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RESUMO 

 

 

As questões do desenvolvimento humano desde tempos remotos são de interesse das diversas 

áreas do conhecimento. Tendo em vista o aumento da expectativa de vida, as questões 

relacionadas ao processo de envelhecimento ganharam importância, principalmente no que 

tange às políticas de saúde. A saúde é preocupação central no campo do envelhecimento, uma 

vez que problemas de saúde podem acarretar diversas dificuldades para os idosos e para suas 

famílias. Este estudo teve por objetivo buscar identificar as associações entre percepções de 

suporte social e autoeficácia em idosos. Suporte social e autoeficácia são variáveis estudadas 

em contextos diversos. Estudos revelam que ambas são capazes de colaborar para proteger e 

promover saúde. Suporte social diz respeito ao grupo de informações que leva o indivíduo a 

acreditar que é valorizado, amado e estimado e que o faz sentir-se pertencente a uma rede 

social de comunicação recíproca. Autoeficácia pode ser definida como o conjunto de crenças 

que o indivíduo tem sobre suas capacidades para organizar e executar ações para o 

cumprimento de tarefas específicas. Portanto, identificar a existência de associações entre as 

percepções de suporte social e autoeficácia pode contribuir para dar maior solidez aos 

conhecimentos já existentes sobre esses temas e sobre o processo de envelhecimento. 

Participaram do estudo 61 idosos de ambos os sexos, com idade média de 67 anos, com grau 

de escolaridade que variou entre ensino fundamental até pós-graduação e participantes em 

ações de promoção à saúde. Todos foram voluntários e autorizaram sua participação por meio 

da assinatura de termo de consentimento.  A coleta de dados foi feita mediante a aplicação de 

questionário contendo escalas para avaliar os construtos, além de questões para caracterização 

dos participantes. Os dados foram analisados eletronicamente por meio do cálculo de 

frequências, percentuais, médias e desvios padrão.  Para se testar a hipótese, foi calculada a 

correlação (r de Pearson) entre as variáveis do estudo. Entre os resultados obtidos, a 

percepção de suporte social, tanto na dimensão emocional quanto na dimensão prática, para os 

idosos participantes deste estudo, é de que “muitas vezes” são amados, cuidados, estimados, 

valorizados e, que pertencem a uma rede de comunicação e obrigações mútuas. Em se 

tratando da percepção da autoeficácia, constatou-se que esses participantes possuem crenças 

de que “às vezes é verdade” que são eficazes e que conseguem organizar e executar ações 

para o cumprimento de tarefas específicas. Aponta-se ainda que não existem correlações 

significativas entre percepção de suporte social e autoeficácia, ou seja, os níveis de percepção 

de suporte social não variam proporcionalmente à variação das crenças de autoeficácia em 

idosos. Isto significa dizer que para estes participantes, não seria eficaz investir em melhorias 

do suporte social, pois isto não teria impacto em suas crenças de autoeficácia. Indica-se a 

realização de novas pesquisas com idosos não participantes de ações de promoção à saúde, 

pois se pode pensar que idosos não engajados nestes tipos de ações poderiam necessitar de 

maior suporte social e assim, terem suas crenças de autoeficácia associadas à sua percepção 

de suporte social. 

 

Palavras-Chave: Envelhecimento. Suporte Social. Autoeficácia. 
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ABSTRACT 

 

 

The issues of human development since ancient times are of interest in the various areas of 

knowledge. In view of the increase in life expectancy, the issues related to the aging process 

have gained importance, especially in relation to health policies. Health is a central concern in 

the field of aging, since health problems can lead to several problems for the elderly and their 

families. This study aimed to seek to identify the associations between perceptions of self-

efficacy and social support in elderly. Social support and self-efficacy are variables studied in 

different contexts. Studies show that both are able to collaborate to protect and promote 

health. Social support refers to the group of information that takes the individual to believe 

that he/she is praised, loved and cherished and it does feel belonging to a social network of 

reciprocal communication. Self-efficacy can be defined as the set of beliefs that the individual 

has about their abilities to organize and perform actions to fulfil specific tasks. Therefore, 

identifying the existence of associations between the perceptions of social support and self-

efficacy can contribute to give greater strength to the existing knowledge on these themes and 

on the aging process. Participated in this study 61 elderly of both sexes, with an average age 

of 67 years, with degree of schooling that ranged from elementary school to graduation and 

participants in health promotion actions. All were volunteers and authorized their 

participation through signing a consent form. Data collection was made upon the application 

of a questionnaire containing scales to evaluate the constructs, as well as issues for 

characterization of participants. The data were analyzed electronically through the calculation 

of frequencies, percentage, averages and standard deviations. To test the hypothesis, was 

calculated the correlation (Pearson r) among the variables of study. Among the obtained 

results, the perception of social support, both in the emotional dimension and practical 

dimension to the elderly participants in this study, is that "many times" are loved, cherished 

and praised and that belong to a network of communication and mutual obligations. In the 

case of perception of self-efficacy, it was found that these participants have beliefs that 

"sometimes it is true" that are effective and which are able to organize and perform actions to 

fulfill specific tasks. Points out that there are no significant correlations between perception of 

social support and self-efficacy, i.e. the levels of perception of social support do not vary in 

proportion to the variation of the beliefs of self-efficacy in elderly. This means that for these 

participants, would not be effective to invest in improvements of social support, since this 

would not have an impact on their self-efficacy beliefs. The realization of new research with 

older non-participants of health promotion actions, because they may think that the elderly are 

not engaged in these kinds of actions might need greater social support and thus have their 

self-efficacy beliefs associated with their perception of social support. 

