deste estudo, foram considerados os 501 idosos que responderam aos itens do formulário do Estudo do Processo de Envelhecimento
Saudável (PENSA) – ver artigo intitulado “Processos
de Envelhecimento Saudável (PENSA) em idosos da
comunidade: delineamento, medidas e dados preliminares”, neste fascículo. A idade deles variou entre
60 e 99 anos (M = 72 e DP = 8,06); 41,8% tinham de
60 a 69 anos, 39,8%, de 70 a 79 e 18,4%, de 80 anos
ou mais; 70,1% eram mulheres; 51,4% eram casados
ou tinham companheiro e 48,6% eram viúvos, separados ou divorciados e não viviam com companheiro;
45,6% tinham menos de quatro anos de escolaridade,
22,3%, de cinco a oito e 32,1%, mais de nove; 18%
tinham renda mensal média de 1 a 2 salários mínimos (SM), 27,6%, de 3 a 4 SM, 26,3% de 5 a 8 SM
e 28%, mais de 8 SM. A subamostra era estatisticamente comparável à amostra total do PENSA.
Procedimento
As variáveis sociodemográficas foram investigadas por
meio de cinco itens fechados que perguntavam sobre
gênero, idade, escolaridade e estado civil. Para investigar o significado de envelhecimento saudável foram
utilizadas as questões: “O que é envelhecimento saudável?” e “O que é necessário fazer para conseguir ter
um envelhecimento saudável?”. As respostas eram literalmente anotadas em uma folha de registro. Saúde
física percebida foi avaliada mediante o item: “Gostaria que me dissesse como é a sua saúde de modo geral”, respondido mediante a escala com cinco pontos.
Suporte social percebido foi avaliado por meio de cinco itens escalares com cinco pontos cada, conforme
procederam Martire et al.17 no Cardiovascular Health
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Study, extraindo-os da Interpersonal Support Evaluation List (ISEL)18. Os itens avaliam quatro funções do
suporte percebido: tangível (assistência material ou
suporte instrumental), pertencimento (identificação
com alguém da rede de suporte), autoestima (comparações positivas com os outros) e suporte informativo.
Tavares19 encontrou índice de confiabilidade interna
(a de Cronbach) da ordem de 0,748 para a ISEL em
sua versão em português, aplicada a idosos.
Análise de dados
Para a análise das respostas abertas sobre o significado
de velhice saudável, foi utilizada a técnica de análise
de conteúdo, dividida em três momentos: a) pré-análise, com leitura flutuante das transcrições brutas para
identificar as ideias centrais, com base nos objetivos
da pesquisa e no referencial teórico; b) exploração,
envolvendo a identificação de unidades de significado
e de emissões repetidas e irrelevantes aos objetivos,
inferência e interpretação; e c) derivação de temas (8)
e categorias de significado (29), que tiveram a confiabilidade analisada por dois juízes independentes e
exigência de 100% de acordo26. Os dados resultantes
da análise de conteúdo e das questões fechadas foram
submetidos a tratamentos estatísticos descritivos apropriados a dados categóricos (X2 e exato de Fischer) e
ordinais (teste U de Mann Withney), considerandose como aceitável o erro de 5% (p ≤ 0,005).

RESULTADOS
A análise de conteúdo resultou nos seguintes temas e
categorias: 1. saúde e independência física e mental
(ausência de doenças, doenças compensadas, comportamento de saúde, competência física, competência cognitiva, saúde compatível com a idade); 2.
engajamento ativo com a vida (atividades de lazer, atividades produtivas); 3. bem-estar subjetivo; 4. ajustamento psicológico (autoaceitação, autodeterminação,
autorrealização, qualidade pessoal, espiritualidade e
religiosidade, crenças e comportamentos de controle); 5. relações sociais positivas (relações familiares
harmoniosas, apoios, amizade e companheirismo); 6.
orientação ao bem-estar do semelhante; 7. presença
de recursos; 8. negação da possibilidade de velhice
bem-sucedida.
Mais da metade da amostra indicou o tema saúde e independência física e mental como importante
definidor de velhice bem-sucedida. Em segundo lugar, foram mencionados ajustamento psicológico e,
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depois, relações positivas e bem-estar subjetivo. Por
último, engajamento ativo com a vida, orientação
ao bem-estar dos semelhantes, presença de recursos
e negação da possibilidade de velhice bem-sucedida.
Competência física foi a categoria mais citada no
tema saúde e independência física. Em ajustamento
psicológico as mais frequentes foram autoaceitação,
qualidade pessoal, espiritualidade e religiosidade. Em
relações sociais positivas, relações sociais harmoniosas. Em engajamento ativo com a vida, as atividades
de lazer. Em orientação ao bem-estar dos semelhantes, o bem-estar do próximo.
Cerca de 70% dos idosos pontuaram alto na avaliação de saúde, 3,1% classificaram-na como péssima e
26,26% como razoável; 7,7% relataram não ter nenhuma doença somática, 29,5%, uma ou duas, 33,4%, três
ou quatro e 29,8%, mais de cinco. O número médio de
doenças relatadas foi 3,67 (DP = 2,70), sem diferenças
significativas por idade e gênero. Os que pontuaram
mais alto em saúde autorrelatada falaram significativamente mais em significados ligados a ajustamento psicológico, espiritualidade e religiosidade. Relações sociais
positivas obteve maior frequência entre os indivíduos
que apontaram saúde boa e orientação ao bem-estar do
semelhante entre os que apontaram saúde excelente ou
muito boa (Tabela 1).
Tabela 1. Frequências de emissões relativas aos temas
ajustamento psicológico, relações sociais positivas e
orientação ao bem-estar do semelhante e à categoria
espiritualidade e religiosidade, conforme o critério de
saúde percebida. Idosos (2002-2003)
Temas e
categorias

Saúde de modo geral
Excelente Muito boa

Boa

X2

Ajustamento
psicológico
Sim
Não

96
107

132
171

64
146

13,77(**)

Espiritualidade e
religiosidade
Sim
Não

22
181

20
283

10
200

6,00(*)

Orientação ao
bem-estar dos
semelhantes
Sim
Não

21
182

15
288

11
199

6,62(*)

Relações sociais
positivas
Sim
Não

43
160

94
209

53
157

6,30(*)

(*) p ≤ 0,05; (**) p ≤ 0,01.
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A maioria relatou excelente nível de suporte social,
com frequência de resposta “sempre”, que variou entre
61,2% e 81% nos cinco itens da ISEL; 44,83% relataram ter alto nível de suporte social, 27,23%, nível
moderado e 27,93%, nível baixo (M = 17,7 ± 17,7).
O tema relações sociais positivas foi significativamente mais citado pelos idosos que pontuaram, nos
níveis intermediários da ISEL, assim como o tema
presença de recursos (materiais) (Tabela 2).
Tabela 2. Frequências de emissões relativas aos temas
relações sociais positivas e presença de recursos
conforme o critério de suporte social percebido. Idosos
(2002-2003)
Temas e categorias

Suporte social percebido
Baixo

Médio

Alto

X2

Relações sociais
positivas
Sim
Não

40
160

67
128

83
238

10,58(*)

Presença de recursos
Sim
Não

24
176

17
178

18
303

6,74

p ≤ 0,05; (*) p ≤ 0,01.

DISCUSSÃO
Os participantes revelaram visão de velhice bem-sucedida, compatível com os modelos de Baltes e Baltes2
e de Rowe e Kahn1. Eles deram mostras da centralidade que a saúde física e o temor da dependência
adquirem na velhice20, mas avaliaram a velhice de maneira positiva. Provavelmente, suas respostas refletem
a ideologia dominante na sociedade. Por outro lado,
como apesar dos avanços sociais muitos idosos ainda convivem com comorbidades, pobreza, cobertura
precária do sistema de saúde e com más condições de
habitação, saneamento básico e alimentação, pode ser
que as emissões relativas à saúde também denotem
preocupação com a precariedade das condições em
que vivem.
A literatura e a ideologia dominantes sobre velhice
apontam para a importância de o indivíduo assumir
responsabilidades pelo seu próprio envelhecimento.
Essa preocupação esteve presente na amostra, uma
vez que, dentre as categorias com maior frequência no
tema saúde e independência física e mental, os comportamentos de saúde apresentaram-se como os segundos mais mencionados, perdendo somente para a
categoria ausência de doenças. As emissões referentes
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aos comportamentos de saúde podem ser indicadoras
da busca por recursos que auxiliem não somente a
alcançar metas, como também a compensar as perdas
que acompanham o envelhecimento. É importante
que assim seja, porque a literatura especializada aponta que preditores potencialmente modificáveis (por
exemplo, fumar, fazer exercício e depressão) influenciam a obtenção de velhice bem-sucedida, ou seja,
que a proporção de idosos bem-sucedidos na população pode ser alterada por meios comportamentais6.
A importância dada ao suporte social para o bemestar do idoso é cada vez mais sólida entre os pesquisadores. Os idosos desta pesquisa mencionaram com
alta frequência a categoria apoios. A maioria dos idosos tem condição de envolver-se em relações de dar
e receber apoio. Segundo Camarano et al.21, ocorre
forte e crescente intercâmbio entre os idosos e as gerações mais novas no Brasil, indicado pelo aumento das
taxas de famílias chefiadas por idosos ou para as quais
contribuem economicamente. Além disso, o equilíbrio entre o dar e o receber favorece o seu bem-estar
psicológico e o seu equilíbrio nas relações interpessoais. As relações de troca estão profundamente conectadas com a ideologia do envelhecimento produtivo,
que compreende não só a dimensão econômica, como
também as não materiais, a exemplo das trocas sociais
e, em especial, do impacto potencial dos contatos intergeracionais na informação e no aconselhamento de
pessoas mais jovens22.
Além de apoios, os idosos estão interessados em
manutenção ou conquista de relações sociais harmoniosas, como é comprovado pelas frequentes menções das categorias relações familiares harmoniosas
e amizades e companheirismo e do tema orientação
ao bem-estar dos semelhantes. A redução seletiva de
contatos sociais pelos idosos é mecanismo compensatório adaptativo que permite mais investimento na
manutenção do funcionamento diário e nas relações
intergeracionais. Além disso, os idosos interessam-se
mais pela qualidade que pela quantidade do suporte.
Quanto maior a satisfação com o suporte social, melhor é a qualidade de vida, o ajustamento psicológico,
a saúde percebida e a atividade23.
A presença do tema orientação ao bem-estar dos
semelhantes está em concordância com a teoria do
desenvolvimento proposta por Erikson24. Para esse autor, o conflito típico do envelhecimento dá-se entre as
polaridades geratividade × estagnação. O sucesso na
resolução desse conflito requer a preocupação e a ação
de passar o bastão para a geração seguinte, servir de
modelo e ter maior envolvimento com a luta pelo bem
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da sociedade como um todo. Observa-se considerável
desejo por parte dos idosos de estarem não somente
independentes para a realização de atividades de lazer
como também de serem úteis para a sociedade e família em termos econômicos (atividades produtivas).
A categoria atividades produtivas obteve mais menções que o tema presença de recursos, ou seja, possuir
recursos materiais é importante mas não suficiente,
talvez porque a produtividade confira mais status e valor ao idoso, traduzindo-se em mais aceitação social e
mais saúde e vigor25, funcionando, assim, como claro
indicador de velhice bem-sucedida. Outrossim, ser
produtivo é condição para obter recursos por si mesmo, sem necessidade de depender de outros. Uma outra possibilidade para se compreender esse dado é que
a exacerbada valorização da juventude, da vitalidade e
da produtividade econômica, presente na sociedade,
determina que o idoso sinta necessidade de se mostrar
capaz, para fazer frente aos efeitos do estereótipo negativo e da falta de oportunidades.
O idoso bem-sucedido caracteriza-se, entre outros atributos, por possuir visão positiva do futuro,
capacidade de aceitar mudanças, alta autoestima, autoimagem positiva, senso de autonomia, mecanismos
bem desenvolvidos para selecionar metas e objetivos
significativos, recursos para otimizar e compensar as
perdas (desenvolvimento de estratégias para compensar as perdas) e acionar capacidades de reserva. Os
componentes do modelo de velhice bem-sucedida,
proposto por Baltes e Baltes2, refletiram-se na menção a atitudes pessoais em relação à vida e ao envelhecimento, no ajustamento psicológico e no bem-estar
subjetivo, que apareceram neste estudo. A autonomia
é variável crucial à velhice bem-sucedida, pois permite aos indivíduos determinar e executar seus próprios desígnios. As pessoas que conseguem gerir sua
própria vida e determinar quando, onde e como se
darão suas atividades de lazer, convívio social e trabalho consideram-se e são consideradas saudáveis ou
bem-sucedidas como idosas23.
As categorias autoaceitação e qualidade pessoal
foram as de maior frequência no tema ajustamento
psicológico, o que sugere sua relevância para a regulação do self, por exemplo, na satisfação com a vida e
na consideração de estar envelhecendo bem, uma vez
que a boa aceitação de si e a crença de que se possui
qualidades pessoais podem auxiliar o idoso quando
precisar operar mudanças nos níveis de aspiração e
nos focos de comparação social. A comparação social é importante por dois aspectos. Primeiro, por sua
relevância em equilibrar as avaliações e valorizações
feitas pelo self em relação às características de perso-
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nalidade, dos comportamentos, das capacidades, das
realizações atuais e passadas, e das opiniões. Segundo,
porque a comparação social permite a promoção do
desenvolvimento pessoal, em especial quando as pessoas se comparam com outros que estão em melhor
condição que elas23.
Nas comparações por gênero foi observado que, de
modo geral, homens e mulheres destacaram os mesmos domínios como constituintes de velhice bemsucedida. No entanto, o tema ajustamento psicológico e, em especial, as menções à autoaceitação foram
mais frequentes entre as mulheres. Talvez isso se deva
à influência da ênfase cultural no papel da mulher
como cuidadora da família e como alguém que compreende e medeia as relações entre os filhos e entre
estes e o pai. Nesse papel, a mulher tem maior chance
de viver experiências emocionais e de aproximar-se
de fatores subjetivos ligados à experiência concreta do
que no papel de provedor, comumente reservado aos
homens. Embora na atualidade ocorram mudanças
em relação aos papéis de gênero, as coortes participantes deste estudo foram socializadas sob a vigência das
normas tradicionais. Por outro lado, a maior frequência de emissões sobre autoaceitação talvez se deva ao
peso dos estereótipos de menor capacidade intelectual
que tendem a levar as mulheres mais velhas a terem
sentimentos de inferioridade, cuja superação pode
ser facilitada pela autoaceitação. O mesmo raciocínio
se aplica à necessidade de as mulheres se ajustarem a
perdas de beleza e atratividade, de saúde e funcionalidade, que as afeta mais que aos homens, que têm
no status derivado da ocupação e da renda elemento
compensatório à perda de atratividade física. O tema
presença de recursos teve maior frequência entre os
homens, fortalecendo a argumentação precedente.
Os idosos jovens (60 a 69 anos) e em idade intermediária (70 a 79 anos) destacaram mais o envolvimento ativo com a vida e a ausência de doenças,
a competência cognitiva e as atividades de lazer que
os de 80 anos ou mais. Este dado possivelmente reflete o fato de que os idosos jovens (60 a 70 anos)
e os de 70 a 79 anos que ainda preservam boa funcionalidade têm melhores chances de continuarem
ativos e produtivos, ajustados física e mentalmente,
de terem reservas de capacidade para novas aprendizagens, excelência em inteligência emocional e boa
capacidade de lidar com problemas existenciais. Entretanto, com o avançar dos anos, há descontinuidade em relação ao funcionamento típico da velhice
inicial: os idosos ficam mais expostos à fragilidade, à
incapacidade e à multimorbidade; a perdas irreversíveis no potencial cognitivo e à redução expressiva
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na capacidade de aprender19. Não por acaso, entre
os idosos mais jovens, o bem-estar subjetivo relacionou-se mais a fatores extrínsecos, como a atividade
e a produtividade, todavia, entre os idosos mais velhos, o bem-estar subjetivo esteve mais ligado a condições subjetivas, entre elas o senso de ajustamento,
que ganha importância sob condições de perda de
saúde, energia e funcionalidade.
As análises apontaram poucas relações significativas entre as acepções de velhice bem-sucedida e o nível
de escolaridade, possivelmente pela relativa homogeneidade da amostra quanto à escolaridade e renda e,
além disso, às boas condições que a cidade de Juiz de
Fora oferece aos seus idosos. Os idosos com até oito
anos de estudo citaram com maior frequência possuir
saúde e independência física e mental e também ter
competência física. Já a autoaceitação foi mais mencionada por idosos com nove ou mais anos de estudo.
Ter mais anos de estudo possibilita melhor renda, status social mais alto e, sobretudo, o desenvolvimento
de mais competências cognitivas e, possivelmente,
maior atenção a atributos internos, e não somente a
variáveis externas mediadoras de satisfação.
A maior parte da amostra avaliou sua saúde física
como excelente, muito boa ou boa. Estudos epidemiológicos conduzidos no Brasil mostraram que a
percepção de saúde como boa ou muito boa entre
os idosos variou entre 25% em Bambuí27 e em São
Paulo28. Isso vem reforçar dados que apontam que
critérios objetivos são menos preditores de bem-estar
subjetivo que critérios subjetivos23. Os indivíduos
que relatam ter más condições de saúde têm risco
maior de mortalidade que aqueles que relatam ter
boa saúde. Sentimentos menos saudáveis sobre o ciclo vital podem fazer com que os idosos vivenciem o
envelhecimento em termos de declínio físico. Dentre
as variáveis que se correlacionaram com a avaliação
da saúde, a frequência a cultos religiosos e a satisfação com os relacionamentos pessoais foram as mais
frequentes27.
Os respondentes de todas as faixas etárias mostraram-se satisfeitos com seus relacionamentos, o
que confirma suas emissões sobre a importância dos
apoios e igualmente os dados da literatura que apontam que os idosos não se isolam, mas continuam a
manter relações com amigos, em sua maioria antigos,
e com a família29. Talvez os idosos que avaliam sua
rede de relações como insuficiente para suprir suas
necessidades sintam aumentada a sua responsabilidade pela busca de recursos materiais. A categoria
apoios foi mais frequente entre os idosos que não
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possuíam companheiro e o tema presença de recursos
foi mais frequente entre os idosos com companheiro.
É evidente a preocupação daqueles que vivem sozinhos com a possibilidade de ausência de suporte social, uma vez que as redes sociais são recursos-chave,
capital social, recurso em tempos de turbulência, conforto em tempos de dor e recurso de informação em
tempo de necessidade, que potencialmente influenciam a extensão do suporte30.
Poucos idosos apontaram aspectos do passado
como importantes ao envelhecimento bem-sucedido. Apenas as categorias comportamentos de saúde
e atividades produtivas tinham compreensível aporte
a fatos passados, quando se referiam a ter tido bom
emprego e começar a se preparar para a velhice desde
cedo, pois essas são constatações largamente apoiadas
pela experiência, pelo senso comum e pela ideologia
de velhice, segundo a qual os idosos são responsáveis
pelo seu bom envelhecimento.

