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RESUMO

SANTOS, Jéssica Dellalibera dos. Participação social e propósito de vida na
velhice: associações com variáveis sociodemográficas, de saúde e mobilidade.
2019. 79 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola de Artes, Ciências e
Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Versão corrigida.
Introdução: Paradoxalmente, a literatura gerontológica utiliza indicadores de
participação social como parâmetros de avaliação de uma boa velhice ao mesmo
tempo em que apresenta tendências de afastamento social como normativos.
Compreender os fatores que se associam à

manutenção da participação pode

lançar luz sobre esse aparente paradoxo. A manifestação de propósito de vida na
velhice tem sido sugerida como uma das variáveis explicativas da manutenção em
participação social, porém pouco testada empiricamente. Objetivo: Descrever
indicadores de participação social entre idosos comunitários. Testar se há
associações diretas e indiretas com as variáveis sexo, idade, escolaridade, número
de doenças e mobilidade mediadas por propósito de vida. Método: Estudo realizado
a partir de dados de 109 idosos (média= 78,48 [+4,30] anos; 63,3 % feminino)
participantes do estudo de seguimento FIBRA (Fragilidade em Idosos Brasileiros) em
Ermelino Matarazzo. Características sociodemográficas e econômicas, preservação
de mobilidade, saúde, respostas à Escala de Propósito de Vida e ao Inventário de
participação em atividades sociais foram selecionados do banco de dados. Foi
utilizada a estratégia de Análise de Equações Estruturais (Path Analysis) para testar
o modelo explicativo da participação social, com destaque para a variável, propósito
de vida como mediadora dessas relações. Resultados: Houve maior manutenção
em atividades sociais com interação face-a-face e associações diretas entre
escolaridade, mobilidade e propósito de vida e participação social e indireta entre
idade e participação social, mediada por propósito de vida. Conclusão: Os dados
sugerem uma realocação da frequência em atividades sociais na velhice, sem que
isso represente desengajamento social. Embora alterações de mobilidade e baixa
escolaridade

relacionem-se

com

menor

participação,

propósito

de

vida

potencialmente amplia as possibilidades de manutenção das atividades sociais
mesmo com o avanço da idade.

Palavras-chave: Participação social. Metas. Idosos. Qualidade de vida.

ABSTRACT

SANTOS, Jéssica Dellalibera dos. Social participation and life purpose in old
age: associations with sociodemographic variables, health and mobility. 2019. 79 f.
Dissertation (Master of Science) –School of Arts, Sciences and Humanities,
University of São Paulo, São Paulo, 2019. Corrected version.

Introduction:. Paradoxically, the gerontological literature uses indicators of social
participation as parameters of evaluation of a good old age while it presents
tendencies of social withdrawal as normative. Understanding the factors associated
with maintaining participation can shed light on this apparent paradox. The
manifestation of life purpose in old age has been suggested as one of the
explanatory variables of maintenance in social participation, but little empirically
tested. Objective: To describe indicators of social participation among community
elders. To test whether there are direct and indirect associations with the variables
sex, age, schooling, number of diseases and mobility mediated by purpose of life.
Method: Data from 109 elderly (mean = 78.48 [+4.30] years, 63.3% female) were
enrolled in the follow-up FIBRA (Fragility in Brazilian Elderly) study in Ermelino
Matarazzo. Socio-demographic and economic characteristics, mobility preservation,
health, Life Purpose Scale responses and Social participation participation were
selected from the database. The analysis of Path Analysis was used to test the
explanatory model of social participation, with emphasis on the variable life purpose
as a mediator of these relationships. Results: There was greater maintenance in
social activities with face-to-face interaction and direct associations between
schooling, mobility and life purpose, and social and indirect participation between age
and social participation, mediated by life purpose. Conclusion: The data suggest a
reallocation of the frequency in social activities in old age, without this representing
social disengagement. Although mobility changes and low schooling are associated
with less participation, life purpose potentially broadens the possibilities of
maintaining social activities even with advancing age.

Keywords: Social participation. Goals. Seniors. Quality of life.
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1

INTRODUÇÃO
Muitos são os parâmetros pelos quais leigos e pesquisadores avaliam e

definem o que seja envelhecer bem. Dentre eles, os níveis de participação,
envolvimento, interação e engajamento com a sociedade figuram como indicativos
de uma vida em pleno funcionamento na velhice, assim como manifestações de
bem-estar individual e de agência sobre o ambiente.
Em Gerontologia, participação social, além de compor os principais
paradigmas de envelhecimento bem-sucedido, ativo, saudável e produtivo, constituise em um campo de investigação complexo e distinto ao longo de toda a vida. As
manifestações de mudança ou estabilidade nos indicadores de participação social
trazem efeitos sobre diversos domínios da qualidade de vida (BALTES; SMITH,
2006; PINTO; NERI, 2016; SU et. al., 2017).
A maior parte dos estudos empíricos realizados com idosos residentes na
comunidade também reafirmam os benefícios da participação social na velhice e
suas associações com menor risco de mortalidade, declínio cognitivo, depressão,
sintomas de solidão, menor institucionalização e maior qualidade de vida (BHAT;
SHAH; RIZVI, 2017; CURVERS et. al., 2017; GALENKAMP; DEEG, 2016; HAJEK
et. al., 2017; HEATHER; GEORGIOU; WESTBROOK, 2016; LAI; BAI; GUO, 2017 ;
LEE et al., 2017; SUGARHOOD; SUMMERFIELD, 2016). Mesmo entre idosos
institucionalizados, aqueles que manifestam níveis elevados de participação social
apresentaram melhor qualidade de vida e melhores desfechos em saúde (CESETTI;
VESCOVELLI; RUINI, 2017).
Entretanto, o exame de dados de estudos longitudinais aponta para uma
tendência normativa de declínio em participação social na velhice, principalmente em
suas fases mais avançadas (PINTO; NERI, 2016).

Interpretações apressadas e

descuidadas de tais evidências, muitas vezes, conduzem à concepção de velhice
como um tempo de desengajamento e afastamento da vida social, com prejuízos
para a possibilidade de vivê-la de forma positiva, satisfatória ou adaptativa.
Oferecer explicações claras e cientificamente embasadas à temática da
participação social na velhice é função da Gerontologia. As evidências tendem a
estar dispersas em produções científicas advindas de diversos campos do saber,
especialmente, na Psicologia, Sociologia e campos aplicados como nos estudos em
ciências da reabilitação. O posicionamento gerontológico diante das evidências
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requer um constante exame crítico dessas contribuições na tentativa de apresentar,
de forma coesa e interdisciplinar, um escopo de conhecimento que responda aos
questionamentos a respeito do fenômeno da participação social na velhice e dos
efeitos do envelhecimento sobre este.
A presente dissertação de Mestrado elege o tema da participação social na
velhice, dando destaque à manutenção das atividades sociais. O número e o tipo de
atividades são indicadores de níveis hierárquicos de envolvimento em situações com
diferentes potenciais para trocas sociais e diferentes exigências em termos de
recursos e capacidades físico-funcionais (COHEN-MANSFIELD; PERACH, 2015;
LEVASSEUR; RICHARD; GAUBIN, 2010). Fazer e receber visitas em casa, ir à
igreja, frequentar um clube, exercer atividades de voluntariado ou participar de
movimentos de militância política são atividades sociais que expressam a presença
variada de recursos econômicos, físicos, de saúde e motivacionais e o
gerenciamento desses recursos pelos indivíduos. Espelham, também, as atitudes de
uma sociedade na oferta de oportunidades e exercício de papeis aos seus membros
à medida em que envelhecem.
Na presente dissertação, dados de um estudo empírico com informações
coletadas junto a idosos brasileiros residentes na comunidade foram utilizados para
identificar a manutenção de participação social em atividades sociais, assim como os
fatores sociodemográficos, econômicos, de saúde e psicológicos associados à maior
participação.

Em especial, testou-se um modelo teórico-empírico explicativo da

participação social na velhice, dando destaque à investigação do potencial da
variável psicológica representada pelo construto de PV como mediadora/moderadora
das relações entre idade, sexo, condições de saúde e participação social na velhice.
O modelo submetido ao teste estatístico foi planejado a partir da revisão da literatura
teórica e das evidências de pesquisa gerontológica que ora se apresentam a seguir.
Almejou-se, assim, contribuir com a literatura de pesquisa gerontológica
brasileira ao fornecer dados e reflexões teóricas sobre uma temática que tem
implicações para a compreensão do envelhecimento em nosso contexto e
desdobramentos para as práticas clínicas e para as políticas públicas.
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1.1 PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA LITERATURA GERONTOLÓGICA

Tradicionalmente, a temática da participação social na velhice tem sido
interpretada à luz de quatro influentes teorias clássicas em Gerontologia que, ao
longo dos últimos cinquenta anos, apresentaram diferentes explicações e
posicionamentos sobre as alterações nos indicadores de interação, trocas e
envolvimento

social

dos

idosos.

Porém,

considerando

a

dinâmica

do

desenvolvimento científico e as transformações socioculturais em relação à velhice,
a literatura gerontológica atual aponta algumas limitações, potencialidades ou
mesmo, a busca por descartar ou refutar algumas das premissas de tais teorias
(JIVRAJ; NAZROO; BARNES, 2016; WALSH; SCHARF; KEATING, 2017).
A Teoria do Desengajamento Social proposta por Cummings e Henry (1961),
por exemplo, tem sido frequentemente criticada pelos estudiosos, uma vez que
defende que o desengajamento mútuo entre os idosos e a sociedade é um processo
esperado, universal e adaptativo. Tais premissas contrapõem-se à denominada
Teoria da Atividade de Havighrust e Albrecht (1953) cuja defesa era a manutenção
de altos níveis de atividade, como indicadora e estratégia para envelhecer bem.
Mesmo contraditórias, as críticas às essas duas teorias estão relacionadas,
principalmente, ao seu padrão de normatividade e de homogeneidade nas trajetórias
de participação social na velhice, com implicações para as ações em saúde,
assistência e reabilitação de idosos por meio da prescrição de afastamento ou de
níveis altos e indiscriminados de atividade.
Por volta dos anos 1990, a Teoria da Continuidade (desenvolvida por Robert
Atchley e colaboradores) ofereceu uma perspectiva mais ponderada a partir dos
dados de estudos longitudinais, explicando os níveis de participação social dos
idosos, como um fenômeno de continuidade dos níveis de envolvimento manifestos
em fases anteriores da vida. Seus desdobramentos práticos refletem-se em
prescrições comportamentais de manutenção dos níveis de envolvimento e
funcionamento individuais semelhantes aos manifestos na meia-idade (ATCHLEY,
1989).
Entretanto, o avançar das pesquisas e a influência do paradigma life span em
Psicologia do Envelhecimento, fizeram com que as interpretações baseadas na
Teoria da Seletividade Socioemocional proposta por Laura Carstensen