 

Keywords: Aging. Social Support. Self-Efficacy. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Embora existam diversos estudos sobre as questões relacionadas ao desenvolvimento 

humano em que tratam o envelhecimento dentro desta perspectiva, nota-se um crescente 

interesse de investigadores de diferentes áreas do conhecimento, com diversidade de olhares e 

maneiras de investigação que contribuem para um melhor entendimento sobre o fenômeno do 

envelhecimento.  A amplitude e a abordagem multidisciplinar se fazem necessárias, sendo que 

a psicologia, sobremaneira, dentro das suas diversas áreas de investigação, dentre elas, a 

psicologia da saúde, pode desempenhar papel significativo para este entendimento e ainda 

para a construção do conhecimento sobre o fenômeno do envelhecimento.   

Fazendo parte de equipes multidisciplinares desde a formação, o interesse pelas 

questões ligadas ao envelhecimento se deu a partir de 2008, quando da migração desta 

pesquisadora da área social para a atuação na área da saúde, estreitando as relações com os 

profissionais desta área. Dentro do contexto da área social o trabalho desenvolvido estava 

ligado diretamente ao trato das questões familiares. Em 2008, com a proposta para o 

desenvolvimento de trabalho específico com idosos e o convívio direto com os mesmos, 

surgiu a necessidade de uma revisão de conceitos e ainda de estudos mais detalhados como 

forma de subsídios que assegurassem e permitissem, a partir de uma base teórica mais ampla, 

a construção de uma metodologia de trabalho mais adequada ao novo contexto. Os estudos 

realizados desde então possibilitaram formalizar algumas investigações cujos resultados 

foram apresentados em diversos eventos científicos, o que aumentou cada vez mais o 

interesse pelo fenômeno do envelhecimento, trazendo a certeza e decisão pelo ingresso no 

Mestrado, bem como pela escolha do público-alvo e tema deste estudo.  

Assim, o estudo que ora se apresenta, revela em seu texto inicial, no Capítulo 1, o 

estabelecimento dos fundamentos teóricos e resultados empíricos condizentes com a proposta 

de investigação sobre os aspectos do envelhecimento, baseado em levantamento bibliográfico 

sobre o tema. A propósito da temática, o texto explora as variáveis suporte social e 

autoeficácia, visto que são conceitos estudados em contextos diversos e revela que ambos são 

capazes de colaborar para a proteção e promoção da saúde e por isto podem contribuir para 

com o conhecimento sobre o processo de envelhecimento. Entende-se que identificar a 

existência de associações entre as percepções de suporte social e autoeficácia pode contribuir 

para dar maior solidez aos conhecimentos já existentes. 
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 Suporte social diz respeito ao grupo de informações que leva o indivíduo a acreditar 

que é valorizado, amado e estimado e que o faz sentir-se pertencente a uma rede social de 

comunicação recíproca (COBB, 1976). Tal conceito será abordado ao longo do Capítulo 1, 

por meio de levantamento e análise da literatura nacional e internacional recente, 

apresentando conteúdo que trata evolução de suporte social, de suporte social como preditor 

de saúde, de preditores de suporte social e aborda ainda medidas de suporte social.  

A seguir, será apresentado o conceito de autoeficácia que pode ser definida como o 

grupo de crenças que o indivíduo tem sobre suas capacidades para organizar e executar ações 

para o cumprimento de tarefas específicas (BANDURA, 1994). Da mesma forma que o 

anterior, o conceito da autoeficácia será abordado com base em levantamento e análise da 

literatura nacional e internacional recentes, sendo apresentados estudos realizados com idosos, 

com apontamentos sobre os processos cognitivos, motivacionais, afetivos, seletivos, sobre a 

memória, depressão, eventos estressantes, entre outros.  

 No Capítulo 2 serão apresentados detalhadamente os objetivos (geral e específicos) e 

hipótese de estudo deste estudo, seguidos pelo Capítulo 3 com definições constitutiva e 

operacional dos conceitos de suporte social e autoeficácia. No Capítulo 4, será apresentado o 

método aplicado para atendimento dos objetivos. Na sequência, no Capítulo 5, demonstram-se 

os resultados obtidos e discussão. No 6° e último Capítulo são realizadas as considerações 

finais e conclusão.  