CONCLUSÕES
A análise conceitual de construto contribui não só
para sua compreensão, como também para a elucidação da direção das influências entre ele e outras
variáveis de naturezas objetiva e subjetiva. Os dados
replicaram a literatura empírica e corresponderam a
modelos teóricos correntes na literatura. Há limites
à generalização dos resultados, porque a amostra não
foi representativa dos idosos brasileiros ou de outros segmentos populacionais. Estudos futuros, com
amostras representativas, deverão verificar a validade
desses resultados. Esta investigação também deixa em
aberto, para futuras investigações, as relações entre
variáveis de autorrelato e variáveis objetivas associadas à velhice bem-sucedida, assim como a predição de
padrões de mortalidade, morbidade, funcionalidade e
ajustamento psicológico a partir delas. Ouvir idosos
sobre o tema que diz tão de perto ao seu bem-estar
ajuda a compreender suas necessidades e demandas.
Nesse sentido, pode subsidiar decisões sobre políticas
públicas de saúde, promoção e proteção social que
permitam melhorar a qualidade de vida de idosos individuais e da sociedade que envelhece.
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Significados de religiosidade
segundo idosos residentes
na comunidade
Megnings of religiosity among community-dwelling elderly

Marcelo Cardoso de Santana1,
Ana Paula Fabrino Bretas Cupertino2, Anita Liberalesso Neri3

RESUMO
Objetivo: Foi conduzido um estudo de levantamento envolvendo idosos residentes na comunidade, com 65 a 103
anos de idade, investigando sua crença religiosa e a importância e os significados por eles atribuídos à religiosidade. Método: Os dados pertenciam ao banco de dados de pesquisa sobre condições de velhice bem-sucedida
desenvolvido em uma cidade brasileira de médio porte. Entre os 956 idosos da amostra, 361 (71% mulheres; idade
média = 71,6 anos ± 8,3) responderam questões sobre crença religiosa e sobre a importância e os significados
que atribuíam à religiosidade. Os principais temas derivados da análise de conteúdo foram submetidos à análise
estatística, comparando-os às outras variáveis. Resultados: A maioria dos idosos era católica e atribuía alto
valor à religiosidade em suas vidas. Os principais temas associados à religiosidade foram: fonte de significado
existencial, expressão de tradição cultural, regulador moral e estratégia de enfrentamento. Não foram observadas
diferenças estatisticamente significativas em relação a gênero e idade, com exceção de religião, como estratégia
de enfrentamento, mais frequente entre as mulheres, e de religião como expressão de tradição cultural, mais citada pelos católicos. As principais associações apontadas pela análise de correspondência foram: ser católico, ser
mulher, ter 70 anos ou mais, alta frequência de menções à religiosidade como fonte de significado e expressão de
tradição cultural e baixa em religiosidade como fonte de transcendência; ser não religioso, ser homem, ter menos
de 70 anos e enfatizar a religiosidade como regulador moral e fonte de desenvolvimento pessoal; e ser espírita e
enfatizar a religiosidade como busca de transcendência.

Recebido em 13/7/2009
Aceito em 9/8/2009

Palavras-chave: Idosos, religiosidade, significado existencial, enfrentamento religioso, análise de conteúdo.

ABSTRACT
Objective: There was carried out a survey aimed at investigating the religious beliefs, the level of importance
and the meanings related to religiosity according community-dwelling elderly aged 65 to 103. Methods: Data
were gathered from the data set of a survey about conditions of successful aging developed in a middle sized
Brazilian town (n = 956). Among these, 361 (71% women, mean age = 71,6, DP = 8.3) answered questions about
their religious beliefs, as well as about the level of importance and the meanings they associated to religiosity.
The main themes derived from content analysis were submitted to statistical analysis comparing them to the other
variables. Results: The majority were Roman Catholic and attributed high value to religiosity in their life. The main
themes associated to religiosity were: source of existential meaning, expression of cultural tradition, moral ruler,
and coping strategy. There were not observed statistically significant differences due to gender and age, with
exception of religion as coping strategy, more frequent among women, and religion as expression of cultural tradition, where the catholic scored higher. The main associations showed by correspondence analysis were: being
Roman Catholic, women, aged 70 and more, strong beliefs toward religiosity as source of meaning or expression
Endereço para contato: Marcelo Cardoso de Santana • Rua das Nações Unidas, 34 – 12515-44 –
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of cultural tradition and low frequency of beliefs on religiosity as source of transcendence; being non-religious,
being men, being aged less than 70, emphasis on religiosity as moral ruler and as source of personal growth; being
spiritualist and strong beliefs on religiosity as a quest for the transcendent.
Keywords: Old people, religiosity, existential meaning, religious coping, content analysis.

Introdução

dual e coletiva e cada um, a seu modo, contribui para
a regulação emocional e para o bem-estar.

Religiosidade é construto multidimensional. Suas dimensões incluem afiliação ou denominação religiosa,
frequência a cultos, fundamentalismo, práticas privadas (exemplos: rezar, meditar e ler livros sagrados) ou
públicas (exemplos: ir a cultos, procissões ou romarias), enfrentamento religioso, motivação intrínseca
ou extrínseca para a religiosidade, experiências de
transcendência, bem-estar espiritual e crenças religiosas (exemplos: na vida após a morte, no sentido do
sofrimento ou em um Deus misericordioso)1.

O sistema de significado compreende crenças,
contingências e expectativas que podem influenciar a
formação de objetivos para a autorregulação e afetar
emoções e comportamentos ao longo de toda a vida.
É especialmente importante na velhice, quando
encontrar o significado da vida implica encontrar
explicação para a morte5-7. No âmbito social, a religiosidade atua como elemento organizador, contribuindo para a identidade das pessoas e grupos e
para o seu senso de pertencimento. Geralmente, os
fiéis participam ativamente de encontros, trabalhos
voluntários, grupos de oração, pastorais e grupos de
apoio. As interações sociais que se estabelecem nessas
situações são fontes de informação, ajudam no desenvolvimento e na manutenção do senso de identidade,
são fontes de prazer e conforto e funcionam como
fontes de aprendizagem sobre si mesmo8, além de
funcionarem como fonte de significado9. A pesquisa
sobre a relação entre religiosidade e saúde focaliza,
principalmente, o potencial protetor das práticas religiosas que envolvem trocas de apoio social e revelam
relações positivas dessas condições com diminuição
nas taxas de mortalidade10, doenças cardiovasculares,
hipertensão e enfarte do miocárdio11 e depressão12-14,
bem como relações positivas com comportamentos
de autocuidado em saúde15,16 e com a eficácia de mecanismos imunológicos7.

Uma das questões centrais da pesquisa sobre religiosidade refere-se à relação entre esse construto e o
de espiritualidade. Para Wong e Fry2, a espiritualidade é mais inclusiva que a religiosidade. Segundo Zinbauer e Pargament3, não há diferença entre os dois
conceitos, o que significa que podem ser usados de
maneira indiscriminada, e é o que ocorre na literatura que investiga as relações entre essas condições e
a saúde. Neste estudo, a religiosidade é considerada
como uma das formas de expressão da espiritualidade
(assim como a filosofia e as artes), ambas associadas a
três necessidades: de significado existencial, de esperança e vontade de viver e de ter fé em si mesmo, nos
outros ou em uma divindade.
A religiosidade comporta aspectos substantivos e
funcionais. Os primeiros dizem respeito à dimensão espiritual da experiência individual, aos esforços pessoais
para aproximação com a divindade e a busca de significado. Os segundos têm relação com os efeitos reguladores da religiosidade sobre o indivíduo, a família e a
sociedade. A religiosidade também pode ser analisada
em termos de seus aspectos intrínsecos e extrínsecos.
Os intrínsecos são relacionados à internalização de
crenças e a manifestações pessoais, não públicas e não
mediadas por outras pessoas, pela instituição religiosa ou pelo grupo. Os extrínsecos referem-se a formas
públicas de expressão da religiosidade em que, normalmente, estão presentes outras pessoas, que tendem a funcionar como apoios sociais4. São aspectos
vividos como complementares na experiência indivi-
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A religião atua também como regulador moral,
tanto no âmbito individual quanto no coletivo. Como
força cultural, a religião perpetua ou renova as tradições e a moral instituída e fortalece virtudes e preconceitos. Por outro lado, a devoção ortodoxa ou a religião
dogmática tendem a tornar a pessoa mais inflexível,
fechada e intolerante, o que pode levar a distúrbios
emocionais. A religião pode desencorajar a autoaceitação, a motivação e a agência individual; pode gerar
dificuldades de relacionamento, quando gera intolerância, rigidez e intransigência ao diferente. As pessoas
dogmáticas podem tornar-se fundamentalistas por não
conseguirem avaliar o mundo real e aceitar a ambiguidade e a incerteza e por usarem a religião apenas para
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seus interesses, fatos que, longe de fortalecê-las, as tornam mais vulneráveis ao fanatismo4.
A religiosidade serve como estratégia de enfrentamento, quando é necessário lidar com dificuldades
que excedem as possibilidades de solução do indivíduo ou do seu grupo. Esta função é especialmente importante na velhice, quando os idosos se tornam mais
vulneráveis aos efeitos de eventos adversos, entre eles
as doenças crônicas, a dependência e a experiência de
eventos de vida estressantes e incontroláveis5-7,17-21.
As noções amplamente aceitas de que a religiosidade é maior entre os idosos ou que cresce na velhice
devem ser analisadas com cautela, porque, em vez de
ser efeito natural do desenvolvimento psicológico,
esse fenômeno pode revelar o efeito de fazer parte de
coortes mais religiosas em virtude de se desenvolverem
em um mundo em que a religião era mais valorizada
como elemento da educação das crianças e dos jovens
e como componente importante da autoidentificação
e do pertencimento. Outro raciocínio pertinente ao
efeito coorte é que, se a religiosidade pode ser uma
forma de lidar com a doença, os idosos tendem a ser
mais religiosos porque são mais doentes ou, então,
que os efeitos positivos da religiosidade sobre a longevidade refletem o fenômeno de sobrevivência dos
mais saudáveis. Somente estudos longitudinais dão
elementos para compreender essas relações.
Os significados da religiosidade são socialmente
aprendidos e integram o sistema de crenças dos idosos, que medeiam sua relação consigo mesmos e com
o mundo. Identificar essas crenças pode subsidiar a
compreensão da atuação de mecanismos de autorregulação do self na velhice sobre a funcionalidade, a
saúde e o bem-estar dos idosos.

OBJETIVOS
Analisar significados atribuídos à religiosidade e suas
relações com afiliação religiosa, gênero e idade, na experiência pessoal de homens e mulheres idosos da comunidade pertencentes a diferentes grupos de idade.

Métodos
Participantes
Para fins de interesse deste estudo, foram considerados os 361 idosos que responderam às questões sobre
religiosidade do formulário do Estudo do Processo

OS 8671 Geriatria 3_2.indd 72

de Envelhecimento Saudável (PENSA) – ver artigo
“Processos de Envelhecimento Saudável (PENSA)
em idosos da comunidade: delineamento, medidas
e dados preliminares”, neste fascículo. Dentre eles,
70,91% (256) eram mulheres; 163 tinham entre 60
e 69 anos, 136, entre 70 e 79 anos e 62, mais de 80
anos. Havia mais homens (52,38%) que mulheres
entre os de 60 e 69 anos, e havia mais mulheres que
homens entre os de 80 anos ou mais (X2 = 8,17, e
p = 0,017). A idade variou de 60 a 99 anos (M = 71,65
± 8,31 anos). Mais da metade (51,25%) dos idosos
era de casados, 37,67% eram viúvos, 6,65%, solteiros
e 4,43%, solteiros, separados ou divorciados. Entre
os casados havia mais homens (60%) que mulheres, e
entre os viúvos a maioria era mulheres (X2 = 49,80 e
p = 0,001). Quarenta e dois por cento tinham frequentado o curso primário, 15,56%, o ginasial, 20,28%,
o colegial e 10%, o curso superior. Apenas 5,56%
nunca havia frequentado escola. A média de anos de
escolaridade foi de 6,82 anos ± 4,62, com variação
entre nenhum e 21 anos de escolaridade. Entre os que
tinham menos que quatro anos de escolaridade predominavam as mulheres e entre os que tinham mais
de 12 anos, predominavam os homens (X2 = 21,82 e
p = 0,001). Noventa e dois por cento dos idosos viviam de aposentadoria e pensão.
Procedimento
As variáveis sociodemográficas foram investigadas por
meio de cinco itens fechados que perguntavam sobre
gênero, idade, escolaridade e estado civil. Para investigar a religiosidade, o protocolo continha uma questão
sobre a afiliação religiosa (“Qual é sua religião?”) e
três outras sobre o significado e as funções da religiosidade: “Qual a importância da religião em sua vida?”
(questão escalar); “O que na sua prática de religião é
importante para o/a senhor/a?”; e “Enfim, por que
o/a senhor/a tem esta religião?” (questões abertas). As
respostas às questões fechadas foram assinaladas no
formulário impresso e as respostas às questões abertas
foram literalmente anotadas pelos entrevistadores.
Análise de dados
Para a análise das respostas abertas sobre o significado
da religião na vida de cada idoso, foi utilizada a técnica
de análise de conteúdo, dividida em três momentos:
a) pré-análise, com leitura flutuante das transcrições
brutas para identificar as ideias centrais, com base nos
objetivos da pesquisa e no referencial teórico; b) exploração, envolvendo a identificação de unidades de
significado e de emissões repetidas e irrelevantes aos
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objetivos, inferência e interpretação; e c) derivação de
temas e categorias de significado, que tiveram a confiabilidade analisada por dois juízes independentes e
exigência de 100% de acordo22.
Os dados derivados da análise de conteúdo e as
demais variáveis foram submetidos a tratamentos estatísticos descritivos mediante medidas de frequência,
posição e dispersão e de testes X2 ou exato de Fischer.
Para estudar a relação entre afiliação religiosa e significados/funções da religiosidade, foi feita análise de regressão logística multivariada, com gênero e idade como
covariáveis. Para conhecer a relação conjunta entre as
variáveis de religiosidade, gênero e idade, foi utilizada
a análise de correspondência múltipla (ACM). O nível
de significância adotado foi de 5% (p ≤ 0,005).

