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[...] Além da velhice 

Outra idade me darei 

Outra categoria terei 

Por que não tenho somente a hipótese 

Das idades que parabenizei 

Além da velhice irei 

Elisandra Villela Gasparetto Sé 



 

 

BRITO, T. R. P. Rede social e envelhecimento: relação com funcionalidade 

e óbito [tese]. São Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de São 

Paulo; 2015. 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Caracterizar as redes sociais dos idosos e identificar o impacto 

das mesmas no óbito e na funcionalidade. Método: Estudo longitudinal de 

base populacional que utilizou as coortes de 2006 (n=1413) e 2010 (n=990) 

do Estudo SABE. Para caracterização das redes sociais utilizou-se as 

seguintes variáveis: número de integrantes da rede; arranjo domiciliar; sexo 

e idade dos integrantes; co-residência com criança ou apenas com idosos; 

satisfação com a relação; recebimento e oferecimento de apoio social 

(financeiro, material, emocional, realização de tarefas dentro e fora de casa, 

companhia e cuidados pessoais). Utilizou-se regressão logística e modelo de 

riscos proporcionais de Cox para a análise dos dados. Todos os cuidados 

éticos foram observados. Resultados: As redes sociais dos idosos possuem, 

em média, 8,15 integrantes e são constituídas predominantemente por 

familiares com idade entre 15 e 59 anos. A maior proporção de idosos não 

recebe ou não oferece apoio social aos integrantes de sua rede. Tanto na 

rede formada por residentes no domicílio, quanto na formada por filhos que 

moram fora da casa, observou-se que os idosos mais dependentes recebem 

mais apoio material, para realização de tarefas domésticas, fora de casa e 

cuidados pessoais, enquanto os idosos independentes recebem mais apoio 

emocional e companheirismo. Já na rede composta por outros familiares e 

amigos, os idosos mais dependentes recebem e oferecem mais companhia. 

Os idosos que diminuíram o nível de dependência de 2006 para 2010 e que 

mantiveram a mesma condição de 2006 em 2010 recebiam e ofereciam mais 

apoio em 2006. Já os que aumentaram o nível de dependência passaram a 

receber mais cuidado pessoal e apoio para realização de tarefas domésticas 

em 2010. Oferecer apoio social (HR=0,66; IC95%=0,48-0,91), possuir de 9 

a 11 integrantes na rede (HR=0,67; IC95%=0,46-0,97) e 12 ou mais 

integrantes (HR=0,58; IC95%=0,35-0,96) diminuiu o risco de óbito, 

independente de condições sociodemográficas e de saúde. Oferecer apoio 

social (OR=0,32; IC95%=0,14-0,71) diminuiu as chances de desenvolver 



 

 

dependência, independente de condições sociodemográficas e de saúde. 

Conclusão: O fortalecimento das redes sociais na velhice deve ser 

implementado como um hábito a ser desenvolvido e perpetuado. Os 

profissionais de saúde devem estimular a formação de redes sociais onde o 

idoso possa, efetivamente, trocar apoio. A confiança no cuidado informal, 

oferecido, principalmente pelas redes domiciliares, pode não ser a melhor 

opção para lidar com a demanda de cuidado crescente que acompanha o 

envelhecimento da população brasileira. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Idoso. Idoso de 80 Anos ou mais. Apoio Social. 

Atividades Cotidianas. Enfermagem Geriátrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BRITO, T. R. P. Social networking and aging: the relationship with 

functionality and death [thesis]. São Paulo: School of Nursing, University of 

São Paulo; 2015. 

 

ABSTRACT 

 

Objective: To characterize the social networks of the elderly and identify 

their impact on death and functionality. Methods: A longitudinal 

population-based study, using the 2006 (n = 1413) and 2010 (n = 990) 

cohorts from the SABE study. To characterize the social networks the 

following variables were used: number of members in the network; living 

arrangements; sex and age of the members; co-residence with children or 

only elderly individuals; satisfaction with the relationships; receiving and 

offering social support (financial, material, emotional, performing tasks 

inside and outside the home, providing companionship and personal care). 

Logistic regression and Cox proportional hazards model were used for data 

analysis. All ethical guidelines were followed. Results: The social networks 

of elderly individuals contain an average of 8.15 members and consist 

predominantly of family members aged between 15 and 59 years. The 

highest proportion of elderly people do not receive or offer social support to 

members of their network. Both in networks formed by people living in the 

household and those formed by children living outside the home, it was 

observed that the most dependent elderly received more material support, 

help in performing household tasks, tasks outside the home and personal 

care, while the independent elderly received more emotional support and 

companionship. In the networks composed of other family members and 

friends, the more dependent elderly received and provided more 

companionship. The elderly who decreased in level of dependency from 

2006 to 2010 and who maintained the same level from 2006 to 2010 

received and offered more support in 2006. Those who increased in 

dependency received more personal care and support for domestic tasks in 

2010. The offer of social support (OR=0.66; CI95%=0.48-0.91), having 9 to 

11 members in the network (OR=0.67; CI95%=0.46-0.97) and 12 or more 

members (OR=0.58; CI95%=0.35-0.96) decreased the risk of death, 

regardless of sociodemographic and health conditions. The offer of social 



 

 

support (OR=0.32; CI95%=0.14-0.71) decreased the chances of developing 

dependence, regardless of sociodemographic and health conditions. 

Conclusion: The strengthening of social networks in old age should be 

implemented as a habitual practice to develop and perpetuate. Health 

professionals should encourage the formation of social networks where the 

elderly can, effectively, exchange support. Confidence in informal care, 

offered primarily by home networks, may not be the best option for dealing 

with the growing care demand that accompanies the aging Brazilian 

population. 

 

KEYWORDS: Aged. Aged, 80 and over. Social Support. Activities of 

Daily Living. Geriatric Nursing.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. REDES SOCIAIS: ASPECTOS CONCEITUAIS 

  

 Desde o início da década de 1950 diversos pesquisadores vêm 

tentando explicar a relação entre as redes sociais e a condição de saúde dos 

indivíduos. Estudo pioneiro envolvendo essa temática, realizado por Émile 

Durkheim em 1897, já mostrava a associação entre a ocorrência de suicídios 

e a ausência de uma rede de relações sociais consistente (DURKHEIM, 

1951). 

 Desde então, vários estudos, com diferentes metodologias e 

utilizando terminologias diversas, foram desenvolvidos visando estabelecer 

a relação entre a presença de redes sociais com diferentes níveis de saúde e 

doença. As diferenças conceituais e metodológicas utilizadas podem 

explicar muitos dos problemas de conceituação e operacionalização 

relacionados às redes sociais (BOCCHI; ANGELO, 2008). 

 Alguns termos são empregados indistintamente na literatura: apoio 

social, redes sociais, suporte social, relações sociais, integração social, 

vínculos sociais e ancoragem social, embora haja concordância entre os 

investigadores da temática, da existência de diferenças conceituais 

significativas entre eles (CASTRO; CAMPERO; HERNANDEZ, 1997, 

DUE et al., 1999). 

 Meneses (2007), utilizando a metáfora do pescador, busca explicar o 

termo “rede social”. Uma rede de pesca é tecida por nós que são 

responsáveis por sua ancoragem e fortalecimento. Esses nós, nas redes 

sociais, representam pessoas e instituições com vínculos de diferentes 

qualidades e intensidades. Um nó pode representar uma pessoa, um grupo 

ou uma comunidade. Os fios que “amarram” esses nós, representam as 

relações, os vínculos e as diversas formas de comunicação existentes. 

Seeman (1996), também apresenta o conceito de rede social como 

sendo a teia de relacionamentos que o indivíduo mantém, incluindo os mais 
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próximos (familiares e amigos íntimos) e os mais formais (outros indivíduos 

e grupos).  

 Para Bowling (1997), McDowell e Newell (1996), e O´Reilly 

(1988), a rede social também pode ser compreendida como uma forma de 

ligação social onde a ajuda mútua pode ocorrer vinculando os indivíduos a 

grupos definidos de parentes, amigos ou conhecidos. 

Para Brito e Koller (1999), a rede social representa a interface entre 

o indivíduo e a sociedade, contribuindo para construção da forma como a 

pessoa percebe seu mundo e se orienta nele, bem como suas estratégias e 

competências para o estabelecimento de relações e enfrentamento das 

adversidades. Família e amigos, mediados pelo sistema moral e de valores 

que os envolvem são potencialmente capazes de fornecer apoio às pessoas, 

quando necessário, diante dos diversos eventos experimentados pelos 

indivíduos. Quanto mais satisfatória for a percepção da pessoa em relação à 

sua rede social, continuam as autoras, mais fortes serão seus sentimentos de 

satisfação com a vida. Essa definição baseia-se no “Modelo da Escolta de 

Apoio Social”, proposto por Kahn e Antonucci nos anos 80 (ANTONUCCI; 

AKIYAMA, 1987; KAHN; ANTONUCCI, 1980).  

 As redes sociais possuem características estruturais e funcionais. As 

estruturais incluem: 

a) Tamanho: número de pessoas com as quais se tem contato social; 

b) Dispersão geográfica: distância física entre os integrantes da rede;  

c) Força das ligações: grau de intimidade, expectativas de duração e 

disponibilidade, intensidade emocional;  

d) Densidade: proximidade dos integrantes.  

e) Composição e homogeneidade dos membros: grau de semelhança entre 

os indivíduos (idade, condição socioeconômica, escolaridade, renda); 

f) Simetria: grau de reciprocidade nos relacionamentos; 

g) Enraizamento social: afinidade ou identificação do indivíduo com seu 

meio (família, comunidade onde reside, ambiente de trabalho e grupos 

sociais dos quais participa) (AVLUND; DAMSGAARD; HOLSTEIN, 

1998; BOWLING, 1997; ÖSTREGREN et al., 1991). 
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 Redes sociais de tamanho e densidade médios permitem maior 

mobilização entre os seus integrantes e, por isso, parecem ser melhores. 

Redes extensas e muito densas podem dificultar a integração entre todos os 

membros e as pequenas e pouco densas tendem a ser fonte de tensão.  

Quanto à dispersão geográfica, a distância afeta tanto a eficácia quanto a 

velocidade de resposta diante de um problema, podendo facilitar ou 

dificultar o contato entre os membros. Sobre a composição, a 

homogeneidade dos membros é importante, porque por meio das 

semelhanças desenvolve-se a consciência de pertencimento, assim como a 

heterogeneidade também é importante, no sentido de que pelas diferenças é 

possível criar identidades pessoais. Quanto à força das ligações, simetria e 

enraizamento social, vínculos muito fortes, extremamente enraizados e com 

trocas não balanceadas podem repercutir negativamente, uma vez que os 

integrantes da rede podem se tornar exageradamente dependentes dela, o 

que diminuiria as possibilidades de ampliação da mesma (LÓPEZ-

CABANAS, 1997; MENESES, 2007; SLUZKI, 1997).  

 Os aspectos funcionais da rede social se caracterizam pelas trocas de 

apoio entre os seus membros. Essas trocas requerem interação entre os 

integrantes da rede envolvendo vínculos, comunicação, organização ao 

redor do fazer, estruturação do tempo bem como a melhor forma de utilizá-

lo (MENESES, 2007). 

A relação entre os aspectos estruturais e funcionais das redes sociais 

ainda não está totalmente elucidada. Alguns autores ressaltam ser possível 

que o número de vínculos dos indivíduos, bem como a estrutura da rede, 

importem menos para a percepção de apoio recebido do que possuir, no 

mínimo, um vínculo que seja bastante próximo e de confiança. Entretanto, 

outros sustentam que a estrutura da rede é crucial para facilitar o acesso a 

vários tipos de apoio social. Além disso, tem sido evidenciado que o 

tamanho da rede social, a coesão da rede e o tipo de relacionamentos na rede 

(vínculos fortes ou fracos) são fatores que influenciam o recebimento de 

vários tipos de apoio (THOITS, 1995). 

O termo “apoio social” pode ser entendido como a principal função 

das redes sociais. Kahn e Antonucci (1980) definiram o apoio social como 
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trocas interpessoais que incluem um ou mais dos seguintes elementos: afeto, 

afirmação e ajuda. Os tipos de apoio relacionados às trocas afetivas 

envolvem o gostar, a admiração, o respeito e o amor; os relacionados à 

afirmação envolvem o reconhecimento do outro e a legitimação de suas 

ações e os relacionados à ajuda envolvem a disponibilização de recursos, 

dinheiro, informações, cuidados, etc, para a efetivação da assistência ou 

ajuda. 

Para Bowling (1997), López-Cabanas (1997), Sluzki (1997), e 

Wilcox e Vernberg (1985) o apoio social diz repeito aos diferentes tipos de 

ajuda que podem ser trocados em uma relação. 

Também não há consenso entre os autores quanto os tipos de apoio 

existentes. Enquanto para Kahn e Antonucci (1980), os principais tipos de 

apoio incluem afeto, afirmação e ajuda, para House (1981), Cohen e 

Hoberman (1983), e Wills (1985), os principais tipos de apoio incluem: 

apoio emocional, instrumental (ajuda material e financeira), informação, 

avaliação (informações para autoavaliação) e companheirismo. 

Para Sluzki (1997) e López-Cabanas (1997), os principais tipos de 

apoio são: companhia social (realização de atividades conjuntas, ou 

simplesmente o fato de estar junto de alguém), apoio emocional, guia 

cognitivo e conselheiro (compartilhamento de informações e esclarecimento 

a respeito das expectativas perante os papéis sociais), regulação social 

(exercício de condutas dentro dos preceitos morais estabelecidos pela 

sociedade), ajuda material, prestação de serviços e acesso a novos contatos.  

Já para Bowling (1997), os principais tipos de apoio social são: 

a) Apoio emocional: relacionado ao recebimento de demonstrações de 

afeto positivo e demonstração de empatia; ser encorajado a expressar 

sentimentos de confiança, carinho, amor, estima, escuta e interesse; 

b) Apoio afetivo: refere-se a demonstrações físicas de afeto (por 

exemplo, abraços, beijos); 

c) Interação social positiva: refere-se a ter alguém com quem se distrair 

e fazer coisas agradáveis; 
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d) Informação: refere-se a informações que a pessoa pode usar para 

lidar com problemas. É medido através da disponibilidade de 

aconselhamentos, sugestões, diretrizes e informações; 

e) Apoio instrumental ou material: reflete a disponibilização de auxílio 

material ou de prestação de serviços onde estão incluídos, por exemplo, a 

ajuda financeira ou o auxílio nas tarefas domésticas, em caso de 

necessidade.  

  

 Ainda em relação às terminologias empregadas, o termo “suporte 

social” é definido como a ajuda material e de serviços que a rede social 

oferece. Pode ser entendido como um dos tipos de apoio social, sendo, nesse 

caso, o apoio oferecido formalmente por organizações ou instituições com 

base em conhecimentos especializados, incluindo os serviços de saúde 

(SLUZKI, 1997). 

 

 1.2. REDES SOCIAIS, APOIO SOCIAL E SAÚDE ENTRE 

IDOSOS 

 

 A partir de meados do século XX o Brasil passou a vivenciar a 

transição demográfica, caracterizada pela diminuição das taxas de 

mortalidade e natalidade, e aumento da expectativa de vida ao nascer e da 

longevidade, o que culminou com o rápido envelhecimento populacional, e 

consequente aumento da necessidade de cuidados de longa duração 

(SANTOS, 2003).  

Com o envelhecimento fisiológico os indivíduos são mais expostos 

às doenças e agravos crônicos não transmissíveis. Muitos desses agravos 

podem resultar em sequelas incapacitantes, gerando situações de 

dependência e consequentemente maior necessidade de cuidados 

(DUARTE, 2006). Assim, o significado de saúde para idosos está 

intimamente relacionado à funcionalidade, sendo considerados mais 
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saudáveis os indivíduos com capacidade de desenvolver suas atividades 

cotidianas de forma independente e autônoma (MORAES, 2009). 

As atividades cotidianas, também chamadas de atividades de vida 

diária (AVDs), são didaticamente divididas em atividades básicas de vida 

diária (ABVDs), e atividades instrumentais de vida diária (AIVDs). As 

ABVDs são relacionadas com o auto-cuidado e incluem tomar banho, 

vestir-se, mobilizar-se e alimentar-se (BALTES; SILVENBERG, 1995). Já 

as AIVDs referem-se às atividades relacionadas à manutenção de uma vida 

comunitária independente (LAWTON; BRODY, 1969). Incluem atividades 

como usar transportes, fazer compras, administrar seu próprio dinheiro, 

utilizar o telefone, controlar e tomar os próprios medicamentos, preparar 

refeições quentes e desenvolver tarefas domésticas leves e pesadas 

(BALTES; SILVENBERG, 1995). 