 Por fim, o texto relatará as referências e apresentará os anexos. Acredita-se que a 

leitura do que se apresenta neste estudo, pode favorecer a reflexão sobre as questões 

relacionadas ao envelhecimento e da possibilidade de contribuição sobre o estudo das 

variáveis, suporte social e autoeficácia, dentro deste contexto.   
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 ENVELHECIMENTO, VELHICE E A RELAÇÃO COM A SAÚDE 

 

O fenômeno do envelhecimento está entre as grandes preocupações das sociedades de 

todo o mundo. Tal fenômeno diz respeito a diversas problemáticas da vida atual, como saúde, 

moradia, economia e educação e atinge os mais variados níveis da sociedade. Esta 

abrangência provoca grande interesse político, social e da comunidade científica. A proposta 

de investigação para o presente estudo não visa focar todos estes aspectos, limitando-se a uma 

tentativa de compreensão das possíveis associações entre dois fenômenos psicossociais 

presentes ao longo da vida humana que parecem possuir características especiais nessa fase da 

vida: as crenças de autoeficácia e a percepção de suporte social.  

O aumento da expectativa de vida é um fato real que está ligado ao envelhecimento 

humano e que decorre da diminuição das taxas de mortalidade e fecundidade (CAMARGOS, 

PERPÉTUO e MACHADO, 2005; SILVA, 2005; SIQUEIRA et. al., 2007; NARSI, 2008, 

ABDO, 2009; ABRAS e SANCHES, 2010). Este fato gera importantes mudanças que alteram 

significativamente a estrutura social. O crescimento absoluto da população do Brasil nestes 

últimos dez anos, segundo o IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010) deu-

se fundamentalmente em razão do crescimento da população adulta, destacando-se o aumento 

da participação da população idosa. Este Instituto aponta o registro de um número superior a 

15 milhões de brasileiros com mais de 60 anos de idade, o que equivale a 9% da população 

geral, sendo estes, historicamente, os usuários que se destacam nos sistemas de saúde 

disponíveis no Brasil, sejam públicos ou privados.  

Em um estudo populacional do envelhecimento no Brasil, Abdo (2009), comentando 

sobre as questões de longevidade e saúde, aponta que a duração prolongada da vida está 

relacionada com o progresso das últimas décadas ocorrido em decorrência da evolução da 

medicina e da tecnologia, o que contribuiu expressivamente para com o aumento da média de 

sobrevida de mulheres e homens em todo o mundo, fazendo referência principalmente aos 

países desenvolvidos. A autora faz ainda uma retrospectiva histórica sobre a expectativa de 

vida do brasileiro, apontando que no início do século XX esta expectativa era de 33,7 anos, 

passando para 43,2 anos em 1950, atingindo 55,9 anos em 1960, 65,6 anos em 1980, 70,4 

anos em 2000, avançando para 71,9 anos no ano de 2005. Assim, desde o século XX até 

início do século atual, a expectativa de vida do brasileiro aumentou mais de 100%, invertendo 

a pirâmide etária da população. Nela, os indivíduos cuja idade os definia como idosos no 
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início do século XX fazendo com que se mantivessem no topo da pirâmide passaram, nos dias 

atuais, a fazer parte do meio da pirâmide.  

Abdo (2000) ressalta que existem variações no que diz respeito à sobrevida de 

mulheres e homens: as mulheres continuam com índices mais elevados de sobrevida, com 

aumento de 35,7%, o que significa uma média de 76,1 anos em contraposição aos homens 

com 68,5 anos, com um aumento de 28,9%, resultando em uma média geral entre homens e 

mulheres de 72,3 anos em 2006. Os dados apresentados pela autora são por ela relacionados 

com a saúde, tendo em vista o entendimento do acesso mais facilitado da população a serviços 

de saúde, com o aumento dos anos de escolaridade, campanhas de vacinação e principalmente 

com os avanços da medicina com ênfase especial aos trabalhos de prevenção de doenças. 

Portanto, viver mais, se tornou ao longo dos tempos uma realidade que requer 

conquista da satisfação com a vida daqueles que querem continuar vivendo com saúde física e 

emocional. Para tanto, para o alcance de uma vida longa e com qualidade, parece necessário o 

cultivo de um estilo de vida com bons hábitos entre os que são saudáveis na juventude, sendo 

que tais hábitos somente se constituem em medida preventiva de doenças se forem praticados 

desde os primeiros anos de vida. Mendizábal e Cabornero (2004) apontam que a execução de 

um bom plano de envelhecimento é condicionado por necessidades próprias de todo ser 

humano em todas as idades, onde a concepção para tal entende-se como continuidade do bom 

desenvolvimento ou amadurecimento nos outros estágios da vida.  