Resultados
A grande maioria da amostra era formada de católicos
(267). Em segundo lugar, vinham os espíritas (36), depois os protestantes (25) e os evangélicos (20). Declararam-se sem religião 11 idosos, e de outras religiões,
apenas dois. Setenta e dois por centro dos idosos atribuíram pontuação máxima à importância da religião
em sua vida (o valor da mediana foi 10 e o do percentil
25 foi 9; a média foi de 9,20 ± 1,52). Entre os idosos
que assinalaram o ponto máximo da escala, predominaram mulheres, e entre os que pontuaram entre 1 e 7
predominaram homens (X2 = 11,60 e p = 0,003).
A análise de conteúdo resultou em quatro temas:
significado, tradição cultural, regulação moral e enfrentamento. O tema religiosidade como busca de significado existencial desdobrou-se em quatro categorias,
quais sejam, a religião como: a) fonte de significado;
b) fonte de desenvolvimento pessoal; c) fonte de
bem-estar; e d) fonte de explicações que envolvem o
conceito de transcendência.
O tema significado existencial esteve associado às
categorias crença em Alguém superior ou transcendente (“Creio que Deus existe”), que dá sentido à vida
(“Você tem que ter uma crença, sentido da vida”) e permite encontrar propósito, significado ou sentido da
vida (“Ilumina nossos caminhos”), a partir da existência
de um Ser Superior que ama e valoriza o ser humano.
Os idosos disseram encontrar na religião Alguém a
ser respeitado e amado, que tem o poder de amparar
e manter e a Quem se pode agradecer e louvar. Finalmente, definiram a religião como alicerce da existência (“Não se pode viver sem religião”, “É o sustento da
alma. Todos devem ter uma religião”).
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A religião apareceu como suporte à busca de excelência ou de altos níveis de desenvolvimento pessoal,
como força propulsora e como fonte de orientação e
aprendizado: “Tiro ensinamentos da Bíblia”, “... ensinamento para criar os filhos”, “A religião me traz conhecimento, merecimento, paz de espírito”, “É minha escola
da vida”.
A religião como auxílio na busca do bem-estar
apareceu indicada pelas categorias: fonte de satisfação, sentimentos de segurança e conforto (“Proporciona bem-estar”, “Aumenta a autoestima”, “Sinto-me mais
feliz”, “Sinto-me mais realizado nela”, “É o porto seguro”, “Traz tranquilidade de espírito e paz”, “Ter paz,
conforto, segurança”).
A categoria religião como fonte de transcendência
foi explicada pelos seguintes elementos: a) a religião
como possibilidade da relação do homem com a divindade (“Comunhão com Deus, contato com Deus;
crer em Deus, ter Deus sobre tudo”, “Mostra o lado
transcendente do ser humano e a sua religião mostra que
você é a imagem e semelhança de Deus”); e b) a religião como garantia da salvação e como identificação
com a crença de que há forças, eventos e explicações
que excedem o material e o finito (“Deus vai me levar
à vida eterna...”, “É importante para a salvação espiritual”, “É maravilhoso! Não tenho nenhum medo de
desencarnar. Temos que nos preparar para isso”, “Porque
creio nas promessas de Jesus e que devemos batalhar para
o crescimento do reino do Cristo”, “A religião ajuda a
cuidar do espírito, deve estar bem com os seus, porque o
mundo físico é passageiro; dá esperança”).
O segundo tema associado à importância da religião referiu-se à religiosidade como expressão da
tradição cultural. Caracterizou-se por emissões que
refletem a adesão à religião em termos da adoção de
crenças, ações, valores e princípios religiosos vigentes
na família ou na sociedade, como parte do processo
de socialização pelo qual passaram e como manifestação de adequação social. São exemplos desses conteúdos, nucleados pelas ideias de nascer, herdar, crescer,
herança familiar, tradição familiar e religião dos pais:
“Porque veio da minha família, e apesar de achar muita
coisa errada na igreja católica, eu tenho que seguir aquilo que sou desde criança”, “É a religião dos meus pais”,
“Não me sinto ligado à religião”, “Vou à missa mais para
acompanhar minha esposa”, “Tenho essa religião mais
por herança familiar, não sou praticante”, “Porque fui
criada no meio religioso, fui habituada a ter contato com
a igreja desde cedo”.
O terceiro tema estruturou-se em torno de comportamentos éticos, virtudes, valores morais, religião como
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freio, como prática do bem e como dever de todos.
É caracterizada por emissões que apontaram para a
religião como instância que estabelece valores, princípios religiosos, comportamentos, o que é certo ou
errado, pecaminoso ou virtuoso: “A religião funciona como uma trava...”, “A religião está acima de tudo.
É um freio que ajuda a enfrentar os limites da vida”,
“Para que as pessoas mudem seus comportamentos ruins.
É preciso temer a Deus”, “Porque eu tive um ‘chamado’
para confiar em Deus e me tirar de todos os vícios”.
O quarto tema, a religiosidade como recurso de
enfrentamento incluiu-a como recurso para a compreensão e a aceitação das dificuldades da vida, para
encontrar apoio social, conforto, proteção e confiança, bem como facilitar a relação com situações difíceis
da vida. Exemplos: “Porque nos conforta nos momentos
difíceis”, “Ajuda a resolver os problemas”, “Porque ela me
dá força”, “Deus sempre me protege contra as doenças”,
“É importante esta ajuda”, “A recompensa que temos de
Deus ao pedir algo, mesmo que não mereçamos”, “Porque
nos conforta nos momentos difíceis”, “Porque ela ajuda a
enfrentar os problemas”, “Tudo que eu preciso eu consigo
através da religião”, “É importante para conseguir lidar
com os problemas da vida. Me dá força”, “Porque a fé é
muito importante para ajudar nas dificuldades”, “Sempre que peço algo sou atendida. Não sei viver sem religião”, “Para ajudar a se sentir mais segura”, “Ter uma
força. Se não rezar, fico desanimada”, “A pessoa que é
religiosa tem um apoio; não se desespera por qualquer
coisa”, “Porque eu sinto necessidade de participar, porque meus filhos tiveram problemas de saúde”, “Porque a
gente confia em Deus nos momentos que acontecem coisas na nossa vida”, “Ele me auxilia quando estou nervosa
e preocupada”. A frequência de emissões pelos temas
aparece na figura 1. Na figura 2, são mostradas as frequências obtidas nas categorias do tema 1.
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Figura 2. Frequência de emissões nas categorias do tema
1 para significados de religiosidade: busca de significado
existencial. Idosos (2002-2003).

As mulheres se diferenciaram dos homens por
terem emitido mais respostas relativas ao primeiro
tema (X2 = 7,84 e p = 0,005). Não foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre os
três grupos de idade quanto a essa variável. Os católicos foram os que mais declararam ter essa crença
por força da tradição cultural (p = 0,005). O grupo
que indicou a religiosidade como fonte de desenvolvimento pessoal atribuiu mais pontuações 8 e 9 à
importância da religiosidade que pontuações 10 ou
de 1 a 7 (p = 0,017). A análise de regressão revelou
que os católicos tinham 4,8 vezes mais chance que os
espíritas de declarar que sua escolha religiosa era por
causa da tradição.
Da análise de correspondência múltipla foram
derivados três grupos independentes: 1) católicos,
mulheres, com 70 anos ou mais, que dão grande
importância à religiosidade, que a veem como forma de buscar significado existencial e como opção
dependente da tradição cultural e familiar e que a
consideram menos como fonte de transcendência; 2)
sem religião, homens, com menos de 70 anos, que
atribuem menor importância à religião e que a têm
como forma de regulação moral e como fonte de desenvolvimento pessoal; e 3) espíritas, que consideram
a religião como fonte de transcendência.
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Figura 1. Frequência de emissões por temas derivados da
análise de conteúdo para significados de religiosidade.
Idosos (2002-2003).
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A velhice acarreta novas exigências, reavaliações e dificuldades cotidianas típicas do estágio final do ciclo de
vida. É tarefa evolutiva central à velhice formar ponto
de vista sobre si mesmo, sobre a própria vida, sobre as
realizações e sobre a morte. É realizada, principalmente, por processos de revisão de vida, deflagrados não
meramente pela idade, mas por eventos com grande
probabilidade de ocorrência na velhice, entre eles o
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aparecimento ou o agravamento de doenças e da incapacidade, o medo de doenças e da dependência, o
afastamento social, o término de papéis sociais ligados ao trabalho, à família, à perda de status social e ao
empobrecimento, que afetam diretamente os idosos.
Outros eventos que podem deflagrar o processo de
revisão de vida são os problemas que afetam os entes
queridos, de natureza incontrolável e, por isso, com
forte potencial de gerar ansiedade e depressão21,23.
As religiões são um apoio para os idosos porque
os ajuda a encontrar sentido nos eventos negativos ou
incontroláveis e os aproxima de outros fiéis, idosos
e não idosos, e de prelados ou ministros que podem
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oferecer-lhes apoio emocional e ajudá-los a encontrar
sentido no sofrimento. Aceitar o sobrenatural e aceitar que existe vida depois da morte ajuda as pessoas
em geral, e os idosos em particular, a dar sentido à
sua vida. As religiões ajudam a aliviar culpas, a aceitar
a si e aos outros e a perdoar. Ajudam a lidar com a
vergonha e o ressentimento, na medida em que a dimensão ética, que é inerente a todas elas, leva as pessoas a subordinar seus desejos e experiências a valores
não materiais24. As religiões podem auxiliar os idosos
a realizar a geratividade, quando ensinam que é importante deixar legado espiritual e de valores para a
posteridade2. Todos esses aspectos são relacionados à
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transcendência, elemento essencial da espiritualidade,
amplamente reconhecida pelos participantes.
As frequências de resposta dos idosos sobre sua
afiliação religiosa replicam dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)24. Em cada
contexto histórico, a manifestação da religiosidade
fornece ao crente referencial de tradição, memória
e identidade25, caso da amostra analisada. Os idosos
que participaram da pesquisa foram socializados em
um contexto de forte valorização do catolicismo que,
por décadas, ajudou a formar e a definir identidades,
status e papéis sociais e influenciou fortemente a política e a organização social do Brasil. A maioria nasceu
e cresceu em uma época em que não existia o pluralismo religioso de hoje e em que a religião dominante oferecia orientação ideológica compartilhada com
outras pessoas, requisito fundamental para conferir
sentido e identidade26.
Reinterpretada pelos códigos da modernidade, a
religião hoje tem sua importância relativizada, não é
mais obrigatória, passou a ser assunto de foro íntimo.
Os mais jovens moldam a sua adesão às religiões segundo necessidades e aspirações individuais e situa
cionais. Não mais herdam a religião dos pais, mas
escolhem sua religião no vasto elenco de opções correntes e igualmente apontadas como válidas. Cresceu
a influência das religiões pentecostais, mais midiáticas
que o catolicismo e mais congruentes com a satisfação
de necessidades de dar significado ao sofrimento e à
pobreza que o catolicismo abandonou, quando optou
por caminhos de atuação mais afinados com causas
sociais e questões ideológicas.
Os idosos desta amostra consideraram que a religião é necessária para ditar o limite entre o certo e
o errado e estabelecer padrões de conduta social. É a
religião como fundamento de moral comum a todos
os homens, caracterizada pela busca da perfeição, da
bondade, da justiça e da harmonia no convívio social.
O temor a Deus atuaria como regulador moral por
suscitar o medo de decair perante os olhos de um Ser
Supremo, a motivação para fazer o bem ou de expiar
a culpa para não ser castigado26.
Os idosos estão expostos ao estresse derivado da
experiência de eventos de vida normativos e não normativos que desafiam seus recursos pessoais e sociais,
entre eles: perda ou ameaça de perda de controle sobre o ambiente, declínio no funcionamento físico,
aparecimento ou agravamento de doenças somáticas,
dificuldades de memória, isolamento social, dificuldades financeiras, perda de amigos, parentes e cônjuge19. As dificuldades que afetam os descendentes são
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grande fonte de estresse para os idosos. Fortes, Neri e
Cupertino23 encontraram cinco categorias de eventos
de vida estressantes citados por parte da amostra do
PENSA, quais sejam, a) relacionados à finitude; b) que
afetam os descendentes; c) relacionados ao cuidado;
d) que afetam o bem-estar psicológico; e e) pontuais de
crise. Os indicados como mais onerosos foram os problemas de saúde dos próprios idosos ou de pessoas próximas e a morte de entes queridos (finitude). Parte dos
idosos, principalmente as mulheres, indicou, entre eles,
o exercício da religião como forma de enfrentar eventos
estressantes, replicando dados de outras pesquisas que
mostraram o uso do enfrentamento religioso como auxiliar valioso na recuperação da saúde física e mental e
na melhoria da qualidade de vida26, no controle da hipertensão5, na saúde mental17, no controle de sintomas
depressivos23, na recuperação de cirurgias cardíacas22, e
no bem-estar subjetivo e na saúde percebida de indivíduos muito idosos com incapacidades27.
Os dados do presente estudo evidenciaram que a
religiosidade é, também, questão de gênero. As mulheres são mais religiosas que os homens e são mais
controladas pela necessidade de se parecer com a norma, o que para sucessivas gerações, terá significado ser
católica. Igualmente, são mais conectadas socialmente que os homens e, mais que eles, elas têm no apoio
social rica fonte de adaptação. Usam mais enfrentamento religioso que os homens, os quais, por sua vez,
tendem a usar mais o enfrentamento instrumental.
Os homens talvez tenham mais permissão de não
cumprir a regra de serem religiosos e de se envolverem
em transgressões. Na velhice, a religião pode ser a justificativa para a conversão, que os ajuda a lidar com a
culpa. Daí a ideia da religião como regulador moral
ter aparecido mais entre os homens. A relação alta
entre espiritismo e religião, vista como fonte de transcendência, talvez reflita o fato de esta religião colocar
seus fiéis em contato com as ideias de reencarnação e
de vida terrena como trajetória de aperfeiçoamento
espiritual, que podem ser mais confortadoras para lidar com o sofrimento que outras ideias de vida após a
morte veiculadas por outras religiões.
Esta pesquisa elucidou aspectos da experiência
subjetiva de religiosidade de um grupo específico, em
um delineamento transversal. Novas investigações de
caráter populacional e longitudinal ou outras comparando idosos de diversas crenças e afiliações religiosas
e de diversas origens étnicas, incluindo medidas de
variáveis de saúde e de outras variáveis psicológicas,
poderão esclarecer melhor a questão dos significados
de religiosidade entre idosos brasileiros e seu impacto
sobre a qualidade de vida na velhice.
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A investigação sistemática da religiosidade entre
idosos e, dentro desse tema geral, os vários aspectos
aqui veiculados ainda são incipientes no Brasil, mas
florescem em outros países, notadamente da América
do Norte e na Europa Ocidental. No campo da saúde
do idoso, o diálogo entre as crenças e as práticas religiosas, a oração intercessória, realizada por outrem, e
o aconselhamento religioso oferecem ricas sugestões
de ordem prática, mas ainda sobram desafios para a
conciliação entre a ciência, as instituições religiosas
e a experiência religiosa. Os dados até agora acumulados já permitem perceber o grande potencial desse
campo, não só em termos teóricos como também da
intervenção. Para a Gerontologia brasileira, em face
da complexidade do fenômeno velhice e da existência
de tão ricas e variadas tradições religiosas existentes
no Brasil, permanece o desafio de compreender o fenômeno multidimensional, de contornos filosóficos,
sociais, morais e éticos, e de muita importância para a
vida dos indivíduos e da sociedade.
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Sintomas depressivos e variáveis
psicossociais em idosos
residentes na comunidade
Depressive symptoms and psychosocial variables
among community-dwelling elderly people

Samila Sathler Tavares Batistoni1,
Ana Paula Fabrino Bretas Cupertino2, Anita Liberalesso Neri3

RESUMO
Objetivo: Explorar as relações entre eventos estressantes vividos no último ano, avaliações subjetivas de suporte,
classe e mobilidade social e sintomatologia depressiva medida pela CES-D. Participantes: No contexto de uma
pesquisa sobre envelhecimento saudável (PENSA), foram entrevistados 903 idosos residentes na comunidade
(M = 72,3 ± 8,21 anos). Resultados: A prevalência de sintomas depressivos foi de 33,8%. Relacionaram-se com
suporte insuficiente, ter vivido de quatro a 16 eventos estressantes, ter de 60 a 69 anos, ser mulher, perceber-se
como de classe média baixa e ter mobilidade social descendente. A ausência de depressão relacionou-se com
suporte social satisfatório, um a três eventos estressantes, ser homem, ter de 70 a 79 anos, ter mais de 80 anos,
perceber-se de classe média e estabilidade da posição social. As análises multivariadas de regressão identificaram que alto número de eventos estressantes no último ano (OR = 2,55) e suporte social insatisfatório (OR = 2,31)
ofereceram os maiores riscos para sintomatologia depressiva.
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Palavras-chave: Idosos, depressão, CES-D, suporte social, mobilidade social.