e
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colaboradores (2018, 2017, 2006) se sobressaíssem em relação às demais teorias e
dominasse a maior parte das publicações a partir dos anos 2000.
Embora não seja uma teoria específica sobre participação social, a Teoria da
Seletividade Socioemocional (CARSTENSEN et al., 2017), defende que alterações
de natureza motivacional e adaptativa associadas ao processo de envelhecimento,
são explicativas dos níveis de participação social de idosos. Com o envelhecimento,
tais alterações se refletem em um estreitamento no número de parceiros sociais e
uma alteração qualitativa nos tipos relações sociais estabelecidos na velhice. Esse
estreitamento da vida social na velhice seria fruto da atuação de processos
psicológicos autogerenciados de seleção de parceiros por critérios de gratificação
socioemocional, visando otimização das funções das mesmas e compensação das
perdas sociais frequentes na velhice. O estreitamento nos horizontes de tempo
futuro ou no tempo que o indivíduo percebe que ainda tem por viver, mais do que a
velhice ou o envelhecimento em si, acionaria tais mecanismos psicológicos
adaptativos
Atualmente, uma compreensão mais complexa e interdisciplinar em
Gerontologia considera que os movimentos de engajamento ou desengajamento
social, de manutenção ou mesmo de restrição em alguns tipos de atividades sociais,
são processos dinâmicos entre os indivíduos e as estruturas sociais (ambos
importantes ao longo de toda a vida) (BALTES, 1987). É preciso identificar nesses
movimentos seu caráter adaptativo, em termos de bem-estar e qualidade de vida
manifestos, assim como de preservação do senso de autonomia e de agência do
indivíduo sobre o ambiente (BALTES; BALTES, 1990). É importante identificar,
também, se a manutenção ou restrição em atividades é fruto de condições
ambientais (físicas, sociais ou culturais) desfavoráveis e/ou excludentes ou de
processos de livre escolha e de oferta de oportunidades para o alcance de metas de
vida significativas (RYFF, 1989).
Em revisão sistemática de estudos longitudinais sobre participação social na
velhice, publicados nos anos de 2001 a 2016, Pinto e Neri (2017) ofereceram um
painel das evidências de pesquisa, assim como dos principais aportes teóricos
utilizados para a discussão desses dados pelos pesquisadores. A maior parte da
pesquisa sobre a temática revela trajetórias de declínio ou restrição em participação
em atividades sociais, principalmente entre idosos mais velhos, com limitações
físicas, doenças e déficits sensoriais e entre idosos residentes em contextos de
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baixa escolaridade e pobreza. As quatro teorias clássicas, anteriormente descritas,
foram as mais utilizadas como fontes de interpretação dos dados, com destaque
para as Teorias da Continuidade e da Seletividade Socioemocional.
Segundo a revisão das autoras brasileiras, é possível que as trajetórias de
declínio não sejam simplesmente uma tendência normativa, mas, também,
subprodutos de vieses metodológicos e culturais. Por exemplo, devido ao fato de
haver significativa heterogeneidade nestes estudos, há uma proporção discriminada
de homens e mulheres (com predomínio de representação por mulheres) e medidas
de envolvimento em atividades sociais que não espelham a participação social em
idades avançadas. Destacaram, também, a influência de aspectos socioculturais e
econômicos, já que a maioria dos estudos foram desenvolvidos nos Estados Unidos
e Alemanha, implicando maior ou menor participação, dependendo do local. Como
exemplo, reconhece-se uma tradição cultural de envolvimento em atividades de
voluntariado e assistência social nos países norte-americanos, sendo menos
evidentes em países da América Latina. A maioria dos estudos associou níveis de
participação social com a faixa etária, havendo diminuição acentuada após os 75
anos, especialmente em atividades mais extenuantes fisicamente, tais como: fazer
atividades na comunidade e participação em atividades políticas.
A maior parte dos estudos da revisão de Pinto e Neri (2017) também
tenderam a revelar os benefícios da manutenção em participação de idosos em
atividades sociais, principalmente para a saúde, funcionalidade e cognição. Algumas
peculiaridades associadas aos benefícios, consideram aspectos do contexto das
atividades, tais como oportunidades de crescimento pessoal e cumprimento de
tarefas desenvolvimentais, como o exercício de geratividade e da busca de
sentido/propósito de vida.
Estudos de revisão da literatura, como os de Pinto e Neri (2017), trazem à
tona, também, a necessidade de se especificar e operacionalizar participação social
na velhice de forma mais clara, uma vez que concepções inter-relacionadas tais
como, de manutenção de relações sociais, suporte social, envolvimento em
atividades, voluntariado ou mesmo de capacidade funcional para atividades de vida
diária, se sobrepõem tornando difícil responder sobre quais as implicações dos
processos de envelhecimento sobre a participação social.
No auxílio ao exame mais refinado do fenômeno, Levasseur, Richard e
Gauvin (2010) realizaram um mapeamento das definições de participação social que
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vigoram na literatura gerontológica, resultando em uma definição mais abrangente e
consensual do termo “participação social”. Centrais à definição estão os conceitos de
envolvimento, de atividade e de interação. Assim, propuseram participação social
como o envolvimento dos indivíduos em atividades que oferecem interação com os
outros.
Na mesma publicação, e com base nos indicadores presentes na literatura e
nas medidas de participação social, ofereceram uma taxonomia para classificação
das atividades sociais em níveis diferenciados. A taxonomia obedece uma lógica
hierárquica segundo o grau de envolvimento e possibilidade de trocas em diferentes
graus com a sociedade mais ampla. Nesse sentido, os tipos de atividades sociais
diferenciam-se num continuum que parte daquelas exercidas das relações mais
próximas e com potencial de interação com menor número de pessoas, passando
por atividades que envolvem mais pessoas, grupos e instituições até participação
social com potencial para alcançar e gerar trocas com efeitos sociais mais
ampliados.
Segundo Levasseur, Richard e Gauvin (2010) os dois primeiros níveis
referem-se às atividades sociais proximais e são realizadas em interação simbólica
ou em paralelo com os outros. Enquanto o primeiro nível diz respeito às atividades
diárias em que se objetiva a preparação para conectar-se com os outros indivíduos,
tais como tomar banho, se alimentar, vestir-se e manter-se informado a partir de
meios como rádio e televisão, o segundo inclui atividades em paralelo sem contato
com os outros, apesar de estarem presentes no ambiente, por exemplo, quando o
indivíduo caminha pelo bairro.
No nível três estão compreendidas as atividades sociais intermediárias,
atividades estas havendo o contato com outras pessoas, mas não realizando uma
tarefa específica com elas, como fazer compras, por exemplo. A partir do próximo
nível, estão inclusas atividades que intencionalmente objetivam atingir metas em
comum, como é o caso de atividades esportivas e a participação em atividades
religiosas.
Por fim, foram classificadas como atividades sociais distais o voluntariado e
quaisquer outras em que o indivíduo contribua efetivamente com o benefício da
sociedade, em caráter mais abrangente, como é o caso de participar de partidos ou
movimentos de militância política ou mesmo de associações de bairro.
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Em suma, os autores propuseram a distinção das atividades sociais
realizadas em paralelo, em interação ou em benefício e dispêndio do capital social.
Este entendimento auxilia a gerontologia na consideração da heterogeneidade da
participação social de idosos, pois esta pode ser interpretada a partir dos níveis
diferenciados, segundo os tipos de atividade em que está envolvido e não apenas
em relação à frequência em atividades sociais específicas.
A lógica de uma taxonomia de atividades sociais auxilia a organização e
interpretação dos dados sobre a temática da participação social derivados de
diferentes inventários e escalas baseadas em listas de atividades sociais ou de
desempenho funcional no mundo social (PINTO; NERI, 2017). A organização das
atividades em níveis pressupõe e colabora na demonstração da dinâmica de
movimentos de engajamento, desengajamento e reengajamento como processos
simultâneos entre os níveis de participação.
A maior parte dos estudos ainda se dedica à compreensão da participação
social na velhice, a partir de indicadores de frequência a uma determinada atividade
social específica, tais como: voluntariado, atividades religiosas ou participação
cívica,

não

se

simultaneamente

debruçando
(LEVASSEUR;

sobre

explicações

RICHARD;

de

GAUVIN,

atividades
2010).

Os

exercidas
estudos

longitudinais específicos sobre atividades religiosas, por exemplo, não revelaram
tendência ao declínio em participação (HIKICHI et al., 2017; LEVASSEUR et al.,
2017; RYFF, 1982; SERRAT, 2017; ZAINAB; NAZ, 2017).
Além das atividades sociais que podem ser realizadas em preparação ao
contato pessoal ou à ele propriamente dito, há certos tipos de atividades que são
utilizadas recursos tecnológicos, como é o caso do uso do computador. De acordo
com Doll, Machado e Cachioni (2016) as tecnologias podem representar melhor
qualidade no envelhecimento, uma vez que podem oferecer acesso tanto à
informações sobre os acontecimentos cotidianos quanto se comunicar com outras
pessoas sem sair de casa, havendo preferência e prioridade do uso para o
estabelecimento de contatos sociais, facilitando o dia-a-dia dos idosos saudáveis
quanto compensar limitações físicas de idosos com pouca mobilidade (KHOSRAVI;
WIEWIORA, 2016; SIMS; ANDREW; REED, 2017).
Além dos benefícios de âmbito social, diminuindo a solidão, a utilização do
computador pode beneficiar a cognição dos idosos e melhorar seu bem-estar.
Apesar dos aspectos positivos, os idosos que utilizam tecnologias ainda estão em
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menor número, uma vez que durante o curso de vida não utilizavam este tipo de
recurso e ainda não se acostumaram com o manejo dos equipamentos e sua
funcionalidade (WILSON, 2018).
A partir deste panorama é possível constatar que o desengajamento social na
velhice se restrinja a certos tipos de atividades e não a outros. E, ainda, que haja
manutenção ou aumento em atividades específicas. Sendo assim, a participação
social e seus níveis podem ser otimizados a partir de intervenções (LEVASSEUR et.
al. 2018). Por exemplo, no Brasil, Cachioni e Palma (2016) identificaram o advento
das Universidades Abertas à Terceira Idade como incentivo à participação social de
idosos, pela promoção da educação permanente, da autonomia e trocas
intergeracionais e como oportunidade de atribuírem um novo significado às suas
vidas.
A respeito da promoção de atividades sociais para idosos, Tomomitsu et al.
(2014) verificaram que as atividades sociais não só trazem efeitos para os mesmos,
mas contribuem para suscitar em seu próprio meio social atitudes mais positivas em
relação à velhice. Ou seja, fatores internos, sociais, ambientais e político-estruturais
são influências importantes cujas particularidades e interferências particulares e em
conjunto são reconhecidas pela literatura (CORNEWELL; CAGNEY, 2017; DIAS et
al., 2014; LI, LOO, 2017; OLIVEIRA et al., 2015; WINTERTON, 2016).
Mesmo na ausência de teorias consolidadas e complexas, outra tendência da
literatura gerontológica sobre as relações entre participação social e envelhecimento,
diz respeito à busca dos fatores associados/responsáveis pelas alterações ou
manutenção do envolvimento em atividades sociais na velhice. Possivelmente, tal
influência sobre a pesquisa foi estimulada pela disseminação do conceito
“Envelhecimento Ativo”, proposto pela Organização Mundial de Saúde em 2003
(OMS, 2005). Este é um conceito de natureza política que incentiva as sociedades,
governos e políticas públicas a otimizarem as oportunidades de participação,
segurança, saúde e educação ao longo de toda a vida, como estratégia de
promoção da qualidade de vida diante do envelhecimento das populações. Ou seja,
houve o reconhecimento explícito de que envelhecer bem não é fruto apenas de
variáveis, condições ou escolhas individuais, mas que o contexto socioestrutural e
econômico, as dinâmicas e atitudes socioculturais estão fortemente envolvidas.
Diferenças de renda e escolaridade, por exemplo, podem determinar os tipos e
níveis de atividades que os idosos realizam, havendo maior participação social
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aqueles que tem maior escolaridade e maior renda (BURTON et al., 2017; LIN, 2017;
WALSH, SCHARF, KEATING, 2017).
Comprometimentos de saúde também podem afetar em maior ou menor grau
a participação social de idosos, como é o caso de doenças, sintomas e sinais
específicos como a esclerose múltipla (KWIATKOWSKI, 2014), função renal
reduzida (BOWLING et al. , 2014), acidente vascular cerebral (WOODMAN, 2014),
lesão medular, disfunção intestinal e a incontinência esfincteriana (CRAIG, 2015). A
incontinência urinária, por exemplo, além de limitar a mobilidade e participação
social, pode levar ao isolamento social do indivíduo (MELO; FALSARELLA; NERI,
2014).
A presença ou ausência de mobilidade pode ser considerada um importante
indicador de saúde, uma vez que pode prejudicar a autonomia dos idosos,
principalmente no que diz respeito às atividades diárias que realizam (SANTOS et al.
2017). Um dos critérios de alteração em mobilidade é indicado pela lentidão na
velocidade da marcha, podendo ser utilizada para detectar agravos de maneira
preventiva e auxiliar no tratamento de condições físicas que possam incapacitar os
idosos de participarem socialmente (FRIED et al. 2001, 2004; HOGAN, 2018).
A mobilidade pode ser entendida como a possibilidade de se deslocar
utilizando funções do próprio corpo bem como da acessibilidade do ambiente,
estando intimamente relacionada com a independência. A capacidade que cada
indivíduo tem para se locomover é influenciada por condições de idade, econômicas
e sociais, podendo interferir em sua qualidade de vida (WRIGHT, 2001). Pode ser
avaliada utilizando testes de desempenho físico, tais como a velocidade da marcha
e postura (FERREIRA et al., 2016).
Com relação às atividades avançadas de vida diária, a preservação da
mobilidade pode facilitar o envolvimento do idoso em atividades sociais, uma vez
que as condições do ambiente podem colaborar com a maior participação dos
idosos (RANTAKOKKO et al., 2016). Portanto, a mobilidade é fundamental para a
execução de atividades de maneira independente, por ser responsável pelo
deslocamento do indivíduo (MELO; FALSARELLA; NERI, 2014).
Em publicação de 2015, Levasseur et al. (2015)