Essa concepção envolve a manutenção de um alto nível de funcionamento, que exige 

habilidades físicas e mentais que são independentes entre si que não estão necessariamente 

presentes no indivíduo que envelhece (FREIRE; RESENDE, 2001). A presença ou ausência 

destas habilidades procede do que o indivíduo faz ou deixa de fazer em favor ao seu 

envelhecimento, da sua bagagem de experiências, informações e condições físicas, de toda a 

sua história de sua disposição física e psicológica e das condições sociais, econômicas e 

culturais que viveu anteriormente e em que vive no momento presente. 

Estudos (SANTOS, ANDRADE E BUENO, 2009; SILVA, 2008; FERREIRA E 

FALCÃO, 2006; NERI, 2001; FREIRE e RESENDE, 2001; NERI 2004; ARAÚJO, 2006; 

BASSIT e WITTER, 2006; RIOS e PONTES, 2006; ARAÚJO, COUTINHO e SALDANHA, 

2006; ABRAS e SANCHES, 2010) abordam as questões sobre o desenvolvimento humano e 

o consideram como um processo. Porém, de acordo com Araújo, Coutinho e Saldanha (2006), 

a velhice e o processo de envelhecimento, por muito tempo, passaram despercebidos pelas 

várias áreas do conhecimento, sendo que somente nas últimas décadas do século passado e no 

início deste, esses temas tem ocupado espaço considerável nas pautas de investigação entre os 
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cientistas em razão do interesse em buscar o conhecimento deste fenômeno, entendido como 

complexo e multifacetado. Os autores anteriormente citados indicam que conciliar os 

conceitos de desenvolvimento e envelhecimento foi, a princípio, um dos desafios da 

psicologia do envelhecimento, tendo em vista tratar-se de conceitos tidos tradicionalmente 

como antagônicos, tanto para os cientistas, como pela sociedade e a família, uma vez que a 

velhice era considerada como um período em que não ocorria desenvolvimento. Ferreira e 

Falcão (2006) indicam que “o processo de envelhecimento é debatido e discutido 

cientificamente com argumentos extremos, chegando-se a contestar até mesmo a existência do 

processo em si” (p. 103). Para estes autores envelhecer é uma condição inerente à natureza 

humana, e as mudanças oriundas deste processo acontecem de forma dinâmica nos âmbitos 

biológicos, psicológico, social e cultural do indivíduo, em razão do tempo. Para Abras e 

Sanches (2010), o envelhecimento é um processo que não se refere apenas às circunstâncias 

físicas e orgânicas de um indivíduo, mas inclui ainda o discurso social em que este indivíduo 

está inserido, seus ideais, ideologia que permeia e se infiltra na relação com seu próprio “eu” 

e seus objetos.  

De maneira geral, pensar no desenvolvimento humano como processo, requer um 

ponto inicial: o nascimento. A partir deste ponto de partida há muito que apresentar em 

termos de pesquisas, onde as indicações de possibilidades de mudanças com o passar da idade 

parecem ilimitadas, uma vez que sucedem os períodos da infância, pré-adolescência, 

adolescência, juventude, vida adulta e velhice. Segundo Neri (2001), os anos se passaram e 

com eles novos estudos no âmbito da biologia, da medicina e das ciências comportamentais e 

sociais apresentam três ideias essenciais: “o desenvolvimento e envelhecimento é um 

processo finito, desenvolvimento e envelhecimento são processos concorrentes, e ambos os 

processos são afetados por uma complexa combinação de variáveis operando ao longo de toda 

vida” (NERI, 2001, p.08). Para a autora dizer que desenvolvimento e envelhecimento são 

concorrentes significa entender que as alterações evolutivas classificadas comumente como 

crescimento, progresso ou ganho e as classificadas como degeneração e perdas se fazem 

presentes da infância à velhice, apesar de na infância as interpretações estarem associadas por 

mudanças vistas como ganhos e, na velhice, vistas como perdas. Entende-se com as 

colocações da autora que desenvolvimento e envelhecimento são fenômenos concorrentes, 

uma vez que ganhos e perdas acontecem simultaneamente durante ao longo da vida, seja na 

infância, seja na velhice. Freire e Resende (2001) sugerem que nos estudos sobre o processo 

de envelhecimento, as referências mais encontradas dizem respeito aos aspectos negativos, 

tais como dificuldades de memória, perda de papéis sociais e doenças ao invés dos 
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apontamentos sobre os ganhos a ele associados, tais como sabedoria, aumento das 

experiências e habilidade nas relações sociais. Estas colocações sugerem que possivelmente 

existe uma crença comum de que os ganhos estão limitados às fases iniciais do 

desenvolvimento e de que as perdas só acontecem na velhice. Os autores acrescentam que 

perdas e ganhos ocorrem em todas as fases da vida do indivíduo ainda que se possa dizer que 

há mais perdas na velhice do que ganhos.   