ABSTRACT
Objective: Investigating relationships among stressful life events in the last year, personal evaluations of social
support, social class and social mobility, and depressive symptoms assessed by the CES-D. Participants: 903
community dwelling-elderly (Mean age = 72.3 ± 8.21), from a investigation on successful aging. Results: The prevalence of depressive symptoms was 33,8%, mostly related to poor social support, four to 16 stressful life events,
being 60 to 69, women, from the lower middle class and having descendent social mobility. Absence of depression
was related to satisfactory social support, one to three stressful life events, being men, being aged 70 to 79 or 80
and more, pertaining to the middle class, with social stability from adulthood to old age. Multivariate analysis of
regression showed that high number of stressful life events (OR = 2,55) and low quality of social support (OR = 2,31)
were the main significant predictors of depressive symptoms.
Keywords: Aged people, depression, CES-D, social support, social mobility.
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Depressão entre idosos brasileiros

INTRODUÇÃO
A depressão é síndrome psiquiátrica, cujas principais
características são o humor deprimido e a perda de interesse ou prazer em quase todas as atividades. Entre
idosos, esta síndrome é heterogênea no que se refere à
etiologia e aos aspectos relacionados à sua apresentação e ao seu tratamento. Suas manifestações confundem-se com as de várias moléstias somáticas, pobreza,
desnutrição e isolamento social induzido por fatores
sociais, fazendo com que ela seja subdiagnosticada em
alguns contextos e superestimada em outros.
Em comparação com as populações jovens, a
apresentação da depressão entre idosos está ligada a
menos queixas de humor deprimido e de outros sintomas disfóricos essenciais ao diagnóstico de depressão maior. Porém, relatam mais queixas somáticas e
dificuldades na vida de relação. Newmann, Engel e
Jensen1 utilizam o termo depleção para descrever essa
forma de depressão comumente observada em idosos, que tende a aumentar com o passar dos anos e
a ser mais frequente entre as mulheres. A noção de
depleção possivelmente ajuda a explicar a prevalência
mais baixa de depressão maior ou clínica (cerca de
5%) e a maior prevalência de sintomas depressivos
entre idosos (cerca de 15% ou mais, dependendo do
instrumento de medida utilizado).
Os dados sobre a prevalência da depressão em idosos variam entre 3% e 45%, dependendo, por um
lado, do contexto em que são aplicadas (por exemplo,
idosos ativos residentes na comunidade versus idosos
residentes em instituições de longa permanência), da
idade, da saúde, da funcionalidade e das condições sociais dos idosos. Por outro lado, a variabilidade é atribuída ao uso de escalas de sintomas desenvolvidas para
a população adulta2 à adoção de escalas de rastreio que
excluem sintomas somáticos, caso da Escala de Depressão Geriátrica (GDS-153), ou que incluem sintomas
somáticos, caso da Escala de Depressão do Centro de
Estudos Epidemiológicos (Center for Epidemiological
Studies-Depression – CES-D)4. Esta superestima os índices de prevalência, em comparação com aquela.
Existe carência de instrumentos válidos para a detecção de sintomas depressivos na população idosa
brasileira. Os dados disponíveis geralmente tomam
como base a GDS (Geriatric Depression Scale), validada por Almeida e Almeida5 e considerada de grande
utilidade como ferramenta clínica e de rastreamento
populacional. A construção dessa escala partiu da premissa de que a depressão na velhice possui características próprias que não podem ser confundidas com
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queixas somáticas ou com diminuição do contato
social. Contudo, no âmbito internacional, a CES-D
vem sendo crescentemente usada em estudos populacionais com idosos, considerando o argumento de
que as queixas somáticas devem integrar os itens das
escalas de rastreio porque certos sintomas, como alterações no sono e falta de energia, são prognósticos e
podem ser relatados por idosos que relutam em queixar-se de sintomas psicológicos típicos, como tristeza e atitudes negativas em relação a si6. O primeiro
estudo brasileiro de validação dessa escala em idosos
encontrou evidências de alta confiabilidade interna e
bons índices de sensibilidade e especificidade ao utilizar a GDS como base de comparação7.
Utilizando os critérios do Manual Diagnóstico e
Estatístico dos Transtornos Mentais (DSM-IV) para
depressão maior, Veras e Murphy8 encontraram taxas
diferentes de depressão entre os idosos brasileiros de
alto, médio e baixo poder aquisitivo: 6,75%, 4,51%
e 11,57%, respectivamente. Os eventos, como viuvez, preocupação com os filhos e netos, doenças do
cônjuge, fragilidade biológica, perda de memória,
incapacidade funcional, empobrecimento e solidão,
tornam-se mais comuns na velhice. Porém, não se
pode dizer que o número de estressores negativos aumenta linearmente com a idade nem que todos os
idosos tendem a vivenciar todos os eventos adversos
como extremamente estressantes9.
Além das vulnerabilidades de origem biológica e
psicológica que contribuem para a incidência de sintomas depressivos nos idosos, outras podem ser adquiridas ao longo da vida como resultado das relações
com o contexto econômico, que, em interação com o
contexto sociocultural, determina posições, oportunidades e papéis sociais, além de recursos pessoais e
sociais de enfrentamento. Dependendo desses fatores,
as pessoas ficam mais ou menos expostas a eventos
de vida não normativos, com diferentes efeitos sobre
a vulnerabilidade biológica e psicológica e sobre as
respostas em saúde mental10,11.
Segundo Gatz12, os idosos podem ser menos vulneráveis aos efeitos de eventos estressantes que as populações mais jovens, dependendo da combinação
ótima entre as demandas ambientais, a vulnerabilidade individual e os recursos pessoais e sociais. Estudos
realizados a partir da perspectiva de desenvolvimento
ao longo de toda a vida (life span) confirmam a noção
de que a vulnerabilidade dos idosos pode ser compensada pelo aumento da integridade do ego, pelo desenvolvimento de estratégias de enfrentamento mais
maduras e efetivas e pelo aumento da sabedoria13.
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O suporte social avaliado como satisfatório para
fazer frente às demandas externas e internas é de grande importância para o amortecimento dos efeitos de
eventos adversos que afetam os idosos. É importante
coadjuvante na produção de bem-estar subjetivo, de
resiliência do self e de diminuição da vulnerabilidade à depressão14. As perdas em status socioeconômico, prestígio, oportunidades e papéis sociais podem
ser compensadas pela percepção de que a rede social
disponível é suficiente para ajudar o idoso a alcançar
metas tangíveis e para enfrentar eventos estressantes15.
Perceber que se dispõe de mais ou menos recursos sociais para enfrentar as adversidades pode fortalecer
ou fragilizar os idosos que já estão experimentando
várias perdas16. Tyler e Hoyt17 sugerem que entre os
idosos ter poucos recursos econômicos e sociais pode
resultar em alta incidência de efeitos psicológicos negativos, porque tal escassez os expõe a eventos negativos, a pouco acesso a recursos de enfrentamento e a
avaliações disfuncionais sobre suas possibilidades de
resolver problemas.
Considerando a influência das variáveis de natureza
sociodemográficas e psicossociais sobre o bem-estar dos
idosos, o objetivo desse estudo foi analisar as relações
entre sintomas depressivos e as variáveis classe social
percebida, mobilidade social percebida, suporte social
percebido e experiência de eventos estressantes entre
idosos residentes na comunidade.

MÉTODO
Participantes
Os dados foram gerados pela primeira coleta de medidas do PENSA – ver artigo “Processos de Envelhecimento Saudável (PENSA) em idosos da comunidade:
delineamento, medidas e dados preliminares”, neste
fascículo. Participaram 903 idosos que responderam
na íntegra ao instrumento de depressão CES-D, dos
quais 72,4% eram mulheres. Quarenta por cento tinham entre 60 e 69 anos, 40% entre 70 e 79 anos, e o
restante, 80 anos ou mais (M = 72,3 DP = 8,21).
Instrumentos
As variáveis analisadas foram:
a) sociodemográficas – questões sobre idade, gênero,
estado civil, escolaridade e renda familiar;
b) classe social percebida – foi solicitado aos participantes que declarassem a que classe social acha-
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vam que pertenceram a maior parte da vida adulta
e a classe que pertenciam atualmente (miserável,
baixa, média-baixa, média, média-alta, alta);
c) mobilidade social percebida – variável criada a
partir das respostas às questões sobre classe social
percebida na vida adulta e atualmente. Foi atribuído valor 1 para os indivíduos que perceberam
a classe social atual como melhor (mudança em,
pelo menos, 1 ponto em relação à percebida na
vida adulta), valor 2 para os que atribuíram a mesma classe social tanto na vida adulta quanto na
vida atual (velhice) e valor 3 para os que se perceberam atualmente em uma classe social pior (em,
pelo menos, 1 ponto) que na vida adulta. A criação dessa variável cumpriu o objetivo de operacionalizar a percepção de estabilidade × mudança
social ascendente ou descendente;
d) escala de suporte social – foram aplicados cinco itens da Interpersonal Support Evaluation List
(ISEL)18, traduzidos para o português. Na versão original, o instrumento é composto por 40
itens e apresenta confiabilidade interna igual
a 0,88. Neste estudo, foram utilizados os itens
5, 7, 18, 22 e 38 da escala original da mesma
forma em que foram usados pelo Cardiovascular Health Study no contexto americano19.
Os itens são respondidos em uma escala de 4 pontos, de nunca (1) a sempre (4). O escore total pode
variar de 5 a 20 pontos. A aferição da confiabilidade interna dos cinco itens, nesta amostra, resultou
em um alfa de 0,748;
e) número de eventos estressantes entre idosos –
The Elders Life Stress Inventory (ELSI)20 traduzida
e adaptada para o português por Cupertino, para
efeito de utilização no PENSA. Trata-se de lista de
32 eventos que podem ter ocorrido no último ano,
cuja intensidade é avaliada em uma escala de cinco
pontos (de 1 = nada estressante a 5 = extremamente estressante). Para o presente estudo, foram selecionados apenas os eventos avaliados pelos idosos
como muito e extremamente estressantes;
f ) sintomas depressivos – CES-D. Trata-se de escala
de 20 itens de 0 a 3 pontos cada um, que comportam avaliação da frequência de sintomas depressivos vividos na semana anterior (nunca, raramente,
às vezes, frequentemente, sempre). Inclui questões
sobre estados de humor, sintomas somáticos, interações com os outros e funcionamento motor.
O escore final varia de 0 a 60 pontos. A nota de
corte adotada foi ≥ 11, conforme estudo de validação realizado por Batistoni, Neri e Cupertino7.
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RESULTADOS
A prevalência de depressão indicada pelo ponto de corte ≥ 12 pontos foi de 33,8%. A prevalência por gênero
foi de 26,6% para os homens e 36,6% para as mulheres. O escore médio alcançado pelas mulheres foi de
10,97 (DP = 9,19); para os homens, a média foi de 8,31
(DP = 7,30). O teste de Mann-Whitney, comparando os escores entre os gêneros, resultou em diferença
significativa (p < 0,001).
A tabela 1 revela que cerca de 60% dos idosos (59,4%)
afirmaram acreditar que pertenciam à classe média,
22,5% relataram pertencer à classe média-baixa e apenas
0,1% classificou-se como miserável. Quanto à mobilidade social percebida, a grande maioria dos idosos avaliou
que, na velhice, não sofreram nenhuma mudança em sua
posição social, em comparação à posição que julgavam
ocupar na vida adulta. Somente 10,5% avaliaram que
melhoraram quanto a esse quesito e 11,4% declararam
terem piorado. Foram confrontados os dados relativos à
classe social percebida com os de classe social objetiva,
indicada por renda familiar mensal e escolaridade. Foi
observada associação significativa entre o nível de escolaridade e o nível de renda e a classe social percebida.
Em relação ao suporte social percebido, o escore
médio da amostra foi alto (17,65), mas a divisão do
Tabela 1. Distribuição dos dados de sintomas depressivos,
classe, mobilidade, suporte social percebidos e vivência
de eventos estressantes. Idosos (2002-2003)
Variável
CES-D
CES-D ≥ 12
CES-D < 12
Classe social
Miserável
Baixa
Média-Baixa
Média
Média-Alta
Alta
Mobilidade social
Melhoraram
Pioraram
Permaneceram estáveis
Suporte social
Baixo
Médio
Alto
Número de eventos
estressantes
Nenhum
Entre 1 e 3 eventos
Mais de 4
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Média
10,23

Desvio-padrão
8,78

%
33,8
66,2

–

–
0,1
7,1
22,5
59,4
9,9
0,9

–

–

17,65

3,03

10,5
11,4
78,1
28
27,5
44,5

2,02

2,50
35
44,6
20,4

grupo em tercis revelou que cerca de 23% dos participantes classificaram essa condição como pobre em
comparação às suas expectativas. Um número comparável classificou-o como moderadamente satisfatório
e 44,5% o viram como altamente satisfatório.
Trinta e cinco por cento dos idosos declararam
não ter experimentado nenhum evento de vida que
considerassem “muito estressante” ou “extremamente estressante” no último ano; 44,6% identificaram
de um a três eventos (frequência média) e 20,4%
identificaram entre quatro e 16 eventos estressantes
(frequência alta). O número médio de eventos foi de
dois eventos de vida estressantes no último ano (DP =
2,50). A tabela 2 mostra que número comparável de
idosos assinalou morte de parentes, piora da saúde de
membro da família, doença pessoal e morte de pais
como os eventos mais estressantes que haviam vivido
no último ano. Perda de memória, divórcio de filhos,
maior responsabilidade pelos filhos, institucionalização do cônjuge e piora na qualidade de vida formam
outro bloco com frequências menores do que 5%.
Tabela 2. Frequência dos eventos considerados como
muito ou extremamente estressantes no último ano
Evento
6 – morte de parentes
14 – piora na saúde de um membro da família
7 – doença pessoal
5 – morte de pais
13 – morte de amigos
10 – perda de poder aquisitivo
2 – morte do cônjuge
30 – situação em que foi enganado/ridicularizado
15 – diminuição em atividades que gosta
1 – perda da memória
16 – divórcio de filhos
29 – perda de amigos
4 – morte de filhos
26 – maior responsabilidade com filhos
3 – institucionalização do cônjuge
22 – piora na qualidade de vida
28 – institucionalização dos pais
31 – perda de coisas de posse
25 – piora na relação com o cônjuge
24 – piora na relação com os filhos
17 – diminuição nas responsabilidades de trabalho
12 – casamento
9 – divórcio
11 – separação do cônjuge
27 – maior responsabilidade com os pais
8 – aposentadoria
23 – problemas com chefe
18 – aumento nas responsabilidades de trabalho
21 – aposentadoria do cônjuge
19 – mudança de residência
20 – mudança para um trabalho menos interessante
32 – roubo

n
188
173
163
152
90
88
80
76
73
70
67
66
61
51
45
45
38
37
34
31
29
26
19
19
19
15
12
11
9
9
3
3

%
21,1
19,4
18,3
17,1
10,1
9,9
9
8,5
8,2
7,9
7,5
7,4
6,8
5,7
5,1
5,1
4,3
4,2
3,8
3,5
3,3
2,9
2,1
2,1
2,1
1,7
1,3
1,2
1,0
1,0
0,3
0,3
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As análises de correlação entre as variáveis precedentes e o escore total de depressão, controlados por
gênero e idade, mostraram que: a) as mulheres relataram ter vivido mais eventos estressantes que os homens; b) quanto melhor a qualidade do suporte social
percebido, menor o número de eventos estressantes; c)
quanto maior o número de sintomas depressivos, pior
o suporte social percebido e maior o número de eventos estressantes experimentados; d) o número de sintomas depressivos foi significativamente maior entre
os idosos de menos de 70 anos e de mais de 80 anos.

Foram calculadas as probabilidades de risco para
essas variáveis, o que resultou em dez perfis de maior
e em dez perfis de menor risco para depressão, que
serão apresentados na tabela 4, a seguir.

DISCUSSÃO

Os dados foram submetidos a análises de regressão
multivariada, segundo o modelo stepwise. Os fatores
de risco com influência significativa (p ≤ 0,05) para
depressão, ajustada para mobilidade social e classe social percebida, com as respectivas razões de risco foram as seguintes: vivência de eventos estressantes de
alta intensidade × nenhum evento estressante; baixo
suporte social percebido × alto; vivência de eventos
estressantes de moderada intensidade × nenhum; ter
menos de 70 anos × ter entre 70 e 79 anos; e ser mulher × ser homem.

As diferentes avaliações que os idosos fizeram do seu
bem-estar (considerando-se a ausência de sintomas
depressivos como seu correlato), dos recursos sociais disponíveis (suporte e pertencimento à determinada classe social) e das ocorrências de eventos
potencialmente desafiadores à sua adaptação na velhice (eventos estressantes) sugerem, mais uma vez,
que envelhecer é fenômeno heterogêneo e multifacetado. O exame da prevalência de sintomas depressivos revelou que envelhecer não é sinônimo de
deprimir, pois cerca de dois terços da amostra não
alcançou pontuação mínima para ser considerada
potencialmente deprimida. Entretanto, a prevalência
de depressão foi mais alta que a encontrada em estudos brasileiros que utilizaram a GDS, nos quais a

Tabela 3. Resultados da análise de regressão logística multivariada para depressão, ajustada para mobilidade social
e classe social percebida (n = 885)
Variável

Níveis de comparação(**)

p-valor

OR(*)

IC 95%-OR

Médio/Alto
Baixo/Alto

0,0558
0,0001

1,42
2,31

0,99-2,05
1,63-3,27

Médio/Nenhum
Alto/Nenhum

0,0009
0,0001

1,80
2,55

1,27-2,55
1,68-3,87

Idade

< 70 anos/70-79 anos
≥ 80 anos/70-79 anos

0,0034
0,0624

1,64
1.47

1,18-2,27
0,98-2,21

Sexo

Feminino/Masculino

0,0282

1,46

1,04-2,05

Suporte social percebido
Eventos estressantes

(*) OR (odds ratio) = razão de risco para depressão, ajustada para mobilidade social e classe social percebidas; n = 296 – Sim e n = 589 – Não; IC 95%-OR =
intervalo de 95% de confiança para a razão de risco. Critério de seleção: stepwise; (**) nível de comparação/nível de referência.