A capacidade funcional para realização dessas atividades tem sido 

utilizada frequentemente para a determinação do nível de dependência do 

idoso e é o nível de dependência apresentado que determina quais cuidados 

são necessários, bem como por quem, e de que maneira os mesmos devem 

ser realizados (DUARTE, 2006; LIMA e COSTA et al., 2000). Espera-se 

que haja aumento na proporção de pessoas que demandarão cuidados e essa 

situação tenderá a se perpetuar por tempo mais longo do que o vivenciado 

até então (DUARTE, 2006). 

 A família é, ainda hoje, a principal responsável e provedora de 

cuidados. No entanto, essa oferta parece estar diminuindo à medida que sua 

necessidade aumenta. Isso pode ser explicado pelo crescimento acentuado 

da população idosa que ocorre em um contexto de transformações 

estruturais das famílias, decorrentes de mudanças nos casamentos, da queda 

da fecundidade (menor número de filhos) e do ingresso maciço das 

mulheres no mercado de trabalho (diminuição do potencial assistencial). 

Enquanto antigamente os cuidados eram atribuídos aos membros mais 

jovens da família e às mulheres, hoje observa-se que os mais jovens são em 

menor número e que as mulheres estão, por diferentes razões, menos 

disponíveis para assumir essas atividades (CAMARANO, 2010). 
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 Nos países desenvolvidos, o cuidado formal, oferecido pelo sistema 

de saúde, vem superpor-se ao cuidado informal oferecido pelas famílias. No 

Brasil, o cuidado formal, organizado e eficiente para idosos dependentes 

praticamente nunca existiu (WARD-GRIFFIN; MARSHALL, 2003). O 

cuidado do idoso dependente sempre coube à família, sendo escassas outras 

estruturas intermediárias de cuidado. Estruturas de suporte como centros-

dia, hospitais-dia, visitas regulares de enfermeiros e outros profissionais de 

saúde, embora previstos em lei, ainda não estão disponíveis para a maioria 

da população idosa brasileira que deles necessita. Os idosos frágeis, 

acamados e seus cuidadores familiares apenas mais recentemente têm sido 

visitados pelo sistema de saúde, por intermédio da Estratégia de Saúde da 

Família (EFS), sem que isso garanta a total cobertura de cuidados necessária 

(BRASIL, 1999). 

 A situação é preocupante não apenas pelo custo material, mas 

também pelo desgaste físico e emocional que recai sobre os idosos e as 

famílias cuidadoras. A assistência a um idoso dependente demanda recursos 

econômicos, tempo, organização familiar e pessoal que, somados a outras 

exigências podem gerar uma sobrecarga de tarefas e repercutir 

negativamente no cuidado prestado e, consequentemente, na qualidade de 

vida do idoso. Um recurso que pode amenizar o impacto dessa repercussão 

negativa é a existência de redes de apoio social, dentro das quais os idosos e 

seus familiares encontrem auxílio e ajuda para satisfazer as necessidades em 

situações cotidianas e nas intercorrências que possam ocorrer. (GUEDEA et 

al., 2009).  

De maneira geral, pessoas que se envolvem em redes sociais vivem 

mais e com melhor saúde do que as pessoas que não se envolvem em redes 

(DRESSLER; BALIEIRO; SANTOS, 1997). 

As possíveis explicações para a clara relação entre redes sociais e 

saúde podem ser fundamentadas nos aspectos comportamentais, 

psicossociais e fisiológicos. No que diz respeito aos comportamentos, o 

maior envolvimento em redes sociais está associado à adoção de 

comportamentos mais positivos para a saúde ao longo do tempo, uma vez 

que os integrantes da rede podem monitorar, inibir e regular 
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comportamentos de modo a estimular a adoção de hábitos mais saudáveis 

(BERKMAN; BRESLOW, 1983; UMBERSON, et al., 2010; WAITE, 

1995). Segundo a explicação de ordem psicossocial, o maior envolvimento 

em redes sociais favorece o sentimento de pertencimento e de propósito na 

vida, que, por sua vez, pode melhorar a saúde mental e consequentemente a 

isso, os processos fisiológicos e saúde física (ANTONOVSKY, 1987). 

Fisiologicamente, o envolvimento em redes sociais pode melhorar a função 

imunológica, endócrina e cardiovascular, o que melhora, consequentemente, 

a resposta orgânica em situações de estresse (SEEMAN, et al., 2002; 

UCHINO, 2004). 

 Os efeitos das redes sociais sobre a saúde dos idosos têm sido 

demonstrados principalmente na qualidade de vida, bem-estar subjetivo, 

funcionalidade e mortalidade (ALBUQUERQUE, 2003; AVLUND et al., 

2004; D'ORSI; XAVIER; RAMOS, 2011; DRESSLER; BALIEIRO; 

SANTOS, 1997; GALLEGOS-CARRILLO, 2009; LUND et al., 2000; 

RAMÍREZ-VÉLEZ, 2007).  

 Com relação à qualidade de vida, idosos que relataram possuir uma 

rede social com grande número de amigos e familiares, mesmo referindo a 

presença de sintomas depressivos, apresentaram melhores escores de 

qualidade de vida do que os que relataram possuir redes sociais pequenas 

(DRESSLER; BALIEIRO; SANTOS, 1997; GALLEGOS-CARRILLO, 

2009). Já o bem-estar subjetivo e a satisfação com a vida aumentam à 

medida que aumenta a satisfação com o apoio percebido e com o apoio 

provido (GUEDEA et al., 2006). 

No que diz respeito à funcionalidade, manter poucos contatos sociais 

pode diminuir a capacidade funcional, além de piorar a percepção de 

qualidade de vida, enquanto participar de atividades sociais e manter 

relacionamentos diversos pode melhorar o desempenho funcional, 

especialmente dos mais longevos. Os tipos de apoio que têm mais relação 

com a diminuição de incapacidades são o apoio emocional e o instrumental 

(ALBUQUERQUE, 2003; AVLUND et al., 2004; D'ORSI; XAVIER; 

RAMOS, 2011; SEEMAM; BRUCE; MCAVAY, 1996; STUCK et al., 

1999; RAMÍREZ-VÉLEZ, 2007; RAMOS, 2002). 
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Além disso, as redes sociais parecem ter um efeito protetor sobre a 

mortalidade dos idosos. O envolvimento em redes sociais numerosas e com 

vínculos fortemente estabelecidos tem mostrado associação com a 

diminuição da mortalidade, especialmente entre os idosos mais longevos 

(DAVIS, et al., 1997; YASUDA, et al., 1997; HOUSE; ROBBINS; 

METZNER, 1998; LUND, et al., 2000; PENNINX, et al., 1997; SHYE, et 

al., 1995). 

 Ainda não se sabe exatamente como as redes sociais podem 

influenciar a mortalidade, mas existem quatro hipóteses que tentam explicar 

o mecanismo de influência. Tais hipóteses estão fundamentadas nas 

explicações comportamentais, psicossociais e fisiológicas citadas 

anteriormente (ANTONOVSKY, 1987; BERKMAN; BRESLOW, 1983; 

SEEMAN, et al., 2002; UCHINO, 2004; UMBERSON, et al., 2010; 

WAITE, 1995) e partem do princípio de que o envolvimento em redes 

sociais protege do óbito. Nesse sentido, indivíduos que não se envolvem em 

redes sociais, ou seja, que vivem em isolamento social têm maior risco de 

óbito. A primeira hipótese é de que indivíduos que vivem em isolamento 

social se engajam em comportamentos de saúde mais arriscados 

(alcoolismo, tabagismo, má alimentação, sedentarismo, etc.) e que esses 

comportamentos aumentam o risco de óbito. A segunda hipótese diz repeito 

à doença cardiovascular. Segundo essa hipótese, indivíduos que vivem em 

isolamento social alteram sua função cardiovascular (apresentam aumento 

da resistência vascular periférica e diminuição do débito cardíaco), o que 

aumenta o risco de óbito. De acordo com a terceira hipótese, indivíduos em 

isolamento social mantêm níveis mais elevados de hormônios 

adrenocorticais, o que pode desregular o metabolismo, afetando 

negativamente os demais sistemas fisiológicos e, consequentemente, 

aumentar o risco de óbito. Por fim, de acordo com a quarta hipótese, o risco 

aumentado de óbito relaciona-se à insônia que é comum em indivíduos em 

isolamento social. A insônia reduz a tolerância à glicose, aumenta o tônus 

simpático e diminui o nível de cortisol, afetando de forma deletéria o 

funcionamento do organismo (CACIOPPO, 2002). 
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A ausência de envolvimento em redes sociais, como um fator de 

risco à saúde, tem sido considerada tão danosa quanto o tabagismo, a 

hipertensão arterial, a obesidade e a ausência de atividade física, o que 

sugere que a deterioração da saúde pode ser causada não somente por 

hábitos de vida considerados inadequados mas, também, pela redução da 

quantidade ou qualidade das relações sociais (RAMOS, 2002). 

Assim, diante do que foi apresentado, sabe-se que a rede de apoio 

social e as trocas de apoio entre seus membros podem satisfazer as 

necessidades de ajuda e, consequentemente, influenciarem o bem-estar do 

idoso. Além disso, a percepção de apoio pode amenizar as tensões 

associadas ao aumento da dependência, possibilitando manter melhores 

condições de saúde por mais tempo nessa população, o que pode proteger 

contra o óbito. 

No Brasil, porém, estudos sobre o impacto das redes de apoio social 

na funcionalidade do idoso e mortalidade são escassos e necessitam de 

maior aprofundamento. Além disso, o estabelecimento de redes sociais não 

é utilizado como estratégia de promoção à saúde pelos sistemas de saúde e 

assistência social. Resta, portanto, estabelecer uma ponte entre esses fatos, o 

que pode ser feito ao revelar as lacunas do conhecimento a respeito do 

comportamento e funcionamento dessas redes. Justifica-se a realização deste 

estudo pelo fato de que conhecendo as redes de apoio social dos idosos, a 

forma como os relacionamentos sociais se comportam e tomando a família 

como ponte para o estabelecimento de redes sociais satisfatórias, será 

possível atuar na construção de uma rede de apoio social eficaz e eficiente, 

como parte das políticas públicas em benefício da qualidade de vida e de 

melhores condições de saúde dos mesmos. 

Justifica-se o enfoque dessa pesquisa nos desfechos óbito e 

dependência, uma vez que a mortalidade se apresenta como importante 

indicador epidemiológico e, por isso, estudar a influência das redes sociais 

no óbito pode ajudar na prevenção de óbitos precoces e que a 

funcionalidade, de acordo com a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa 

(PNSPI), está diretamente relacionada ao conceito de saúde para o idoso. 

Segundo a PNSPI, o conceito de saúde para o idoso se dá mais pela sua 
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condição de autonomia e independência do que pela ausência de doenças, o 

que torna a dependência um fator determinante de piores condições de vida 

na velhice (BRASIL, 2006).  

 Algumas questões que impulsionaram o desenvolvimento desse 

estudo foram:  

a) Como são constituídas as redes sociais das pessoas idosas? 

b) Quais são as características dessas redes? 

c) Os idosos recebem ou oferecem mais apoio? 

d) As redes sociais dos idosos independentes são diferentes das redes dos 

idosos dependentes?  

e) As redes sociais mudam de acordo com a mudança no nível de 

dependência do idoso ao longo do tempo? 

f) Qual o impacto das redes sociais na funcionalidade e no óbito?  

 

Esses questionamentos se embasam na hipótese de que as redes 

sociais mudam ao longo do tempo, no entanto, essas mudanças não são 

suficientes para atender a necessidade de cuidado dos idosos que se tornam 

mais dependentes. Além disso, as redes são predominantemente familiares e 

a troca efetiva de apoio não ocorre com todos os integrantes da rede. No 

mais, acredita-se, também, que o envolvimento em redes sociais aumenta a 

sobrevida do idoso.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

 Caracterizar as redes sociais dos idosos e identificar o impacto 

das mesmas no óbito e na funcionalidade. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Caracterizar o perfil dos idosos segundo características estruturais e 

funcionais da rede social e nível de dependência. 

2. Identificar a associação entre as características estruturais e funcionais 

da rede social e o desenvolvimento de dependência entre 2006 e 2010. 

3. Verificar as alterações ocorridas na configuração das redes de acordo 

com as mudanças no perfil de dependência dos idosos entre 2006 e 

2010. 

4. Identificar a associação entre as características estruturais e funcionais 

da rede social e óbito.  
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3. MÉTODO 

 

 O presente estudo é parte do Estudo SABE – Saúde Bem estar e 

Envelhecimento e utiliza dados das coortes A e B em 2006 (A06 e B06) e 

2010 (A10 e B10), caracterizando-se como um estudo longitudinal, 

exploratório, analítico, com abordagem quantitativa. 

 

 3.1. ESTUDO SABE – SAÚDE, BEM-ESTAR E 

ENVELHECIMENTO  

 

 O Estudo SABE (Saúde, Bem-estar e Envelhecimento) iniciou-se em 

2000 como um inquérito multicêntrico para traçar o perfil das condições de 

vida e saúde das pessoas idosas (indivíduos com 60 anos e mais) residentes 

em sete centros urbanos da América Latina e Caribe (Bridgetown, Buenos 

Aires, Havana, México, Montevidéu, Santiago e São Paulo) sendo, nessa 

ocasião, coordenado pela Organização Pan-Americana de Saúde 

(OPAS/OMS) (LEBRÃO, 2003). 

 Tratava-se em 2000 de um estudo transversal, simultâneo, de grande 

abrangência e construído de forma a ser rigorosamente comparável. Foi o 

primeiro desse tipo na região e teve por finalidade recolher uma ampla 

quantidade de informações cujos resultados pudessem subsidiar tanto o 

desenvolvimento de outros estudos complementares, quanto a organização 

das políticas públicas destinados a esse segmento etário na região 

(LEBRÃO, 2003). 

 Em São Paulo, esse estudo foi coordenado pelo Departamento de 

Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São 

Paulo. Em 2000, uma amostra de 2.143 idosos (coorte A00) de ambos os 

sexos foi selecionada por amostragem probabilística em 2 estágios. Para 

atender ao plano de análise estatística proposto, o tamanho inicial da 

amostra – 1500 idosos – foi distribuído segundo os estratos definidos por 

sexo e grupo etário. Este primeiro estágio, resultante de sorteio, corresponde 

à amostra probabilística de 1568 entrevistas. Devido à baixa densidade da 

população, ampliaram-se as amostras dos grupos etários de 75 anos e mais. 
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Ainda, para compensar o excesso de mortalidade em relação à população 

feminina, ajustaram-se as amostras do sexo masculino para número igual ao 

do sexo feminino. O segundo estágio da amostragem foi composto por 575 

residentes nos distritos em que se realizaram as entrevistas anteriores, 

corresponde ao acréscimo efetuado para compensar a mortalidade na 

população de maiores de 75 anos e completar o número desejado de 

entrevistas nesta faixa etária (SILVA, 2003). Mais detalhes sobre o desenho 

amostral do estudo inicial estão descritos por Silva (2003) e disponíveis no 

site http://www.fsp.usp.br/sabe. 

 Somente no Brasil, este estudo evoluiu para uma pesquisa 

longitudinal. 

 Em 2006, a coorte A00, entrevistada em 2000, foi localizada e, do 

total inicial, 1.115 pessoas foram reentrevistadas. A diferença observada foi 

decorrente de óbitos (n=649), recusas (n=177), não localizados (n=140), 

mudanças para outros municípios (n=51) e institucionalizações (n=11). Esta 

coorte então passou a ser denominada coorte A06. Nesse momento foi, 

também, realizado um novo sorteio probabilístico, para a inclusão de uma 

nova coorte (coorte B06) com indivíduos com idade entre 60 e 64 anos 

(n=298), pois este grupo etário já não era mais representado na amostra 

original. O acompanhamento das coortes já em andamento permite conhecer 

a maneira como as pessoas envelhecem e os fatores associados às mudanças 

observadas no período. Já a introdução de novas coortes, a cada nova coleta 

de dados, permite verificar as mudanças no padrão de envelhecimento que 

vem ocorrendo entre as gerações. Assim, o Estudo SABE tornou-se um 

estudo longitudinal de múltiplas coortes.  