Neri (2004) aponta que o paradigma que presidiu a constituição da psicologia do 

envelhecimento é o do desenvolvimento ao longo da vida. A autora apresenta estudos que 

indicam que envelhecimento e desenvolvimento são processos correlatos. Neles, mesmo 

diante das limitações de origem biológicas, os processos psicológicos estabelecidos se 

mantêm, podendo ocorrer o desenvolvimento na velhice se for propício o ambiente cultural. 

Entende-se, a partir das colocações da autora, que existe uma relação mútua, de 

conformidade, entre os processos de envelhecimento e desenvolvimento ao longo da vida.  

A estas colocações podem-se associar às de Moragas (2010) que aponta a velhice 

como composição de uma etapa da vida que pode apresentar elementos de desenvolvimento 

pessoal, mesmo que tal desenvolvimento vá ao sentido contrário aos valores predominantes na 

sociedade atual, tais como trabalho, força, poder político e econômico. O autor indica que o 

envelhecimento é uma etapa da vida tal como é a infância, a adolescência e a maturidade e 

todas apresentam características e oportunidades próprias. Acrescenta que a consideração da 

velhice como etapa negativa desperta condições passadas, atualmente superadas em 

decorrência dos avanços da medicina, da Previdência Social, da expectativa de vida dos 

idosos, maior do que os de seus antepassados e ao fato de os mesmos não considerarem o 

futuro como algo negativo.  

Alinhados a esta ideia, Bassit e Witter (2006) indicam que o processo de 

envelhecimento ocupa toda a vida do ser humano, preenchendo a lacuna entre o nascimento e 

a morte. Portanto, este processo, grosso modo, tem início, meio e fim, ou seja, o 

desenvolvimento é um processo finito. Tal como o desenvolvimento é um processo, o 

envelhecimento também o é. Desenvolvimento e envelhecimento são processos correntes e 

ambos recebem interferência de uma complexidade de fatores que agem ao longo de todo o 

ciclo de vida. Bassit e Witter (2006, p. 28) indicam que 

O processo de envelhecimento humano realmente está associado a uma série de 

perdas, limitações e dificuldades, mas mesmo assim, não se pode considerar a 

velhice só como uma doença ou só como um problema. Porque, desta forma, se 

estaria reduzindo o entendimento de todo um processo a somente um determinado 

grupo social ou só para algumas de suas características acessórias, fato que poderia 

comprometer a análise, especialmente se a intenção é analisá-lo de uma forma 
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distinta das que são apontadas em algumas das pesquisas em geriatria e 

gerontologia. 

Segundo Zimerman (2000), o processo de envelhecimento pressupõe alterações 

físicas, psicológicas e sociais no indivíduo. Tais alterações são tidas como transformações 

gerais que podem ser notadas em idade mais precoce ou mais avançadas, em maior ou menor 

grau, levando-se em consideração características genéticas e ainda o estilo de vida de cada 

um. Em concordância, Straub (2005) indica que as alterações físicas, psicológicas e sociais do 

processo de envelhecimento interagem e influenciam-se mutuamente. O autor aponta que o 

estilo de vida influencia e é influenciado pelo envelhecimento biológico.  

Zuben (2001) pensa ser razoável supor que existam vários itinerários de 

envelhecimento, apontando que os diferentes indivíduos não avançam em idade da mesma 

forma, no mesmo ritmo, com a mesma bagagem, assinalando que cada qual encontra seus 

obstáculos, passando por diferentes experiências. Para o autor, assim se processa a construção 

da existência do indivíduo, podendo-se então reconhecer dois significativos modelos: o 

envelhecimento percebido como trajetória, como processo, marcado por declínio fisiológico, 

evidenciado pela diminuição das capacidades cognitivas e psicomotoras num montante de 

perdas (perdas de pessoas amadas, do trabalho, da autonomia) ou ainda pela percepção do 

envelhecer como ocasião de realização dos diversos projetos existenciais e de enriquecimento 

pessoal que propicia, desta forma, uma fonte de conquista e crescimento das próprias 

potencialidades. 

De acordo com Moragas (2010), o envelhecimento da maior parte da população é um 

processo sem doença mental, ainda que existam agressões à integridade pessoal, em razão das 

diversas mudanças que acontecem na sociedade e que tornam arcaicos os estilos de vida dos 

idosos fazendo predominar os da sociedade atual, concentrados em valores juvenis. Para o 

autor, os indícios de oposição entre os valores e estilos de vida dos idosos e dos jovens não 

compõem manifestações socialmente patológicas, pois refletem apenas a quantidade de 

mudanças na sociedade contemporânea. Moragas (2010) acrescenta que eleger um estilo de 

vida requer uma decisão pessoal que leva o indivíduo a selecionar determinadas alternativas 

dentre outras que também são possíveis. A decisão tem em si um processo no qual atuam 

tanto aspectos como a inteligência, criatividade, aptidões cognitivas, memória etc., como 

também os aspectos emocionais ou motivações e personalidade, tendo em vista que todo o 

indivíduo está envolvido nestes aspectos.     