Tabela 4. Três perfis de maior risco e três perfis de menor risco para sintomas depressivos
Gênero

Idade

Classe social

1º

Feminino

60-69

Média-baixa

2º

Feminino

> 80

3º

Feminino

> 80

Mobilidade social

Suporte social

Número de eventos

Descendente

Insatisfatório

Alto

Média

Ascendente

Insatisfatório

Alto

Média-baixa

Descendente

Insatisfatório

Alto

Maior risco

Menor risco
1º

Masculino

70-79

Média-alta ou alta

Estável

Satisfatório

Nenhum

2º

Masculino

70-79

Média-alta ou alta

Estável

Moderad. satisfatório

Nenhum

3º

Masculino

70-79

Média-alta ou alta

Estável

Satisfatório

Nenhum
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prevalência gira em torno de 15%. Outras pesquisas
internacionais e nacionais que utilizaram a CES-D
encontraram dado semelhante ao deste estudo e
atribuíram-no ao fato de a CES-D incluir sintomas
somáticos e a GDS não. No estudo de Fleck et al.21
(feito com adultos em contexto ambulatorial), a utilização da CES-D revelou taxas mais altas que entre os
idosos do PENSA, dados que sugerem a relação entre
sintomas físicos e sintomas depressivos. Tanto neste
estudo (com população idosa) quanto no de Fleck
et al.21 (cuja amostra é predominantemente adulta),
a prevalência de sintomas depressivos foi mais alta
entre as mulheres que entre os homens. Justificativas
para as diferenças de gênero têm sido geradas a partir
de hipóteses biológicas (como variações hormonais),
psicológicas (mais tendência das mulheres de expor
questões íntimas e vivências emocionais) e sociais (a
sociedade permite mais às mulheres que aos homens
expor-se emocionalmente).
Os dados sobre experiências de eventos estressantes ratificam os de Aldwin9 que revelaram que,
mesmo tendo passado por diversos eventos de mudanças e perdas, é comum que os idosos citem poucos
eventos altamente estressantes. Segundo Gatz12, esse é
um indicador de resiliência psicológica, que tende a
aumentar com a idade. Os eventos apontados como
mais estressantes foram os de natureza não normativa e os incontroláveis, principalmente os que afetam
entes queridos9,12.
A concordância entre as medidas objetivas e subjetivas de classe e de mobilidade social encontrada
nesta pesquisa é indicativa da atuação de processos
de aprendizagem social. A percepção pessoal de classe
social e a percepção de mobilidade social no curso de
vida são exemplos de mecanismos interpretativos que
medeiam as relações entre as estruturas macrossociais
determinantes do pertencimento à determinada classe social e os níveis individuais de análise, como o
bem-estar subjetivo gerado pela avaliação de que as
condições desejadas estão disponíveis22.
Setenta por cento dos idosos disseram considerarse pertencentes às classes média ou média-alta, mesmo não tendo alto nível de escolaridade e alta renda.
Camarano23 observou ocorrência similar em pesquisas
econômicas com idosos. Isso ocorre provavelmente
porque os idosos comparam-se à geração de seus pais,
que, no geral, terá sido mais pobre que a sua, e com
a de seus filhos e netos que, mesmo tendo estudado,
por razões conjunturais, estão sujeitos ao desemprego e ao subemprego e ao prolongamento da dependência em relação aos mais velhos. Ou seja, os idosos
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tendem a se perceber como participantes de classes
sociais mais privilegiadas, em virtude de mecanismos
de comparação social que, neste caso, favorecem o seu
senso de bem-estar e de pertencimento.
Mesmo que este estudo não ofereça dados sobre o
tamanho da rede social ou de sua eficácia objetiva, os
idosos a avaliaram como satisfatória para responder às
suas necessidades de apoio nos âmbitos instrumental,
informativo, afetivo e de pertencimento, o que significa proteção em relação ao senso de solidão que resulta da percepção de que o suporte social disponível
é insuficiente para satisfazer as próprias necessidades,
e não propriamente do isolamento objetivo.
Os perfis de maior e menor risco para sintomas
depressivos encontrados na amostra do PENSA são
comparáveis aos apontados pela literatura12. Os resultados reforçam a noção de que a depressão é fenômeno multifatorial, ao mostrar que diferentes variáveis
e avaliações subjetivas refletem-se em diferentes padrões de risco associados às variáveis gênero, idade,
classe, mobilidade e suporte social percebidos e número de eventos estressantes vivenciados no último
ano. Os resultados, ainda, concordam com os de outros estudos de corte transversal que mostram maior
prevalência de depressão entre os idosos jovens, porque possivelmente vivenciam conflitos entre papéis e
tarefas de adultos e de idosos, e entre os de 80 anos
ou mais, principalmente os mais doentes, os menos
independentes, os mais pobres, os mais solitários, os
que têm menos suporte, as mulheres e os viúvos24.
Diferentemente do que aponta a literatura sobre classe social percebida, nem esta variável nem mobilidade social percebida ofereceram risco significativo para
depressão. A congruência entre as avaliações objetivas
e subjetivas de classe e mobilidade social teria afetado esse resultado. Ao longo da vida adulta, os idosos
teriam ajustado o seu nível de aspiração às condições
de que dispunham e, principalmente os mais pobres,
teriam aprendido a lidar com as adversidades.
A vulnerabilidade a eventos estressantes aumenta
com o envelhecimento, mas a presença de mecanismos de enfrentamento medeia a adaptação dos idosos,
minimizando o impacto sobre o seu bem-estar. O registro de número relativamente pequeno de eventos
estressantes vividos no último ano pelos idosos desta
amostra possivelmente tem relação com a presença
de tais mecanismos de enfrentamento. Os idosos do
PENSA estariam igualmente protegidos pela rede de
suporte social de que dispõem. Controlados os riscos
das demais variáveis, quando o apoio social é avaliado
como satisfatório, os idosos têm menos depressão.

14/09/2009 18:01:07

84

Geriatria & Gerontologia. 2009;3(2):78-84

Algumas limitações do estudo podem ser apontadas. Quanto ao instrumento de rastreamento de
depressão (CES-D), que inclui sintomas somáticos,
seria interessante ter controlado o efeito da influência
da presença de diagnósticos clínicos de saúde física.
A forte presença de mulheres na amostra, sabidamente mais acometidas de doenças crônicas que os
homens, pode ter inflado os dados de prevalência de
depressão. Além disso, talvez fosse mais interessante
a utilização de questionário que remetesse os participantes a grau de avaliação mais subjetivo das variá
veis classe e mobilidade social, como satisfação, em
vez de apenas localização na escala social. Contudo,
este estudo indica direções para o aprofundamento
das investigações por meio de pesquisas clínicas e de
outras pesquisas de levantamento feitas com amostras
diferentes, por exemplo, compostas por idosos asilados, fragilizados por doenças e incapacidade, ou por
condições sociais e históricas adversas.
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RESUMO
Objetivos: Descrever a experiência de eventos estressantes relacionados à finitude, em termos de frequência,
intensidade, efeitos a longo prazo, enfrentamento e percepção de autoeficácia do enfrentamento, levando em
conta autorrelatos de homens e mulheres idosos recrutados na comunidade. Métodos: Quinhentos e setenta idosos foram entrevistados entre 2002 e 2003 (M = 73,04; DP = 8,44); sendo 74% mulheres. Resultados: Os idosos
relataram, principalmente, morte de pessoa próxima, problemas de saúde e morte do cônjuge como eventos de
vida estressantes vividos no último ano. O nível do estresse foi elevado (M = 6,10; DP = 1,34) e quase metade dos
idosos avaliou o evento como perda ou dor. A maioria da amostra relatou autoeficácia positiva do enfrentamento.
Muitos disseram que o evento foi algo que tiveram de aceitar, e que não tiveram efeitos a longo prazo. O aprendizado esteve relacionado com a importância da família, da religião e da espiritualidade. Conclusão: Mesmo
vivenciando perdas significativas, é possível a idosos desenvolver formas adaptativas de enfrentamento e, assim,
conseguir preservar a integridade psicológica e emocional.
Palavras-chave: Eventos estressantes, enfrentamento, autoeficácia, morte, saúde, idosos.
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Objectives: This study aimed to describe the experience of stressful life events related to death of significant
others, in terms of frequency, intensity, long-term effects, coping and self efficacy of coping, according self-reports
of community-dwelling elderly. Methods: 570 participants were interviewed between 2002 and 2003 (M = 73.04,
SD = 8.44), 74% women. Results: The participants reported mostly death of close friends or relatives, health
problems and death of spouse, as the main stressful events they had lived along the last year. The level of stress
was high (M = 6.10, SD = 1.34). Almost a half of the participants evaluated the events as loss or pain. The majority
reported positive self-efficacy concerning coping strategies toward the stressful events, interpreted the events as
something to be accepted, without long-term effects, and as an opportunity to learn about the importance of family, religion and spirituality. Conclusion: Adaptive ways of coping can help aged people to preserve psychological
and emotional integrity, even in presence of feelings of loss and pain derived from the experience of stressful life
events associated with death of significant others.
Keywords: Stressful life events, coping, self-efficacy, death, health, aging.
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INTRODUÇÃO
A diversidade de experiências vividas ao longo da
vida imprime ao envelhecimento caráter de heterogeneidade e multiplicidade. As influências de ordem
biológica, como alterações hormonais na constituição
de órgãos e tecidos, marcam a chegada da velhice de
maneira mais palpável e aparente. Doenças e condições especiais de saúde e funcionalidade, antes não
experimentadas, tornam-se parte do cotidiano dos
idosos. Outras experiências podem ser mais sutis, mas
não menos importantes. A saída dos filhos de casa e
a aposentadoria – com consequentes perda de papéis
sociais ou diminuição do poder aquisitivo para o idoso – são situações que influenciam o curso da vida
e podem levar a processos de afastamento social ou
surgimento de depressão.
Algumas dessas experiências são consideradas normativas ou esperadas, outras são vividas de maneira
única e não têm época determinada de ocorrência,
motivos pelos quais são chamadas de influências não
normativas do desenvolvimento1-3. O estresse advindo de acontecimento normativo ou não normativo
depende de características próprias do evento e dos
recursos de que o indivíduo dispõe para enfrentálo. Alguns eventos são em si mesmos incontroláveis,
como fenômenos naturais, grandes crises econômicas,
acidentes ou situações que ocorrem com pessoas próximas, em relação aos quais pouco ou nada se pode
fazer. A falta de controle sobre a situação pode gerar
sérias dificuldades de adaptação, dependendo dos recursos pessoais de enfrentamento disponíveis4.
O potencial estressor dos eventos incontroláveis
tende a ser maior ainda para os idosos, na medida em
que, na velhice, multiplicam-se as possibilidades de
convivência com eventos negativos esperados e inesperados2. A morte de pessoas próximas, a convivência
com doenças crônicas, a diminuição da capacidade
funcional, a solidão, os problemas familiares e econômicos, são ocorrências comuns no envelhecimento5-8.
Os problemas de saúde do idoso e de seus pares,
que acarretam maior dependência dos outros, por
causa de incapacidades, podem se tornar grande fonte de estresse e gerar estado de constante mal-estar
na velhice9. Muitos remetem à noção da finitude da
vida humana, pois levam o indivíduo a tomar consciência das transformações que seu corpo está sofrendo, rumo ao inevitável declínio. A morte de pessoas
próximas também representa grande desafio à capacidade de enfrentamento dos idosos. Mesmo sendo
algo natural e previsível, a morte é assunto evitado na
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sociedade moderna, por tornar flagrante a vulnerabilidade humana, apesar de todos os avanços tecnológicos disponíveis10.
Se por um lado, a experiência de eventos relacionados à finitude pode gerar ou agravar estados de ansiedade e depressão ou pode afetar relacionamentos
familiares e sociais, por outro, pode representar
boas oportunidades para aprendizado e crescimento
pessoal. Os mecanismos de autorregulação do self,
dentre eles o enfrentamento e o senso de autoeficácia,
são importantes para a adaptação e o restabelecimento
do bem-estar diante dos eventos estressantes e a manutenção da integridade psicológica11,12. O enfrentamento diz respeito às estratégias comportamentais
observáveis ou encobertas adotadas pelos indivíduos
para administrar ou lidar com pressões externas ou
internas, que desafiam seus recursos e competem com
sua noções de equilíbrio e bem-estar subjetivo. A percepção de autoeficácia do enfrentamento é definida
como a crença que o indivíduo tem nas suas próprias
capacidades para organizar e executar e os comportamentos necessários para lidar com situações estressantes, ambíguas e imprevisíveis13. As consequências
e os efeitos dos eventos são sentidos individualmente
e dependem de avaliações que o indivíduo faz sobre o
valor ou o peso de determinada situação e dos recursos pessoais de que dispõe para enfrentá-la.

OBJETIVOS
Os objetivos do presente estudo são descrever a experiência de eventos estressantes relacionados à finitude
em termos de frequência, intensidade, efeitos a longo
prazo, enfrentamento e percepção de autoeficácia do
enfrentamento, levando em conta autorrelatos de homens e mulheres idosos recrutados na comunidade.

Métodos
Participantes
Foram selecionados 570 dentre os 956 participantes
do PENSA – ver artigo intitulado “Processos de Envelhecimento Saudável (PENSA) em idosos da comunidade: delineamento, medidas e dados preliminares”,
neste fascículo. Os critérios de seleção da amostra
foram dois, quais sejam terem relatado eventos estressantes que remetiam à finitude (problemas de saúde
do próprio idoso, do cônjuge ou dos filhos e morte
de outros entes queridos) e terem citado evento de
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finitude como o mais estressante que viveram. A escolha dessa categoria de eventos deveu-se à sua grande
frequência na amostra total (n = 956) e em subamostra
(n = 544) do PENSA, pois 61% e 64% dos idosos,
respectivamente, relataram ter vivido eventos de vida
dessa categoria14,15. Deveu-se, também, ao interesse
em conhecer o impacto desses eventos sobre a vida
dos idosos.
Dos 570 idosos, 74% eram mulheres. A idade variava entre 60 e 99 anos (M = 73,04; Mediana = 73;
DP = 8,44); 37,9% tinham entre 60 e 69 anos,
39,6%, entre 70 e 79 anos e 22,5%, 80 anos ou mais.
Nesta amostra 46% eram casados ou viviam com
companheiro(a), 41,9% eram viúvos, 7,5%, solteiros
e 4,6%, divorciados, desquitados ou separados. Apenas 12,9% viviam sozinhos. Quanto à escolaridade,
49,4% dos idosos eram alfabetizados ou tinham o
curso primário, 14,9%, o ginasial e 22,1%, o curso
colegial. Dez por cento tinham curso superior, completo ou incompleto. Em relação à renda familiar
mensal, 20,1% dispunham de 1 e 2 salários mínimos
(SM), 26,1%, de 3 a 4 SM, outros 26,6%, de 5 a 8
SM e 26,9%, de mais de 8 SM mensais.
Instrumentos
Os instrumentos utilizados foram os seguintes:
a) questionário de características socioeconômicas
– dois itens de resposta estruturada pelos idosos
sobre a idade, um item dicotômico sobre gênero
e itens de múltipla escolha sobre o estado civil e
a escolaridade. Do conjunto de instrumentos que
avaliam a ocorrência de eventos estressantes na
população idosa, elaborados por Aldwin, Sutton
e Lachman6 e traduzidos para o português para
utilização no PENSA, foram selecionados sete
conjuntos de itens que avaliaram: tipos de eventos
ocorridos, intensidade do evento, valor do evento, autoeficácia no enfrentamento, resultados do
evento, efeitos do evento a longo prazo e aprendizado decorrente da experiência do evento;
b) eventos estressantes – este instrumento avalia a
ocorrência de eventos de vida negativos, como
problemas na relação do casal, problemas com os
filhos, problemas no trabalho, problemas de saúde,
morte dos pais, solidão, entre outros, totalizando
31 itens. Solicita-se aos respondentes que indiquem quais eventos estiveram ou não presentes
em sua vida e que discriminem quais ocorreram
no último ano, nos últimos cinco anos ou há mais
de cinco anos. Cada participante elegia um único
evento como o mais estressante pelo qual havia
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passado ou estaria passando no momento da entrevista e era orientado a tomar esse evento como
referência para responder às demais questões.
Para a presente investigação, foram selecionados
seis itens do Inventário de Eventos Estressantes,
os quais foram previamente categorizados como
“eventos relacionados à finitude” e descritos como
“morte de pessoas amadas ou problemas de saúde
da própria pessoa ou de alguém próximo, que representam ameaça à continuidade da vida”14,15;
c) avaliação da intensidade de estresse gerado pelo
evento – o nível de estresse do evento relatado foi
obtido por meio da seguinte pergunta: “Em uma
escala de 1 a 7 qual nota o(a) senhor(a) daria para
este evento em termos de ser estressante?”. A nota
1 correspondia a “nada estressante” e a nota 7, a
“muito estressante”;
d) avaliação qualitativa do evento – foi verificada por
meio da seguinte pergunta: “Para o(a) senhor(a),
como foi este evento?”, e o participante escolhia
uma dentre as seguintes respostas: “uma ameaça”,
“um aborrecimento”, “uma perda ou dor”, “uma
perda ou dor para uma pessoa que o(a) senhor(a)
ama”, “um desafio”, “uma coisa que lhe trouxe a
sensação de desamparo” ou “outros”. Caso o idoso
não encontrasse, dentre as alternativas, uma resposta que considerasse válida, poderia responder
“outros”, e o entrevistador registraria sua resposta
de modo literal (para os fins deste estudo, as respostas “outros” não foram analisadas);
e) percepção de autoeficácia no enfrentamento do
evento – para esta finalidade, havia duas perguntas relacionadas ao sucesso no enfrentamento do
evento: “Dadas estas circunstâncias, como o(a)
senhor(a) diria que lidou com o problema?” e
“Quão bem o(a) senhor(a) diria que lidaria com
um problema como este no futuro?”. As respostas eram referenciadas à escala de 1 a 5 (sendo 1
= nada bem, ou seja, muito mal; 2 = não muito
bem; 3 = adequadamente; 4 = de alguma forma
bem; e 5 = muito bem);
f ) resultados do evento – esta avaliação foi obtida por
meio da pergunta: “Qual foi o resultado deste problema?”, e o idoso respondia apenas a uma das seguintes alternativas: “não foi resolvido e continua
acontecendo”; “foi resolvido ou melhorou, principalmente porque o(a) senhor(a) se esforçou”; “foi
resolvido ou melhorou, mas não por causa dos
seus esforços”; “de alguma maneira piorou”; “não
se tornou um problema tão grande como o(a)
senhor(a) imaginou a princípio”; “demandou que
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o(a) senhor(a) se comprometesse” ou “tornou-se
algo que o(a) senhor(a) teve que aceitar”;
g) efeitos do evento a longo prazo – para avaliar os
efeitos do evento, perguntava-se: “Quais foram os
efeitos deste problema a longo prazo?”, e o participante respondia apenas uma das seguintes alternativas: nenhum; bem-estar emocional; vulnerabilidade emocional; alguma vantagem considerável,
significativa; alguma perda ou dor; desenvolveu
uma nova filosofia e maneira de ver a vida; reforçou velhas filosofias e maneira de ver a vida ou
outros;
h) aprendizado obtido com o evento – foi feita a seguinte pergunta: “O que o(a) senhor(a) diria ter
aprendido com esta experiência?”, e em seguida era
apresentada uma relação com 16 itens relacionados
ao aprendizado obtido com o evento. As respostas
eram referenciadas a uma escala de 1 a 4 (sendo
1 = nada; 2 = pouco; 3 = moderado; 4 = muito).
Os itens diziam respeito a importância da família,
valores pessoais, religião e espiritualidade, percepção dos recursos pessoais (psicológicos, físicos,
sociais) e da capacidade de enfrentamento do estresse, disponibilidade de suporte social, aprendizado de novas estratégias ou atitudes em relação à
vida e percepção de falta de controle sobre certas
situações.