 Seguindo o mesmo desenho metodológico, em 2010, as coortes A e 

B foram novamente localizadas e reentrevistadas e foi incluída uma nova 

coorte (coorte C10) de 60 a 64 anos. Entre 2006 e 2010 ocorreram 268 

óbitos, 77 recusas, 35 mudanças para outros municípios, 10 

institucionalizações e 40 idosos não puderam ser localizados. A Figura 1 

ilustra o esquema de múltiplas coortes proposto no estudo SABE.  
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Figura 1 - Esquema gráfico do Estudo SABE – um estudo longitudinal de 

múltiplas coortes. 
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Utilizou-se um instrumento padronizado para todos os países nas 

entrevistas de 2000. O questionário apresentava onze seções, a saber: a) 

informações pessoas; b) avaliação cognitiva; c) estado de saúde; d) estado 

funcional; e) medicamentos; f) uso e acesso a serviços; g) rede de apoio 

familiar e social; h) história de trabalho e fontes de renda; j) características 

de moradia; k) antropometria; l) flexibilidade, mobilidade e equilíbrio. Em 

2006, o instrumento foi revisto para melhor atender aos objetivos da 

pesquisa longitudinal, tendo sido feitas modificações em alguns blocos e 

inclusão de duas novas seções: m) maus tratos e n) avaliação de sobrecarga 

dos cuidadores. O mesmo procedimento foi adotado em 2010, sendo que, 

nesse momento, foi introduzida a coleta de sangue para realização de 

exames bioquímicos. Além disso, nas três ocasiões, também foi realizada 

coleta de dados físicos e antropométricos, realizada por nutricionistas 

treinados, também na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São 

Paulo, utilizando equipamentos calibrados. Os questionários utilizados para 

coleta de dados em 2000, 2006 e 2010 encontram-se em um CD em anexo 

(ANEXO 1). 
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 3.2. SUJEITOS 

 

 Serão sujeitos desta pesquisa os idosos residentes na cidade de São 

Paulo, de ambos os sexos, que fazem parte do banco de dados do Estudo 

SABE nas coortes de 2006 (A06 e B06) e 2010 (A10 e B10).  

 

 3.3. VARIÁVEIS DE ESTUDO 

 

 As variáveis utilizadas para caracterização dos idosos estão 

apresentadas no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Categorização das variáveis de estudo.                            (continua) 

Variáveis Categorização 

Sexo Feminino 

Masculino 

Idade 60 a 69 anos 

70 a 79 anos 

80 anos e mais 

Estado civil Casado  

Divorciado/separado  

Viúvo 

Solteiro 

Escolaridade Analfabeto 

1 a 3 anos  

4 a 7 anos 

8 anos e mais 

Auto-percepção de suficiência de 

renda 

Renda insuficiente 

Renda suficiente 

Declínio cognitivo (MEEM adaptado) Não 

Sim 

Sintomas depressivos (GDS breve) Não 

Sim 

Autoavaliação de saúde 

 

Excelente/muito boa/boa  

Regular 

Ruim/muito ruim 
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 (continuação) 

Variáveis Categorização 

Autorrelato de doenças crônicas 

Hipertensão 

Diabetes 

Doença pulmonar obstrutiva crônica 

Doença cardiovascular 

Doença cerebrovascular 

Doenças osteoarticulares 

Osteoporose 

Não 

Sim 

Número de doenças autorreferidas Nenhuma 

Uma 

Duas ou mais 

Queda nos 12 meses anteriores à 

entrevista 

Não 

Sim 

(conclusão) 

 

A presença de declínio cognitivo foi identificada usando a versão 

modificada do Mini Exame do Estado Mental (MEEM). Esse instrumento é 

uma versão abreviada composta por 13 questões com menor influência da 

escolaridade. A pontuação máxima é 19 pontos e o ponto de corte para 

triagem positiva de declínio cognitivo é 12 pontos ou menos (FOLSTEIN; 

FOLSTEIN; MCHUGH, 1975; ICAZA; ALBALA, 1999). 

Para avaliação da presença de sintomas depressivos utilizou-se a 

versão brasileira da Escala de Depressão Geriátrica abreviada e validada por 

Almeida e Almeida (1999), onde uma pontuação ≥ 6 indicava a presença 

dos mesmos (PARADELA; LOURENÇO; VERAS, 2005; SHEIKH; 

YESAVAGE, 1986). 

Para as variáveis referentes ao auto relato de doenças crônicas 

(hipertensão, diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença 

cardiovascular, doença cerebrovascular, doença osteoarticular e 

osteoporose) foram utilizadas as respostas autoreferidas referentes às 

questões “Alguma vez algum(a) médico(a) ou enfermeiro(a) disse que o 

Sr(a) tem ou teve ...?”. 
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Para descrição das redes sociais foram utilizadas as questões da 

seção G do questionário do Estudo SABE. As redes foram divididas em 

domínios que refletem o tipo de relação dos integrantes com o idoso 

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

mesma casa que o idoso e outros familiares e amigos). 

As características estruturais da rede avaliadas em cada domínio 

foram: número, sexo, idade dos integrantes e satisfação do idoso com a 

relação com o integrante. A rede de cada idoso foi avaliada individualmente 

e classificada, posteriormente, de acordo com a característica predominante 

dos integrantes. 

A variável “sexo dos integrantes” foi categorizada da seguinte 

maneira: rede composta por homens e mulheres, rede composta apenas por 

mulheres e rede composta apenas por homens. Optou-se por essa 

categorização uma vez que as relações de ajuda são historicamente 

influenciadas por questões de gênero (CAMARANO, 2010). 

A variável idade dos integrantes foi construída calculando-se a 

mediana da idade dos integrantes da rede de cada idoso (sem considerar a 

idade do idoso), em cada domínio. Posteriormente, as medianas foram 

agrupadas nas faixas etárias de 0 a 14 anos, 15 a 59 anos e 60 anos e mais. 

Optou-se por utilizar a mediana, uma vez que a média sofreria a influência 

de valores extremos e não permitiria uma caracterização adequada dos 

aspectos relacionados à homogeneidade da rede. 

A variável satisfação com a relação considerou a predominância da 

satisfação do idoso com a relação com a maioria dos integrantes em cada 

domínio (membros que residem no domicílio do idoso, filhos que não 

moram na mesma casa que o idoso e outros familiares e amigos). 

A variável “número total de integrantes da rede” foi subdividida em 

quatro categorias segundo quartis de distribuição. O ponto de corte para 

cada categoria foi estabelecido de acordo com o primeiro, segundo e terceiro 

quartil da distribuição. Já o número de integrantes de cada domínio foi 

categorizado em “um”, “dois”, “três”, “quatro” e “cinco ou mais 

integrantes”, uma vez que o número de integrantes por domínio é menor que 

o número total de integrantes da rede, o que dificultou a subdivisão por 
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quartis, e que a categorização feita dessa maneira proporcionou uma 

distribuição mais homogênea entre as categorias.  

O agrupamento dos arranjos domiciliares foi feito com base na co-

residência entre gerações. As categorias criadas foram: idoso mora sozinho; 

mora somente com cônjuge; mora com filhos e sem netos (incluindo ou não 

a presença de cônjuge e/ou genros/noras); mora com filhos e netos 

(incluindo ou não a presença de cônjuge e/ou genros/noras); outros arranjos 

domiciliares (compostos por outros familiares e/ou não familiares). 

Utilizou-se também as variáveis co-residência com idosos e co-residência 

com crianças uma vez que a demanda de cuidado desses indivíduos é maior 

e por isso a troca de apoio pode não ser balanceada. 

As características funcionais da rede social foram avaliadas por meio 

dos seguintes tipos de apoio: financeiro, material, tarefas fora de casa, 

tarefas domésticas, cuidados pessoais, companheirismo e apoio emocional. 

O idoso foi avaliado quanto ao recebimento e oferta de cada um desses tipos 

de apoio nos três domínios separadamente (membros que residem no 

domicílio do idoso, filhos que não moram na mesma casa que o idoso e 

outros familiares e amigos). Considerou-se que o idoso recebe cada um 

desses tipos de apoio quando pelo menos um integrante da rede o oferece e 

que ele oferece apoio quando, pelo menos, um integrante da rede recebe 

ajuda de qualquer um dos apoios mencionados. 

Além disso, outras duas variáveis foram utilizadas para avaliação do 

apoio social recebido e oferecido: “recebe apoio social” e “oferece apoio 

social”. Essas variáveis consideram o apoio recebido e oferecido, 

independente do domínio. O idoso que recebe, pelo menos, um tipo de apoio 

social, de pelo menos um integrante da rede, em qualquer domínio, foi 

codificado como “sim” na variável “recebe apoio social”. Do mesmo modo, 

o idoso que oferece pelo menos um tipo de apoio social, para pelo menos 

um integrante da rede, em qualquer domínio, foi codificado como “sim” na 

variável “oferece apoio social”. Também foram consideradas nas análises as 

varáveis receber ou oferecer apoio financeiro, material, emocional, apoio 

para realização de tarefas fora de casa e para tarefas domésticas, cuidados 

pessoais e companhia.  
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O Quadro 2 apresenta as variáveis utilizadas para caracterizar as 

redes sociais dos idosos. 

 

Quadro 2. Categorização das variáveis referentes à rede social dos idosos. 

(continua) 

Variáveis Categorização 

Nº total de integrantes da rede 

1-5 

6-8 

9-11 

12 ou mais 

Nº de integrantes em cada 

domínio (membros que residem 

no domicílio do idoso, filhos que 

não moram na mesma casa que o 

idoso e outros familiares e 

amigos) 

0 

1 

2 

3 

4 

5 ou mais  

Tipo de arranjo domiciliar 

Idoso mora sozinho 

Idoso mora somente com o cônjuge 

Idoso mora com filho(s) e sem neto(s) 

Idoso mora com filho(s) e neto(s) 

Outros arranjos domiciliares 

Sexo dos integrantes da rede 

Rede composta por homens e mulheres 

Rede composta apenas por mulheres 

Rede composta apenas por homens 

Idade dos integrantes da rede 

Mediana da idade dos integrantes da 

rede entre 0 e 14 anos 

Mediana da idade dos integrantes da 

rede entre 15 e 59 anos 

Mediana da idade dos integrantes da 

rede maior ou igual a 60 anos 

Co-residência com criança 
Não 

Sim 
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 (continuação) 

Variáveis Categorização 

Co-residência apenas com 

idosos 

Não 

Sim 

Satisfação com a relação 
Muito satisfeito 

Pouco/nada satisfeito 

Recebe apoio social 
Não 

Sim 

Oferece apoio social 
Não 

Sim 

Recebe apoio financeiro 
Não 

Sim 

Recebe apoio material 
Não 

Sim 

Recebe apoio para realização 

de tarefas fora de casa 

Não 

Sim 

Recebe apoio para realização 

de tarefas domésticas 

Não 

Sim 

Recebe cuidados pessoais 
Não 

Sim 

Recebe apoio emocional 
Não 

Sim 

Recebe companhia 
Não 

Sim 

Oferece apoio financeiro 
Não 

Sim 

Oferece apoio material 
Não 

Sim 

Oferece apoio para realização 

de tarefas fora de casa 

Não 

Sim 
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 (continuação) 

Variáveis Categorização 

Oferece apoio para realização 

de tarefas domésticas 

Não 

Sim 

Oferece cuidados pessoais 
Não 

Sim 

Oferece apoio emocional 
Não 

Sim 

Oferece companhia 
Não 

Sim 

(conclusão) 

 

Para identificação do nível de dependência do idoso foi utilizado o 

grau de dificuldade do idoso para realização de atividades básicas e 

instrumentais de vida diária. Foram consideradas as seguintes categorias: 

independente, dependência leve, dependência moderada e grande 

dependência. Para o estabelecimento dos diferentes níveis de dependência 

foi utilizada a escala hierárquica de dificuldades referidas no desempenho 

funcional com a população de idosos do Estudo SABE em 2006, construída 

pelo método de escalonamento de Guttman (NUNES, 2015).  

 No escalonamento de Guttman, entende-se que quem tem 

dificuldade em realizar uma atividade posicionada em nível inferior na 

escala e, portanto, uma atividade em que é menos frequente apresentar 

dificuldade, possivelmente não deve conseguir realizar todas as outras 

atividades posicionadas acima desta na escala, uma vez que apresentam uma 

maior frequência de dificuldade referida. Da mesma maneira, quem não 

refere dificuldade em uma atividade posicionada no alto da escala 

(atividades com maior proporção de pessoas que referiram tal dificuldade), 

possivelmente conseguirá realizar as atividades posicionadas em níveis mais 

inferiores da escala (atividades com menores proporções de pessoas que 

referiram tal dificuldade) (FERRUCCI, et al., 1998; ROSOW; BRESLAU, 

1965; SPECTOR, 1987). 
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 A escolha do método de escalonamento de Guttman para 

hierarquização das dificuldades referidas pelos idosos pode ser justificada 

pelo fato de que o declínio funcional inicia-se por tarefas mais complexas e 

progride hierarquicamente até chegar ao nível de dependência completa, 

quando o paciente necessita de ajuda nas funções mais simples (TORRES, 

2009). Entre as atividades básicas de vida diária, banhar-se, vestir-se e usar 

o banheiro são funções influenciadas pela cultura e aprendizado, portanto, 

mais complexas. Já atividades como transferência e alimentação são funções 

vegetativas simples que podem ser substituídas por rotinização, postergando 

a necessidade de ajuda (MORAES, 2012).  

 A escala construída utilizando dados das coortes A06 e B06 (n=1413), 

do Estudo SABE encontrou a seguinte ordem crescente de dificuldade: 

comer (2,9%), locomover-se (3,6%), higiene pessoal (4,6%), ir ao banheiro 

(5,8%), tomar banho (6,2%), preparar refeição (7,2%), mobilizar-se (8,8%), 

vestir (9,1%), tomar o próprio medicamento (11,3%), utilizar o telefone 

(12,4%), realizar tarefas leves (13,2%), fazer compras (17,4%), utilizar 

transporte (22,7%), administrar as próprias finanças (25,0%) e realizar 

tarefas pesadas (28,8%) (NUNES, 2015). 

Segundo esse escalonamento, uma dificuldade posicionada em 

determinado nível, implica que, com 98% de reprodutibilidade, as 

atividades acima dessa estarão também comprometidas. A probabilidade de 

erro desta escala foi de 2% (GRÁFICO 1). 
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Gráfico 1 - Escala hierárquica de dificuldades referidas no desempenho 

funcional com a população de idosos do Estudo SABE. São Paulo, 2006. 

 

Fonte: Estudo SABE, 2006. 

 

 A criação das categorias da variável “nível de dependência” foi feita 

pelo agrupamento das atividades segundo a hierarquia de dificuldade e a 

necessidade de um cuidador que o ajude. O Quadro 3 apresenta a 

categorização da variável. 

 

Quadro 3 - Categorização da variável “nível de dependência” segundo relato 

de dificuldade de realização de atividades básicas e instrumentais de vida 

diária e necessidade de um cuidador.   

(continua) 

Categorias Definição 

Independente Idoso não refere dificuldade para 

desenvolvimento de ABVDs, nem AIVDs. 

Dependência mínima Idoso refere dificuldade para realização de pelo 

menos uma das seguintes atividades (realizar 

tarefas pesadas, cuidar das finanças, utilizar 

transporte, fazer compras, realizar tarefas leves e 

utilizar telefone), e por isso necessita de ajuda 

esporádica (dias alternados).  
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(continuação) 

Categorias Definição 

Dependência moderada Idoso necessita de ajuda diária (uma ou duas 

vezes ao dia, não requerendo cuidador 

presencial em tempo integral) para realização de 

pelo menos uma das seguintes atividades (tomar 

medicamentos, vestir-se, mobilizar-se e preparar 

refeição) e não relata dificuldade para tomar 

banho, ir ao banheiro, higiene pessoal, 

locomover-se e comer. 

Grande dependência Idoso necessita de ajuda muitas vezes ao dia, 

necessitando de um cuidador presencial em 

tempo integral, para realizar pelo menos uma 

das seguintes atividades (tomar banho, ir ao 

banheiro, higiene pessoal, locomover-se e 

comer). 