Contudo, acredita-se que o estilo de vida do indivíduo pode retardar ou minimizar os 

reflexos da passagem do tempo. O envelhecimento pode ser retardado, de acordo com 
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Mendizábal e Cabornero (2004, p. 27) “pela continuidade da atividade e pela prática de 

exercícios, pela informação contínua e pela informação permanente, pela promoção da 

convivência e da integração social e pelas participações ativas, críticas e criativas”. 

Até aqui foram pontuados os aspectos inerentes ao processo de envelhecimento. 

Revelar quem é o indivíduo que se encontra neste contexto e quais as características que 

definem uma pessoa velha é outra tarefa que requer atenção, justamente pelo fato das 

transformações apresentadas continuarem em constantes mudanças. Esta atenção é requerida 

até mesmo em função da ambivalência encontrada nos diversos termos dos quais o indivíduo 

em questão pode ser denominado: velho, idoso, ancião, terceira idade, etc.  

Straub (2005) aponta que os gerontólogos, com o intuito de chamar a atenção para a 

variedade de trajetórias no envelhecimento, fazem distinção entre velhos-jovens, velhos-

velhos e velhos-mais-velhos, pois acreditam que assim abrangem todas as dimensões do 

envelhecimento. Segundo Rocha (2002, p. 14), “essa variedade de termos viria atender à 

necessidade de mascarar o preconceito em relação à velhice e tentar negar a realidade”. Para 

chegar até este ponto foram utilizados neste texto alguns dos termos citados, propositalmente, 

para apresentar a questão. No entanto, Straub (2005) adota o termo idoso para denominar o 

indivíduo participante de sua pesquisa.   

Neri (2004) aponta a partir dos anos 60, que a psicologia iniciou o aprimoramento da 

descrição e explicação dos fenômenos do envelhecimento (processo) e velhice (fase da vida) e 

do termo idosos (indivíduos qualificados como tais, baseado em critérios da sociedade). Para 

a autora, isto decorre dos avanços científicos, tendo em vista o intuito dos cientistas de 

perseguir os determinantes do envelhecimento bem-sucedido e suas características.  A autora, 

consultando a base de dados Psychoinfo, encontrou 160 registros em 1966, 9.609 em 2001 e 

3.651 no primeiro semestre de 2002 que faziam referências a estes fenômenos e ainda uma 

produção de aproximadamente 150.000 títulos em psicologia do envelhecimento.  

Apesar de o envelhecimento surgir de maneiras diferentes e em momentos de vida 

diferentes, a velhice pode ser estabelecida por limitação de idade cronológica como, por 

exemplo, a regulamentada pela Lei N° 10.741 de 1° de Outubro de 2003 do Estatuto do Idoso, 

no seu Art. 1° das Disposições Preliminares que prega que “é instituído no Estatuto do Idoso, 

destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos” (p. 09). Outro exemplo é a empregada pela Política de Saúde. De acordo com 

Bassit e Witter (2006, p. 18) “a Política de Saúde tem enfatizado o atendimento aos idosos 

com mais de 65 anos em função do padrão de doença desse grupo social que, quando adoece, 

apresenta mais de uma doença crônica”.  
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Contudo, entende-se que o corte etário se faz necessário em razão da construção e da 

formulação de políticas públicas sociais e de saúde, servindo ainda para definição de amostras 

quando da realização de pesquisas. Além disso, esta delimitação é importante, pois, também 

se reflete na conquista de alguns benefícios tais como transporte gratuito, acento reservado 

preferencial, fila preferencial em bancos e comércio e novos benefícios que surgem todos os 

dias. Vale ressaltar que, apesar de estas conquistas estarem definidas em lei, muitas vezes 

ainda não são respeitadas, uma vez que surgem a partir de uma nova forma de pensar no 

idoso. A velhice pode ser pensada pelo entendimento que tange o senso comum de uma 

sociedade, por meio de uma construção ao longo dos tempos, onde conceitos e preconceitos 

sobre a mesma refletem crenças culturais e valores sociais em constante mudança. Como 

afirmam Mendizábal e Carbonero (2004, p. 27) a velhice “é vista como a antítese dos valores 

sociais predominantes (produtividade, rentabilidade, dinamismo etc.)”.   

As conclusões oriundas deste ponto de vista podem gerar consequências drásticas para 

quem tem que conviver com tal estereótipo. Estas consequências muitas vezes implicam, por 

exemplo, em processos de doenças tais como a depressão (ZIMERMAN, 2000). De acordo 

com o autor a depressão é uma doença que acomete indivíduos nas várias fases do ciclo da 

vida, diferenciando-se no idoso pelo fato de que, possivelmente, este não receba tanto apoio e 

motivação para sair dela. Para o autor, as depressões na velhice estão geralmente ligadas às 

carências, perdas, doenças e aspectos sociais e normalmente produzem efeitos prejudiciais à 

sua vida. 