Resultados
Os dados foram submetidos a análises estatísticas descritivas univariadas e inferenciais de natureza bivariada, por meio do programa estatístico SPSS 15.0.
Dentre os eventos relacionados à finitude, o mais
frequentemente relatado foi outra morte ou perda
(38,9%), como a morte de parente ou amigo(a) muito próximo(a). Em segundo lugar apareceram os eventos morte do cônjuge e problemas de saúde (15,4%
e 15,3%, respectivamente), seguidos por morte dos
pais (14%), problema na saúde do cônjuge (8,2%) e
problema com a saúde dos filhos (8,1%). Entre os homens, os eventos com maior frequência foram outra
morte ou perda (33,1%) e problemas de saúde (23%),
e entre as mulheres, outra morte ou perda (41%) e
morte do cônjuge (18%). Quando comparadas as três
faixas etárias, observou-se maior frequência do evento
outra morte ou perda (37% para os idosos de 60 a 69
anos; 42%, de 70 a 79 anos; 36,7%, de 80 anos ou
mais). Os resultados estão detalhados na tabela 1.
O nível de estresse do evento foi medido pela resposta do participante à escala que variou de 1 (nada estressante) a 7 (muito estressante). Cerca de 60% dos idosos
atribuíram nota máxima ao evento, enquanto apenas
1,4% atribuiu a nota mínima (M = 6,10; DP = 1,34).
As mulheres apresentaram média um pouco mais elevada que os homens (M = 6,3; DP = 1,2 e M = 5,7;

Tabela 1. Frequência de eventos relacionados à finitude, segundo gênero e faixa etária. Idosos (2002-2003)
Eventos relacionados à finitude
Problemas Problemas de saúde
de saúde
do(a) esposo(a)

Problemas de
saúde dos filhos

Morte do(a)
esposo(a)

Morte
dos pais

Outra
morte/perda

Total

Gênero
Masculino

n
%
n
%

34
23
53
12,6
87
15,3

18
12,2
29
6,9
47
8,2

7
4,7
39
9,2
46
8,1

12
8,1
76
18
88
15,4

28
18,9
52
12,3
80
14

49
33,1
173
41
222
38,9

148
100
422
100
570
100

60-69

n
%

23
10,6

19
8,8

26
12%

20
9,3

48
22,2

80
37

216
100

70-79

n
%
n
%

36
15,9
28
21,9
87
15,3

22
9,7
6
4,7
47
8,2

13
5,8
7
5,5
46
8,1

36
15,9
32
25
88
15,4

24
10,6
8
6,3
80
14

95
42
47
36,7
222
38,9

226
100
128
100
570
100

Feminino
Total
Faixas etárias

> 80
Total
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DP = 1,6, respectivamente). Não houve diferenças
estatisticamente significativas quanto às médias dos
grupos etários em relação ao nível de estresse gerado
pelo evento avaliado como o mais estressante.

ruim para situação semelhante no futuro. Na tabela 3
encontram-se detalhadas as médias das respostas de
autoeficácia (de como lidou e de como lidaria no futuro), por gênero e faixas etárias.

Quanto à avaliação qualitativa do evento, 47,1%
dos idosos a consideraram como perda ou dor para
si mesmo, 18,1%, como perda ou dor para pessoa
amada, e 14,9%, como aborrecimento. As frequências relacionadas aos gêneros e as faixas etárias estão
detalhadas na tabela 2.

Após as avaliações de como foi o evento e da autoeficácia no enfretamento, os participantes foram
questionados quanto aos resultados do acontecimento. A esta questão, 47,5% dos idosos responderam
que o evento tornou-se algo que simplesmente tiveram de aceitar, 19,5% disseram que o evento ainda
não tinha sido resolvido e continuava acontecendo
e 18,1% relataram que foi resolvido ou melhorou,
principalmente por causa de seus próprios esforços.
Outros 7% responderam que o evento foi resolvido
ou melhorou, mas independentemente de seus esforços. Quase metade dos homens (49,1%) e 43,2%
das mulheres consideraram o evento como algo que
tinham de aceitar; tendência que se mostrou presente
também nas três faixas etárias estudadas (44,9% entre
os idosos de 60 a 69 anos; 46,7%, de 70 a 79 anos;
53,5%, entre os de 80 anos ou mais). Nota-se que
quanto maior o número de anos vividos, maior a tendência a eleger tal resposta. Entre os idosos que consideraram que o evento não havia sido resolvido, houve
maior frequência entre os homens em comparação
com as mulheres (26,7% e 17,1%, respectivamente).

A percepção de autoeficácia no enfrentamento foi verificada de duas formas. A primeira, por
meio de avaliação de quão eficazes o indivíduo julgou as estratégias adotadas por ele mesmo no momento em que estava vivendo o evento estressante.
A maioria dos idosos avaliou seu enfrentamento
de maneira positiva, ou seja, que lidou com o problema adequadamente (34,8%), de alguma forma
bem (24,6%) ou muito bem (13,9%). As avaliações
negativas da eficácia no enfrentamento somaram
os outros 26%, que responderam lidou nada
bem, ou seja, muito mal e lidou não muito bem
(M = 3,2; DP = 1,2). A segunda forma de avaliação
da autoeficácia do enfrentamento referiu-se à projeção de como o indivíduo agiria no futuro ao enfrentar
situação semelhante à relatada. Nesse quesito, 65,5%
dos idosos disseram que lidariam de maneira satisfatória no futuro, e 23,2% projetaram enfrentamento

Em relação aos efeitos a longo prazo, 39,4% dos
idosos disseram que o evento não acarretou nenhum

Tabela 2. Percentual de avaliações qualitativas do evento, segundo gênero e faixa etária. Idosos (2002-2003)
Como foi o evento
Uma
ameaça

Um
aborrecimento

Uma perda
ou dor

Uma perda
ou dor para
pessoa que
amo

Um
desafio

Uma coisa que
me trouxe a
sensação de
desamparo

Outro

Total

n
%
n
%

6
4,1
16
3,8
22
3,9

29
19,7
56
13,3
85
14,9

56
38,1
212
50,2
268
47,1

27
18,4
76
18
103
18,1

10
6,8
19
4,5
29
5,1

4
2,7
13
3,1
17
3

15
10,2
30
7,1
45
7,9

147
100
422
100
569
100

n
%
n
%
n
%

10
4,6
7
3,1
5
3,9
22
3,9

23
10,6
36
15,9
26
20,5
85
14,9

96
44,4
113
50
59
46,5
268
47,1

46
21,3
38
16,8
19
15
103
18,1

17
7,9
9
4,0
3
2,4
29
5,1

8
3,7
6
2,7
3
2,4
17
3

16
7,4
17
7,5
12
9,4
45
7,9

216
100
226
100
127
100
569
100

Gênero
Masculino
Feminino
Total
Faixas etárias
60-69
70-79
> 80
Total
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Tabela 3. Distribuição dos dados referentes à avaliação da
autoeficácia no enfrentamento de eventos relacionados
à finitude. Idosos (2002-2003)
Gênero

Como lidou
com o problema

Como lidaria
com um problema
como este no futuro

147
3,37
1,099

147
3,68
1,250

422
3,13
1,192

421
3,43
1,489

216
3,07
1,189

216
3,38
1,490

226
3,27
1,209

225
3,51
1,449

127
3,24
1,067

127
3,65
1,300

569
3,2
1,2

568
3,5
1,4

Masculino
n
Média
DP
Feminino
n
Média
DP
Faixas etárias
60-69
n
Média
DP
70-79
n
Média
DP
≥ 80
n
Média
DP
Total
n
Média
DP

efeito. Dos que relataram algum efeito do evento a
longo prazo, a maioria referiu efeitos negativos, como
sentimento de perda ou dor (22,6%) e vulnerabilidade emocional (8%). O restante dos idosos relatou
efeitos positivos, como a possibilidade de ter desenvolvido nova filosofia e nova maneira de ver a vida
(9%), ou de ter reforçado antigas filosofias e maneiras
de ver a vida (5,5%), bem-estar emocional (2,7%),
alguma vantagem significativa (2,5%); 10,3% relataram outros efeitos. Quando os idosos foram comparados por gênero, notou-se que os homens citaram
com maior frequência efeitos como ter desenvolvido
novas filosofias ou reforçado antigas maneiras de ver
a vida (11,4%). Em comparação, o grupo feminino
apresentou menor frequência dessas respostas (8,1%
e 3,4%, respectivamente). Os idosos mais velhos (80
anos ou mais) responderam com maior frequência
que o evento não gerou nenhum efeito (47,3%) em
comparação com os idosos das outras faixas etárias
(60 a 69 – 35,7%; 70 a 79 – 38,6%). Entre os idosos
de 70 a 79 anos, 28% consideraram como efeito de
longo prazo alguma perda ou dor, resposta pouco menos frequente entre os idosos das outras faixas etárias
(60 a 69 – 19,4% e 80 ou mais – 18,2%).
Foi solicitado aos participantes que indicassem se
houve algum aprendizado decorrente da experiência
vivida, por meio de lista de 16 itens, em uma escala
que variou de 1 (nada) a 4 (muito). As médias das

Tabela 4. Distribuição das respostas do aprendizado decorrente da experiência do evento estressante. Idosos (2002-2003)
Aprendizado

n

Média

DP

Família é importante para mim

567

3,7

0,7

Religião e espiritualidade são coisas importantes

568

3,7

0,8

Cuidar de mim é algo importante

568

3,3

1,1

Tive recursos psicológicos

568

2,6

1,2

Tive capacidade para lidar com o estresse

568

3,0

1,0

Tive recursos físicos

567

3,0

1,1

Tive recursos sociais

568

3,3

1,0

Descobri coisas minhas que não me deixam feliz

568

1,6

1,0

Pude me erguer e me manter com minhas próprias forças

567

3,1

1,1

Minha saúde não deixou que eu fizesse o tanto que gostaria de ter feito

567

1,6

1,0

Muitas pessoas não foram tão solícitas conforme eu achava que seriam

568

1,5

1,0

Aprendi novas estratégias

566

2,1

1,2

Adotei novas atitudes positivas em relação à vida

568

2,4

1,3

Vivi situações nas quais você não tem muito a fazer

567

2,9

1,2

Os valores que carrego a vida toda foram excelente recurso usado

568

3,4

1,0
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respostas avaliativas estão expostas na tabela 4. Oito
itens obtiveram médias acima de 3 pontos, que representam respostas positivas para o aprendizado (moderado e muito). São eles: família é importante para
mim; religião e espiritualidade são coisas importantes; cuidar de mim é algo importante; tive capacidade para lidar com o estresse; tive recursos físicos; tive
recursos sociais; pude me erguer e me manter com
minhas próprias forças; os valores que carrego a vida
toda foram excelente recurso usado. A distribuição
dos dados, segundo gênero e faixas etárias, está representada na tabela 5.

Discussão
Os eventos que remetem à finitude têm sido reportados em diversos estudos como de ocorrência fre-

quente entre idosos residentes na comunidade5-8.
Nesta investigação, encontramos grande frequência
de experiências de morte de pessoas próximas, amigos e parentes dos idosos. Os problemas de saúde do
próprio idoso foram considerados como o principal
evento estressante vivido por homens e idosos mais
velhos (80 anos ou mais). Com o avanço da idade,
aumentam as chances de desenvolvimento e agravamento de problemas de saúde, em especial de quadros
de fragilidade biológica16. Os homens idosos tendem
a experimentar eventos de saúde de maneira mais
aguda, com comprometimentos mais importantes em
menor período de tempo, diferentemente das mulheres, que tendem a conviver por longos períodos com
enfermidades crônicas17. Por essa razão, os homens
podem sentir os problemas de saúde como algo muito estressante, daí relatarem tais eventos com maior
frequência. Entre as mulheres, a morte do cônjuge

Tabela 5. Distribuição das respostas do aprendizado decorrente da experiência do evento estressante que obtiveram
médias acima de 3, segundo gênero e faixas etárias. Idosos (2002-2003)
Família é
importante
para mim