 (conclusão) 

  

A variável “nível de dependência” foi utilizada como variável 

dependente na análise de regressão logística para identificação dos fatores 

relacionados à rede social que determinam a dependência. Para tanto, foi 

utilizada de forma dicotomizada: 

 

 

 Dependência: Não (independente) 

Sim (dependência mínima + dependência moderada + 

grande dependência)  

 

Optou-se por essa categorização pelo número reduzido de idosos nas 

categorias “dependência moderada” (n=31) e “grande dependência” (n=37). 

Para análise da associação entre as características estruturais e 

funcionais da rede social e óbito foram considerados os óbitos ocorridos 
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entre 2006 e 2010. A confirmação foi feita por meio dos Sistemas de 

Informações de Mortalidade do município e do Estado de São Paulo. 

  

3.4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Na análise descritiva dos dados foram estimadas distribuições de 

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

Para as variáveis categóricas, foram estimadas as proporções. As diferenças 

entre os grupos foram estimadas utilizando-se o teste do χ2 de Pearson, com 

a correção de Rao-Scott, que leva em consideração os pesos amostrais para 

estimativas com ponderações populacionais. Para as variáveis contínuas, as 

diferenças entre os grupos foram avaliadas pelo teste-t. Em todas as análises 

foi utilizado índice de significância de 5%. 

A análise da associação entre as características da rede de apoio 

social e o desenvolvimento de necessidade de cuidado foi feita por meio de 

regressão logística múltipla. Foram selecionados os idosos independentes 

em 2006 e que desenvolveram algum nível de dependência em 2010 

(dependência mínima, moderada ou grande dependência). A magnitude da 

associação foi estimada pela razão de chances (OR) simples e ajustados. O 

modelo incluindo as variáveis referentes às características estruturais e 

funcionais da rede social foi ajustado por sexo, idade, suficiência de renda, 

estado civil, escolaridade, declínio cognitivo, número de doenças, queda, 

receber apoio social, número de integrantes da rede e arranjo domiciliar 

 Para identificar as mudanças da rede social segundo a mudança na 

condição de dependência do idoso entre 2006 e 2010, foram estimadas as 

diferenças entre as características estruturais e funcionais da rede social em 

2006 e 2010 utilizando o Teste de McNemar e o Teste de Wilcoxon. A 

análise foi feita selecionando os idosos da seguinte maneira: 

1. Idosos que não alteraram o nível de dependência: mantiveram em 

2010 a mesma condição apresentada em 2006.  

2. Idosos que aumentaram o nível de dependência de 2006 para 2010: 

passaram de independência para dependência mínima, moderada ou 

grande dependência; ou passaram de dependência mínima para 
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dependência moderada ou grande dependência; ou passaram de 

dependência moderada para grande dependência. 

3. Idosos que diminuíram o nível de dependência de 2006 para 2010: 

passaram de dependência mínima para independência; ou de 

dependência moderada para independência ou dependência mínima; 

ou passaram de grande dependência para independência, 

dependência mínima ou moderada. 

 

A análise da associação entre as características da rede de apoio 

social e óbito foi feita por meio do modelo de riscos proporcionais de Cox. 

O tempo de observação utilizado para estimar as funções de sobrevida foi o 

intervalo de tempo entre a entrevista em 2006 e a entrevista de 2010 para 

aqueles que foram seguidos até o final do período. Em casos de óbito, o 

tempo de observação foi o intervalo de tempo entre a entrevista de 2006 e a 

data da morte. Para aqueles perdidos no seguimento (recusas, 

institucionalizados e não-localizados), o tempo de observação foi a metade 

do período entre a entrevista de 2006 e o período médio das entrevistas de 

2010. Utilizou-se o teste de log-rank para análise da diferença estatística 

entre as curvas de sobrevida construídas pelo método de Kaplan-Meier. 

Hazard Ratios (HR) e intervalos de 95% de confiança (IC) foram calculados 

utilizando modelo proporcional de Cox. O modelo incluindo as variáveis 

referentes às características estruturais e funcionais da rede social foi 

ajustado por sexo, idade, suficiência de renda, declínio cognitivo, número de 

doenças, queda, nível de dependência, receber apoio social e arranjo 

domiciliar.  

 Por se tratar de uma amostra complexa, em todas as análises foram 

aplicados pesos amostrais visando compensar a ausência de respostas, 

probabilidades desiguais de participação após o segundo estágio da 

amostragem e garantir a representatividade da população no município de 

São Paulo. 

 Utilizou-se o pacote estatístico Stata® versão 11.0. 

  

 



49 

 

3.5. ASPECTOS ÉTICOS 

 

O projeto para a realização da primeira rodada do estudo SABE, 

coorte A00 foi submetido e aprovado pela Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP) em 17 de junho de 1999 (parecer nº 315/99) (ANEXO 

2). A segunda rodada do projeto (coortes A06 e B06), foi submetida ao 

Comitê de Ética em Pesquisa (COEP) da Faculdade Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo, aprovada em 14 de março de 2006 (parecer nº 

83/06) (ANEXO 3).  

O projeto para realização da terceira rodada (coortes A10, B10 e C10), 

foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (COEP) da Faculdade Saúde 

Pública da Universidade de São Paulo, aprovada em 5 de março de 2010 

(protocolo de pesquisa nº 2044) (ANEXO 4).  
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4. RESULTADOS 

 

4.1. PERFIL DOS IDOSOS SEGUNDO 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS E DE SAÚDE 

 

A amostra deste estudo é composta por 1.413 idosos avaliados em 

2006. Desses idosos, 59,4% eram do sexo feminino, 57,4% eram casados, 

38,6% estudaram de quatro a sete anos, 55,1% relataram não ter renda 

suficiente para as suas necessidades e a média de idade foi de 69,6 anos 

(EP=0,6) (TABELA 1). 

 

Tabela 1 - Distribuição dos idosos (%) segundo características 

sociodemográficas e econômicas. São Paulo, 2006. (n=1413) 

Características % 

Sexo  

Homem 40,6 

Mulher 59,4 

Idade  

60 a 69 anos 58,7 

70 a 79 anos 30,1 

80 anos e mais 11,2 

Estado civil  

Casado (a) 57,4 

Divorciado (a) / separado (a) 7,6 

Viúvo (a) 30,7 

Solteiro (a) 4,3 

Escolaridade  

Analfabeto 15,7 

1 a 3 anos  26,5 

4 a 7 anos 38,6 

8 anos e mais 19,2 

Renda Suficiente  

Não 55,1 

Sim 44,9 

Fonte: Estudo SABE, 2006 

 

A maioria dos idosos (55,0%) relatou a presença de duas ou mais 

doenças crônicas simultâneas, sendo as mais prevalentes, hipertensão 
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arterial (62,7%) e doenças osteoarticulares (33,1%). Observou-se que 28,5% 

referiram queda nos 12 meses anteriores à entrevista. A presença de declínio 

cognitivo foi observada em 12,2% dos idosos e sintomas depressivos em 

14,3%. A maioria dos idosos (53,4%) era independente para seu próprio 

cuidado (TABELA 2). 

 

Tabela 2 - Distribuição dos idosos (%) segundo condições relacionadas à 

saúde. São Paulo, 2006. (n=1413) 

Características % 

Declínio cognitivo  

Não 87,8 

Sim 12,2 

Sintomas depressivos  

Não 85,7 

Sim 14,3 

Autoavaliação de saúde  

Excelente/muito boa/boa 44,71 

Regular 46,46 

Ruim/muito ruim 8,83 

Autorrelato de doenças crônicas (sim)  

Hipertensão 62,7 

Diabetes 21,1 

Doença pulmonar obstrutiva crônica 12,0 

Doença cardiovascular 22,2 

Doença cerebrovascular 8,3 

Doença osteoarticular 33,1 

Osteoporose 22,3 

Número de doenças referidas  

Nenhuma 16,9 

Uma 28,1 

Duas ou mais 55,0 

Queda nos 12 meses anteriores à entrevista  

Não  71,5 

Sim 28,5 

Nível de dependência  

Independente 53,4 

Dependência mínima 26,7 

Dependência moderada 10,5 

Grande dependência 9,4 

Fonte: Estudo SABE, 2006 
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4.2. PERFIL DOS IDOSOS SEGUNDO 

CARACTERÍSTICAS DA REDE SOCIAL 

 

Do total de idosos entrevistados, 0,45%, o que representa 4585 

idosos da população de São Paulo, não possuíam redes sociais, ou seja, não 

referiram pessoas com quem pudessem contar. Desses idosos, 78,34% eram 

mulheres e 50,83% tinham idade entre 60 e 69 anos. Nenhum desses idosos 

possuía indicação de alteração cognitiva segundo MEEM e 11,43% 

apresentavam sintomas depressivos segundo a GDS. Quanto ao nível de 

dependência, 20,07% dos idosos que não possuíam rede social eram 

dependentes (15,87% referiram dependência mínima e 4,20% grande 

dependência). 

As redes sociais dos idosos avaliados eram compostas, em média, 

por 8,15(EP=0,21) integrantes. A rede dos homens possuía em média 

8,55(EP=0,27) integrantes e a das mulheres 7,87(EP=0,22), sendo 

estatisticamente diferentes (p=0,009). Idosos com idade entre 60 e 69 anos 

tinham redes compostas em média por 8,70(EP=0,24) integrantes, enquanto 

que idosos com idade entre 70 e 79 anos tinham média de 7,65(EP=0,29) 

integrantes e os com 80 anos e mais tiveram rede significativamente menor 

(6,61 integrantes, EP=0,20: p<0,001). A média de integrantes residentes no 

mesmo domicílio que o idoso era de 2,05 (EP=0,08), enquanto a de filhos 

que não moravam com o idoso era de 2,66 (EP =0,12), e a de outros 

familiares e amigos, de 2,90 (EP=0,75).  

No que diz respeito ao apoio social recebido e oferecido, observou-

se que, em todos os tipos de apoio, o percentual de idosos que não recebiam 

ou não ofereciam era maior do que o de idosos que recebiam e ofereciam 

apoio. 

O número de integrantes da rede no domínio “outros familiares e 

amigos” era maior do que o de integrantes no domínio “filhos que não 

moram com o idoso”, que era maior que o de integrantes da rede domiciliar. 

No entanto, mesmo com o menor número de integrantes, a rede domiciliar 

se destacava na oferta de apoio aos idosos. Conforme pode ser observado no 

Gráfico 2, na rede domiciliar ocorreram trocas mais expressivas de apoio do 
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que na rede de filhos que não moravam com o idoso e de outros familiares e 

amigos. 

 

Gráfico 2 – Distribuição dos idosos (%) segundo o apoio recebido nos 

diferentes domínios da rede (residentes no domicílio, filhos que não moram 

com o idoso e outros familiares e amigos). São Paulo, 2006. (n=1413) 
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Fonte: Estudo SABE, 2006 

 

Ainda sobre o destaque da rede domiciliar na oferta de apoio, ao se 

avaliar os diferentes tipos de apoio social recebido, observa-se que o 

percentual de idosos que recebe todos os tipos de apoio foi maior na rede 

domiciliar. O tipo de apoio que a maior proporção de idosos referiu receber 

tanto dos residentes, quanto dos filhos que moram fora da casa e de outros 

familiares e amigos foi companhia. O apoio oferecido pela maior proporção 

de idosos aos filhos que não moravam na casa e aos outros familiares e 

amigos também foi companhia. Já para os residentes no domicílio, o apoio 

mais oferecido foi o material. Nenhum idoso referiu ajudar os filhos que não 

moram na casa com os cuidados pessoais e apenas 1,61% dos idosos referiu 

oferecer esse tipo de ajuda a outros familiares e amigos (TABELA 3).  
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Tabela 3 – Distribuição dos idosos (%) segundo apoio social recebido e oferecido. São Paulo, 2006. (n=1413) 

Apoio Social 

% de idosos segundo rede composta 

por residentes no domicílio 

% de idosos segundo rede composta 

por filhos que não moram na casa 

% de idosos segundo rede composta 

por outros familiares e amigos 

Recebem apoio Oferecem apoio Recebem apoio Oferecem apoio Recebem apoio Oferecem apoio 

Financeiro       

Sim 31,40 27,08 15,94 10,79 4,37 5,67 

Não 68,60 72,92 84,06 89,21 95,63 94,33 

Material       

Sim 38,47 43,44 17,32 9,58 4,64 5,47 

Não 61,53 56,56 82,68 90,42 95,36 94,53 

Tarefas fora de casa       

Sim 37,78 29,38 18,59 1,95 4,83 2,56 

Não 62,22 70,62 81,41 98,05 95,17 97,44 

Tarefas domésticas       

Sim 4,17 1,84 7,00 4,57 2,40 2,05 

Não 95,83 98,16 93,00 95,43 97,60 97,95 

Cuidados pessoais       

Sim 19,90 10,27 11,23 0,00 2,81 1,61 

Não 80,10 89,73 88,77 100,00 97,19 98,39 

Companheirismo       

Sim 45,18 39,13 26,34 14,47 15,22 15,45 

Não 54,82 60,87 73,66 85,53 84,78 84,55 

Emocional       

Sim 10,67 10,20 10,69 11,48 2,37 2,59 

Não 89,33 89,80 89,31 88,52 97,63 97,41 

Fonte: Estudo SABE, 2006 
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Quanto aos arranjos domiciliares, o mais frequentemente observado 

foi o bi-geracional (30,3%), ou seja, de idosos que residiam com filhos e 

sem netos (incluindo ou não a presença do cônjuge e de genros/noras) 

(GRÁFICO 3). 

 

 

Gráfico 3 - Distribuição dos idosos (%) segundo tipo de arranjo 

domiciliar. São Paulo, 2006. (n=1413) 
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Fonte: Estudo SABE, 2006 

 

O percentual de idosos que moravam sozinhos foi de 13,3%. Dos 

idosos que referiram apenas uma pessoa em sua rede domiciliar, 68,39% 

residiam com o cônjuge, 20,22% com filho(a) e 11,39% com outro familiar 

ou amigo. 

Sobre as características da rede composta por residentes no 

domicílio, 29,40% dos idosos residiam apenas com mulheres, 25,79% 

apenas com homens e 44,81% com homens e mulheres. A mediana da idade 

dos residentes da maior parte dos domicílios (64,96%) ficou entre 15 e 59 

anos, sendo que 17,41% residem com crianças e 25,44% apenas com outros 

idosos (TABELA 4). 
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Tabela 4 - Distribuição dos idosos (%) segundo características da rede de 

apoio domiciliar. São Paulo, 2006. (n=1413) 

Características da rede de apoio domiciliar  
% de 

idosos 

Sexo   

Rede composta por homens e mulheres 44,81 

Rede composta apenas por mulheres 29,40 

Rede composta apenas por homens 25,79 

Mediana da idade   

Mediana da idade dos integrantes da rede entre 0 e 14 anos 2,15 

Mediana da idade dos integrantes da rede entre 15 e 59 

anos 
64,96 

Mediana da idade dos integrantes da rede igual ou maior 

que 60 anos 
32,89 

Co-residência com crianças  

Não 82,59 

Sim 17,41 

Co-residência apenas com idosos  

Não 75,56 

Sim 25,44 

Satisfação com a relação  

Muito satisfeito 86,81 

Pouco/nada satisfeito 13,19 

Nº de integrantes da rede domiciliar  

0 13,32 

1 33,33 

2 22,63 

3 12,94 

4 9,69 

5 ou mais  8,09 

Fonte: Estudo SABE 2006 

 

Observou-se relação estatisticamente significativa entre satisfação 

com o contato e número de residentes no domicílio (p=0,012), sendo que a 

proporção de idosos pouco ou nada satisfeitos é maior entre os que moram 

com cinco ou mais pessoas quando comparada com a de idosos que moram 

com um número menor de pessoas (GRÁFICO 4). Também foi observada 

relação estatisticamente significativa entre satisfação com o contato e co-

residência com crianças (p=0,039), sendo que dos idosos que moravam com 
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crianças, 18,06% estão pouco ou nada satisfeitos, contra 12,16% dos que 

não moram (GRÁFICO 5) 

 

Gráfico 4 – Distribuição dos idosos (%) segundo satisfação 

com o contato e número de residentes no domicílio. São 

Paulo, 2006. (n=1413) 
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Fonte: Estudo SABE 2006 

 

 

Gráfico 5 – Distribuição dos idosos (%) segundo satisfação 

com o contato e co-residência com crianças. São Paulo, 2006. 