buscaram identificar os

fatores que se associavam com a mobilidade, participação social e, por
consequência, impactos na saúde. Foram consultadas nove bases de dados de
diversos campos de pesquisa e, a partir de 51 palavras-chave, encontraram 50
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artigos, que foram organizados conforme as diretrizes de Classificação Internacional
de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). A maioria dos artigos encontrados
referia-se a estudos transversais norte-americanos que encontraram associações
entre participação social, mobilidade e proximidade de recursos provenientes do
bairro, tais como: segurança e oferta de transporte público. Além disso, recursos
como ter um carro e apoio social também foram associados.
Corroborando com estes resultados, Zeitler e Buys (2014) verificaram que,
além do uso de transporte público ou particular implicar na realização de atividades
fora do ambiente doméstico, o fato de o idoso dirigir, torna-o mais independente com
relação aos demais, já que tem a possibilidade de transportar objetos pesados e
compras de supermercado, além de oferecer ajuda a outras pessoas que não são
habilitadas e/ou como uma alternativa quando os meios de transporte público são
menos acessíveis. Desta forma, é notável que outros fatores possam servir como
facilitadores ou limitadores de mobilidade para além da capacidade funcional.
O conceito da mobilidade do Espaço de Vida tem sido utilizado para
estabelecer os tipos de intervenções mais eficazes, que consiste na extensão
territorial que o idoso se move no dia-a-dia, e considera a distância, a frequência e
verifica a necessidade de auxílio para percorrer este espaço (LO et al., 2014;
MACKEY et al., 2014). Rantakokko et al. (2016) acompanharam 848 idosos com
idades entre 75 e 90 anos durante dois anos, avaliando sua qualidade de vida de
acordo com a avaliação realizada pela Organização Mundial de Saúde e um
instrumento que avalia o Espaço de Vida, indicando melhor mobilidade as
pontuações mais altas que variam de 0 a 120 pontos. Além destes instrumentos,
utilizaram o Mini-exame do estado mental, que é um teste de rastreio cognitivo. Para
os idosos que perderam pontuação no escore de espaço de vida, foi verificado que a
qualidade de vida diminuía significativamente, havendo relação entre estas
variáveis. Desta forma, práticas de caráter preventivo são necessárias para que os
idosos mantenham a mobilidade e a participação em atividades fora do ambiente
doméstico com mais frequência.
A partir dos estudos, entende-se que a saúde, mobilidade e participação
social estão relacionadas e, ainda, que os fatores que comprometem uma ou mais
destas variáveis podem ser modificáveis, a partir de comportamentos do próprio
indivíduo e de políticas públicas das cidades no âmbito social e ambiental, refletindo
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diretamente no desenvolvimento de uma velhice com qualidade (CLARES et al.,
2014).
Por fim, no panorama desta breve revisão, destacam-se os estudos
interessados em explicar a manutenção de participação em atividades sociais,
mesmo na presença de condições sociais adversas ou da presença de doenças e
incapacidades. Em Gerontologia, variáveis de natureza subjetiva e indicadores
motivacionais tem sido as chaves para a compreensão do que se convencionou
denominar de “paradoxo do envelhecimento” (CARSTENSEN; ISAACOWITZ;
CHARLES, 1999; LAWTON et al.,1992; LAWTON, 1983;). Essa denominação tende
a ser utilizada diante de fenômenos que, à primeira vista, parecem paradoxais, como
manter o bem-estar na velhice mesmo diante de condições adversas que podem
associar-se a esse processo e que pode se aplicar à manutenção de participação
social.
Depressão, ansiedade, satisfação com a vida, satisfação com o ambiente,
atitudes positivas em relação a velhice são alguns exemplos de variáveis de
natureza subjetiva que os estudos sobre a participação social têm encontrado
associação para a variação de tipos e níveis de atividades que os idosos realizam
(MELO; FALSARELLA; NERI, 2014; RABELO; NERI, 2014; TOMOMITSU;
PERRACINI; NERI, 2014).
A manutenção de um senso de propósito de vida na velhice tem se destacado
como uma variável interveniente entre o envelhecimento e desfechos positivos em
saúde, bem-estar e qualidade de vida. Refere-se a um construto psicológico que,
em linhas gerais, se refere à necessidade de encontrar um sentido para a própria
existência, a partir do alcance de objetivos e metas de curto, médio e longo prazo,
que podem representar uma fonte motivacional, mesmo na presença de alterações
normativas ou patológicas do envelhecimento (RYFF, 1989).
Dado ao aumento no interesse em investigar esta variável e seu potencial
explicativo de fenômenos comportamentais, funcionais e de saúde na velhice,
apresenta-se, um breve histórico de sua inserção nos estudos gerontológicos e
achados que sustentam as possíveis relações entre propósito de vida e participação
social.
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1.2 PROPÓSITO DE VIDA E POSSÍVEIS RELAÇÕES COM PARTICIPAÇÃO
SOCIAL NA VELHICE

A importância do Propósito de Vida (PV) como uma variável integral à
existência, funcionamento e bem-estar humanos tem sido verificada ao longo dos
séculos por filósofos, teólogos, leigos e cientistas. Porém, um referencial importante
sobre o tema para o saber científico atual, são as contribuições datadas de meados
a final do século XX advindas das proposições de Viktor Frankl (1999, 1991, 1989).
O neurologista e psiquiatra austríaco foi o primeiro, no âmbito de estudo e aplicação
em psicoterapia, a propor, explorar e estimular, no contexto dos tratamentos
psicológicos, o conceito de sentido ou PV. Dada sua experiência pessoal como
sobrevivente dos campos de concentração nazista e sua constatação das realidades
clínicas relacionadas a sintomas de vazio, tédio e falta de propósito, ele propôs a
Logoterapia como técnica psicoterápica, a fim de estimular as pessoas a
encontrarem significado de suas próprias vidas.
Véras e Rocha (2014) realizaram um mapeamento de publicações sobre
Logoterapia no Brasil entre os anos de 1983 a 2012, e identificaram 51 artigos
científicos publicados, em que o tema mais abordado foi sentido e PV,
demonstrando o maior interesse dos brasileiros no assunto, principalmente nos
últimos anos. Este aumento de interesse também foi identificado por Bastos e Rosal
(2017) e a partir desta necessidade da busca pelo sentido de vida, o autor propõe
uma educação baseada neste caminho, pautado pela teoria de Frankl, em que
quanto mais útil o ser humano se torna para outrem, doando seu tempo em
atividades voluntárias, por exemplo, mais obtém êxito em preencher sua vida de
sentido e da capacidade de se perceber com propósitos altruístas. Já Ramos e
Rocha (2018) identificaram que os estudiosos que se debruçam a analisar a
sociedade vigente, a consideram sem sentido existencial devido ao imediatismo das
sensações, fazendo com que as pessoas não encontrem um propósito maior em sua
existência e, por sua vez, não se envolvendo no cotidiano que vivencia. Esses
estudos, entretanto, não fazem distinções específicas a respeito das manifestações
de propósito entre idosos ou relativas ao processo de envelhecimento.
Viktor Frankl usava os termos PV e sentido de vida de forma intercambiável,
mas seus sucessores procuraram distingui-los e investigá-los em outros campos da
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Psicologia e demais ciências. Moran (2014) definiu PV como fonte de autorregulação
para o investimento e motivação de grandes esforços ao longo de toda a vida. O
autor o conceituou a partir de três dimensões: intenção, engajamento e raciocínio
pró-social, contribuindo com a ideia de que quando o indivíduo desenvolve um
propósito claro na vida, pode antecipar como as suas metas podem afetar os outros.
Bronk (2017) distingue o propósito como a presença de objetivos de vida
estabelecidos e o significado como a faceta existencial que gera motivação para o
alcance de objetivos. Damon, Menon e Bronk (2003) entendem que estes termos
são hierárquicos, do ponto de vista que não existe propósito na vida sem antes um
significado.
Apesar dos pesquisadores terem algumas considerações diversificadas sobre
a definição de PV, é consenso de que seu conceito é uma construção multifacetada
e compartilham a presença de três componentes comuns: compromisso, objetivo e
significado pessoal. Aspectos como a cultura e a sociedade podem interferir na
avaliação do PV (BRONK; BAUMSTEIGER, 2017). Além da Logoterapia proposta
por Viktor Frankl que tem caráter filosófico existencial, outros estudiosos
investigaram a temática PV, como o psicólogo Jung (1933), em uma perspectiva
clínica, Eric Eriksson (1982, 1959) e Berenice Neugarten (1973) que partiram da
premissa de desenvolvimento ao longo de toda a vida.
Do ponto de vista desenvolvimental, o senso de PV manifesta-se de forma
distinta nas diversas idades, sendo um componente essencial, durante toda a vida,
para a manutenção de bem-estar e do alcance de metas (DAMON, 2008). De
acordo com Erikson (1982), no período da adolescência geralmente começa a busca
por finalidade e, possivelmente este seja um dos motivos pelo qual o PV foi
estudado com maior ênfase inicialmente apenas com jovens e adultos (HILL et al.,
2018; 2016).
Adultos de meia-idade relatam PV mais elevado do que adultos mais velhos.
Se observarmos o modelo epigenético do ciclo vital de Eric Erikson, encontraremos
no ano de 1963, o conceito de geratividade que têm a função de auxiliar o indivíduo
a sentir-se vivo e encontrar satisfação na velhice, havendo a possibilidade de
aumentar o engajamento do idoso, por exemplo, na possibilidade de poder ensinar
algo para as próximas gerações, seja na família ou na comunidade. Este
envolvimento é necessário para enfrentar o fim da vida e afastar a estagnação
(ERIKSON, 1998). Pela geratividade, portanto, é possível garantir a própria
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imortalidade, deixando um legado, seja este biológico ou cultural (NERI, 2001).
Desta forma, os adultos da meia-idade podem conferir maior senso de propósito
uma vez que esta etapa de vida está associada a preocupações com a geratividade.
Compreender PV na velhice é interessante e desafiador uma vez que há
questões próprias presentes na vida dos idosos no que dizem respeito às perdas,
tais como viuvez, aposentadoria/perda do trabalho, limitações físicas e cognitivas,
por exemplo, que fazem com que as experiências vividas pelo indivíduo nos
contextos sociais influenciem nos aspectos emocionais e, consequentemente, no
bem-estar

psicológico

(NERI;

RESENDE,

2009;

RABELO;

NERI,

2006).

Investigações estas que podem nos dar pistas porque os idosos podem ter menor
pontuação em medidas de PV em relação aos mais jovens.
Ribeiro, Yassuda e Neri (2018) consideraram que os idosos mais jovens
tendem a apresentar maior PV porque, possivelmente, têm melhores condições de
saúde e maior tempo de vida com relação aos idosos com idade mais avançada e
acreditam que ainda podem definir e concretizar metas para a vida que ainda lhe
resta, que cada vez mais tem sido mais longeva.
Pode-se considerar que em Gerontologia, os estudos sobre PV se
consolidaram inicialmente de uma forma indireta. PV é uma das dimensões do
construto de Bem-estar psicológico tal como proposto por Carol Ryff em 1989 e que
foi tomado nos estudos gerontológicos como um indicador psicológico de
ajustamento ou adaptação aos desafios do envelhecimento (CACHIONI et al., 2017;
NERI; BATISTONI; RIBEIRO, 2016). Posteriormente, o domínio do PV mostrou-se
central à compreensão do mesmo bem como associado a outras medidas
importantes em Gerontologia. .
Os estudos sobre bem-estar psicológico se iniciaram na década de 60, nas
pesquisas sobre saúde mental e felicidade, mas, o maior destaque se deu na
década de 1980 a partir das pesquisas da psicóloga americana Carol Ryff que
elaborou um construto de bem-estar psicológico, sendo entendido pela busca de
crescimento pessoal (e não busca de prazer como motivação central da existência),
de autorrealização, de constante aperfeiçoamento para manter o crescimento e o
desenvolvimento em relação aos desafios da vida. Reúne o cumprimento de
expectativas sociais e emocionais, considerando seus atributos físicos, cognitivos e
afetivos, idade e gênero (RYFF,1989). A partir desta compreensão, Ryff (2014)
destaca o caráter eudaimônico do bem-estar psicológico, entendido pela perspectiva
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de sentir-se envolvido com a busca de excelência pessoal. Para a autora, a
eudaimonia não representa apenas o atingir de um bem maior ou estado final, como
por exemplo, a felicidade, mas o processo de desenvolvimento enquanto construção
do potencial pessoal até conquistar o objetivo final. Desta forma, almeja alcançar o
melhor que existe no interior de cada pessoa fazendo com que as atividades diárias
e experiências de vida tenham sentido.
Carol Ryff propôs um modelo teórico composto por seis dimensões para
explicar o bem-estar psicológico que são: a autonomia, auto aceitação, crescimento
pessoal, relações positivas com os outros, domínio sobre o ambiente e PV
(RYFF,1989). De acordo com Ryff e Keyes (1995) estas seis dimensões com o
passar do tempo podem modificar a maneira como a pessoa vive bem como a
própria personalidade. Basicamente, a dimensão PV significa ter um senso de
direção e objetivos na vida, e metas significativas (RYFF; SINGER, 2008; RYFF;
KEYES, 1995).
No final da década de 1980, a autora destacou o PV como um dos principais
domínios do bem-estar psicológico, pois significa que a vida tem sentido de direção,
tem um propósito, é significativa e que há a possibilidade do estabelecimento de
metas de curto, médio e longo prazo que podem ser alcançadas. Ela considera que,
as pessoas que têm maior PV possuem crenças que levam a objetivos e objetivos
para viver. Foi verificado que quando se tem um PV elevado e estável, a longo
prazo há condições de se participar de atividades prossociais e ter um estilo de vida
mais saudável. Além disso, o PV está relacionado a ter uma visão mais positiva
sobre a vida e é sinônimo da percepção de felicidade, autoestima, motivação e
crescimento pessoal (KEYES; RYFF, 1998).
Com relação à saúde, a dialética filosófica de Platão “corpo são, mente sã”,
prevalece nas pesquisas científicas atuais. Um alto nível de PV tem sido associado a
um menor número de doenças e à maior longevidade. De caráter preditor, no estudo
longitudinal de Ryff, Radler e Friedman (2015), que examinou a população dos EUA
(n=1054) ao longo de 9 anos com idades variando entre 34 a 84 anos, o PV previu
um alto nível de colesterol HDL e baixos níveis de triglicérides. Este é apenas um
dos estudos atuais que evidenciam o papel desta variável psicológica com relação à
benefícios para a saúde física. Os pesquisadores ressaltaram a importância de
replicar este estudo em outros países, para que possam analisar outros contextos
socioculturais, bem como as práticas de alimentação, que varia dependendo da
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cultura. Porém, apesar destas limitações, trata-se de um estudo de relevância para
os estudos.
Diversos trabalhos longitudinais têm sido conduzidos sobre a temática do PV
e têm demonstrado destaque desta variável na moderação de menor risco de
doenças, tais como acidente vascular cerebral (COHEN; BAVISHI; ROZANSKI,
2016), enfarte do miocárdio, Alzheimer e mortalidade. (HILL; TURIANO, 2014;
RYFF, 2017). A partir das pesquisas atuais, Ryff (2018) aponta os amplos benefícios
do PV em relação à melhor saúde física, mental, implicando em benefícios em
diferentes áreas do corpo e da mente. No estudo de Sutin, Stephan e Terracciano
(2018) que envolveu mais de 10 mil participantes, foram testados o PV e outros 4
aspectos do funcionamento psicológico positivo (otimismo, satisfação com a vida,
domínio e afeto positivo) como preditores de incidência de demência durante 6 a 8
anos, e tiveram como resultado apenas o PV associado com 30% de menor risco de
incidência de demência, demonstrando mais uma vez seu potencial promotor de
melhor saúde. Também encontraram relação entre maior nível de PV e melhor
cognição.
Além disso, o PV se relaciona com a promoção de comportamentos
preventivos de saúde (KIM; STRECHER; RYFF, 2014; RYFF et al.,2018), como é o
caso da solicitação de testes de colesterol, colonoscopia, maior propensão de
mulheres realizarem mamografia e papanicolau e, também, comprovaram a
incidência de menos noites de internação hospitalar em indivíduos com maior índice
de PV, acompanhando pacientes durante 6 anos, houve 17% menor incidência. Esta
dimensão do bem-estar modera estes comportamentos preventivos mesmo em
relação à fatores psicológicos negativos, como é o caso da depressão e da
ansiedade, ou seja, mesmo em indivíduos que têm estes comprometimentos,
mantêm o alto nível de PV para realizarem exames de saúde (KIM; STRECHER;
RYFF, 2014).
Ainda no que diz respeito à saúde, também foi verificado que o PV pode servir
como preditor para que adultos se envolvam em comportamentos de saúde, como é
o caso da atividade física em indivíduos anteriormente inativos. Estudos estão sendo
desenvolvidos para verificar se a longo prazo o PV pode manter indivíduos ativos por
meio da atividade física (HOOKER; MASTERS, 2018).
Assim, a gerontologia passa a utilizar de forma crescente o PV como variável
relevante na explicação dos níveis de saúde e bem-estar na velhice em seus
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aspectos cognitivos, físicos e emocionais (FOGELMAN; CANLI, 2015; GARCIA et al.
, 2017; HILL et al., 2016; HILL, 2016; LI et al., 2016; MUSICH, 2017; WINDSOR et
al., 2015; WINDSOR; CURTIS; LUSZCZ, 2015).
Na literatura, também, há estudos que relacionam maior escolaridade com
maior PV. Os adultos com níveis educacionais mais elevados tendem a reportar
maior PV em comparação com aqueles com menor escolaridade (RYFF et al.,
2018). Porém, a crítica de Summer (2017) se dá pela maioria destes estudos usar
predominantemente amostras de estudantes acadêmicos, o que seria tendencioso.
O grande avanço encontrado foi o de utilizar adultos com nenhuma experiência
acadêmica e constatar que não há diferença nos níveis de educação em relação à
maior ou menor PV, ou seja, de que o PV ocorre independentemente do nível de
educação diferenciando-se, apenas as experiências de vida que variam de indivíduo
para indivíduo (YUEN, 2015).
Os estudos sobre as associações entre