Religião e
espiritualidade
são coisas
importantes

Cuidar de
mim é algo
importante

Tive
capacidade
para lidar
com o
estresse

Tive
recursos
físicos

Tive
recursos
sociais

Pude me
erguer e
me manter
com
minhas
próprias
forças

Os valores
que carrego
a vida
toda foram
excelente
recurso
usado

Masculino
n
Média
DP

147
3,69
0,782

147
3,31
1,108

147
3,27
1,137

147
3,1
1,0

147
3,0
1,1

147
3,20
1,053

146
3,04
1,095

147
3,22
1,090

Feminino
n
Média
DP

420
3,74
0,725

421
3,81
0,578

421
3,32
1,042

421
2,9
1,0

420
3,0
1,1

421
3,32
0,981

421
3,09
1,094

421
3,41
0,995

1,00
n
Média
DP

216
3,74
0,752

216
3,64
0,851

216
3,35
1,076

215
3,1
1,1

216
3,3
1,0

216
3,30
1,019

216
3,10
1,124

216
3,45
0,978

2,00
n
Média
DP

224
3,71
0,745

225
3,67
0,795

225
3,27
1,073

225
2,9
1,1

225
3,2
1,0

225
3,25
1,018

224
3,09
1,051

225
3,30
1,064

3,00
n
Média
DP

127
3,74
0,715

127
3,77
0,620

127
3,31
1,043

127
2,9
1,1

127
3,4
0,9

127
3,35
0,939

127
3,00
1,120

127
3,33
1,024

Total
n
Média
DP

567
3,7
0,7

568
3,7
0,8

568
3,0
1,0

567
3,0
1,1

568
3,3
1,0

567
3,1
1,1

568
3,4
1,0

567
3,7
0,7

Gênero

Faixas etárias
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foi muito relatada como o principal evento estressante vivido, confirmando que a viuvez é mais comum
entre mulheres que entre homens, fazendo parte do
processo de feminização da velhice18.
A maneira como tais experiências repercutem sobre a vida e sobre o bem-estar dos idosos está relacionada com as avaliações subjetivas da situação, com o
valor que lhe é atribuído e com as suas consequências reais ou presumidas. A maioria dos idosos desta
amostra considerou o evento como perda ou dor para
si mesmo. Correspondiam à metade das mulheres e
à metade dos idosos de 70 a 79 anos. A avaliação do
evento como aborrecimento foi mais frequente entre
os homens e entre os idosos mais velhos (≥ 80 anos).
O evento foi avaliado como perda ou dor por pessoa
amada por ambos os gêneros e pelos idosos mais jovens (60 a 69 anos). Os problemas de saúde, tanto
de si mesmo como de alguém próximo, podem acarretar dor física, sentimento de perda (em funcionalidade, autonomia e independência) e aborrecimento.
A morte de alguém próximo pode significar perda
real e dolorosa para o idoso e para outras pessoas que
ele ama, como foi evidenciado nesta amostra.
Quando questionados sobre a eficácia das estratégias de enfrentamento adotadas, a maioria dos idosos
considerou ter lidado bem com a situação, confirmando dados correntes na literatura19. Esta percepção
positiva de autoeficácia manteve-se entre os homens e
as mulheres e nas diferentes faixas etárias. Da mesma
forma, a projeção de enfrentamento eficaz de evento
semelhante no futuro mostrou-se positiva em toda a
amostra, com médias um pouco mais elevadas que
as avaliações do enfrentamento passado, o que revela
visão otimista dos idosos sobre as próprias capacidades de enfrentamento, talvez, em parte, por causa da
aprendizagem ou de familiaridade com o evento vivido. Ter passado por alguma situação, mesmo de perda
ou dor, pode, de alguma forma, preparar o indivíduo
para lidar melhor com outro evento do gênero no
futuro9,14,19.
A avaliação dos resultados do evento complementa as avaliações de autoeficácia no enfrentamento.
Nesta amostra, grande parte dos idosos (em maior
frequência os homens e os idosos acima de 80 anos)
considerou o evento como algo que simplesmente tiveram de aceitar. Para outra parte da amostra o evento não havia sido resolvido e continuava acontecendo
(com maior frequência entre os homens), ou havia
sido resolvido, principalmente, por causa de seus
próprios esforços. Os eventos que remetem ao declínio da saúde física podem perdurar por muitos anos
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durante a velhice e representar situações infindáveis.
Algumas enfermidades são crônicas ou irreversíveis,
e pouco se pode fazer para evitá-las depois que já se
instalaram (por exemplo, a osteoporose). No entanto,
algumas atitudes de cuidado com a saúde podem preservar o organismo, ajudá-lo a desacelerar o processo
de doenças e minimizar sequelas. A morte, por sua
vez, é evento finito por si só, sendo evento pontual, a
respeito do qual pouco ou nada pode ser feito10,20.
Grande parte dos idosos não reconheceu a existência de efeitos do evento a longo prazo. Dentre os que
consideraram algum efeito, a maioria concentrou-se
nos efeitos negativos, como sentimento de perda ou
dor e maior vulnerabilidade emocional (em maior
frequência em mulheres e idosos de 70 a 79 anos).
Os homens relataram mais efeitos positivos, como ter
desenvolvido nova filosofia e maneira de ver a vida e
ter reforçado antigas filosofias, em comparação com
as mulheres. Estes resultados confirmam a tese de que
as mulheres são mais queixosas e mais oneradas que os
homens, relatam maior número de doenças17,21 e, consequentemente, sofrem mais com os efeitos negativos
dos eventos e, também, expressam mais emoções negativas que os homens. Estes, por sua vez, parecem ter
se beneficiado das situações adversas, mesmo sendo
eventos que implicam perdas, como oportunidades
para o desenvolvimento de novas formas de pensar e
lidar com a vida19.
A última faceta investigada foi o aprendizado decorrente da experiência estressante. Os idosos apontaram como o principal aprendizado a importância da
família, da religião e da espiritualidade, após viverem
as perdas relatadas, o que está de acordo com a literatura22. A importância dada à família remete à noção de que diante da morte (ou de sua possibilidade)
aquilo que se torna mais relevante é o convívio com as
pessoas mais próximas, que, em geral, se concentram
no núcleo familiar. Situações como a morte podem
acabar unindo pessoas antes desconectadas, seja por
conflitos familiares do passado, seja pela distância física ou simplesmente pela falta de tempo. A doença
do idoso ou de algum parente pode estreitar relações
de cuidado dentro da família e reforçar os laços existentes, mesmo em situações em que há desgaste em
virtude da tarefa de cuidado23,24.
A religião e a espiritualidade têm sido relatadas
como importantes estratégias de enfrentamento, pois
atuam como mecanismos protetores do self, ajudam
na manutenção do senso de significado e proporcionam conforto diante da morte e de sua iminência14,22.
Principalmente em situações em que o enfrentamen-
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to ativo ou o controle direto não se mostram eficazes,
atribuir causas e consequência a um Ser superior e
transcendente pode ser mais eficaz que abusar do uso
de medicamentos ou comida. As religiões oferecem
dispositivos que funcionam como amortecedores e
suportes em momentos de crise, particularmente no
enfrentamento de doenças crônicas25.
Os idosos consideraram o cuidado consigo mesmos como algo importante, o que pode remeter à
própria característica dos eventos vividos. O surgimento ou agravamento de enfermidades, tanto do
idoso quanto de pessoas próximas, pode estimular o
autocuidado com ações voltadas a práticas de exercícios físicos regulares e a melhora na alimentação, por
exemplo. Os outros tipos de aprendizado relatados
remetem aos recursos de que o idoso dispunha para
o enfrentamento do evento, como capacidade para
enfrentar o estresse, recursos físicos e sociais, capacidade para se recuperar do estresse e valores pessoais.
A consciência das próprias capacidades e dos próprios
recursos contribui para a percepção de autoeficácia no
enfrentamento e para o senso de ajustamento psicológico na velhice, o qual envolve, entre outras coisas,
autoconceito positivo, senso de domínio e de autonomia e manutenção do sentido da vida26.

CONCLUSÃO
O envelhecimento tem se mostrado processo rico
em experiências, em possibilidades e em crescimento a despeito das perdas. Declínio em saúde física é
algo amplamente difundido nos meios científicos e
de comunicação, assim como as inúmeras maneiras
de promover o bem-estar físico, psicológico e social dos idosos. O autocuidado pode ser ferramenta importante para o prolongamento da vida, com
mínimos prejuízos em funcionalidade e autonomia.
Investir em recursos sociais – redes de suporte, por
exemplo – e na própria espiritualidade parece tão importante quanto investir em saúde física na velhice.
A morte de pessoas queridas faz parte de todo o curso
da vida, e muito mais do envelhecimento.
O enfrentamento desses eventos envolve processo
complexo de avaliação subjetiva – do evento em si,
das próprias capacidades e dos recursos disponíveis
– e comportamentos dirigidos à resolução do problema, de maneira direta ou minimizando seus efeitos
e consequências, por meio da resignação e da busca
do significado da vida. Neste estudo, os idosos mostraram que, mesmo vivenciando perdas significativas
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– como as ocasionadas por moléstias e pela morte de
pessoas próximas –, é possível desenvolver formas
adaptativas de enfrentamento e, assim, conseguir preservar a integridade psicológica e emocional, avaliar
atitudes e reconhecer que possui recursos sociais, físicos e psicológicos, ou seja, capacidades, para superar
as vicissitudes impostas pela vida.
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RESUMO
Objetivos: Analisar relações entre a experiência de eventos estressantes associados ao cuidado, a sintomas
depressivos e a distúrbios do sono em homens e mulheres idosos recrutados na comunidade. Métodos: Entre
os 898 participantes havia predomínio de mulheres (71,9%); 40,6% tinham entre 60 e 69 anos, 40%, entre 70
a 79 anos (40,0%) e 19,4%, 80 anos ou mais; metade era composta de casados e 90,3% tinham filhos; 81,9%
tinham de quatro a 11 anos de escolaridade; 52% tinham renda familiar de três a oito salários mínimos; e 49,9%
moravam com mais de duas pessoas. Foram utilizados os seguintes instrumentos: questionário de características
socioeconômicas, Escala de Rastreamento de Sintomas Depressivos, The Elders Life Stress Inventory e MiniSleep Questionnaire, validados para o português. Resultados: A prevalência de sintomas depressivos foi de 33%
(36,5% entre as mulheres); 37,7% da amostra pontuaram para distúrbios de sono; e 35,5% mencionaram experiência de eventos ligados ao cuidado no último ano. Ter vivido quaisquer eventos estressantes e piora na saúde
ou no comportamento de alguém da família relacionaram-se significativamente com depressão. Os idosos com
depressão apresentaram mais risco para alterações de sono. As mulheres pontuaram significativamente mais alto
em todas as medidas. Depressão, prestar cuidados e ser mulher apareceram como fatores de risco independentes
para distúrbios de sono, mas na análise multivariada os efeitos de prestar cuidados sobre os padrões de sono
confundiram-se com os efeitos da depressão e da idade. Conclusão: É necessário refinar as medidas relativas à
experiência de cuidado e de covariáveis dos padrões de sono e de depressão.
Palavras-chave: Idosos, depressão, distúrbios do sono, estresse do cuidador.

Abstract
Objective: Investigating relationships among stressful life events associated with caregiving, depressive symptoms, and sleeping disorders among men and women aged 65 and more. Methods: There were 898 participants
from the first wave of measures of a community study on successful aging. Participants were aged 60 to 69
(40,6%), 70 to 79 years (40%) and 80 years or more (19,4%); 50% were married and 90,3% have had children.
81,9% had 8 to 11 years of school attendance; more than a half of the sample family monthly income varied between three and eight unities of salary; 50% of the participants lived with two or more relatives. 646 were women
(71,9%). Instruments included a questionnaire assessing socioeconomic characteristics, the Center for Epidemiologic Survey-Depression, the Elders Life Stress Inventory, and the Mini-Sleep Questionnaire, all them semantically
A primeira autora contribuiu para a fundamentação e a análise dos dados sob a orientação da segunda. A terceira autora planejou o PENSA e acompanhou a coleta de dados, de cujo banco os registros para esta pesquisa foram extraídos. A quarta autora criticou e revisou o trabalho e deu a feição final ao artigo dele resultante.
Endereço para correspondência: Mônica Beatriz Ferreira • Centro Universitário da Fundação Educacional Guaxupé (Unifeg) • Av. Dona
Floriana, 463, Centro – 37800-000 – Guaxupé, MG • Fone: (35) 3551-5957 e (35) 8421-0785 • E-mail: monicferreira@yahoo.com.br
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validated to Brazilian elderly. Results: Prevalence of depressive symptoms, sleeping disorders and caregiving
was 33%, 37,5% and 35,5%, respectively. Women scored higher on depression, sleeping disorders and stressful
experiences associated to caregiving than men did. Those that reported have lived a worsening of the health of a
close relative showed significantly higher scores in the CES-D. Depression, caregiving, and being women appeared
as independent risk factors to sleeping disorders, but in the multivariate analysis, the effects of caregiving covaried
with patterns of sleeping and aging. Conclusion: New studies must clarify the independent role of caregiving
stress, depression, gender and aging on sleeping disorders.
Keywords: Aged people, depressive symptoms, sleeping disorders, caregiving stress.

INTRODUÇÃO
A depressão é um distúrbio de humor com forte impacto funcional em qualquer faixa etária. De natureza reconhecidamente multifatorial, envolve inúmeros
aspectos de ordem biológica, psicológica e social em
um quadro composto por sintomas que traduzem
estados emocionais que diferem acentuadamente em
grau e algumas vezes, em espécie1.
A partir da CID-102 e do DSM-IV3, o estado depressivo é definido como condição patológica com
rebaixamento do humor e sintomas com intensidade e duração relativos aos interesses, às formas de
prazer e ao impulso para a ação. Os sintomas mais
comuns dos quadros depressivos são: desânimo e
cansaço; insônia; falta de apetite; dificuldades de
memória; dores nas costas e dores de cabeça; e persistentes sentimentos de tristeza, ansiedade, “vazio”,
desesperança, pessimismo e culpa. Estudos internacionais realizados com participantes da comunidade
em geral, com diferentes escalas de rastreamento,
sugerem que sintomas depressivos ocorrem em cerca
de 15% dos idosos4-6.
Fatores como a predisposição genética à depressão
por causa de desequilíbrio bioquímico, a dificuldade
em conseguir manter seu estilo de vida saudável, o efeito colateral de medicações e, ainda, acontecimentos
estressantes podem propiciar a depressão. Dentre os fatores de ordem fisiológica, identificados como predisponentes à depressão na velhice, incluem-se as doenças
crônicas, entre elas as cerebrovasculares e as cardiovasculares, a osteoartrose, a doença pulmonar obstrutiva
crônica e as demências, cujos efeitos são potencializados quando ocorrem em conjunto, caracterizando condição de múltiplas comorbidades. A incidência dessas
moléstias tende a aumentar depois dos 40 anos, assim
como o risco de mortalidade e de incapacidade7,8.
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Outras situações tradicionalmente ligadas ao envelhecimento, mas de natureza psicossocial, como
pobreza, viuvez, institucionalização e solidão, são
também consideradas como fatores de risco para o
desenvolvimento de sintomas depressivos. No envelhecimento, os indivíduos se defrontam com fortes
mudanças nos papéis sociais. As perdas em papéis,
entre os quais os profissionais, e as perdas afetivas,
de modo especial a morte do cônjuge, de filhos ou
de amigos próximos, têm forte potencial para atuar
como fatores desencadeantes de sintomas e de transtornos depressivos ou de ansiedade9.
Esses e outros eventos com alta probabilidade
de ocorrência na velhice tendem a ser vividos como
mais desafiantes ou exigentes do que os recursos pessoais e sociais são capazes de tolerar. Quando isso
ocorre, caracterizam-se situações de estresse, que
envolvem mudanças comportamentais, afetivas e
fisiológicas de impactos diversos, dependendo das
experiências anteriores de enfrentamento, da saúde,
das crenças, das expectativas, da autoavaliação das
competências, do significado e das características da
situação estressante, entre outros elementos que podem influir na adaptação dos idosos às exigências
externas e internas.
Uma das situações comumente vividas no envelhecimento e que pode constituir-se evento estressante é
ser cuidador de outro idoso, processo que implica muitas adaptações físicas, sociais, cognitivas e emocionais.
Os impedimentos dos idosos doentes e incapacitados,
a restrição do tempo para si próprio em função do outro, a sobrecarga do trabalho de cuidados, são alguns
dos fatores que podem ser estressantes para o cuidador
e podem prejudicar sua saúde física e emocional10,11.
Os estados emocionais de alarme, como os que ocorrem em situações agudas vividas pelos cuidadores (por
exemplo, em episódios de derrames, enfartes, comas
diabéticos, quedas, acidentes, internações e emergências), geralmente, implicam fortes demandas sobre os
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mecanismos fisiológicos e psicológicos de adaptação.
As demandas excessivas, de longa duração e sem perspectiva de solução tendem a desgastar física e psicologicamente o organismo do cuidador12.
As estratégias de enfrentamento representam importante ferramenta para lidar com situações estressantes, em particular com as envolvidas no cuidado a
outro idoso. Quando o enfrentamento não se mostra
eficaz, o exercício do cuidado pode acarretar ao cuidador problemas, como irritabilidade, alterações de humor, alterações no sono, excesso ou perda de apetite,
propensão a doenças e a acidentes pessoais, consumo
excessivo de álcool, fumo ou drogas, descuido com
a aparência, afastamento dos amigos, negativismo,
apatia, resignação, distorções no julgamento das situações e das próprias capacidades, baixa autoestima,
autovitimização, reações exageradas e hostilidade e
depressão12.
A depressão é um dos transtornos psiquiátricos
mais frequentes entre cuidadores, em especial quando o idoso que recebe o cuidado tem algum tipo de
demência. Cuidar dessas pessoas pode exigir maior
disponibilidade de tempo e esforços acima do que
o cuidador dispõe. Pode acarretar dificuldades de
manejo, por causa de circunstâncias impostas pelas
condições do idoso doente (por exemplo, alterações
cognitivas e psicomotoras, incontinência e dependência física), aumentos dos custos financeiros, angústia
pelo declínio e pelas alterações cognitivas e comportamentais do familiar doente, fadiga, alterações no
sono, ansiedade, depressão, senso de inferioridade,
senso de ter a vida invadida e de não ter vida própria, confusão mental e esquecimento, propensão a
acidentes, conflitos de papéis e conflitos familiares.
O progressivo agravo dos sintomas e da exigência de
cuidados e a falta de perspectivas de melhora frequentemente dá origem ao processo de isolamento dos familiares e amigos, com consequente maior exposição
à depressão, distúrbio que tem prevalência mais alta
nesse segmento13.
As mulheres idosas casadas com parceiros mais
velhos estão particularmente expostas a desfechos
adversos14, entre eles a acentuação das alterações no
padrão de sono e repouso, decorrentes do processo
normal do envelhecimento15. As condições usual
mente presentes na velhice e no cuidado, e que também cursam com depressão, podem relacionar-se
com distúrbios de sono. Entre elas, podem ser citadas o isolamento, a perda de condições socioeconômicas e a pouca exposição ao sol. Os efeitos podem
ser piores se houver associação entre distúrbios do
sono e outras condições, como comorbidades16 e dor

OS 8671 Geriatria 3_2.indd 97

97

crônica17, frequentemente presentes na situação de
cuidado. Dentre os distúrbios do sono, destaca-se
a insônia, por sua influência importante na depressão. A insônia tem prevalência de 19% a 38% na
população idosa18 e pode ser secundária a doenças
neurológicas (Alzheimer, Parkinson e síndrome das
pernas inquietas) e cardiorrespiratórias.
A exacerbação das alterações nos padrões de sono
tende a prejudicar a saúde física e o bem-estar dos
cuidadores pelas alterações que elas acarretam ao
equilíbrio homeostático e pelas repercussões deste
desequilíbrio sobre o funcionamento do sistema imunológico e sobre as funções cognitivas, o humor, a
motivação para comportar-se, a capacidade de discriminar as contingências e a percepção de qualidade de
vida19,20, manifestações típicas da depressão.