(n=1413) 
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Fonte: Estudo SABE 2006 

 

Companhia foi o tipo de apoio recebido de residentes no domicílio 

mais prevalente entre os idosos (45,2%), e ajuda com as tarefas domésticas 

o menos prevalente (4,2% dos idosos). O apoio oferecido mais prevalente 
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foi o material (43,4%), e o menos oferecido, a ajuda com as tarefas 

domésticas (1,8%). Comparando o apoio social recebido e oferecido, o 

percentual de idosos que referem receber apoio é maior do que o de idosos 

que referem oferecer, com exceção do apoio material (38,5% dos idosos 

recebem e 43,4% dos idosos oferecem) (GRÁFICO 6).  

 

Gráfico 6 – Distribuição dos idosos (%) segundo apoio social recebido 

e oferecido pelos residentes no domicílio. São Paulo, 2006. (n=1413)  
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Fonte: Estudo SABE 2006 

 

 

 Foi observada diferença estatisticamente significativa entre o sexo 

dos idosos e o apoio social domiciliar recebido e oferecido. A proporção de 

idosos que referiram receber apoio financeiro e material foi maior entre as 

mulheres, enquanto o percentual de idosos que recebiam apoio emocional, 

companhia e cuidados pessoais foi maior entre os homens. Já quanto ao 

apoio oferecido, o percentual de idosos que referiu oferecer apoio 

financeiro, material e para realização de tarefas fora da casa foi maior entre 

os homens, enquanto o percentual de idosos que referiu oferecer cuidados 

pessoais foi maior entre as mulheres (TABELA 5). 
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Tabela 5 – Distribuição dos idosos (%) segundo apoio recebido e oferecido 

por residentes no domicílio e sexo do idoso. São Paulo, 2006. (n=1413) 

Apoio Social 

Idosos que recebem apoio Idosos que oferecem apoio 

Feminino 

% 

Masculino 

% 
p 

Feminino 

% 

Masculino 

% 
P 

Financeiro       

Sim 34,45 26,94 0,006 16,24 42,97 0,000 

Não 65,55 73,06  83,76 57,03  

Material       

Sim 47,33 25,48 0,000 31,73 60,61 0,000 

Não 52,67 74,52  68,27 39,39  

Tarefas fora de casa      

Sim 39,92 34,63 0,098 22,91 38,86 0,000 

Não 60,08 65,37  77,09 61,14  

Tarefas domésticas      

Sim 3,89 4,59 0,493 2,44 0,96 0,052 

Não 96,11 95,41  97,56 99,04  

Cuidados pessoais      

Sim 16,93 24,26 0,005 12,23 7,40 0,005 

Não 83,07 75,74  87,77 92,60  

Companheirismo       

Sim 39,74 53,15 0,000 37,61 41,37 0,167 

Não 60,26 46,85  62,39 58,63  

Emocional       

Sim 8,09 14,45 0,000 10,23 10,15 0,961 

Não 91,91 85,55  89,77 89,85  

Fonte: Estudo SABE 2006 

 

Ao se analisar o apoio domiciliar recebido e oferecido em relação à 

co-residência com crianças também se observou associação estatisticamente 

significativa. O percentual de idosos que recebia apoio financeiro, material, 

para realização de tarefas domésticas e fora de casa e cuidados pessoais foi 

maior entre os que moravam com crianças quando comparado com os que 

não moravam. Quanto ao apoio oferecido, o percentual de idosos que 

oferecia apoio material e para realização de tarefas domésticas foi maior 

entre os que co-residiam com crianças (TABELA 6).  
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Tabela 6 – Distribuição dos idosos (%) segundo apoio domiciliar recebido e 

oferecido e co-residência com crianças. São Paulo, 2006. (n=1413) 

Apoio Social 

Idosos que recebem apoio Idosos que oferecem apoio 

Domicílios 

com 

crianças 

% 

Domicílios 

sem 

crianças 

% 

p 

Domicílios 

com 

crianças 

% 

Domicílios 

sem 

crianças 

% 

P 

Financeiro       

Sim 41,44 29,29 0,005 26,91 27,12 0,954 

Não 58,56 70,71  73,09 72,88  

Material       

Sim 49,61 36,12 0,001 52,99 41,43 0,009 

Não 50,39 63,88  47,01 58,57  

Tarefas fora de casa      

Sim 51,96 34,79 0,000 31,90 28,85 0,459 

Não 48,04 65,21  68,10 71,15  

Tarefas domésticas      

Sim 17,14 1,44 0,000 6,80 0,79 0,000 

Não 82,86 98,56  93,20 99,21  

Cuidados pessoais      

Sim 26,33 18,55 0,032 12,38 9,82 0,338 

Não 73,67 81,45  87,62 90,18  

Companheirismo       

Sim 50,86 43,98 0,171 42,77 38,37 0,267 

Não 49,14 56,02  57,23 61,63  

Emocional       

Sim 7,66 11,30 0,156 7,10 10,85 0,232 

Não 92,34 88,70  92,90 89,15  

Fonte: Estudo SABE 2006 

 

 Também foi observada diferença estatisticamente significativa entre 

a troca de apoio social de idosos que residiam apenas com outros idosos em 

comparação aos que residiam com indivíduos de outras faixas etárias. O 

percentual de idosos que residiam apenas com outros idosos e recebiam 

apoio para as tarefas domésticas foi menor do que o de idosos que residiam 

com indivíduos de outras faixas etárias. Já com relação ao apoio oferecido, 

o percentual de idosos que oferecia apoio para realização de tarefas 

domésticas e fora da casa, cuidados pessoais e companhia foi maior entre os 

que moravam apenas com outros idosos (TABELA 7).  
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Tabela 7 – Distribuição dos idosos (%) segundo apoio domiciliar recebido e 

oferecido e co-residência com idosos. São Paulo, 2006. (n=1413) 

Apoio Social 

Idosos que recebem apoio Idosos que oferecem apoio 

Apenas idosos no 

domicílio 
 

Apenas idosos no 

domicílio 
 

Não 

% 

Sim 

% 

p 

 

Não 

% 

Sim 

% 

p 

 

Financeiro       

Sim 31,91 29,92 0,599 25,92 30,51 0,145 

Não 68,09 70,08  74,08 69,49  

Material       

Sim 37,40 41,60 0,145 43,68 42,76 0,775 

Não 62,60 58,40  56,32 57,24  

Tarefas fora de casa      

Sim 38,10 36,84 0,736 25,86 39,69 0,000 

Não 61,90 63,16  74,14 60,31  

Tarefas domésticas      

Sim 5,24 1,04 0,000 2,46 0,00 0,018 

Não 94,76 98,96  97,54 100,00  

Cuidados pessoais      

Sim 19,37 21,48 0,472 7,14 19,43 0,000 

Não 80,63 78,52  92,86 80,57  

Companheirismo       

Sim 43,14 51,14 0,073 36,76 46,10 0,039 

Não 56,86 48,86  63,24 53,90  

Emocional       

Sim 10,46 11,29 0,744 9,14 13,32 0,096 

Não 89,54 88,71  90,86 86,68  

Fonte: Estudo SABE, 2006 

 

Sobre as características da rede composta por filhos que não 

moravam com o idoso, 20,04% dos idosos referiram que os integrantes eram 

apenas mulheres, 21,76% apenas homens e 58,20% homens e mulheres. 

Quanto à idade, 97,44% dos idosos tinham redes onde a mediana da idade 

ficou entre 15 e 59 anos e 90,92% dos idosos estavam muito satisfeitos com 

a relação com esses filhos. Já quanto à rede composta por outros familiares 

e amigos, 63,70% dos idosos tinham rede composta por homens e mulheres, 

78,47% redes onde a mediana da idade era de 60 anos ou mais e 82,26% 

estavam muito satisfeitos com a relação (TABELA 8). 
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Tabela 8 - Distribuição dos idosos (%) segundo características da rede de 

apoio composta por filhos que não moram com o idoso e outros familiares e 

amigos. São Paulo, 2006. (n=1413) 

Características da rede 

% de idosos 

segundo a rede 

composta por 

filhos que não 

moram na 

mesma 

residência 

% de idosos 

segundo a rede 

composta por 

outros 

familiares e 

amigos 

Sexo    

Rede composta por homens e 

mulheres 

58,20 63,70 

Rede composta apenas por mulheres 20,04 21,32 

Rede composta apenas por homens 21,76 14,98 

Mediana da idade    

Mediana da idade dos integrantes da 

rede entre 0 e 14 anos 
0,16 0,00 

Mediana da idade dos integrantes da 

rede entre 15 e 59 anos 
97,44 21,53 

Mediana da idade dos integrantes da 

rede igual ou maior que 60 anos 
2,40 78,47 

Satisfação com a relação   

Muito satisfeito 90,92 82,26 

Pouco/nada satisfeito 9,08 17,74 

Nº de integrantes   

0 15,27 12,36 

1 17,88 14,92 

2 22,21 15,18 

3 16,45 14,76 

4 10,45 13,37 

5 ou mais  17,74 29,41 

Fonte: Estudo SABE, 2006 
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4.3. PERFIL DOS IDOSOS SEGUNDO 

CARACTERÍSTICAS DA REDE DE APOIO SOCIAL E NÍVEL 

DE DEPENDÊNCIA 

 

Não foi observada diferença estatisticamente significativa entre 

número de integrantes da rede (como um todo ou por domínios) e nível de 

dependência. Observou-se, contudo, diferença no que diz respeito aos 

arranjos domiciliares. Conforme já citado, 30,3% dos idosos residiam com 

filhos, 23,9% somente com cônjuge, 20,4% com filhos e netos, 13,3% 

sozinhos e 12,1% em outros arranjos domiciliares (GRÁFICO 2). Entre os 

idosos independentes, com dependência mínima e com dependência 

moderada há predomínio de idosos que residiam com filhos (arranjos 

bigeracionais), enquanto entre os idosos com grande dependência havia 

predomínio de idosos que residiam com filhos e netos (arranjos 

trigeracionais) (p<0,05) (GRÁFICO 7). 

 

Gráfico 7 – Distribuição dos idosos (%) segundo arranjo domiciliar e nível 

de dependência. São Paulo, 2006. (n=1413) 
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Fonte: Estudo SABE, 2006 
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Quanto ao apoio domiciliar recebido e oferecido segundo o nível de 

dependência, observa-se que o percentual de idosos que recebia apoio 

material, para realização de tarefas fora de casa e cuidados pessoais era 

maior entre os idosos com grande dependência (p<0,05), enquanto o 

percentual de idosos que referia receber apoio emocional e companhia era 

maior entre os idosos independentes (p<0,05). Sobre o apoio oferecido, 

observa-se que o percentual de idosos que oferecia apoio material, cuidados 

pessoais, companhia, para realização de tarefas fora de casa e tarefas 

domiciliares era menor entre os idosos com grande dependência (p<0,05) 

(TABELA 9).  

   

Tabela 9 – Distribuição dos idosos (%) segundo apoio recebido e oferecido 

por residentes no domicílio e nível de dependência. São Paulo, 2006. 

(n=1413)                                                                                          (continua) 

Apoio Social 

Nível de dependência 

Independente 

(%) 

Dependência 

Mínima 

(%) 

Moderada 

(%) 

Grande 

(%) 
p 

Recebem apoio      

Financeiro      

Sim 34,59 28,81 28,38 24,05 0,101 

Não 65,21 71,19 71,62 75,95  

Material      

Sim 32,91 46,16 40,59 45,77 0,001 

Não 67,09 53,84 59,41 54,23  

Tarefas fora de casa       

Sim 29,80 43,31 48,79 55,11 0,000 

Não 70,20 56,69 51,21 44,89  

Tarefas domésticas      

Sim 3,00 6,61 3,89 4,19 0,103 

Não 97,00 93,39 96,11 95,81  

Cuidados pessoais       

Sim 12,50 17,47 39,63 46,94 0,000 

Não 87,50 82,53 60,37 53,06  

Companhia      

Sim 50,06 42,13 34,64 37,85 0,002 

Não 49,94 57,87 64,36 62,15  

Emocional      

Sim 11,99 11,27 6,99 5,53 0,105 

Não 88,01 88,73 93,01 94,47  
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(continuação) 

Apoio Social 

Nível de dependência 

Independente 

(%) 

Dependência 

Mínima 

(%) 

Moderada 

(%) 

Grande 

(%) 
p 

Oferecem apoio      

Financeiro      

Sim 29,65 26,33 20,51 21,98 0,110 

Não 70,35 73,67 79,49 78,02  

Material      

Sim 50,29 39,54 32,75 27,54 0,000 

Não 49,71 60,46 67,25 72,46  

Tarefas fora de casa       

Sim 36,38 25,21 18,25 13,85 0,000 

Não 63,62 74,79 81,75 86,15  

Tarefas domésticas      

Sim 1,45 3,62 0,57 0,33 0,020 

Não 98,55 96,38 99,43 99,67  

Cuidados pessoais       

Sim 8,22 16,48 8,12 6,62 0,000 

Não 91,78 83,52 91,88 93,38  

Companhia      

Sim 42,49 38,00 36,17 26,59 0,013 

Não 57,51 62,00 63,83 73,41  

Emocional      

Sim 10,99 10,44 9,44 5,88 0,478 

Não 89,01 89,56 90,56 94,12  

Fonte: Estudo SABE, 2006                                                                                     (conclusão) 

Quanto ao apoio recebido e oferecido por filhos que não moravam 

com o idoso segundo o nível de dependência, observa-se que o percentual 

de idosos que recebia apoio emocional era maior entre os idosos com 

dependência mínima, enquanto o percentual de idosos que recebia apoio 

material e para realização de tarefas fora de casa era maior entre os com 

dependência moderada e o percentual de idosos que recebia apoio para 

realização de tarefas domésticas e cuidados pessoais era maior entre os 

idosos com grande dependência (p<0,05). Sobre o apoio oferecido, o 

percentual de idosos que oferecia companhia e apoio para realização de 

tarefas fora do domicílio era maior entre os idosos independentes (p<0,05) 

(TABELA 10). 
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Tabela 10 – Distribuição dos idosos (%) segundo apoio recebido e oferecido 

por filhos que não moram na mesma casa e nível de dependência. São 

Paulo, 2006. (n=1413)                                                                                     (continua) 

Apoio Social 

Nível de dependência 

Independente 

(%) 

Dependência 

Mínima 

(%) 

Moderada 

(%) 

Grande 

(%) 
p 

Recebem apoio      

Financeiro      

Sim 13,06 18,82 20,28 19,31 0,071 

Não 86,94 81,18 79,72 80,69  

Material      

Sim 13,66 21,76 22,78 19,41 0,006 

Não 86,34 78,24 77,22 80,59  

Tarefas fora de casa       

Sim 10,46 25,86 30,85 30,45 0,000 

Não 89,54 74,14 69,15 69,55  

Tarefas domésticas      

Sim 3,70 9,62 6,57 18,82 0,000 

Não 96,30 90,38 93,43 81,18  

Cuidados pessoais       

Sim 7,01 12,90 17,98 22,92 0,000 

Não 92,99 87,10 52,02 77,08  

Companhia      

Sim 23,95 31,12 23,76 29,18 0,150 

Não 76,05 68,88 76,24 70,82  

Emocional      

Sim 11,43 12,88 7,52 3,73 0,033 

Não 88,57 87,12 92,48 96,27  

Oferecem apoio      

Financeiro      

Sim 11,88 10,22 10,65 6,39 0,356 

Não 88,12 89,78 89,35 93,61  

Material      

Sim 11,17 6,84 7,71 10,46 0,215 

Não 88,83 93,16 92,29 89,54  

Tarefas fora de casa       

Sim 3,03 1,02 0,45 0,15 0,013 

Não 96,97 98,98 99,55 99,85  

Tarefas domésticas      

Sim 4,35 5,61 3,84 3,64 0,799 

Não 95,65 94,39 96,16 96,36  

Cuidados pessoais       

Sim 0,00 0,00 0,00 0,00 -- 

Não 100,00 100,00 100,00 100,00  

Companhia      

Sim 16,29 15,63 6,30 9,90 0,047 

Não 83,71 84,37 93,70 90,10  
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(continuação) 

Apoio Social 

Nível de dependência 

Independente 

(%) 

Dependência 

Mínima 

(%) 

Moderada 

(%) 

Grande 

(%) 
p 

Emocional      

Sim 12,14 13,21 8,33 6,29 0,156 

Não 87,86 86,79 91,67 93,71  

Fonte: Estudo SABE, 2006                                                                                     (conclusão) 

 

Já com relação ao apoio recebido e oferecido por outros familiares e 

amigos, observa-se que o percentual de idosos que recebe companhia, apoio 

material, cuidados pessoais e para realização de tarefas domésticas e fora da 

casa é menor entre os idosos independentes (p<0,05). Sobre o apoio 

oferecido, o percentual de idosos que oferece apoio para realização de 

tarefas fora de casa era maior entre os idosos independentes, enquanto o 

percentual de idosos que oferece apoio emocional é maior entre os idosos 

com grande dependência (p<0,05) (TABELA 11). 