PV e participação social

especificamente tendem, ainda, a serem menos numerosos ou muito específicos
buscando relações, por exemplo, entre PV e níveis de atividade física (CARLOZZI,
2016; JU,2017; KANG, 2017; KIM; KAWACHI; KUBZANSKY 2017; MUSICH et al.,
2017) ou com atividades de voluntariado (SALT; CROFFORD; SEGERSTROM,
2017).
Nas últimas décadas Ryff e Keys verificaram que, à longo prazo, o PV mais
elevado e estável pode garantir um estilo de vida mais saudável, além de estimular a
participação em atividades pró-sociais (KEYES; RYFF, 1998; RYFF et al. 2018).
Nesses, o PV se revela uma variável associada e importante na explicação desses
fenômenos. Encontra-se também estudos em que os indicadores de participação
social de maneira preditora explicam o PV, embora os autores destaquem a
possibilidade de que essas relações sejam bidirecionais ou mutuamente influentes
(SANO; KYOUGOKU, 2016, 2017; TOMIOKA et. al., 2017; XI et al., 2016).
Atualmente, as intervenções focadas em aumentar o senso de PV têm
demonstrado que é uma variável modificável e passível de obter resultados que
promovem o bem-estar e fortalecer as relações sociais, as tornando maiores e mais
significativas. Constatando estes achados, estudos sobre a solidão indicam que
além de prejudicar aspectos de saúde física, viver de maneira isolada da sociedade
compromete o bem-estar psicológico (COURTIN; KNAPP, 2017; GARDINER;
GELDENHUYS; GOTT, 2018).
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Em idosos, promover o PV pode significar compensar as perdas normativas
da velhice (mudanças físicas e efeitos psicossociais do envelhecimento, por
exemplo) e estimular para alternativas que alcancem os objetivos e metas de cada
indivíduo (YUEN et al.,2018). Há pesquisas que demonstraram que o alto PV é
consequência das relações sociais pois, quando o indivíduo se sente desconectado,
perde o propósito (CHAN; MICHALAK; YBARRA, 2018; DUNBAR, 2018).
Os achados das pesquisas dos últimos cinco anos mantêm consistência,
corroborando com o que têm sido verificado há mais de duas décadas no que diz
respeito às variáveis idade, saúde, escolaridade e mobilidade, por exemplo.
Em revisão sistemática de Irving, Davis e Collier (2017) sobre PV em adultos
mais velhos (com idade entre 55 anos ou mais) os pesquisadores identificaram
artigos publicados no período de 2004 a 2015 que especificavam os efeitos físicos e
psicossociais de PV em associação com variáveis demográficas. Houve relações
entre maior senso de PV e melhor saúde e bem-estar, havendo potencial de
propósito em todo o curso de vida.
Em especial, nos adultos mais velhos, os estudos revisados consideram que
a presença de propósito potencializa as contribuições dos mesmos com a sociedade
por meio da participação em atividades sociais significativas. Especificamente, os
benefícios de uma vida com propósito incluem, do ponto de vista biológico, um
melhor funcionamento do sistema imunológico e maior reserva cognitiva e neural,
por exemplo, além de aumento de atividade física e maior expectativa de vida,
redução de doenças cardiovasculares e depressão. Encontrou-se evidencias de
associação com risco reduzido de doença de Alzheimer e comprometimento
cognitivo leve.
Quanto ao bem-estar, PV é considerada fonte de resiliência em resposta a
eventos imprevisíveis, incontroláveis ou estressantes. Do ponto de vista social
acarreta em maior otimismo, satisfação com a vida, maior autoestima e estratégias
de enfrentamento mais maduras. Também pode diminuir a probabilidade de
depressão para adultos mais velhos e moderar o medo de morte ou solidão.
A revisão destacou, também, que os fatores sociais e ambientais se
relacionam com o aumento de PV, tais como o estado civil e a manutenção da
independência, trazendo uma melhor atitude com relação ao próprio envelhecimento
e melhorando a qualidade do relacionamento.
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Do ponto de vista operacional, a revisão de Irving, Davis e Collier (2017)
apontou predominância da medida de PV desenvolvida por Carol Ryff. Trata-se da
subescala de Bem-estar Psicológico que já foi traduzida e adaptada para mais de 30
idiomas e utilizada em estudos longitudinais de referência nos EUA, como o Health
and Retirement Study (HRS) que investiga 37 mil pessoas com 50 anos ou mais que
são entrevistados a cada dois anos desde 1992. Liderado pela Universidade de
Michigan, o estudo pesquisa informações sobre economia e saúde, dentre elas o PV
e, com a combinação de cinco coortes, atualmente representa a população norteamericana com 50 anos ou mais, combinando cinco coortes (KIM et al.,2017).
Dependendo do país, a escala tem sofrido adaptações, como é o caso de
retirada de itens pouco explicativos da variabilidade dos dados. Originalmente ela foi
elaborada para aplicação em adultos, mas é utilizada e verificada sua consistência
em todas as faixas etárias. No Brasil, Ribeiro, Neri e Yassuda (2018), pesquisadoras
do Programa de Pós-Graduação em Gerontologia da Universidade Estadual de
Campinas (UNICAMP), realizaram a validação semântico-cultural desta escala, o
qual obtiveram consistência interna moderada para a população idosa brasileira, e
os resultados da análise de idosos residentes na comunidade com 80 anos e mais
identificou que o PV possivelmente é influenciado por idade e renda.
Ryff et al. (2018) expõe que os estudos longitudinais têm demonstrado que
apesar de demonstrar declínio com a idade, há variabilidade entre os idosos e,
também, verificado os inúmeros benefícios para a saúde, longevidade e a premissa
de que o PV é uma variável modificável, é preciso estudá-la para promoção de bemestar.
Além disso, embora se reconheça na literatura as evidências da influência de
fatores macro e mesoestruturais como fontes de estímulo, oportunidades ou
barreiras à participação social de idosos, considera-se importante examinar mais
especificamente as associações entre PV e participação social no conjunto de
variáveis já descritas na literatura como explicativas dos níveis de participação social
de idosos, tais como fatores sociodemográficos, econômicos, de saúde e
funcionalidade e de satisfação com as condições do ambiente em que vive.
PV então, guarda em si um potencial explicativo para os níveis de
participação social de idosos (IBRAHIM; DAHLAN, 2015) uma vez que, por prover
intencionalidade à ações e direção a metas que guiam o comportamento, podem
influenciar decisões diárias sobre o uso dos recursos pessoais. Como já
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mencionado, na velhice, a disponibilidade recursos internos representados por
condições fisiológicas, saúde, funcionalidade, cognição e reservas emocionais são
mais escassos, necessitando gerenciá-los de forma adaptativa para manutenção dos
níveis de bem-estar. O estudo do PV, de caráter subjetivo, torna-se importante no
campo gerontológico a fim de verificar seus possíveis efeitos e relações com
variáveis relacionadas ao bem-estar de idosos, potencializando a promoção de
comportamentos e qualidade de vida de idosos que tradicionalmente garantem um
melhor envelhecimento, como é o caso da participação social.
Principalmente no Brasil, a participação social na velhice tem sido pouco
investigada à luz da consideração de atividades sociais mantidas por idosos
residentes da comunidade e interpretadas a partir de uma lógica hierárquica de
envolvimento social tal como proposta por Levasseur et al (2010). Descrever
participação social de idosos no contexto brasileiro e identificar suas associações
com PV na presença de variáveis de saúde e mobilidade permite tecer comparações
com dados internacionais e avançando da literatura gerontológica nacional.
Para isso, a presente dissertação buscou examinar a participação social de
idosos a partir de um modelo teórico empírico hipotético desenvolvido com base na
literatura. Em especial, testou a mediação da variável PV entre as variáveis de
idade, sexo, escolaridade, número de doenças, alterações em mobilidade e
participação social.
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2

OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Descrever indicadores de participação social entre idosos comunitários e testar
se há associações diretas e indiretas com as variáveis sexo, idade, escolaridade,
número de doenças e mobilidade mediadas por PV.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Descrever uma amostra de idosos residentes na comunidade segundo variáveis
sociodemográficas, econômicas, número de doenças, mobilidade, PV e participação
social;

b) Identificar associações bivariadas entre variáveis sociodemográficas, número de
doenças, mobilidade, PV e participação social total e discriminada em níveis;
c) Testar, por meio de Análise de Equações Estruturais (Path Analysis), um modelo
teórico-empírico multivariado explicativo de participação social, considerando sexo,
idade, escolaridade, número de doenças, mobilidade e a mediação da variável PV.
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3

MÉTODO
Trata-se de um estudo transversal, descritivo e exploratório com dados

secundários provenientes de uma subamostra de seguimento do estudo Fragilidade
em Idosos Brasileiros (FIBRA) – polo UNICAMP.
3.1

FRAGILIDADE EM IDOSOS BRASILEIROS (REDE FIBRA)