OBJETIVO
Foi realizada investigação com o objetivo de identificar relações entre a experiência de eventos estressantes
ligados ao desempenho do papel de cuidador, a qualidade do sono relatada e a presença de sintomas depressivos em homens e mulheres idosos recrutados na
comunidade, os quais relataram ter vivido experiên
cias de cuidado no último ano.

MÉTODO
Participantes
Foram considerados 898 idosos cujos dados estavam
contidos nos arquivos do PENSA – ver artigo “Processos de Envelhecimento Saudável (PENSA) em idosos
da comunidade: delineamento, medidas e dados preliminares”, neste fascículo – e que haviam respondido
na íntegra aos itens dos instrumentos que avaliavam
as variáveis de interesse para este estudo.
Dos 898 idosos, 71,9% eram mulheres. A idade variou entre 60 e 99 anos (M = 72,3 e DP = 8,2); 40,6%
tinham entre 60 a 69, 40%, entre 70 a 79 e 19,4%
tinham 80 anos ou mais. Metade dos idosos era casada
ou tinha união estável, 37,1% eram viúvos e 12,9%
eram solteiros, separados ou divorciados. Quanto à
escolaridade, 43,3% tinham completado o curso primário, 38,6% tinham cursado até o antigo ginásio e o
curso colegial, 9,8% tinham curso superior completo
ou incompleto, 4,5% eram alfabetizados e 3,7% nunca
frequentaram escola.
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Instrumentos
Foram selecionados os itens relativos aos seguintes
instrumentos:
a) questionário de características socioeconômicas
– dois itens de resposta estruturada pelos idosos
sobre a idade, um item dicotômico sobre gênero e
itens de múltipla escolha sobre o estado civil (um)
e escolaridade (um);
b) Escala de Rastreamento de Sintomas Depressivos – Center for Epidemiologic Survey-Depression
(CES-D) – a escala original foi desenvolvida por
Radloff21, no National Institute of Mental Health
dos Estados Unidos, por meio da qual se investiga
a ocorrência de 20 sintomas depressivos na última semana, com escore entre 0 e 60. A CES-D
foi validada para idosos com a própria amostra do
PENSA, tendo sido obtida nota de corte > 11 para
pontuação em sintomas depressivos18;
c) The Elders Life Stress Inventory (ELSI)22 – versão
traduzida para o português para utilização no
PENSA. Avalia a ocorrência de eventos estressantes no último ano e a intensidade atribuída
pelo idoso, por meio de lista com 31 situações,
em uma escala de seis pontos: 0 = não aconteceu,
nada estressante, 1 = pouco estressante, 2 = mediamente estressante, 3 = muito estressante, 4 =
extremamente e 5 = estressante;
d) os itens relativos ao cuidado23 eram em número
de 5: morte de filho ou filha (item 4), morte de
amigo (item 13), piora na saúde ou no comportamento de membro da família (item 14), assumir
maior responsabilidade pelos pais (item 27) e institucionalização dos pais (item 28);
e) o Mini-Sleep Questionnaire24 avalia as queixas
sobre o sono e a frequência com que ocorrem estas queixas. O escore total da escala pode variar
de 0 a 60 pontos distribuídos em cinco faixas de
pontuação: sono muito bom (0-9 pontos), sono
bom (10-24), sono levemente alterado (25-27),
sono moderadamente alterado (28-29) e sono
muito alterado (acima de 30).
Para a comparação das variáveis categóricas entre
os grupos foi utilizado o teste qui-quadrado ou o teste
exato de Fisher. Para comparar as variáveis numéricas
entre os grupos foram utilizados os testes de MannWhitney (dois grupos) e de Kruskal-Wallis (três ou
mais grupos). Na análise da relação entre as variáveis
numéricas foi utilizado o coeficiente de correlação de
postos de Spearman. Para as análises correlacionais, os
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sujeitos foram divididos em dois grupos: com e sem
depressão (ponto de corte > 11).

RESULTADOS
O escore de depressão na CES-D variou de zero a 53
pontos (M = 10,2; DP = 8,7). A prevalência foi de
33% No MSQ, houve variação de 10 a 49 pontos
(M = 23; DP = 7,7); 62,3% relataram ter boa qualidade de sono (< 25 pontos).
A consistência interna dos instrumentos CED-S e
MSQ foi avaliada utilizando-se o coeficiente de consistência interna alfa de Cronbach. A CED-S apresentou
coeficiente de 0,86 (alta consistência). O MSQ apresentou coeficiente de 0,57. Após a retirada do item
7 (“Você acorda durante a noite e volta a dormir?”),
o coeficiente subiu para 0,62, considerado indicador
moderado de consistência interna moderada.
Entre as mulheres 36,5% pontuaram para sintomas depressivos. Na comparação com a frequência
observada entre os homens, a diferença foi estatisticamente significativa (p = 0,009). As mulheres apresentaram escore significativamente mais elevado na
CES-D que os homens (p < 0,001). As mulheres
também relataram mais alterações do sono que os homens (p = 0,030), visto que 39,9% pontuaram acima
de 25 no MSQ.
Os grupos de idade foram comparados quanto à
depressão e à qualidade do sono. O grupo de 60 a 69
anos e o de 80 anos ou mais apresentaram mais depressão e diferiram significativamente do grupo de 70
a 79 anos quanto à presença de sintomas depressivos
(p = 0,027). Não foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos de idade em
relação à qualidade do sono (p = 0,477).
Foi observada relação entre baixa qualidade do
sono e presença da depressão (p < 0,001). O cálculo
da correlação entre os escores das duas escalas, utilizando-se o coeficiente de correlação de Spearman (r),
mostrou correlação positiva e significativa (r = 0,30;
p < 0,001).
A partir das respostas ao ELSI, os idosos foram
classificados em três grupos: os que relataram eventos estressantes ligados ao cuidado (35,5%); os que
apontaram outros eventos estressantes, ou seja, todos
os demais eventos do inventário (45%); e os idosos
que relataram ausência de experiências de eventos estressantes (19,5%). Dentre os 246 idosos que relataram ter vivido um dos eventos de cuidado, 49 idosos
disseram ter vivido dois, 18 idosos, três e seis idosos,
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quatro. Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos de idade e sexo
quanto a número ou tipo de eventos vivenciados.
O teste qui-quadrado foi usado para comparar as
frequências de idosos com e sem sintomas depressivos
e com e sem alterações de sono entre os que não vivenciaram, ou os que vivenciaram eventos associados ao
cuidado ou que viveram eventos relacionados a outras
situações estressantes. Foram identificados mais idosos
com depressão entre os que disseram ter vivido eventos relativos ao cuidado ou outro evento estressante
(p < 0,001). Não foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre os três grupos e a presença de alterações de sono. No entanto, com base
nos testes Kruskall-Wallis e post-hoc de Dunn, podese dizer que a pontuação média em ambos os instrumentos foi mais alta entre os que viveram o evento
cuidar ou outro evento estressante, sendo as diferenças estatisticamente significativas (Tabela 1).
Os homens que não viveram a situação de assumir maior responsabilidade com o pai/mãe tiveram
pior qualidade do sono (p = 0,043). Possivelmente, a maior parte deles era afetada por alterações de
sono associada à idade. Entre as mulheres, não foram observadas relações estatisticamente significativas entre alterações de sono e vivência ou não dos
eventos estressantes.
Analisando-se separadamente os escores do MSQ
para cada um dos eventos estressantes ligados ao cuidado, observa-se que os idosos que relataram o item
piora na saúde ou no comportamento de membro da
família apresentaram escore significativamente mais
alto que os que não vivenciaram esse evento (medianas de 23 e de 22, respectivamente; p = 0,04).
Cada um dos quatro eventos estressantes ligados
ao cuidado foi analisado separadamente em relação
à presença de depressão e de alterações do sono. Ter
piora na saúde ou no comportamento de membro da
família (item 14 da ELSI) afetou significativamente
a afetividade das mulheres, que apresentaram taxas

mais altas de depressão que os homens (p < 0,001).
Também entre as mulheres, a presença de outros
eventos estressantes que não os de número 3, 14, 27
e 28 mostrou-se mais associada com a ocorrência de
depressão que entre os homens (p < 0,001).
Houve associação entre a presença do item 14 e
depressão na faixa dos 60 a 69 anos (p = 0,025), e
entre a presença do item 3 e depressão na faixa dos
80 anos ou mais (p = 0,026). Ainda, nessas faixas
etárias houve associação entre depressão e ter vivido
os outros eventos estressantes (p = 0,012 e 0,015,
respectivamente).
Foi feita análise de regressão logística univariada
com o objetivo de determinar quais os indivíduos
apresentam maior risco para alteração do sono
(Tabela 2). Os idosos com depressão tiveram risco 2,8
vezes maior de apresentar alterações de sono que os
sem depressão; os que relataram um ou mais eventos
ligados ao cuidado tiveram risco 1,6 vez maior para
a mesma variável; as mulheres apresentaram risco 1,4
vez maior de terem alterações do sono, quando comparadas com os homens.
Foi realizada análise de regressão logística multivariada, com critério stepwise. Os eventos estressantes
ligados ao cuidado que se mostraram significativos
na análise univariada não se mantiveram na análise
multivariada (Tabela 3). As mulheres com depressão
apresentaram risco 3,4 vezes maior para alteração do
sono que mulheres sem depressão. Os idosos de 60 a
69 anos, 70 a 79 anos e 80 anos ou mais com depressão apresentaram risco 2,7, 2,9 e 3,1 vezes maior de
ter alterações do sono que os idosos sem depressão,
respectivamente.

DISCUSSÃO
A maioria dos idosos não apresentou depressão. Entre os idosos com depressão, houve predomínio de
mulheres, que apresentaram mais alterações de sono

Tabela 1. Comparações entre as médias na CES-D (sintomas depressivos) e no MSQ (alteração do sono), conforme os
tipos de eventos estressantes vivenciados. Idosos (2002-2003)
Variáveis

Eventos estressantes
Ausentes

Outros

Ligados ao cuidado

Média (± DP)

Mediana

Média (± DP)

Mediana

Média (± DP)

Mediana

p(*)

MSQ

21,4 (6,4)

20,0

23,5 (7,7)

22,0

23,6 (8,0)

23,0

0,003

CES-D

6,8 (5,8)

6,0

10,6 (8,7)

8,0

11,6 (9,5)

9,0

< 0,001

(*)

Teste Kruskal-Wallis.
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Tabela 2. Relações entre gênero, idade, depressão, vivência de eventos estressantes e alteração na qualidade do
sono em idosos. Idosos (2002-2003)
Categoria
Masculino
Feminino
60-69 anos
70-79 anos
80 anos ou mais
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Ausentes
Outros
Ligados ao cuidado

Variável
Sexo
Idade

Depressão (CES-D)
Evento estressante 3
Evento estressante 14
Evento estressante 27
Evento estressante 28
Eventos estressantes

(*)

0,031
0,601
0,427
< 0,001
0,743
0,111
0,509
0,449
0,095
0,025

Razão de risco
1,0
1,4
1,0
0,9
1,1
1,0
2,8
1,0
1,1
1,0
1,3
1,0
0,8
1,0
1,2
1,0
1,4
1,6

IC 95%-OR(*)
–
1,03-1,91
–
0,68-1,25
0,80-1,68
–
2,13-3,78
–
0,65-1,84
–
0,95-1,70
–
0,38-1,62
–
0,72-2,10
–
0,95-2,02
1,06-2,31

IC 95%-OR: intervalo de 95% de confiança para a razão de risco.

Tabela 3. Relações entre depressão, gênero e idade com
alterações de sono em idosos. Idosos (2002-2003)
Variável

Depressão,
segundo o CES-D
Sexo feminino ×
depressão
60-69 anos ×
depressão
70-79 anos ×
depressão
80 ou mais anos ×
depressão
(*)

p

Categoria

Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim

p

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001

Razão IC 95%-OR(*)
de
risco
1,0
2,8
2,13-3,78
1,0
3,4
2,43-4,76
1,0
2,7
1,73-4,16
1,0
2,9
1,82-4,66
1,0
3,1
1,62-5,87

IC 95% OR = intervalo de 95% de confiança para a razão de risco.

que os homens, resultados semelhantes aos de estudos nacionais e internacionais O número de homens
(27,4%) e mulheres (36,5%) com depressão está dentro das estimativas nacionais e internacionais: de 5%
a 35%4-6,18. Os sintomas depressivos foram mais comuns entre idosos com 60 a 69 anos e de 80 anos em
diante. No primeiro grupo, possivelmente os sintomas estão relacionados aos conflitos de papéis e a pressões concomitantes do status adulto e do status idoso.
No segundo, os sintomas depressivos estariam mais
ligados à perda de pessoas significativas, ao medo de
dependência, a doenças e à noção da proximidade
da morte25.

OS 8671 Geriatria 3_2.indd 100

Houve correlações entre alterações da qualidade
do sono e depressão, mas não foram encontradas
correlações entre idade e alterações de sono. Pode-se
entender esta relação sono/depressão como peculiaridade da expressão do quadro depressivo1 e não como
função da idade.
O evento estressante 14, que envolve piora na
saúde ou no comportamento de membro da família, teve forte relação com sintomas depressivos,
indicadores de dificuldades de adaptação a eventos
adversos e de escassez de experiências positivas25.
A piora na saúde de membro da família pode ser
considerada evento estressante de natureza psicossocial e mesmo como algo traumático, de difícil elaboração psicológica, confirmando dados de Berlim,
Perizzolo e Fleck26.
Os itens 4 (morte de filho ou filha), 13 (morte de
amigo), 27 (assumir maior responsabilidade pelos pais),
28 (institucionalização dos pais) são outros eventos de
natureza estressante, capazes de levar ao aparecimento
de sintomas depressivos, a menos que os idosos recebam apoio social, emocional e instrumental.
Cuidar do outro ou ter de desenvolver novas formas
de autocuidado implicam mudança de vida e costumam causar intenso desgaste físico e psicológico, motivos pelos quais o estresse entre cuidadores é bastante
comum, configurando círculo vicioso entre demanda
de cuidados, evento estressante, estresse e sintomas de-
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pressivos. A função de cuidador pode representar condição de prejuízo e estresse, elemento importante para
o desenvolvimento de transtornos depressivos em suas
várias possibilidades, como descritas pela CID 102 e
pelo DSM IV3 e verificado em diversos estudos18,25,27.
O idoso cuidador pode desenvolver problemas
decorrentes da tarefa de cuidar, na forma de descuido consigo mesmo e da própria saúde e pode desenvolver depressão em resposta ao estresse prolongado,
prejudicando tanto a saúde física quanto a psíquica
do portador.
As mulheres idosas que pontuaram para depressão
apresentaram risco mais elevado de terem alterações
de sono, em relação a mulheres e homens que não
apresentaram depressão. Os resultados confirmam a
presença da diminuição de sono – insônia – como
um dos critérios diagnósticos para o transtorno
depressivo2,3 e como uma das características clínicas
peculiares da depressão em idosos, como indicam diversos estudos1,28,30.
As queixas de perda de sono devem ser consideradas com maior cuidado, já que a insônia é fator de
risco para o desenvolvimento de quadros depressivos, ou seja, características esperadas como parte do
envelhecimento normal podem se acentuar e virem
a se configurar como transtornos da afetividade e do
humor. O estudo mostrou, para este grupo específico de idosos, que a relação entre insônia e depressão
foi mais forte que a relação entre vivência de eventos
estressantes e depressão. Uma das explicações recai
sobre o fato de que alterações do sono e sintomas
depressivos covariam, sendo difícil identificar os determinantes e os efeitos separados de cada uma das
anomalias.
Os resultados encontrados nesta pesquisa não esgotam as inúmeras possibilidades das repercussões do
cuidado sobre a vida dos idosos cuidadores. Futuros
estudos deverão contemplar outras variáveis que medeiam as relações entre sono e depressão no contexto
do cuidado, como o suporte social, as relações familiares, a história de relacionamento do cuidador e do idoso, seu grau de parentesco, o tipo de arranjo domiciliar
em que vivem, o status socioeconômico e de saúde do
cuidador, o estágio da doença do idoso e o prognóstico
da doença, entre outros elementos.
Cabe ressaltar a importância dos dados, não só
para a pesquisa sobre o impacto do cuidado sobre a
saúde e o bem-estar do cuidador como também para a
intervenção profissional com idosos cuidadores, com
sua rede de suporte e com os dispositivos sociais de
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apoio. O trabalho terapêutico com esses idosos e seus
familiares deve estimular a reflexão sobre condutas
positivas de enfrentamento, sobre comportamentos
resilientes em relação a situações adversas e difíceis,
decorrentes do cuidado, sobre o autocuidado em saúde e sobre a necessidade de preparar-se para a vivência
do luto pelas perdas envolvidas nas relações com o
ente querido incapacitado.
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