 

Tabela 11 – Distribuição dos idosos (%) segundo apoio recebido e oferecido 

por outros familiares e amigos e nível de dependência. São Paulo, 2006. 

(n=1413)                                                                                              (continua) 

Apoio Social 

Nível de dependência 

Independente 

(%) 

Dependência 

Mínima 

(%) 

Moderada 

(%) 

Grande 

 (%) 
p 

Recebem apoio      

Financeiro      

Sim 4,54 3,03 5,71 5,72 0,471 

Não 95,46 96,97 94,29 94,28  

Material      

Sim 2,72 5,29 7,83 10,21 0,004 

Não 97,28 94,71 92,17 89,79  

Tarefas fora de casa       

Sim 1,49 5,81 9,58 15,72 0,000 

Não 98,51 94,19 90,42 84,28  

Tarefas domésticas      

Sim 0,45 4,29 5,30 4,89 0,000 

Não 99,55 95,71 94,70 95,11  
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(continuação) 

Apoio Social 

Nível de dependência 

Independente 

(%) 

Dependência 

Mínima 

(%) 

Moderada 

(%) 

Grande 

 (%) 
p 

Cuidados pessoais       

Sim 1,15 4,34 3,64 7,00 0,001 

Não 98,85 95,66 96,36 93,00  

Companhia      

Sim 11,75 19,74 16,52 20,64 0,020 

Não 88,25 80,26 83,48 79,36  

Emocional      

Sim 1,71 3,39 1,79 3,93 0,217 

Não 98,29 96,61 98,21 96,07  

Oferecem apoio      

Financeiro      

Sim 6,86 5,29 4,29 1,55 0,069 

Não 93,14 94,71 95,71 98,45  

Material      

Sim 5,36 6,08 5,76 4,01 0,858 

Não 94,64 93,92 94,24 95,99  

Tarefas fora de casa       

Sim 3,83 1,48 0,85 0,40 0,036 

Não 96,17 98,52 99,15 99,60  

Tarefas domésticas      

Sim 1,19 3,46 1,65 3,35 0,090 

Não 98,81 96,54 98,35 96,65  

Cuidados pessoais       

Sim 2,35 1,34 0,00 0,00 0,252 

Não 97,65 98,66 100,00 100,00  

Companhia      

Sim 14,25 20,02 11,30 13,88 0,082 

Não 85,75 79,98 88,70 86,12  

Emocional      

Sim 1,91 3,33 0,69 6,54 0,002 

Não 98,09 96,67 99,31 93,46  

Fonte: Estudo SABE, 2006                                                                                     (conclusão) 
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4.4. ASSOCIAÇÃO ENTRE AS CARACTERÍSTICAS 

ESTRUTURAIS E FUNCIONAIS DA REDE SOCIAL E O 

DESENVOLVIMENTO DE DEPENDÊNCIA ENTRE 2006 E 

2010 

 

Em 2006, dos 1.413 idosos avaliados, 615 eram independentes, 

sendo estes selecionados para a análise das características da rede social que 

determinam o desenvolvimento de dependência (FIGURA 2). Desses 615 

idosos, 459 foram reentrevistados em 2010, 51 foram a óbito e 105 foram 

perdas de seguimento.   

 

Figura 2 – Sujeitos do estudo segundo nível de dependência. São Paulo, 

2006-2010. 

 

  

 

Foi observada diferença estatisticamente significativa entre os idosos 

acompanhados (n=459) e as perdas (recusas, mudanças para outro 
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município, institucionalizações e não localizados) ou óbitos (n=156), no que 

diz respeito ao sexo e idade. Observaram-se maiores proporções de óbitos 

entre idosos do sexo masculino e mais velhos (TABELA 12). 

 

Tabela 12 - Distribuição dos idosos (%) independentes na linha de base 

segundo status final de acompanhamento. São Paulo, 2006-2010. 

(continua) 

Características 
Linha 

de base 

(n=615) 

Seguimento 

Acompanhados 

(n=459) 

Óbito 

(n=51) 

Perdas 

(n=105) 

Sexo*     

Feminino 49,35 51,95 28,54 44,94 

Masculino 50,65 48,05 71,46 55,06 

Idade*     

60 a 69 anos 69,31 72,23 36,18 67,66 

70 a 79 anos 26,28 24,66 42,60 27,91 

80 anos e mais 4,40 3,11 21,22 4,43 

Estado civil     

Casado 64,41 63,50 64,80 68,23 

Divorciado/separado 8,18 9,01 0,00 7,29 

Viúvo 22,99 22,93 31,40 20,44 

Solteiro 4,42 4,56 3,79 4,05 

Escolaridade     

Analfabeto 7,84 8,04 2,55 8,74 

1 a 3 anos  24,07 25,15 11,07 23,77 

4 a 7 anos 42,20 40,96 66,47 39,38 

8 anos e mais 25,89 25,85 19,91 28,10 

Renda Suficiente     

Não 49,83 49,29 43,09 54,47 

Sim 50,17 50,71 56,91 45,53 

Declínio cognitivo     

Não 96,92 97,00 98,88 95,92 

Sim 3,08 3,00 1,12 4,08 

Sintomas depressivos     

Não 91,72 92,75 90,49 87,64 

Sim 8,28 7,25 9,51 12,36 

Auto avaliação de saúde 
Excelente/muito 

boa/boa 

56,04 58,82 40,90 48,97 

Regular/ 40,02 37,92 54,90 44,23 

Ruim/muito ruim 3,93 3,26 4,20 6,79 

Número de doenças     

Nenhuma 22,20 21,94 27,54 21,54 

Uma 34,72 35,58 35,16 30,78 

Duas ou mais 43,09 42,48 37,30 47,67 
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(continuação) 

Características 
Linha 

de base 

(n=615) 

Seguimento 

Acompanhados 

(n=459) 

Óbito 

(n=51) 

Perdas 

(n=105) 

Queda no último ano      

Não  79,36 79,55 82,56 77,48 

Sim 20,64 20,45 17,44 22,52 

Recebe apoio social     

Não 10,11 8,79 9,21 16,24 

Sim 89,89 91,21 90,79 83,76 

Oferece apoio social     

Não 9,92 9,04 15,48 11,88 

Sim 90,08 90,96 84,52 88,12 

Arranjo Domiciliar     

Mora sozinho 12,65 11,98 11,27 16,04 

Somente com 

cônjuge 

26,89 24.45 46,69 30,96 

Mora com filhos 32,09 34,04 19,40 27,77 

Com filhos e netos 17,08 17,76 11,81 15,90 

Outros arranjos 11,29 11,77 10,82 9,34 

Nº total de integrantes da rede     

1-5 29,12 27,05 37,00 35,57 

6-8 31,21 31,85 31,89 28,17 

9-11 21,39 21,40 15,48 23,35 

12-24 18,28 19,71 15,63 12,91 
*p≤0,005                                                                                                                (conclusão) 

Fonte: Estudo SABE, 2006-2010 

 

Dos idosos independentes em 2006, 70,51% permaneceram nessa 

condição em 2010 e 29,49% tornaram-se dependentes em algum nível 

(16,98% desenvolveram dependência mínima, 5,43% dependência 

moderada e 7,08% grande dependência). 

 Encontrou-se associação estatisticamente significativa entre o 

aumento da dependência e idade, estado civil, escolaridade, autoavaliação 

de saúde e número de doenças. Das características da rede de apoio social, 

apenas oferecer apoio apresentou significância estatística, sendo que os 

idosos que ofereceram apoio desenvolveram dependência em menor 

proporção (TABELA 13). 
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Tabela 13 - Distribuição dos idosos independentes em 2006 (%) segundo 

características na linha de base e desenvolvimento de dependência entre 

2006 e 2010. São Paulo, 2006-2010. (n=459)                                    (continua) 

Características 

Desenvolvimento de 

dependência P 
Não 

(%) 

Sim 

(%) 

Idade    

60 – 69 anos 74,07 25,93 0,000 

70 – 79 anos 63,85 36,15  

80 anos e mais 40,54 59,46  

Sexo    

Feminino 66,80 33,20 0,072 

Masculino 74,51 25,49  

Estado civil     

Casado 70,37 29,63 0,042 

Divorciado/separado 90,25 9,75  

Viúvo 62,70 37,30  

Solteiro 71,14 28,86  

Escolaridade    

Analfabeto 54,78 45,22 0,006 

1 a 3 anos  66,54 33,46  

4 a 7 anos 69,73 30,27  

8 anos e mais 81,76 18,24  

Renda Suficiente    

Não 67,58 32,42 0,162 

Sim 73,38 26,62  

Declínio cognitivo    

Não 71,01 28,99 0,243 

Sim 54,11 45,89  

Sintomas depressivos    

Não 70,52 29,48 0,686 

Sim 73,96 26,04  

Autoavaliação de saúde    

Excelente/muito boa/boa 76,28 23,72 0,003 

Regular 60,71 39,29  

Ruim/muito ruim 80,32 19,68  

Número de doenças    

Nenhuma 74,93 25,07 0,000 

Uma 79,69 20,31  

Duas ou mais 60,54 39,46  

Queda no último ano    

Não 71,80 28,20 0,267 
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  (continuação) 

Características 

Desenvolvimento de 

dependência 
P 

Não 

(%) 

Sim 

(%) 

    

Sim 65,48 34,52  

Recebe apoio social    

Não 78,62 21,38 0,236 

Sim 69,73 30,27  

Oferece apoio social    

Não 55,97 44,03 0,022 

Sim 71,95 28,05  

Arranjo Domiciliar    

Mora sozinho 73,50 26,50 0,871 

Mora somente com cônjuge 

Mora com filhos 

72,32 

71,22 

27,68 

28,78 
 

Mora com filhos e netos 67,79 32,21  

Outros arranjos 65,74 34,26  

Nº total de integrantes da rede     

1-5 75,54 24,46 0,590 

6-8 68,27 31,73  

9-11 67,97 32,03  

12 ou mais 69,98 30,02  

Fonte: Estudo SABE, 2006-2010                                                                          (conclusão) 

A Tabela 14 apresenta o modelo de regressão logística final 

mostrando a oferta de apoio social como fator protetor contra o 

desenvolvimento de dependência. Os idosos que oferecem apoio têm cerca 

de três vezes menos chance de desenvolver dependência. 

 

Tabela 14 – Modelo de regressão logística para associação entre 

características da rede de apoio social e nível de dependência. São Paulo, 

2006-2010. 

Característica 
Modelo Ajustado* 

OR(IC95%) 

Oferece apoio social  

Não 1,00 

Sim 0,32(0,14-0,71) 

*Modelo ajustado por sexo, idade, suficiência de renda, estado civil, escolaridade, declínio 

cognitivo, número de doenças, queda, receber apoio social, número de integrantes da rede e 

arranjo domiciliar. 

Fonte: Estudo SABE, 2006-2010 
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4.5. MUDANÇAS OCORRIDAS NA CONFIGURAÇÃO DAS 

REDES DE ACORDO COM AS MUDANÇAS NO PERFIL DE 

DEPENDÊNCIA DOS IDOSOS ENTRE 2006 E 2010 

 

 Dos 1413 idosos avaliados em 2006, 468 mantiveram em 2010, a 

mesma condição de dependência de 2006. Dos idosos que apresentavam 

dependência mínima, moderada ou grande dependência em 2006 (n=798), 

456 foram reentrevistados em 2010, sendo que 41,60% destes diminuíram o 

nível de dependência em relação a 2006. Já dos idosos independentes, com 

dependência mínima e moderada em 2006 (n=1201), 839 foram 

reentrevistados em 2010, sendo que 29,23% destes aumentaram o nível de 

dependência em relação a 2006.   

 A proporção de idosos que recebe e oferece todos os tipos de apoio é 

maior em 2006 do que em 2010 entre os idosos que mantiveram em 2010 o 

mesmo nível de dependência de 2006 (TABELA 15). 

 

Tabela 15 - Distribuição (%) de idosos que mantiveram a mesma condição 

de dependência durante cinco anos segundo características da rede social em 

2006 e 2010. São Paulo, 2006-2010. (n=468)                                   (continua) 

Rede de apoio Social 2006 2010 P 

Nº total de integrantes da rede - média(EP) 8,18(0,3) 8,67(0,2) 0,000 

Nº de residentes no domicílio - média(EP) 2,04(0,1) 2,88(0,1) 0,000 

Nº de filhos fora da casa - média(EP) 2,56(0,1) 2,65(0,1) 0,129 

Nº de outros familiares e amigos - média(EP) 2,98(0,1) 3,44(0,2) 0,000 

Arranjo Domiciliar    

Mora sozinho 13,09 17,72 0,000 

Mora somente com cônjuge 22,93 22,98  

Mora com filhos 35,10 30,08  

Mora com filhos e netos 17,58 19,80  

Outros arranjos 11,30 9,42  
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  (continuação) 

Rede de apoio Social 2006 2010 P 

Idosos que recebem apoio    

Financeiro    

Sim 35,62 33,32 0,107 

Não 64,38 66,68  

Material    

Sim 32,71 8,48 0,000 

Não 67,29 91,52  

Tarefas fora de casa     

Sim 32,62 24,33 0,005 

Não 67,38 75,67  

Tarefas domésticas    

Sim 34,21 27,95 0,029 

Não 65,79 72,05  

Cuidados pessoais     

Sim 18,09 8,65 0,000 

Não 81,91 91,35  

Companhia    

Sim 48,92 23,17 0,000 

Não 51,08 76,83  

Emocional    

Sim 10,62 2,30 0,000 

Não 89,38 97,70  

Idosos que oferecem apoio    

Financeiro    

Sim 29,46 23,55 0,026 

Não 70,54 76,45  

Material    

Sim 47,18 19,40 0,000 

Não 52,82 80,60  

Tarefas fora de casa     

Sim 34,48 14,20 0,000 

Não 65,52 85,80  

Tarefas domésticas    

Sim 28,17 19,24 0,001 

Não 71,83 80,76  

Cuidados pessoais     

Sim 9,41 4,60 0,006 

Não 90,59 95,40  

Companhia    

Sim 41,47 0,00 0,000 

Não 58,53 100,00  
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  (continuação) 

Rede de apoio Social 2006 2010 P 

Emocional    

Sim 10,28 3,31 0,000 

Não 89,72 96,69  

Fonte: Estudo SABE, 2006-2010                                                                           (conclusão) 

 

Em relação aos idosos que aumentaram o nível de dependência, a 

média de integrantes da rede de apoio como um todo, assim como a média 

de residentes no domicílio e de outros familiares e amigos é maior em 2010 

do que em 2006. Com relação ao apoio recebido, o percentual de idosos que 

recebem apoio financeiro, material, emocional, apoio para realização de 

tarefas domésticas e companheirismo é maior em 2006 do que em 2010, 

enquanto o percentual de idosos que recebe cuidados pessoais é maior em 

2010. Já quanto ao apoio oferecido, o percentual de idosos que oferecem 

todos os tipos de apoio é maior em 2006 (TABELA 16).  