De acordo com Neri et al. (2013a), a REDE FIBRA iniciou suas atividades no
ano de 2006, a partir de um chamamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq) que publicou naquele ano um edital (Edital MCTCNPq/MS-SCTIE-DECIT, nº17/2006) referente a financiamento de pesquisas sobre
o envelhecimento humano no Brasil. Pesquisadores de várias regiões do país
manifestaram interesse e a Rede foi dividida em quatro polos, a fim de atender a um
dos requisitos presentes no edital, de que grupos mais experientes em pesquisas
sobre esta temática deveriam realizar parceria com aqueles menos experientes.
Desta maneira, os quatro polos estão localizados: na Universidade Estadual de
Campinas (UNICAMP), Universidade de São Paulo em Ribeirão Preto (USP-RP),
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e na Universidade Estadual do Rio
de Janeiro (UERJ).
A partir de uma seleção de localidades por conveniência, o polo UNICAMP, o
qual os dados foram utilizados nesta pesquisa (Ermelino Matarazzo, distrito da
cidade de São Paulo), envolveu outras seis localidades: Campinas (SP), Belém (PA),
Parnaíba (PI), Ivoti (RS), Campina Grande (PB) e Poços de Caldas (MG),
selecionando entre os anos de 2008 e 2009, 3.478 idosos com idade igual ou
superior a 65 anos, destes, 384 provenientes do distrito de Ermelino Matarazzo. Esta
Rede de estudo foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres
Humanos da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de
Campinas (CONEPE/FCM/UNICAMP) sob o parecer nº 208/2007.
Os idosos foram recrutados a partir de anúncios realizados por diversos meios
de comunicação, tais como jornal e televisão, bem como em instituições existentes
na comunidade – Centros de Convivência, igrejas e Centros de Saúde. Após esta
primeira fase de divulgação, recrutadores realizaram visitas domiciliares verificando
em cada domicílio a presença de idosos que atendessem aos critérios de inclusão, a
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saber: ser residente no domicílio e no setor censitário, concordar em participar da
pesquisa, ter idade igual ou superior a 65 anos e compreender as instruções, bem
como, aos critérios de exclusão: estar em estágio terminal; presença de
comprometimentos de atenção, memória, orientação espacial, temporal, afasia;
incapacidade para andar de forma permanente ou temporária, com exceção
daqueles que utilizavam dispositivos de auxílio à marcha (como bengala ou
andador); comprometimento grave de motricidade, da fala ou da afetividade e déficit
grave na audição ou visão.
Os dados foram coletados a partir de um protocolo em uma única sessão
realizada em igrejas, escolas, Centros de Convivência e Unidades Básicas de
Saúde, por estudantes treinados (por uma equipe da UNICAMP) provenientes dos
cursos de graduação e pós-graduação em Gerontologia. Os idosos participaram da
primeira etapa, composta por avaliação de medidas socioeconômicas, demográficas
e de saúde e, também, foram submetidos ao Mini Exame do Estado Mental (MEEM).
Trata-se de um teste de rastreio de comprometimento cognitivo o qual é composto
por 30 questões que avaliam desde memória episódica, linguagem e praxia, até
orientação espacial e temporal, cuja pontuação se dá pela soma dos pontos das
respostas corretas (BRUCKI et al., 2003). A nota de corte utilizada foi: 17 pontos
(analfabetos), 22 pontos (1 a 4 anos de escolaridade), 24 pontos (5 a 8 anos) e 26
pontos (9 anos ou mais de escolaridade). Se a pontuação obtida fosse menor que a
nota de corte, a aplicação do protocolo era encerrada nesta etapa (ANEXO A). Já
para os participantes cuja pontuação obtida fosse superior à nota de corte, davam
prosseguimento ao protocolo, respondendo perguntas que avaliaram a saúde física,
expectativa de cuidado, funcionalidade, sintomas depressivos e satisfação com a
vida a partir de medidas de autorrelato. Ao final de cada coleta, que durava de 40 a
120 minutos, todos os idosos que participaram da pesquisa recebiam orientações
sobre cuidados de saúde bem como um material escrito sobre o assunto.
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3.1.1 Estudo de seguimento

Entre os anos de 2016 e 2017 houve um seguimento do estudo FIBRA – polo
Unicamp - realizado apenas com idosos residentes em Campinas (SP) e no
subdistrito de Ermelino Matarazzo (SP).
Via contato telefônico, os idosos foram convidados para uma nova entrevista,
realizada no próprio domicílio do participante, cuja data foi agendada, para os que
concordaram em participar novamente. Tal como na primeira coleta, os participantes
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO B). No estudo de
seguimento, quando o idoso pontuava com uma nota menor que a nota de corte do
MEEM, um familiar era convidado a responder um protocolo reduzido, contendo
questões sobre funcionalidade, saúde, cognição e afetividade do idoso. Em casos de
falecimento do idoso, os entrevistadores (que realizavam as entrevistas sempre em
duplas) convidavam uma pessoa que tivesse convivido com o idoso um ano antes de
sua morte a responder perguntas relativas a causas da morte bem como sobre as
condições de saúde do idoso no último ano de vida.
No seguimento, foram aplicados 221 protocolos no distrito de Ermelino
Matarazzo, envolvendo idosos e familiares. É importante ressaltar que houve perda
amostral do estudo de 2008/2009 para o atual, conforme ilustrado na Figura 1,
devido aos seguintes motivos: a) recusa ou desistência do idoso em participar da
pesquisa, b) nos casos em que o idoso já havia falecido, a não localização do
familiar para responder o protocolo correspondente, c) idoso não localizado, d)
problemas de agendamento e/ou disponibilidade do idoso.
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Figura 1 – Número de protocolos aplicados e perdas amostrais do Estudo de
__________ seguimento FIBRA

3.2 PARTICIPANTES

A presente dissertação utilizou o banco de dados da amostra de seguimento
do estudo FIBRA – polo UNICAMP, coletados apenas no distrito de Ermelino
Matarazzo. O distrito está localizado na cidade de São Paulo, onde há densidade
populacional de 12.551,1 habitantes/km2 (destes 12,43% são idosos), que estão
distribuídos em uma área de 8,7 km2, subdividida em 143 setores censitários
urbanos, de acordo com a Fundação Estadual de Análise de Dados (SEADE, 2017).
Compuseram a amostra 109 idosos que atenderam aos critérios de inclusão:
a) Ter pontuação igual ou superior à nota de corte do Mini Exame do Estado
Mental (MEEM) segundo critérios de escolaridade;
b) Ter respondido pessoalmente às questões do protocolo de pesquisa;
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Foram excluídos dados de idosos que não responderam ou não foram
registradas, por algum motivo, informações referentes às variáveis selecionadas
para o presente estudo.

3.3 VARIÁVEIS E INSTRUMENTOS

Foram selecionados as seguintes variáveis e instrumentos:

a) Participação Social: Avaliada a partir de itens referentes a atividades sociais que
compõem o Inventário das Atividades Avançadas da Vida Diária - Bloco J do
Protocolo (ANEXO C), construído a partir de Reuben et al. 1990 e Baltes et al., 1993.
Em relação à realização de atividades, este inventário possibilita três opções de
resposta, a saber: “ainda faz”; “nunca fez” e “deixou de fazer”. As respostas de
interesse são as que o idoso responde como “ainda faz”, pois se referem às
respostas de manutenção das atividades sociais.
A seleção dos itens representativos como indicativos de participação social
foram baseados segundo o conceito de Levasseur e colaboradores (2010). A partir
dessa seleção, os itens foram classificados como representativos de atividades
sociais de diferentes níveis hierárquicos, inspirados na taxonomia (proximal,
intermediária e distal) de atividades sociais também proposta por Levasseur e
colaboradores (2010), havendo o acréscimo da divisão de atividades proximais facea-face e as mediadas por tecnologia. No Brasil, esta taxonomia foi replicada em
outros estudos como o de Fernandes (2018).
Para essa classificação das atividades sociais foi composto um grupo de
especialistas e pesquisadores sobre a temática ligados ao Programa de PósGraduação em Gerontologia da UNICAMP que, além de hierarquizar as atividades
segundo potencial de interação e trocas com a sociedade mais ampla, ponderou os
itens para criar uma somatória parcial (por níveis) e geral de participação social para
cada idoso participante da pesquisa.

Os itens selecionados foram classificados e ponderados, com possibilidade
de variação de 0 a 23 pontos, conforme apresentado no Quadro 1:
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Quadro 1 - Classificação e ponderação das atividades sociais selecionadas do protocolo
___________FIBRA – estudo de seguimento.
Atividades Avançadas da Vida Diária
J 1. Fazer visita na casa de amigos ou familiares

Classificação
Proximal
face-a-face

Pontuação
1,0

J 2. Receber visitas em sua casa para conversar, realizar
atividades de lazer ou fazer refeições

Proximal
face-a-face

1,0

J 3. Ir à igreja ou templo para rituais religiosos ou
atividades sociais ligadas à religião

Intermediária

2,0

J 4. Participar de reuniões sociais, festas ou bailes

Intermediária

2,0

J 5. Encontrar-se com outras pessoas em lugares
públicos, tais como restaurantes, cinemas, teatros,
concertos, clubes, etc.

Intermediária

2,0

J 9. Fazer trabalho voluntário

Distal

3,0

J 10. Fazer trabalho remunerado

Distal

3,0

J 11. Participar de diretorias ou conselhos de
associações, clubes, escolas, sindicatos, cooperativas ou
centros de convivência, ou desenvolver atividades
políticas

Distal

3,0

J 12. Participar de Universidade Aberta à Terceira Idade,
centros de convivência ou cursos de atualização, fora de
casa.

Distal

3,0

J 12.3 Manter contato por telefone ou carta com amigos e
familiares.
J 12.4 Usar e-mail ou as redes sociais para se comunicar
com amigos, familiares e outras pessoas.
Escore total

Proximal
mediada por
tecnologia
Proximal
mediada por
tecnologia

1,5

1,5
23,0

b) Variáveis Sociodemográficas: Foram utilizadas informações referentes ao Bloco B
do Protocolo (ANEXO D) que se referem ao sexo (1= masculino; 2= feminino), idade
(agrupadas em faixas etárias: 73 a 79 anos e ≥80 anos), escolaridade (anos de
estudo), estado civil (solteiro/a, casado/a ou vive com comapanheiro/a, viúvo/a,
divorciado/a, separado/a ou desquitado/a) e arranjo de moradia (se mora sozinho ou
não). A avaliação foi feita a partir de medidas de autorrelato dos participantes.
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c) Número de doenças: Foi utilizada a medida de autorrelato, correspondente à
soma de doenças crônicas diagnosticadas no último ano, a partir de nove doenças
constantes no protocolo: doenças do coração; derrame, infarto ou isquemia;
hipertensão; diabetes; osteoporose; artrite ou artrose; doenças pulmonares e câncer.

d) Mobilidade: Avaliada a partir da indicação do tempo médio de três medidas (em
segundos) que cada participante levou para percorrer um percurso plano e em linha
reta, uma distância de 4 metros previamente demarcado com fita adesiva colorida,
em que pode ser permitido o uso de bengala ou andador.

A mobilidade foi

considerada não-preservada quando a média do tempo das três medidas
consecutivas é superior ao percentil 80 da amostra, havendo distinções entre sexo e
altura (ANEXO E).

e) PV: Foi utilizada a versão brasileira da Escala de Propósito de Vida (Ryff e Keys,
1995), validada semântica e culturalmente para utilização com idosos brasileiros por
Ribeiro, Yassuda e Neri (2018) da UNICAMP, utilizando a amostra de idosos de
Campinas e Ermelino Matarazzo que participaram do estudo de seguimento FIBRA
polo UNICAMP. A escala indicou consistência interna moderada pelo Alfa de
Cronbach (0,628). Trata-se de instrumento de 10 itens (tais como: “Eu sou uma
pessoa ativa na execução dos planos que estabeleci para mim mesmo” e “Às vezes
eu me sinto como se já tivesse feito tudo na vida”) em que os participantes avaliam
cada afirmação em uma escala Likert de cinco pontos (1= “não concordo de jeito
nenhum” a 5= “concordo muitíssimo”) (ANEXO F).
3.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA

As análises estatísticas foram realizadas utilizando o programa computacional
Statistical Analysis System (SAS) em sua versão 9.2 para o Windows, em que as
respostas dos participantes às variáveis de interesse acima mencionadas passaram
por análises estatísticas descritivas e por testes não-paramétricos, obtendo suas
frequências absolutas e relativas. Para todos os testes estatísticos, o nível de
significância adotado foi de p<0.05, ou seja, 5%.
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O perfil da amostra estudada em relação às variáveis foi descrito em
tabelas de frequência das variáveis categóricas, com valores da frequência absoluta
(n) e percentual (%) e de estatísticas descritivas das variáveis numéricas,
considerando valores de média e desvio padrão. Para comparação das variáveis
categóricas em relação ao desfecho maior em participação social, foram utilizados
os testes Qui-Quadrado e Exato de Fisher (BUSSAB; MORETIN, 2007). Para
comparação das variáveis numéricas entre 2 grupos foi utilizado o teste de MannWhitney, devido à ausência de distribuição normal dos dados.
Com o intuito de testar o modelo de relações entre as variáveis de interesse
(sexo (0=Masculino, 1=Feminino), idade (contínua em ranks), escolaridade (contínua
em ranks), número de doenças (contínua em ranks), mobilidade (0=alterada, 1=nãoalterada), PV (contínua em ranks) e participação social total (contínua em ranks)
segundo o modelo teórico, foi utilizada a análise de equações estruturais via análise
de caminhos (Path Analysis), para variáveis manifestas (structural equation modeling
for manifest variables) e estimação por máxima verossimilhança O modelo utilizado
foi composto de parâmetros fixos, com coeficientes de caminhos iguais a zero, e
parâmetros livres a serem estimados, com coeficientes de caminhos diferentes de
zero, em que foram calculadas estatísticas para a adequação ou bondade do ajuste,
denominado “goodness of fit”, do modelo teórico proposto aos dados (MAROCO,
2014).
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Figura 2 – Modelo Inicial da Path Analysis

Fonte: Jéssica Dellalibera dos Santos, 2019.