Se, por um lado, há o que se pontuar em termos de conquistas, em termos de 

conhecimentos e regulação legal, por outro, ainda se observa a necessidade de ampliação para 

a atenção ao idoso. Isto deve ocorrer por meio da geração de conhecimentos que possibilitem 

implantar programas sólidos de promoção à saúde e prevenção de riscos e doenças, dentro dos 

aspectos já mencionados, ou seja, físico, social e psicológico, pois a exigência advinda do 

processo de envelhecimento imposta ao idoso, para uma nova realidade, requer adaptação às 

diversas transformações. É preciso conhecer este idoso nas suas necessidades, angustias e na 

forma de lidar com o processo, ou seja, na forma como percebe as mudanças decorrentes do 

processo e assim, promover ao mesmo um atendimento emocional que possibilite a ele lidar 

com o envelhecimento, o auxilie na conscientização de sua situação, e garanta a ele qualidade 

de vida. 

A ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar (2009) aponta que o grande desafio 

na área de atenção à saúde das pessoas idosas é conseguir colaborar para que elas possam, 

mesmo diante das progressivas limitações que venham surgir, redescobrir alternativas de 
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viver sua própria vida com absoluta autonomia e qualidade que forem possíveis. Isto só é 

possível na proporção em que a sociedade considera o contexto familiar e social, 

reconhecendo o valor e as potencialidades das pessoas idosas.   

Apresentados brevemente aspectos do envelhecimento e velhice, é preciso tecer 

considerações sobre aspectos relativos à saúde. Segundo Louvison et. al. (2008) à medida que 

as sociedades envelhecem os problemas relacionados à saúde desafiam os sistemas de saúde e 

de seguridade social. Para a autora, a construção de uma política de saúde com perspectiva no 

envelhecimento e na saúde da pessoa idosa institui uma dimensão necessária às 

transformações da sociedade e a construção do SUS – Sistema Único de Saúde.  

Lima, Arcieri, Garbin e Moimaz (2010) apontam que em tempos atuais observam-se 

nas relações estabelecidas na sociedade com o idoso, não apenas uma alteração de valores, 

mas uma crescente esperança de vida. Nestas relações, o idoso passa a ser merecedor de 

atenção e cuidado especiais que nos últimos dois séculos foram inexistentes. Para os autores, 

a mudança surge em razão do arsenal tecnológico que atualmente possui a medicina em face 

ao crescente progresso, favorecendo a longevidade, contribuindo desta forma, como um dos 

fatores para o significativo aumento da população idosa, fazendo com que as doenças crônicas 

sejam enfrentadas com mais tranquilidade que em tempos passados.   

Faz-se necessário entender o conceito de saúde e para tanto, tem-se como referência o 

que definiu a OMS - Organização Mundial de Saúde - em seu documento de criação 

divulgado em 7 de abril de 1948, desde então dia de referência para o “Dia Mundial da 

Saúde”, em que implica o reconhecimento do direito à saúde e da obrigação do Estado na 

promoção e proteção da saúde, diz que saúde se trata de uma estado de perfeito ou completo 

bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença. 

Segundo Straub (2005, p. 23), “a saúde não se limita ao nosso bem-estar físico”. Para 

ele, os seres humanos são propensos a pensar na concepção da saúde como ausência de 

doenças, sendo que tal ideia concentra-se apenas na ausência de um estado negativo. Porém 

esta noção é incompleta, pois apesar de acreditar que pessoas saudáveis estão livres de 

doenças, para o autor, a noção de saúde envolve muito mais. O autor acrescenta que é comum 

e até possível que um indivíduo esteja livre de doenças, porém isto não significa que goze de 

uma vida vigorosa e satisfatória.  

Casal, Rios e Gimenez (1997 apud Silva, 2002) revelam que os estados de saúde estão 

relacionados a possibilidades que as pessoas têm de sentirem-se produtivas, ter objetivos, 

aspirações ou anseios, manter equilíbrio emocional, desenvolver autoaceitação e ainda 

conseguir ter e manter ajustes com competências sociais e autonomia. Coerentemente com 
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esta ideia, Straub (2005) aponta que para gerontólogos e psicólogos da saúde geriátrica, a 

chave para um envelhecimento saudável é a manutenção da independência, considerando que 

independência não significa a não necessidade de outras pessoas, ao contrário, todos os 

indivíduos, em qualquer idade, são dependentes de outros indivíduos. Para Straub (2005), a 

independência está relacionada ao fato de continuar a ser capaz de fazer escolhas na vida e 

assim, o adulto mais velho saudável pode fazer escolhas que influenciem o seu bem estar 

futuro. Tais escolhas podem estar associadas inclusive com a diminuição do tamanho da rede 

de relações sociais. Neri, Cupertino e Rosa (2009) em estudos sobre os significados de velhice 

saudável e avaliações subjetivas de saúde e suporte social entre idosos, indicam que na 

velhice ocorre um processo adaptativo de seleção de parceiros emocionalmente significativos 

e de focos de investimento afetivo. Isso, segundo as autoras, decorre da necessidade de poupar 

recursos para investir em alvos mais importantes e que gerem mais bem-estar psicológico.  