 

 

 

Tabela 16 - Distribuição (%) de idosos que aumentaram o nível de 

dependência durante cinco anos segundo características da rede de apoio 

social em 2006 e 2010. São Paulo, 2006-2010. (n=287)                  (continua) 

Rede de apoio Social 2006 2010 P 

Nº total de integrantes da rede - 

média(EP) 
8,46(0,35) 9,11(0,31) 0,000 

Nº de residentes no domicílio - média(EP) 2,14(0,12) 3,01(0,10) 0,000 

Nº de filhos fora da casa - média(EP) 2,75(0,20) 2,90(0,22) 0,176 

Nº de outros familiares e amigos - 

média(EP) 
3,04(0,13) 3,63(0,23) 0,000 

Arranjo Domiciliar    

Mora sozinho 11,96 16,34 0,000 

Mora somente com cônjuge 21,07 22,44  

Mora com filhos 32,68 28,05  

Mora com filhos e netos 23,43 22,67  

Outros arranjos 10,86 10,51  
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  (continuação) 

Rede de apoio Social 2006 2010 P 

Idosos que recebem apoio    

Financeiro    

Sim 34,21 27,95 0,029 

Não 65,79 72,05  

Material    

Sim 43,34 16,33 0,000 

Não 56,66 83,67  

Tarefas fora de casa     

Sim 36,15 38,09 0,451 

Não 63,85 61,91  

Tarefas domésticas    

Sim 17,30 11,52 0,026 

Não 82,70 88,48  

Cuidados pessoais     

Sim 17,64 21,56 0,014 

Não 82,36 78,44  

Companhia    

Sim 46,59 15,67 0,000 

Não 53,41 84,33  

Emocional    

Sim 10,09 2,72 0,000 

Não 89,91 97,28  

Idosos que oferecem apoio    

Financeiro    

Sim 28,17 19,24 0,001 

Não 71,83 80,76  

Material    

Sim 41,51 21,88 0,000 

Não 58,49 78,12  

Tarefas fora de casa     

Sim 24,34 12,33 0,000 

Não 75,66 87,67  

Tarefas domésticas    

Sim 48,20 3,20 0,000 

Não 51,80 96,80  

Cuidados pessoais     

Sim 9,41 3,62 0,008 

Não 90,59 96,38  

Companhia    

Sim 43,67 0,00 0,000 

Não 56,33 100,00  

Emocional    

Sim 10,78 3,84 0,001 

Não 89,22 96,16  

Fonte: Estudo SABE, 2006-2010                                                                           (conclusão) 
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 Entre os idosos que diminuíram o nível de dependência no período, a 

média de integrantes que residem no domicílio e de outros familiares e 

amigos é maior em 2010 em relação a 2006. O percentual de idosos que 

recebem e oferecem apoio material, emocional, cuidados pessoais, para 

realização de tarefas domésticas, realização de tarefas fora da casa e 

companhia é maior em 2006 do que em 2010 (TABELA 17). 

 

 

Tabela 17 - Distribuição (%) de idosos que diminuíram o nível de 

dependência durante cinco anos segundo características da rede de apoio 

social em 2006 e 2010. São Paulo, 2006-2010. (n=160)                   (continua) 

Rede de apoio Social 2006 2010 P 

Nº total de integrantes da rede - média(EP) 9,05(0,38) 9,16(0,35) 0,288 

Nº de residentes no domicílio - média(EP) 2,31(0,23) 3,04(0,19) 0,000 

Nº de filhos fora da casa - média(EP) 2,73(0,21) 2,77(0,19) 0,766 

Nº de outros familiares e amigos - 

média(EP) 
3,16(0,17) 3,82(0,27) 0,009 

Arranjo Domiciliar    

Mora sozinho 12,37 19,28 0,000 

Mora somente com cônjuge 25,59 21,18  

Mora com filhos 23,99 25,66  

Mora com filhos e netos 24,46 23,01  

Outros arranjos 13,58 10,87  

Idosos que recebem apoio    

Financeiro    

Sim 24,33 34,65 0,138 

Não 75,67 65,35  

Material    

Sim 52,30 12,28 0,000 

Não 47,70 87,72  

Tarefas fora de casa     

Sim 43,76 23,24 0,000 

Não 56,24 76,76  

Tarefas domésticas    

Sim 47,18 5,14 0,000 

Não 52,82 94,86  
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  (continuação) 

Rede de apoio Social 2006 2010 P 

Cuidados pessoais     

Sim 18,80 1,86 0,000 

Não 81.20 98,14  

Companhia    

Sim 39,09 28,83 0,013 

Não 60,91 71,17  

Emocional    

Sim 11,17 2,57 0,001 

Não 88,83 97,43  

Idosos que oferecem apoio    

Financeiro    

Sim 17,30 14,52 0,369 

Não 82,70 85,48  

Material    

Sim 45,23 12,71 0,000 

Não 54,77 87,29  

Tarefas fora de casa     

Sim 34,59 7,33 0,000 

Não 65,41 92,67  

Tarefas domésticas    

Sim 62,89 2,86 0,000 

Não 37,11 97,14  

Cuidados pessoais     

Sim 18,55 6,20 0,001 

Não 81,45 93,80  

Companhia    

Sim 34,25 0,00 0,000 

Não 65,75 100,00  

Emocional    

Sim 10,16 2,84 0,004 

Não 89,84 97,16  

Fonte: Estudo SABE, 2006-2010                                                                           (conclusão) 

 

4.6. ASSOCIAÇÃO ENTRE CARACTERÍSTICAS 

ESTRUTURAIS E FUNCIONAIS DA REDE SOCIAL E ÓBITO 

 

Durante o período de 2006 a 2010 ocorreram 268 óbitos e 230 

perdas (recusas, não localizações, mudanças de domicílio e 

institucionalizações). Não foi observada diferença estatisticamente 

significativa entre as características sociodemográficas e de saúde dos 
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idosos no baseline e o status de seguimento. Quanto às características da 

rede de apoio social, o percentual de idosos que não recebia apoio social em 

2006 é maior entre os idosos que foram considerados perdas de seguimento 

(p<0,05).  

 O tempo até o óbito foi, em média, de 3,9 anos (EP=0,03). Na 

análise univariada, idade de 70 a 79 anos e 80 anos e mais, sexo masculino, 

viuvez, presença de declínio cognitivo, autoavaliação de saúde regular, ruim 

e muito ruim, presença de duas ou mais doenças, ocorrência de queda no 

último ano, presença de dependência mínima, moderada ou grande 

dependência e receber apoio social aumentam a chance de óbito, enquanto 

que maior nível de escolaridade, oferecer apoio social e possuir 12 ou mais 

integrantes na rede diminuem a chance (TABELA 18).  

 

Tabela 18 – Modelo univariado de Cox para tempo até a ocorrência de óbito 

em idosos. São Paulo, 2006-2010.                                                      (continua) 

Características 
Óbitos 

% 

Modelo não ajustado 

HR (IC95%) 

Teste de  

Log-rank 

P 

Idade    

60 – 69 years  26,14 1,00  

70 – 79 years 35,22 2,72(1,72-4,32) 0,000 

80 years or over 38,64 9,08(6,01-13,74) 0,000 

Sexo    

Feminino 52,13 1,00  

Masculino 47,87 1,52(1,19-1,94) 0,001 

Estado civil    

Casado 49,81 1,00  

Divorciado/separado 3,23 0,52(0,24-1,12) 0,097 

Viúvo 41,16 1,67(1,30-2,16) 0,000 

Solteiro 5,81 1,48(0,83-2,64) 0,179 

Escolaridade    

Analfabeto 25,85 1,00  

1 a 3 anos  20,41 0,62(0,45-0,87) 0,005 

4 a 7 anos 39,64 0,54(0,39-0,74) 0,000 

8 anos e mais 14,10 0,50(0,33-0,75) 0,001 

Renda Suficiente    

Não 55,27 1,00  

Sim 44,73 1,01(0,79-1,30) 0,895 
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   (continuação) 

Características 
Óbitos 

% 

Modelo não ajustado 

HR (IC95%) 

Teste de  

Log-rank 

p 

Declínio cognitivo    

Não 61,78 1,00  

Sim 38,22 3,79(2,96-4,86) 0,000 

Sintomas depressivos    

Não 82,77 1,00  

Sim 17,23 1,12(0,74-1,70) 0,574 

Autoavaliação de saúde    

Excelente/muito 

boa/boa 
31,69 1,00  

Regular 49,51 1,43(1,09-1,90) 0,010 

Ruim/muito ruim 18,80 2,41(1,68-3,46) 0,000 

Número de doenças    

Nenhuma 14,61 1,00  

Uma 19,15 1,01(0,65-1,58) 0,940 

Duas ou mais 66,24 1,52(1,03-2,22) 0,031 

Queda no último ano    

Não  65,20 1,00  

Sim 34,80 1,34(1,05-1,73) 0,019 

Nível de dependência    

Independente 26,67 1,00  

Dependência Mínima 25,74 1,89(1,31-2,73) 0,001 

Dependência Moderada 19,41 3,03(2,04-4,50) 0,000 

Grande Dependência 28,18 6,63(4,72-9,32) 0,000 

Recebe apoio social    

Não 5,58 1,00  

Sim 94,42 1,89(1,08-3,32) 0,025 

Oferece apoio social    

Não 28,47 1,00  

Sim 71,53 0,51(0,39-0,66) 0,000 

Nº total de integrantes da rede    

1-5 37,86 1,00  

6-8 29,24 0,88(0,66-1,18) 0,416 

9-11 19,02 0,79(0,57-1,10) 0,168 

12 ou mais 13,88 0,45(0,28-0,71) 0,001 

Fonte: Estudo SABE, 2006                                                                                    (conclusão) 

  

No modelo ajustado por características sociodemográficas e de 

saúde, oferecer apoio social e possuir redes compostas por 12 ou mais 
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integrantes diminui o risco de óbito em idosos (TABELA 19). O efeito da 

oferta de apoio social e da presença de 12 ou mais integrantes na rede do 

idoso em 5 anos de sobrevida foram testados comparando as curvas de 

sobrevida de Kaplan-Meyer. Observou-se diferença estatisticamente 

significativa entre as curvas de sobrevida pelo teste de log-rank (p<0,05) 

(GRÁFICO 8-9). 

 

Tabela 19 – Modelo de riscos proporcionais de Cox. São Paulo, 2006-2010. 

Características 
Modelo Ajustado* 

HR(IC95%) 

Oferece apoio social  

Não 1,00 

Sim 0,66(0,48-0,91) 

Nº total de integrantes da rede   

1-5 1,00 

6-8 0,94(0,69-1,29) 

9-11 0,67(0,46-0,97) 

12 e mais 0,58(0,35-0,96) 

*Modelo ajustado por sexo, idade, suficiência de renda, declínio cognitivo, número de 

doenças, queda, nível de dependência, receber apoio social e arranjo domiciliar. 

Fonte: Estudo SABE, 2006-2010 

 

Gráfico 8 – Curvas de Sobrevida de Kaplan-Meyer segundo número 

de integrantes da rede de apoio social do idoso. São Paulo, 2006-2010 

 
        Fonte: Estudo SABE, 2006-2010 

 

p=0,006 
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Gráfico 9 – Curvas de Sobrevida de Kaplan-Meyer segundo oferta de 

apoio social pelos idosos. São Paulo, 2006-2010 

 
 Fonte: Estudo SABE, 2006-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

p=0,000 
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5. DISCUSSÃO 

 

Os resultados do presente estudo mostraram que as redes sociais dos 

idosos são constituídas, principalmente, por familiares. Do mesmo modo, 

outros pesquisadores já encontraram que no Brasil, assim como na América 

Latina em geral e na Ásia, as redes de apoio dos idosos são constituídas, 

predominantemente, por membros da família (CHEN; SHORT, 2008; 

MANSON, 1992; PALLONI, 2001; SAAD, 2004).  

No presente estudo houve predomínio de arranjos domiciliares do 

tipo idoso residindo com filho, o que também foi encontrado em outras 

pesquisas sobre arranjos domiciliares de idosos no Brasil (CAMARANO; 

EL GHAOURI, 2003; DUARTE; LEBRÃO; DIAS, 2005). Os filhos são 

elementos importantes nas redes sociais, mas evidências demonstram que os 

benefícios da relação com filhos só são percebidos quando as trocas são 

satisfatórias e frequentes (BUBER; ENGELHARDT, 2008; 

FURSTENBERG, 2005; GRUNDY; READ, 2012; GRUNDY; SHELTON, 

2001; OFFER; SCHNEIDER, 2007; SILVERSTEIN; CONG; LI, 2006; 

ZUNZUNEGUI; BÉLAND; OTERO, 2001). 

O fato de as redes serem predominantemente familiares pode 

representar uma preocupação devido às mudanças na constituição das 

famílias, no sentido que elas ficam cada vez menores. A diminuição das 

taxas de fecundidade e natalidade e as mudanças nos papéis sociais 

(caracterizadas pela entrada da mulher no mercado de trabalho), foram os 

fatores que contribuíram para a diminuição do tamanho das famílias, que 

significa consequentemente, diminuição das possibilidades de oferta de 

apoio (ZENG; WANG, 2003; ZHANG, 2004). Segundo os dados do 

presente trabalho, a proporção de idosos que residiam sozinhos subiu de 

13,3% em 2006 para 17,7% em 2010, o que corrobora a tendência brasileira 

e de outros países como a China, de crescimento do número de idosos 

morando sozinhos (BRASIL, 2010; YANG; VICTOR, 2008). 

Estudos realizados na China identificaram que idosos fisica e 

financeiramente independentes preferem viver sozinhos ou com o cônjuge e 

que este fato parece contribuir para manutenção da independência na 
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realização das atividades de vida diária (HU, 2004; LI, 1998). Em 

contrapartida, outros estudos têm relatado efeitos positivos da co-residência, 

sendo que idosos que vivem sozinhos têm maior probabilidade de ficarem 

deprimidos e, consequentemente, terem pior estado de saúde mental e 

qualidade de vida (CHOU, et al., 2006; PERKINS, et al., 2013).  

Quanto ao tamanho da rede, a média de 8,15 integrantes, aqui 

encontrada, ficou abaixo da média de 12,4 integrantes encontrada em um 

estudo realizado com idosos com alterações cognitivas residentes em uma 

cidade do interior de São Paulo e de 13 integrantes encontrada em um 

estudo de base populacional realizado com idosos americanos. Um resultado 

abaixo de 8,15 integrantes foi encontrado em um estudo populacional com 

idosos australianos (média de 6,4 integrantes) (BRITO; COSTA; 

PAVARINI, 2012; MCLAUGHLIN, et al., 2012; MENDES DE LEON, et 

al., 2001). Comparar esses valores, no entanto, não seria apropriado, uma 

vez que existem diferenças importantes quanto à seleção da amostra entre os 

estudos e que o padrão de sociabilidade em uma grande metrópole, como 

São Paulo, é caracterizado por maior distanciamento entre os indivíduos 

(KAZTMAN; RIBEIRO, 2008).  

Ao analisar o número de integrantes por faixa etária, a rede de idosos 

com idade entre 60 e 69 anos é maior do que a de idosos com idade entre 70 

e 79 anos, que é maior que a rede de idosos com 80 anos e mais. De 2006 

para 2010, observou-se que houve um aumento estatisticamente 

significativo no número de integrantes da rede. No entanto, como o aumento 

do número de integrantes de 2006 para 2010 foi semelhante nas três faixas 

etárias, a rede dos mais idosos continuou sendo menor, o que está de acordo 

com as teorias sociológicas que afirmam que há uma diminuição do 

tamanho da rede ao longo da vida (BENGTSON; BURGESS; PARROTT, 

1997; CUMMING; HENRY, 1961; DOWD, 1975; HAVIGHURST, 1961).  

Considerando que esse estudo trabalhou com uma amostra 

representativa da população de São Paulo, o fato de 0,45% dos idosos referir 

não possuir integrantes em suas redes chama atenção para uma parcela de 

idosos que não tem a quem recorrer em situações de necessidade. Além 

disso, dentre esses idosos, 20% apresentam dependência, o que significa que 
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se não tiverem suas demandas atendidas pela rede formal, estarão 

completamente desassistidos. 

Outro fato que chama atenção é o de que mesmo com redes que 

possuem em média 8,15 integrantes, a maior parte dos idosos não realiza 

trocas de apoio, ou seja, a proporção de idosos que não recebem ou não 

oferecem apoio foi sempre maior do que a de idosos que recebem ou 

oferecem, como já demonstrou outro estudo (BRITO; COSTA; PAVARINI, 

2012).  

Quanto às diferenças entre as redes de homens e mulheres, observou-

se que a média de integrantes da rede dos homens é maior do que a média 

de integrantes da rede das mulheres, diferentemente do que têm sido 

relatado em outros estudos (CAETANO; SILVA; VETTORE, 2013; 

McPHERSON; SMITH-LOVIN; BRASHEARS, 2006; PASKULIN; 

VIANNA, 2007). No entanto, a forma de se avaliar o tamanho da rede 

nesses estudos é diferente. Geralmente, a frequência de contatos é 

considerada para avaliar o tamanho da rede, o que pode explicar a diferença 

em comparação aos resultados aqui apresentados. Ainda com relação às 

diferenças entre as redes de homens e mulheres, os resultados desse estudo 

corroboram o fato de que existe diferença de gênero nas relações de ajuda. 