As estatísticas usadas para a path analysis foram as seguintes:
 Teste Qui-Quadrado para bondade de ajuste, em que verifica se a
matriz de covariâncias estimadas é igual à matriz de covariâncias da amostra e deve
apresentar nível de significância maior que 0,05.
 Razão Qui-Quadrado (2/GL), uma vez que o teste anterior
normalmente é significativo para amostras grandes; o valor final deve ser menor que
2 para indicar bom ajuste.
 GFI (Goodness of Fit Index), com valor de aceitação maior ou igual a
0,85.
 AGFI (GFI Adjusted for Degrees of Freedom), com valor de aceitação
maior ou igual a 0,80.
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 SRMR (Standardized Root Mean Square Residual), com valor de
aceitação menos ou igual a 0,10.
 RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation), com valor de
aceitação menor ou igual a 0,08.
 CFI (Bentler’s Comparative Fit Index), com valor de aceitação maior ou
igual a 0,90.
 NNFI (Bentler’s & Bonett’s Non-normed Index), com valor de aceitação
maior ou igual a 0,90.
Com o intuito de analisar a qualidade do ajuste dos dados aos caminhos
propostos, foram realizados ainda testes de significância para os coeficientes dos
caminhos (path coefficients), em que valores absolutos de t>1.96 indicam que o
caminho tem coeficiente significativamente diferente de zero. Também foi utilizado o
teste de Wald para sugerir modificações nos caminhos propostos, por meio da
exclusão de alguns caminhos entre determinadas variáveis, verificando o quanto a
retirada do caminho influencia no aumento da estatística Qui-Quadrado do modelo
proposto. O teste de multiplicadores de Lagrange verificou a necessidade da criação
de um caminho não considerado no modelo inicial proposto e demonstrando o
quanto haverá de redução significativa na estatística Qui-Quadrado após inclusão
deste caminho no modelo ou de melhora na qualidade do ajuste.

3.5 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA

Foi solicitada e obtida autorização para o estudo das variáveis descritas, para
a coordenadora da pesquisa da Rede FIBRA – medida de seguimento em Ermelino
Matarazzo (ANEXO G).

Embora o estudo original já tenha sido aprovado em

09/11/2015 pelo Comitê de Ética da UNICAMP e registrado na Plataforma Brasil sob
o código C.A.A.E.49987615.3.0000.5404, o presente projeto de pesquisa foi
submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da
Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP e também obteve registro na
Plataforma Brasil sob o código 01456118.0.0000.5390.
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RESULTADOS
Nas tabelas 1 e 2 estão apresentadas a frequência, média, desvio-padrão,

mediana e valores mínimos e máximos das variáveis para a amostra de 109 idosos
sem déficit cognitivo. Verificou-se a predominância de mulheres, com idades
compreendendo 73 a 79 anos, com um a quatro anos de escolaridade. Com relação
ao número de doenças, a média da amostra foi de 2,02 (+1,39) e, quanto à
mobilidade, representada por velocidade de marcha, os idosos, em maioria, estavam
preservados.
A pontuação média no escore total de PV foi 36,3 (+5,84). Maiores índices de
participação social foram dados pelo alcance da pontuação maior que a mediana da
amostra para a somatória de todas as atividades (7,5) e das atividades por níveis
proximal (2,0), proximal mediada por tecnologia (1,5), intermediária (4,0) e distal
(0,0).
Verificou-se maior frequência de participação social entre os escores médios
e altos de PV, faixa etária menor e preservação de mobilidade.
Associações bivariadas foram encontradas entre participação social face-aface e menor faixa etária e escores médios e altos de PV. Participação mediada por
tecnologia evidenciou associações com escores médios e altos de PV.
Alta participação social em nível intermediário foi associado à menor idade e
preservação da mobilidade. Por sua vez, altos níveis de participação social distal
foram associados a escores médios e altos de PV, menor escolaridade e
preservação da mobilidade.

46
Tabela 1 – Amostra segundo dados sociodemográficos, indicadores de saúde e PV.

Variáveis

n (%)

Média
(DP)

Participação
Total
n(%)

Proximal
n(%)

Proximal
por
tecnologia
n(%)

19 (37,2)

28 (36,9)

35 (35,8)

32 (62,8)

48 (63,1)

63 (64,2)

45 (69,2)

29
(60,4)

Intermediário
n(%)

Distal
n(%)

Sexo
Masculino

40 (36,7)

Feminino

69 (63,3)

20(30,8)

19 (39,6)

78,48
(4,30)

Idade (Anos)
73-79

71 (65,1)

38 (74,5)

54 (71,0)

66 (67,3)

48 (73,8)*

35 (72,9)

>=80

38 (34,9)

13 (25,5)

22 (29,0)

32 (32,7)

17 (26,2)

13 (27,1)

Escolaridade
(Anos de
escola)

3,85
(2,90)

0

15 (13,8)

5 (9,8)

9 (11,9)

13 (13,3)

8 (12,3)

5 (10,4)

1-4

66 (60,5)

32 (62,7)

49 (64,4)

59 (60,2)

41 (63,1)

26 (54,2)

5-8

22 (20,2)

13 (25,5)

15 (19,7)

21 (21,4)

13 (20,0)

15 (31,2)

>=9

6 (5,5)

1 (2,0)

3 (4,0)

5 (5,1)

3 (4,6)

2 (4,2)

8 (15,7)

11 (14,6)

13 (13,3)

9 (13,8)

8 (16,7)

29 (56,9)

42 (55,2)

54 (55,1)

32 (49,2)

26 (54,1)

14 (27,4)

23 (30,2)

31 (31,6)

24 (37,0)

14 (29,2)

47 (92,1)*

61 (81,3)

79 (82,3)**

57 (87,7)*

43 (89,6)*

4 (7,9)

14 (18,7)

17 (17,7)

8 (12,3)

5 (10,4)

8 (15,7)

15 (19,8)

27 (27,8)

15 (23,4)

8 (16,7)

23 (45,1)*

35 (46,0)*

40 (41,2)**

26 (40,6)

21 (43,7)*

20 (39,2)*

26 (34,2)*

30 (31,0)**

23 (36,0)

19 (39,6)*

Número de
Doenças

2,02
(1,39)

0

14 (12,9)

1-2

60 (55,0)

>=3

35 (32,1)

Preservação
de
Mobilidade

7,61
(4,00)

Sim

85 (79,4)

Não

24 (22,1)

Escore total
de propósito
(divisão por
tercis)

36,34
(5,84)

<=34

33 (31,4)

35-39

40 (38,1)

>=40

32 (30,5)

*p<0,05; teste qui-quadrado ; **p<0,05; teste Exato de Fischer
Fonte: Jéssica Dellalibera dos Santos, 2019.
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Tabela 2 – Amostra segundo participação social total e por níveis.
Variáveis

n (%)

Participação Social Total (Divisão pela
Mediana)

Média (DP)

8,64 (4,38)

<8

58 (53,2)

>=8

51 (46,8)

Participação Social Proximal face-a-face

1,66 (0,55)

0

4 (3,7)

1

29 (26,6)

2

76 (69,7)

Participação Social Proximal mediada
por tecnologia

1,57 (0,75)

0

11 (10,1)

1,5

82 (75,2)

3

16 (14,7)

Participação Social Intermediária

3,43 (1,93)

0

13 (11,9)

2

31 (28,4)

4

39 (35,8)

6

26 (23,9)

Participação Social Distal

1,98 (2,65)

0

61 (56,0)

3

30 (27,5)

6

12 (11,0)

9

6 (5,5)

Em relação às atividades sociais, na tabela 3 está apresentada a frequência
de respostas dos idosos aos itens segundo as atividades que responderam ainda
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continuar participando (“ainda faz”), segundo as que deixaram de participar (“deixou
de fazer”), além de registrar o não envolvimento anterior em tais atividades (“nunca
fez”).
A maioria da amostra (71,5%) alegou fazer e receber visitas, sendo mais
predominante parar de fazer visitas do que receber visitas. Atividades que envolvem
níveis de participação social proximais mediadas por tecnologia foram mantidas,
como é o caso de fazer telefonemas (89% ainda realizam). Já o acesso ao uso de
email/internet a maioria da amostra nunca realizou este tipo de atividade.
Atividades sociais intermediárias como ir à igreja ou participar de atividades
religiosas são maioria (74,3%) seguido de ir à festas ou bailes (55,0%). Com relação
à eventos culturais e idas ao cinemas, os entrevistados nunca fizeram ou deixaram
de fazer esta atividade.
No nível distal, a alta participação social ocorre em fazer trabalho voluntário,
mas esta também é uma atividade que pouco mais da metade da amostra (50,4%)
nunca realizaram.
Tabela 3 – Frequência de participação social em atividades proximais,
_________________proximais mediadas por tecnologia, intermediárias e distais.
Ainda faz
n (%)

Deixou de fazer
n (%)

Nunca fez
n (%)

Proximais
Fazer visitas
Receber visitas

78 (71,5)
103 (94,5)

25 (23,0)
2 (1,9)

6 (5,5)
4 (3,6)

Proximais mediadas por tecnologia
Utilizar o telefone
Utilizar o e-mail

97 (89,0)
17 (15,6)

6 (5,5)
0 (0,0)

6 (5,5)
92 (84,4)

Intermediarias
Ir à igreja/ atividades religiosas
Ir à festas/bailes
Ir à eventos culturais/cinema

81 (74,3)
60 (55,0)
46 (42,2)

24 (22,0)
25 (23,0)
32 (29,4)

4 (3,7)
24 (22,0)
31 (28,4)

Distais
Fazer trabalho voluntário
27 (24,8)
Fazer trabalho remunerado
22 (20,2)
Participar de diretorias
9 (8,3)
Fonte: Jéssica Dellalibera dos Santos, 2019

27 (24,8)
76 (69,7)
18 (16,5)

55 (50,4)
11 (10,1)
82 (75,2)

Atividades

Nas tabelas 4 e 5 estão apresentados os resultados da análise de equações
estruturais (Path Analysis) para o hipotético inicial do modelo proposto. Foram
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utilizados dados de 103 sujeitos com dados completos nas variáveis do modelo.
Verificou-se que foi obtido valor aceitável para apenas um critério de adequação de
ajuste (CFI). Pela estimação dos coeficientes dos caminhos (betas), observou-se
que apenas três caminhos foram significativos: de PV para participação social, de
mobilidade para participação social e de sexo para doenças. Por meio dos
resultados do teste de Wald houve sugestão de retirada dos 13 caminhos não
havendo sugestão de novos caminhos segundo o teste de multiplicadores de
Lagrange.
Após a 1ª revisão da análise de caminhos, verificou-se que foram obtidos
valores aceitáveis para todos os critérios de adequação de ajuste, sem aumento
significativo da estatística qui-quadrado. Pela estimação dos coeficientes dos
caminhos, observou-se que os caminhos de PV para participação social, de
mobilidade para participação social e de sexo para doenças, mostraram-se
significativos com o retorno ao modelo do caminho idade e participação social e
escolaridade e participação social, não significativos anteriormente à revisão.

Tabela 4 – Parâmetros estimados para os modelos hipotéticos inicial e final
__________ resultante da Path Analysis

Estatística utilizada
Qui-quadrado*
Qui-quadrado DF
P-valor
Relação qui-quadrado
Goodness of Fit Index (GFI)
GFI Adjusted for Degrees of Freedom (AGFI)

Modelo Inicial Modelo Final
0,0000
-1
.
.
1,0000
.

5,7242
10
0,8379
0,5724
0,9845
0,9565

Standardized Root Mean Square Residual (SRMR)
0,0000
0,0422
RMSEA Estimate
0,0000
0,0000
Bentler's Comparative Fit Index (CFI)
0,9725*
1,0000
Bentler Bonett's (1980) Non-normed Index (NNFI)
.
1,2473
* valores aceitáveis: valor p qui-quadrado > 0,05; razão qui-quadrado <2,0; GFI >=0,85; AGFI >=0,80;
SRMR <=0,10; RMSEA <=0,08; CFI>=0,90; NNFI >=0,90
Fonte: Jéssica Dellalibera dos Santos, 2019.
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Tabela 5 – Estimação dos coeficientes padronizados da Path Analysis para os
_________modelos hipotéticos inicial e final.
Modelo Inicial

Modelo final

Caminho de/para

Beta

Valor de t*

Beta

Valor de t*

Propósito /Partipação Social
Doenças/ Partipação Social
Mobilidade/ Partipação Social
Sexo/Partipação Social
Idade/Partipação Social
Escolaridade/ Partipação Social

0.246
0.059
0.312
0.022
-0.128
0.167

2.79

0.271

3.08

0.65
3.55
0.24
-1.42
1.89

0.332

3.76

0.181

2.05

Doenças/Propósito de vida

-0.040

-0.39

Mobilidade/ Propósito de vida

0.109

1.11

Sexo/ Propósito de vida

0.062

0.60

Idade/ Propósito de vida

-0.164

-1.64

-0.196

-2.02

Escolaridade/ Propósito de vida 0.047

0.47

0.333

3.56

Mobilidade/Doenças
Sexo/Doenças

0.027
0.334

0.04
3.52

Idade/Doenças
Escolaridade/Doenças

0.055
-0.077

0.35
-0.59

Doenças/Mobilidade
Sexo/Mobilidade
Idade/Mobilidade

-0.051
-0.001
-0.167

-0.06
-0.01
-1.55

Escolaridade/Mobilidade

-0.127

-1.07

*valores de |t|>1,96 são considerados significativos para P<0,05.
Modelo inicial: R² para PartSoci: 0,2506; R² para Doenças: 0,1193; R² para Mobil: 0,0360. Resíduos
(residual terms) E (PartSoci): 0,866; E (propôs): 0,972; E (Doenças): 0,939; E (Mobil): 0,982.
Modelo final: R² para PartSoci: 0,2136; R² para Propós.: 0,0385; R² para Doenças: 0,1107; R² para
Mobil: . Resíduos (residual terms) E (PartSoci): 0,887 ; E (propôs): 0,981 ; E (Doenças): 0,943.
Fonte: Jéssica Dellalibera dos Santos, 2019

Pelos resultados do modelo final da análise de equações estruturais (Path
Analysis), verificou-se associações diretas entre PV, mobilidade e escolaridade e
relações indiretas com idade, mediadas por PV. A análise identificou um caminho
não associado à participação social entre sexo e número de doenças. As variáveis
associadas à participação social explicaram 21,36% da variabilidade (R2).
Explicaram também 3,85% da variabilidade do PV e 11,1% da variabilidade do
número de doenças (ver Figura 3).
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Figura 3 – Modelo final resultante da Path Analysis.

* As variáveis numéricas contínuas sem distribuição normal foram transformadas em postos/ranks
nas análises.
Fonte: Jéssica Dellalibera dos Santos, 2019.
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DISCUSSÃO
As características da amostra estudada, a descrição da mesma em termos de

participação social e a identificação de evidências para um modelo de associações
diretas e indiretas das variáveis, são os três aspectos centrais a serem discutidos.
Em especial, buscar-se-á analisar as evidências encontradas para as duas questões
centrais do estudo: a) quais as associações entre variáveis sociodemográficas, de
saúde, mobilidade, PV e participação social? b) PV potencialmente medeia as
relações entre sexo, idade, escolaridade, número de doenças, mobilidade e
participação social? As possibilidades de generalização dos resultados também
serão examinadas e discutidas à luz das limitações identificadas na metodologia do
estudo e dos apontamentos para futuros trabalhos.
A partir da análise descritiva do perfil da amostra, verificou-se que as
características encontradas, no que diz respeito ao sexo e a idade, condizem com os
achados de importantes pesquisas nacionais e internacionais em que o sexo
feminino é prevalente, bem como havendo prevalência de idosos com menor idade,
como é o caso do estudo MIDUS nos Estados Unidos (HILL et al., 2016), e a linha
de base do estudo FIBRA (NERI et. al., 2013b).
À luz dos efeitos de coorte e das características da região de Ermelino
Matarazzo, considerado um subdistrito da cidade de São Paulo com alto Índice de
Vulnerabilidade Social (SEADE, 2018), compreende-se a baixa escolaridade (de 1 a
4 anos de escolaridade) dos entrevistados.
A amostra utilizada no presente estudo deve ser interpretada de maneira
distinta, uma vez que houve uma seleção prévia de idosos de acordo com os
critérios de inclusão e exclusão da linha de base do estudo FIBRA, em que idosos
física e cognitivamente incapazes não participaram do estudo. Mesmo assim, houve
variabilidade nos indicadores de saúde e mobilidade. Houve mais idosos com menor
número de doenças e com mobilidade preservada, porém a presença de idosos que
representaram alteração dessas condições em menor número (20,6%). Um dos
fatores que podemos considerar para entender a prevalência de idosos com
mobilidade preservada se deve por esta amostra compreender menor idade, em que
há pouca incidência de fragilidade e menor prevalência de limitações físicas (PINTO;
NERI, 2013).
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A aplicação da escala de PV, que varia de 0 a 60 pontos, os tercis da amostra
foram encontrados entre as pontuações 35 e 39 pontos, resultando em idosos que
obtiveram pontuação média de PV. Associando este resultado com os dados
sociodemográficos de sexo e idade, em que há predominância do sexo feminino com
menor idade e comparando com os dados obtidos na validação desta escala,
utilizando os dados de idosos de Campinas e Ermelino Matarazzo com 80 anos ou
mais (n=187), em que o estudo de Ribeiro, Yassuda e Neri (2018), encontrou média
de idade de 83,81 (±3,60), com predominância do sexo feminino (66,8%), havendo
maior pontuação no escore de PV nos idosos com menor idade, neste caso, na faixa
etária que compreendeu 80 a 84 anos, podemos verificar que há declínio em PV
com a idade, conforme Ryff (2018) verificou em suas pesquisas.
Segundo o escore em participação social desenvolvido pela ponderação das
atividades sociais em níveis hierárquicos de interação e envolvimento, a mediana em
participação total auxiliou a classificação em baixa (< 8 atividades) e alta
participação (< 8 atividades). Associações com alta participação revelaram maior
frequência de médio (45,1%) e alto PV (39,2%), menor idade (74,5%) e mobilidade
preservada (92,1%).
A distribuição de frequência entre os níveis hieráriquicos de participação
social sugerem, com exceção da atividade social mediadas por tecnologias, certa
validação da ordenação proposta. Em linhas gerais, há maior manutenção de
participação social face-a-face, seguidas das intermediárias e em menor frequência,
de participação distal.
Em relação às atividades sociais proximais face-a-face, a maioria da amostra
(71,5%) alegou fazer e receber visitas, sendo mais predominante parar de fazer
visitas do que receber visitas. Este fator pode ser possivelmente explicado devido à
mobilidade reduzida com o avanço da idade, que impede que os idosos se
desloquem para outros locais (BEZ e NERI, 2014; PINTO e NERI, 2013). Apesar
disso, a maioria ainda vai à igreja, vão à festas e a eventos culturais demonstrando,
assim, que esta amostra ainda mantêm algumas atividades sociais preservadas
embora a participação social total decline com o aumento da idade, tal como já visto
nos estudos de Levasseur e colaboradores (2016 , 2017, 2018).
Dados semelhantes foram encontrados na primeira aplicação do protocolo do
estudo FIBRA polo-UNICAMP, em que foi sugerido que a participação social nesses
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tipos de atividades foi atribuída como a manutenção das relações sociais, colocando
os idosos em contato com as pessoas de sua rede de relações (NERI et al., 2011).
Atividades que envolvem níveis de participação social proximais mediadas por
tecnologia foram mantidas, como é o caso de fazer telefonemas (89% ainda
realizam), corroborando com Levasseur et al. (2018) que sob o mesmo ponto de
vista da mobilidade (ou a falta de) não prejudicam a manutenção de atividades do
nível proximal. Porém, com relação ao uso de email a maioria da amostra nunca
realizou este tipo de atividade, fato este que vem sendo mudado, com o advento das
Universidades Abertas à Terceira Idade, por exemplo, que oferecem oficinas de
tecnologias, que podem oferecer acesso mesmo aos que nunca tiveram
oportunidade de utilizar estes meios de comunicação (CACHIONI, 2012). Talvez, se
uma nova coleta do estudo FIBRA for realizada, este tipo de atividade seja
predominante ao uso do telefone, por exemplo.
Nesta amostra, o maior envolvimento em atividades sociais ocorreu em um
nível intermediário, o que podemos entender que a taxonomia de Levasseur é
dinâmica, envolvendo processos de engajamento e desengajamento social de
maneira simultânea. Estes resultados nos ajudam a entender que os idosos não
estão desengajados socialmente, apenas participam mais em certos tipos de
atividades do que outros.
Vemos que, nesta amostra, a partir do nível intermediário de participação
social, há maior significância para menor idade. Outro fator de destaque é a
associação entre PV e participação social, estar apenas entre os níveis proximais e
distais e que a mobilidade, indicada pela velocidade da marcha é importante em
todos os níveis de participação social.
Quando se trata de atividades sociais que envolvem altos níveis de
participação social de nível distal, como é o caso do voluntariado, a maioria da
amostra nunca realizou este tipo de atividade. Possivelmente, porque no Brasil ainda
não faz parte de nossa cultura a prática do voluntariado (LOPES, 2006) bem como a
participação em diretorias que não faz parte da prática cultural de idosos
participando neste tipo de atividade. Com relação ao trabalho remunerado, a maioria
parou de trabalhar talvez por questões de comprometimentos na saúde ou pelo
próprio tempo de serviço ser suficiente para a aposentadoria mas, igualmente,
poderíamos alegar que não faz parte da tradição do Brasil empregar ou manter
empregado pessoas idosas, pela discriminação desta faixa etária, mesmo
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salvaguardo este direito no Estatuto do Idoso (BRASIL, 2004). Situação diferente
ocorre em outros países, em que há o estímulo à participação social de idosos, por
meio do voluntariado, para compensar a perda/saída do trabalho remunerado,
apontando benefícios para a saúde mental (SHIBA et. al., 2017; KRAUSE;
IRONSON; HILL, 2017; MOSCA; WRIGHT, 2017; RYU; HEO, 2018; TOMIOKA;
KURUMATANI; HOSOI., 2017).
Mais da metade da amostra (60,55%) tem entre um e quatro anos de
escolaridade. Os estudos de Levasseur tem relacionado a baixa escolaridade com a
menor participação social em níveis distais. Porém, devemos analisar com cautela
os resultados obtidos nesta amostra, em especial, uma vez que os idosos nunca
realizaram tais atividades, não deixando de fazê-las, portanto, não por uma questão
etária e de perdas que normativamente ocorrem na velhice como a deterioração da
saúde física, mas de uma continuidade das atividades que realizou/ou não durante a
vida, o que podemos relacionar com a teoria da continuidade de Laura Carstensen
(2016).
Independente de qual nível de participação social o idoso tenha, destaca-se a
importância da manutenção das atividades sociais, pois além de possibilitar acesso
a recursos e aumentar o autocuidado com a saúde, pode promover maior senso de
PV (PINTO; NERI, 2016). Além disso, quando a participação social compreende
atividades de lazer, podem figurar melhor desempenho cognitivo, postergando seu
declínio (VERMURI et al., 2014).
O modelo resultante da Path Analysis auxilia-nos a compreender que o
aumento da idade, por si, não leva necessariamente à diminuição em participação
social. Do modelo, interpreta-se, pelo valor e valência dos betas, que idosos com
menor escolaridade e com maior alteração em mobilidade (representada por
alteração em velocidade da marcha) tendem a revelar menor participação social,
assim como aqueles com menor PV. Aumento de idade foi mediado por PV, que
quando aumentado, relaciona-se a maior participação social.
Para a amostra estudada, a Path analysis revelou um caminho paralelo, não
relacionado à explicação da participação social. A tendência da amostra a ser
composta pelo sexo feminino associou-se à presença de maior número de doenças,
relação essa recorrente em estudos gerontológicos que apontam maior número de
comorbidades (CAMARANO; PASINATO; LEMOS, 2011).
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Nesta amostra não houve associação entre PV e mobilidade, talvez porque a
mobilidade não depende apenas de aspectos físicos. Apesar da mobilidade da
amostra estar preservada, outros aspectos como acesso à meios de transporte,
segurança do bairro e oferta de atividades sociais em maiores níveis podem
influenciar na manutenção da participação social, condições estas que não
dependem de variáveis de natureza subjetiva, como é o caso do PV (RANTAKOKKO
et al., 2016). Porém no estudo de Kim et al. (2017) houve associação entre PV e
prevenção da diminuição de velocidade da marcha, desempenhando um papel
importante na preservação física dos idosos.
Por sua vez, o envelhecimento (do ponto de vista do aumento da idade)
associou-se indiretamente com Participação, mediada por PV. A interpretação dos
resultados permitem descrever que o aumento em idade está associado à menor
PV, porém, maior PV está associado a maior participação social. Assim, mesmo
entre os mais idosos, indicadores mais elevados de PV ajudam a explicar altos
níveis de participação social entre estes uma vez que as atividades são realizadas
não como um fim em si mesmo, mas com metas pessoais, que darão sentido ao que
se realiza.
Apesar da possível mediação do PV, ainda são necessários estudos que
identifiquem se a diminuição do PV com a idade é fruto de alterações
desenvolvimentais ou de influências contextuais, uma vez que a velhice na
sociedade é ainda carente de papel social, oportunidades, pouco proveito do capital
social, ou impõe tantas barreiras físicas, atitudinais que podem interferir no senso de
propósito, no estabelecimento de objetivos e metas (CARSTENSEN, 2016).
Por sua vez, outros autores têm investigado as relações bilaterais entre PV e
participação social, ressaltando o fato de o envolvimento e as interações sociais são
fontes importantes para encontrar-se propósito ou mesmo redefini-lo ao longo da
vida (HUPKENS et al, 2016). Mesmo atividades sociais que ocorrem também dentro
do ambiente doméstico, também parecem trazer benefícios ao bem-estar psicológico
ao associar-se com percepções de controle, autonomia e PV (KYLÉN et al., 2017).
Podemos considerar que este estudo pode implicar no surgimento de
iniciativas públicas para o aumento ou manutenção da participação social, a partir do
desenvolvimento de estratégias que se utilizem destas e de outras variáveis a serem
estudadas, aplicadas em intervenções em equipamentos dos campos da saúde,
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educação e/ou da assistência social, como é o caso de Unidades Básicas de Saúde,
Universidades Abertas à Terceira Idade e Centros de Convivência de Idosos.
No panorama de estudos sobre participação social, destacam-se, também, a
busca por evidências de eficácia de intervenções que promovam a realização de
atividades sociais para idosos isolados socialmente, devido a condições de saúde e
fragilidade física (LEVASSEUR et al., 2015). Estudos piloto têm sido conduzidos a
fim de se estabelecer estratégias compensatórias para a manutenção das atividades
sociais, por meio do reengajamento em atividades sociais proximais e intermediárias
(PROVENCHER et al. 2017; LEVASSEUR et al. 2018; LEFEBVRE et al., 2018).
O campo da gerontologia que investiga os processos educativos para o
envelhecimento pode investir em intervenções no campo da educação não formal
nestes espaços, para que a informação sobre formas de se tornar a vida proposital
possam ser estimuladas e não desencadeie declínio não-normativo.
Fried (2016) também entende que a prevenção é o melhor caminho para
atingir todas as idades, pensando em uma abordagem de curso de vida e, se as
políticas públicas de saúde investissem em informar trabalhadores da saúde e
sociedade sobre promoção de bem-estar ao longo da vida, poderiam gerar pessoas
cada vez mais saudáveis, integrando gerações mutuamente contribuintes e
envolvidos com a sociedade, até em idades mais avançadas.
Desta forma, deve-se estimular a participação dos idosos na sociedade, que
possivelmente implicará na diminuição do isolamento social de maneira preventiva,
podendo atingir melhor saúde e qualidade de vida para os idosos.