Enquanto as mulheres recebem mais apoio material e financeiro, os homens 

recebem mais apoio emocional, companhia e cuidados pessoais, 

demonstrando que os homens ainda assumem o papel de provedores 

enquanto as mulheres assumem papéis relacionados ao cuidado do lar e 

manutenção da integridade familiar (SWEETING, et al., 2014).  

Entre os idosos que residem apenas com outros idosos, observou-se 

que oferecer apoio é mais frequente do que receber, o que pode estar 

relacionado ao fato de que muitos idosos em nosso meio também são 

cuidadores (BRITO, et al., 2013; RODRIGUES; WATANABE; DERNTL, 2006).   

Já entre os que residem com crianças, observou-se que a proporção 

de idosos que recebem apoio é maior do que a de idosos que não residem. 

No entanto, esses idosos ofertam mais apoio material e para realização de 

tarefas domésticas do que os idosos que não residem com crianças. Isso 

pode ser analisado à luz da Teoria da Troca, uma vez que, segundo essa 
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teoria, a manutenção dos relacionamentos depende da maneira como as 

trocas são lucrativas para ambas as partes. Segundo os resultados de um 

estudo desenvolvido no Brasil que utilizou dados da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD), existem dois aspectos importantes na 

determinação da necessidade de co-residência por parte dos idosos: sua 

condição de saúde e autonomia e sua renda quando não possuem capacidade 

laboral (CAMARANO; EL GHAOURI, 2003). No presente estudo, os 

idosos podem ter passado a residir com crianças devido à sua condição de 

saúde, uma vez que houve um aumento na proporção de idosos residindo 

com filhos e netos entre os idosos que aumentaram o seu nível de 

dependência. Outros autores já encontraram resultados que indicam que 

idosos com problemas de saúde são mais propensos a viver em co-

residência por precisarem de mais ajuda (CRIMMINS; INGEGNERI, 1990; 

LOGAN; WARD; SPITZE, 1992; LONGINO, et al., 1991; SPEARE; 

AVERY; LAWTON, 1991). Assim, na expectativa de retribuir o apoio que 

recebe da família (abrigo e cuidado devido à sua condição de dependência), 

os idosos oferecem apoio material e ajuda com as tarefas domésticas.  

O fato de os idosos que residem com crianças receberem mais apoio 

deve ser analisado com cautela, pois os resultados também demostraram que 

a proporção de idosos pouco ou nada satisfeitos com a relação é maior entre 

os que residem com crianças. Talvez isso se deva ao fato de que a co-

residência com crianças favoreça as trocas não balanceadas, pois, como 

demostrado em outros estudos, a tendência é de que os filhos dispensem 

mais cuidado aos seus filhos do que aos seus pais (AQUILINO, 1999; 

GIARRUSSO; FENG; BENGSTON, 2004; FINGERMAN, et al., 2011; 

FINGERMAN; SECHRIST; BIRDITT, 2013; SHAPIRO, 2004). Desse 

modo, mesmo referindo receber apoio, os idosos podem perceber que há um 

deslocamento das trocas a favor das crianças, o que os tornaria menos 

satisfeitos (CHEN; LIU, 2012). 

O mesmo se aplica aos idosos que residem com mais de cinco 

pessoas. O fato de estarem menos satisfeitos pode estar relacionado ao fato 

de que domicílios mais numerosos podem desfavorecer trocas balanceadas. 

No entanto, observou-se que possuir redes compostas por nove ou mais 
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integrantes aumentou a sobrevida de idosos. Residir com muitas pessoas 

pode aumentar a possiblidade de estabelecimento de relações de tensão 

devido à proximidade dos seus integrantes, o que tem repercussão negativa.  

Como as redes são compostas, também, por outros familiares e amigos, as 

redes mais numerosas podem aumentar as possibilidades de troca, sem que 

necessariamente aumente a tensão entre seus membros, uma vez que a 

proximidade entre os integrantes é menor e os vínculos com amigos não 

obedecem a obrigatoriedade que vínculos familiares tendem a obedecer. 

Outros estudos já haviam demonstrado que redes maiores são 

benéficas por representarem maior possibilidade de trocas de apoio 

(SEEMAN, et al., 1993; YOUM, et al., 2014). 

Quanto às trocas de apoio, a proporção de idosos que recebiam e 

ofereciam apoio diminuiu em 2010 em comparação a 2006. A diminuição 

do apoio recebido é ainda mais importante quando este fato é observado 

entre os idosos que aumentaram o nível de dependência no período. 

Observou-se, entre esses idosos, que houve um aumento na proporção dos 

que recebiam ajuda para realização de tarefas domésticas e cuidados 

pessoais, mas o percentual de idosos que recebia apoio financeiro, material, 

emocional e companhia diminuiu. Receber ajuda com cuidados pessoais e 

atividades domésticas é fundamental, mas segundo Fingerman, Sechrist e 

Birditt (2013), o apoio emocional pode funcionar como motivação para a 

integração social, além de ser fundamental para o bem-estar físico e 

psicológico. Desse modo, além da ajuda prática, receber apoio emocional 

pode ser garantia de maior satisfação, o que, consequentemente, leva a 

sentimentos de bem-estar que podem afetar positivamente a saúde dos 

idosos.  

Outro ponto importante é que, entre os idosos dependentes, houve 

diferença entre o apoio recebido de residentes no domicílio do idoso e filhos 

que não moram na casa e o apoio recebido de outros familiares e amigos. 

Residentes no domicílio do idoso e filhos que não moram na casa ofereciam 

mais apoio material, para realização de tarefas domésticas, fora de casa e 

cuidados pessoais, enquanto outros familiares e amigos ofereciam mais 

companhia. Felton e Berry (1992) relataram que os idosos se sentem melhor 
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quando as suas necessidades práticas (ajuda com tarefas domésticas e 

cuidados pessoais) são atendidas por meio de relações familiares e suas 

necessidades emocionais, por meio de relações de amizade. Segundo esses 

autores, o tipo de relação com o idoso não deve ser analisado no sentido de 

apontar qual renderia mais beneficios e, sim, no sentido de que o papel dos 

amigos e familiares pode ser melhor observado quando as relações são 

complementares (WORTMAN; LEHMAN, 1985). 

Considerando-se que a rede dos idosos avaliados é 

predominantemente familiar e que a troca de apoio com outros familiares e 

amigos é pequena, estimular o relacionamento com esses últimos pode 

potencializar os efeitos positivos da rede. O efeito benéfico da relação com 

amigos se deve ao fato de que eles geralmente estão mais disponíveis em 

situações de problemas. Além disso, amigos tendem a ter os mesmos 

interesses, compartilhar experiências, encontrar-se voluntariamente e 

desenvolver atividades sociais prazerosas, diferentemente do que ocorre nas 

relações de parentesco, que são frequentemente focadas na dependência 

pessoal e oneradas pelos papéis, expectativas e limites impostos pelas 

relações familiares (ADAMS; BLIESZNER; DE VRIES, 2000; BARKER, 

2002; DE VRIES; JOHNSON, 2002; PINQUART; SÖRENSEN, 2000). 

Ainda sobre a comparação das características da rede social em 2006 

e 2010, as alterações ocorridas segundo a mudança na condição de 

dependência do idoso têm especial importância, uma vez que eles vivem o 

último estágio do ciclo de vida e, nessa fase, a diminuição de oferta de apoio 

pelos integrantes da rede pode potencializar os efeitos negativos da ausência 

de apoio social na saúde dos mesmos. 

A troca de apoio financeiro e material também chama a atenção, 

principalmente na rede composta por residentes no domicílio, onde o 

percentual de idosos que oferecem apoio material é maior do que o de 

idosos que recebem. Pautando-se no que postula a Teoria da Troca, a oferta 

de apoio material funcionaria como moeda de troca. O idoso poderia 

negociar um local para morar em troca de sua contribuição material ou 

trocar seu lugar na residência pela aceitação ou aprovação 

(GUILLERMARD; LENOIR, 1974). Segundo esses autores, idosos com 
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maior patrimônio econômico têm mais chance de estabelecer 

relacionamentos de solidariedade na família, ao passo que idosos com baixa 

condição econômica podem sentir a relação desbalanceada, no sentido de 

que são dependentes financeiramente. O fato de os idosos oferecerem mais 

apoio material aos demais residentes do seu domicílio do que receberem, 

corrobora os achados de outros estudos que demonstram que os idosos 

brasileiros são importante fonte de recursos para suas famílias 

(CAMARANO, 2002; SOUSA; SILVER; GRIEP, 2010). 

Das características estruturais e funcionais da rede social que foram 

associadas ao desenvolvimento de dependência, oferecer apoio social foi a 

única variável relacionada às redes que permaneceu no modelo ajustado por 

sexo, idade, percepção de suficiência de renda, estado civil, escolaridade, 

declínio cognitivo, número de doenças, ocorrência de queda nos 12 meses 

anteriores à entrevista, número de integrantes da rede, receber apoio e 

arranjo domiciliar. Estudos anteriores já demonstraram a relação entre redes 

sociais e funcionalidade. A insatisfação com o apoio social recebido, baixa 

participação social, pouca diversidade nos relacionamentos e a percepção de 

receber pouco apoio social foram fatores de risco para o desenvolvimento de 

incapacidade (AVLUND; VASS; HENDRIKSEN, 2003; AVLUND, et al., 

2004; D’ORSI; XAVIER; RAMOS, 2011; GILES, et al., 2004; JAMES, et 

al., 2011; MCLAUGHLIN, et al., 2012; MENDES DE LEON, et al., 1999; 

TORRES, et al., 2014; UNGER, et al., 1999; ZUNZUNEGUI, et al., 2005).  

No que diz respeito ao impacto na mortalidade, assim como em 

outros estudos, foi observada associação entre as redes sociais e óbito 

(HOLT-LUNSTAD; SMITH; LAYTON, 2010; LUND, et al., 2000; 

McLAUGHLIN et al., 2011). O risco de óbito entre idosos foi menor entre 

os que oferecem apoio e que possuem redes compostas por nove ou mais 

integrantes, independentemente de sexo, idade, percepção de suficiência de 

renda, declínio cognitivo, número de doenças, ocorrência de queda nos 12 

meses anteriores à entrevista, nível de dependência, arranjo domiciliar e 

receber apoio.  

Deve-se ressaltar que pesquisas com enfoque no papel do apoio 

oferecido por idosos são escassas na literatura. Os estudos citados 
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anteriormente, tanto os que mostraram o impacto das redes na 

funcionalidade, quanto os que mostraram o impacto no óbito não 

trabalharam o apoio social recebido e oferecido separadamente. O que se 

sabe sobre a oferta de apoio é que ela é importante para garantir a 

reciprocidade nas relações, o que tem sido associado a melhores níveis de 

saúde física e mental. A ausência de reciprocidade nas relações pode 

provocar sentimentos de dependência, endividamento e inferioridade que 

levam a reações de estresse e afetam negativamente a saúde dos indivíduos, 

sendo este talvez o fator que aumente o risco de óbito (CHANDOLA; 

MARMOT; SIEGRIST, 2007; SIEGRIST, 2005; VAANANEN, et al., 

2005). 

Além disso, ainda considerando a Teoria da Troca, seria do interesse 

dos indivíduos, ao longo da vida, assumirem tanto o papel de provedores, 

quanto o de receptores de apoio, como parte de seu processo de interação 

social (DOWD, 1975). Assim, o idoso faz parte de um elenco de pessoas 

cujo papel não é somente receber, mas também prover ajuda para os outros, 

sendo que o apoio oferecido parece ser tão importante quanto o recebido 

segundo os resultados desse estudo. 

Os pontos fortes desse estudo estão no fato de ser um estudo de 

coorte, conduzido com uma amostra representativa da população de idosos 

da cidade de São Paulo (uma das grandes metrópoles do mundo), além do 

fato de ser pioneiro na América Latina por estudar a sobrevida de idosos 

relacionada à rede social. A primeira limitação é que o número de idosos 

que referiu receber apoio foi maior entre as perdas de seguimento, o que 

pode explicar o fato de que receber apoio social não esteve associado à 

sobrevida dos idosos. A segunda, diz respeito à operacionalização das 

variáveis referentes à rede social, que foi feita de maneira a considerar as 

características predominantes na rede de cada idoso. Feita desse modo, uma 

rede composta por dez pessoas, por exemplo, onde a satisfação com a 

relação com nove delas foi considerada muito satisfatória, foi classificada 

como satisfatória. A insatisfação com apenas um contato, dos dez referidos, 

não foi considerada, sendo que essa insatisfação poderia se sobrepor a 
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satisfação com os nove demais. Além disso, qualquer comparação entre os 

resultados deve ser feita com cautela, uma vez que existe grande diferença 

na forma como o apoio social foi medido nos diversos estudos encontrados 

na literatura.  
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6. CONCLUSÃO  

 

 As redes sociais dos idosos possuem, em média, 8,15 integrantes e 

são constituídas predominantemente por familiares com idade entre 15 e 59 

anos. A maior parte dos idosos referiu estar satisfeita com a relação com os 

integrantes da rede, mesmo não ocorrendo troca de apoio com a maioria 

deles. O tipo de apoio que a maior proporção de idosos referiu receber tanto 

dos residentes, quanto dos filhos que moram fora da casa e de outros 

familiares e amigos foi companheirismo. O apoio oferecido pela maior 

proporção de idosos aos filhos que não moram na casa e aos outros 

familiares e amigos também foi companheirismo. Já para os residentes no 

domicílio, o apoio mais oferecido foi o material. 

Quanto às características da rede segundo o nível de dependência 

dos idosos, tanto na rede formada por residentes no domicílio quanto na 

formada por filhos que moram fora da casa, observou-se que os idosos mais 

dependentes recebem mais apoio material, para realização de tarefas 

domésticas, fora de casa e cuidados pessoais, enquanto os idosos 

independentes recebem mais apoio emocional e companheirismo. Já na rede 

composta por outros familiares e amigos, além dos tipos de apoio citados 

anteriormente, os idosos mais dependentes recebem e oferecem mais 

companhia. Os idosos que diminuíram o nível de dependência de 2006 para 

2010 e que mantiveram a mesma condição de 2006 em 2010 recebiam e 

ofereciam mais apoio em 2006. Já entre os que aumentaram o nível de 

dependência, em 2010 passaram a receber mais cuidado pessoal e apoio 

para realização de tarefas domésticas. 

Oferecer apoio social foi fator protetor contra o desenvolvimento de 

dependência e, além disso, possuir redes compostas por nove ou mais 

integrantes aumentou a sobrevida dos idosos.  

Assim, considerando os efeitos positivos na saúde dos idosos, e que 

a maior parte dos idosos não recebe ou não oferece apoio, o fortalecimento 

das redes na velhice deve ser implementado como uma possibilidade de 

desenvolver valores de solidariedade e fraternidade. Os profissionais de 

saúde devem estimular a formação de redes sociais onde o idoso possa, 



97 

 

efetivamente, trocar apoio. Além de favorecer relações que possam 

satisfazer as necessidades dos idosos em situação de dependência, 

intermediar relações onde o idoso possa, também, oferecer apoio, pode 

proteger o idoso da dependência e do óbito precoce. Mais do que utilizar a 

família para o estabelecimento dessas redes, ressalta-se aqui, a importância 

do vínculo de amizade, uma vez que poucos idosos referiram trocar apoio 

com amigos, e que as trocas com amigos são importantes para consolidar o 

efeito benéfico das redes na saúde do indivíduo.  

A confiança no cuidado informal, oferecido principalmente pelas 

redes domiciliares, pode não ser a melhor opção para lidar com a demanda 

de cuidado crescente que acompanha o envelhecimento da população 

brasileira. Abordagens políticas são necessárias para apoiar as famílias e 

oferecer diferentes modalidades de assistência, especialmente aos idosos 

dependentes.  
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ANEXOS 

 

Anexo I – CD com os questionários utilizados para coleta de dados em 2000, 2006 

e 2010. 
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Anexo II - Aprovação do Comitê de Ética do Estudo SABE 2000  
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Anexo III – Aprovação do Comitê de Ética do Estudo SABE 2006 
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Anexo IV – Aprovação do Comitê de Ética do Estudo SABE 2010 

 

 

 