.
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LIMITAÇÕES DO ESTUDO
Na ausência de instrumentos, inventários ou medidas mais específicas de

participação social, a mensuração da mesma foi indicada por um inventário
destinado a avaliação de capacidade funcional para atividades avançadas de vida
diária. Embora as atividades sociais contidas na medida sejam recorrentes na
literatura gerontológica (como fazer visitas, ir à atividades religiosas, culturais ou
voluntariado), foram selecionadas de um bloco de questões não inicialmente
planejado para investigar participação social em si. Por fim, a medida de PV foi
validada para a população brasileira a partir da amostra completa dos dados do
FIBRA 80+ da qual a amostra para o presente estudo fez parte.
Futuros trabalhos deverão aperfeiçoar os instrumentos de medida, assim como
lançar mão de estratégias de recrutamento de idosos em contextos diversos para
ampliar a compreensão do fenômeno. Deverão testar, também, a inclusão de outras
variáveis no modelo proposto a fim de aumentar o poder explicativo do mesmo,
incluindo medidas prospectivos que identifiquem efeitos das mesmas a longo prazo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo encontrou evidências que auxiliam a responder suas

perguntas de pesquisa centrais: a) quais as associações entre variáveis
sociodemográficas, de saúde, mobilidade, PV e participação social?; b) PV
potencialmente medeia as relações entre sexo, idade, escolaridade, número de
doenças, mobilidade e participação? A partir da Análise de Equações Estruturais
realizada, verificou-se que as variáveis escolaridade e mobilidade se associaram
diretamente com a participação social e que o PV mediou a relação entre idade e
participação social nesta amostra.
Há que se considerar a existência de heterogeneidade entre idosos a
depender dos níveis e do tipo de atividade investigada. Tais evidências auxiliam o
reconhecimento do fenômeno e de seus fatores associados, implicando e trazendo à
tona a importância das discussões não apenas científicas mas, o renovo das
perspectivas de ações em políticas públicas, ações em saúde, ações comunitárias e
atitudes sociais em relação ao capital social e envolvimento dos idosos na
sociedade. É possível promover intervenções em diversos segmentos de atenção ao
idoso como centros de convivência, de saúde e assistência social que estimulem
melhor resiliência e saúde mental, sendo uma questão importante, atualmente,
comprometendo todas as idades mas, principalmente entre os idosos em
decorrência dos eventos de vida (normativos e não-normativos) tais como a
aposentadoria, viuvez e o estigma social negativo.
Nesta amostra, intervenções mais eficazes poderiam ser realizadas em níveis
de participação social proximais e intermediários. Aliado a isso, o PV pode servir
como uma ferramenta importante no auxílio da manutenção da participação social,
uma vez que pode atuar tanto individualmente, no sentido de cada idoso encontrar
metas para si promovendo o bem-estar, quanto servir de exemplo para as gerações
futuras.
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ANEXO A - MINI-EXAME DO ESTADO MENTAL
Agora vou lhe fazer algumas perguntas que exigem atenção e um pouco de
sua memória. Por favor, tente se concentrar para respondêlas.

CERTO

ERRADO

NR

C 1. Que dia é hoje?
C 2. Em que mês estamos?

1
1

0
0

99
99

C 3. Em que ano estamos?

1

0

99

C 4. Em que dia da semana estamos?
C 5. Que horas são agora aproximadamente?
(Considere correta a variação de mais ou menos uma hora)

1

0

99

1

0

99

1

0

99

1

0

99

C 8. Em que bairro nós estamos ou qual o nome de uma rua próxima?

1

0

99

C 9. Em que cidade nós estamos?
C 10. Em que estado nós estamos?

1
1

0
0

99
99

C 6. Em que local nós estamos? (dormitório, sala, apontando para o chão).
C 7. Que local é este aqui? (apontando ao redor num sentido mais amplo)

Vou dizer 3 palavras, e o/a senhora/a irá repeti-las a seguir: CARRO, VASO, TIJOLO. (Falar as três
palavras em sequência. Caso o idoso não consiga, repita no máximo 3 vezes para aprendizado. Pontue a
primeira tentativa)
C 11. Carro
C 12. Vaso
C 13. Tijolo

1
1
1

0
0
0

99
99
99

Gostaria que o/a senhora/a me dissesse quanto é
(Se houver erro, corrija e prossiga. Considere correto se o idoso espontaneamente se corrigir).
C 14. 100 - 7

1

0

99

C 15. 93 - 7
C 16. 86 - 7

1
1

0
0

99
99

C 17. 79 – 7
C 18. 72 – 7

1
1

0
0

99
99

O/a senhor/a consegue se lembrar das 3 palavras que lhe pedi que repetisse agora há pouco? Atenção: o
entrevistador não deve dizer as palavras.
C 19. Carro
C 20. Vaso

1
1

0
0

99
99

C 21. Tijolo

1

0

99

C 22. Mostre um RELÓGIO e peça ao entrevistado que diga o nome

1

0

99

C 23. Mostre uma CANETA e peça ao entrevistado que diga o nome

1

0

99

C 24. Preste atenção: vou lhe dizer uma frase e quero que repita
depois de mim: “NEM AQUI, NEM ALI, NEM LÁ”.
(Considere somente se a repetição for perfeita)

1

0

99

Agora pegue este papel com a mão direita. Dobre-o ao meio e coloque-o no chão. (Falar todos os
comandos de uma vez só)
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C 25. Pega a folha com a mão correta
C 26. Dobra corretamente

1
1

0
0

99
99

C 27. Coloca no chão
C 28. Vou lhe mostrar uma folha onde está escrita uma frase.
Gostaria que fizesse o que está escrito: “FECHE OS OLHOS”

1

0

99

1

0

99

C 29. Gostaria que o/a senhor/a escrevesse uma frase de sua escolha, qualquer
uma, não precisa ser grande. Oferecer o espaço abaixo.

1

0

99

C30. Vou lhe mostrar um desenho e gostaria que o/a senhor/a cop tentando fazer o
melhor possível. Oferecer o espaço abaixo.

1

0

99

Pontuação do item C30. Considere apenas se houver uma figura com 2 pentágonos
interseccionados formando 10 ângulos e um losango com 4 ângulos na parte central.

Frase aqui:

C30. Cópia dos polígonos
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C 31. Pontuação Total no MEEM: ____________ Usar este escore para decidir se o idoso será
entrevistado ou se o familiar será acionado em seu lugar. Fazer um sinal para o Entrevistador B, que
imediatamente aplicará o TCLE e o protocolo familiar à pessoa da família que já estiver entrevistando.
Antes de despedir-se do idoso, o Entrevistador A deverá aplicar-lhe o Addenbrooke, medir sua a
pressão arterial e fazer as medidas antropométricas.







Notas de corte para o Mini Exame do Estado Mental
Analfabetos: 17
1 a 4 anos de escolaridade: 22
5 a 8 anos de escolaridade: 24
9 ou mais anos der escolaridade: 26

MINI-EXAME COGNITIVO DE ADDENBROOKE (aplicar mesmo se o idoso pontuou abaixo da
nota de corte no MEEM).
C32. Orientação lateral: antes de começar a aplicar o Mini Addenbrooke, observar e perguntar se o
idoso é destro ou canhoto.
1.
Destro
2.
Canhoto
99. NR
C33. Qual é sua profissão? Não aceite as respostas aposentado, funcionário público, gerente, ou
professora. Necessitamos de respostas que informem sobre a ocupação de cada idoso e seu grau
de complexidade.
C34. Atenção: copie a pontuação de orientação temporal do MEEM, itens C4, C3, C2 e C1.

Qual é

o dia da
semana?
_____

o dia do mês?
_____

o mês?
______

o ano?
______

Atenção
[Escore 0-4]

C35. Memória
Diga: “ Eu vou lhe dar um nome e um endereço e eu gostaria que você repetisse depois de
mim. Nós vamos fazer isso três vezes, assim você terá a possibilidade de aprendê-los. Eu vou
lhe perguntar mais tarde.”
Anotar as respostas. Pontuar apenas a terceira tentativa (sombreada):
1a Tentativa
Renato Moreira

________ _______

(Rua) Bela Vista 73

___ _____ ______

Santarém
Pará

2a Tentativa

3a Tentativa

_______ ________

_______ _______

___________ ____

_____________

___________

______

___________

___ _____
_______ (Não
considerar Rua)
_________
_________

Memória
[Escore 0
– 7]
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C36. Fluência – animais
Diga: “Agora o/a senhor/a vai me dizer o maior número de animais que
conseguir, começando com qualquer letra. O/a senhor/a tem um minuto. Pode
começar.”
0 - 15

16 - 30

31 - 45

46 - 60

Fluência
[Escore 0 – 7]

≥ 22

7

17-21

6

14-16

5

11-13

4

9-10

3

7-8

2

5-6

1

5

0

total

acertos

C37. DESENHO DO RELÓGIO
Peça ao idoso para desenhar o mostrador de um relógio com os números dentro e os ponteiros
marcando 11:10 (onze e dez).

Visuoespacial
[Escore
0-5]

C 38. RECORDAÇÃO
Peça “Agora o/a senhor/a vai me dizer o que lembra daquele nome e endereço que nós repetimos no
começo”.
Renato Moreira
_____________ _____________
Memória
[Escore 0(Rua) Bela Vista 73
______ _______ ___________ (não considerar Rua).
7]
Santarém ____________
Pará ___________
ESCORE TOTAL no ADDENBROOKE (Não preencher)

/ 30

C39. Quantos livros existiam em sua casa, quando o(a) senhor (a) era criança? Não fazer esta
pergunta para idosos excluídos pelo MEEM.
( ) 1. Nenhum.
( ) 2. Menos que 10.
( ) 3. De 11 a 50
( ) 4. Mais que cinquenta
( ) 5. Mais que cem.
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ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)
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ANEXO C - INVENTÁRIO DAS ATIVIDADES AVANÇADAS DE VIDA DIÁRIA
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ANEXO D - IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE IDOSO E VARIÁVEIS
SOCIODEMOGRÁFICAS

B3
B4

B12

B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21.a
B21.b
B21.c
B25

Variáveis sociodemográficas (do participante do idoso, sobre as quais
o familiar responderá)
Gênero do sr. ou da sra. _________?
1. Masculino
2. Feminino
Qual é o estado civil do sr. ou da sra. _________?
1. 1.Casado/a ou vive com companheiro/a
2. Solteiro/a
3. Divorciado/a, separado/a ou desquitado/a
4. Viúvo/a
99. NR
Até que ano de escola o sr. ou sra. _______? _____ ano do nível_____.
Arranjos de moradia
Sozinho
Marido, Mulher, Companheiro/a
Filho/s ou enteado/s
Neto/s
Bisneto/s
Outro/s parente/s
Amigo/a
Empregada doméstica ou cuidador pago
99. NR
Quantas pessoas moram nesta casa, incluindo o sr. ou a sra. _______?
99. NR
Qual a renda mensal das pessoas que moram nesta casa, incluindo o sr ou a
sra. _____________?
R$ _____________ (em valor bruto)
99. NR
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ANEXO E - MEDIDA DE VELOCIDADE DA MARCHA

F.52 Tempo gasto na 1ª. Tentativa: ____________________ segundos
F.53 Tempo gasto na 2ª. Tentativa: ____________________ segundos
F.54 Tempo gasto na 3ª. Tentativa: ____________________ segundos
F.55 Média:
____________________ segundos
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ANEXO F - ESCALA DE PROPÓSITO DE VIDA

Eu vou lhe apresentar 10 afirmações, perguntando em que grau o(a) senhor(a)
concorda com elas.

Itens
Q1. Eu me sinto bem quando penso nas coisas
que fiz no passado e nas que espero fazer no
futuro.
Q2. Eu vivo a vida um dia de cada vez e
realmente não penso sobre o futuro.
Q3. Eu prefiro focar no presente, porque o
futuro quase sempre me traz problemas.
Q4. Eu tenho um senso de direção e propósito
na vida.
Q5. Minhas atividades diárias com frequência
me parecem banais e sem importância.
Q6. Eu costumava estabelecer metas para mim,
mas agora isso me parece uma perda de
tempo.
Q7. Eu gosto de fazer planos para o futuro e
trabalhar para torná-los realidade.
Q8. Eu sou uma pessoa ativa na execução dos
planos que estabeleci para mim mesmo.
Q9. Eu não sou como algumas pessoas que
parecem vagar sem objetivo pela vida.
Q10. Às vezes eu me sinto como se já tivesse
feito tudo na vida.
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ANEXO G - AUTORIZAÇÃO PARA USO DO BANCO DE DADOS