Fries (1999), destacando o tema da independência, identificou cinco estruturas 

psicológicas que para ele são fundamentais para se ter uma melhor saúde na medida em que 

se envelhece. São elas: 1) evitar o desamparo aprendido, visto que para o autor o desamparo é 

um comportamento passivo aprendido em um ciclo vicioso; o autor aponta que a exposição a 

eventos desfavoráveis e sem controle ou o fracasso continuado levam os indivíduos a uma 

postura passiva e resignada que os fazem desistir de lutar pelo sucesso; 2) escolher estratégias 

de enfrentamento saudáveis - Fries afirma que o que prevê a saúde de forma mais precisa é a 

forma como o indivíduo enfrenta as crises tais como doenças, perda de emprego, divórcio ou 

morte de um ente querido, crises estas tidas como eventos estressantes e que causam impacto 

sobre a saúde. O envelhecimento pode ser enfrentado de várias formas, negando-se ou 

aceitando as mudanças inevitáveis; 3) aprender a escolher os próprios desafios, considerando-

se os limites associados ao avanço da idade; o envelhecimento envolve avaliar as próprias 

capacidades de maneira realista, selecionando objetivos significativos e buscando estratégias 

eficazes para realizá-los; 4) capitalizar com as estações da vida, que significa que cada estação 

da vida apresenta seus próprios problemas, desafios, dores e oportunidades e assim mudanças 

positivas podem acontecer apesar do declínio da idade adulta tardia. Adultos mais velhos têm 

mais tempo para abordar as coisas em maior profundidade, o que possibilita a mudança de 

uma perspectiva de funcionamento perdido para um imenso crescimento pessoal. O autor 

aponta ainda o 5) desenvolvimento da autoeficácia. Segundo ele, os indivíduos que têm senso 

de autoeficácia, que creem que as escolhas de seu estilo de vida podem acarretar efeitos sobre 

a sua saúde, são mais capazes de escolher atividades saudáveis e de manter o esforço 
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necessário para êxito. Os indivíduos que lutam e têm êxito são recompensados pelos seus 

esforços, o que consequentemente aumenta a sua autoeficácia. 

Em síntese, nota-se que envelhecimento é um processo natural do desenvolvimento da 

vida e, a não ser que as pessoas morram cedo, este é um processo pelo qual aqueles que 

gozarão de uma vida longa, vivenciarão. Dado que a expectativa média de vida tem 

aumentado, é preciso compreender cada vez mais e com mais detalhes o processo de 

envelhecimento com vistas a melhorar a qualidade de vida nesta etapa da vida. Desta forma, 

chega-se ao entendimento que as percepções do idoso diante destas vivências, inerentes às 

diversas transformações decorrentes destes processos pode levar à compreensão da forma 

como o idoso responde a estas transformações e, portanto pode auxiliar nos contextos dos 

programas de prevenção de riscos e doenças e os de promoção à saúde.  

Tal compreensão se faz necessária aos profissionais interessados e comprometidos 

com as questões do envelhecimento. No que diz respeito aos programas de prevenção de 

riscos e doenças e de promoção à saúde, existe na atualidade o incentivo às equipes 

multiprofissionais na construção de um atendimento especializado que se configure na 

capacidade de realizar uma avaliação global do idoso. Segundo a ANS (2009, p. 118) “esse 

atendimento especializado, voltado para o idoso frágil, deve estar integrado no serviço de 

saúde como um todo, de modo a assegurar que o indivíduo idoso possa estar contemplado 

com adequado tratamento e reabilitação”. A ANS aponta que o estímulo a uma prática de 

promoção de saúde e prevenção de doenças é protetor em significação ampla, visto que 

preserva a capacidade funcional e permite a compreensão da morbidade. Destaca que uma das 

balizas de diferenciação na assistência à população idosa é o aspecto que diz respeito à sua 

avaliação de saúde que indica que a avaliação global do idoso deve ser desenvolvida por 

equipe multiprofissional e tem como propósito quantificar os problemas de saúde e as 

capacidades, instituindo planejamento terapêutico em longo prazo e gerenciamento de 

recursos necessários. A ANS ainda sugere que se utilize, usualmente, a avaliação 

multifuncional que tem subdivisão: estado funcional, saúde mental e funcionamento social da 

pessoa idosa. Para tanto, os instrumentos abrangem as atividades de vida diária (autocuidado), 

as atividades instrumentais de vida diária (participação do idoso em seu entorno social), 

avaliação cognitiva, avaliação do humor e avaliação do suporte social.  

Neste sentido, no que diz respeito aos programas e ações desenvolvidas com a 

população idosa, Lima, Ayres e Litvoc (2006) destacam que os de boa qualidade, que se 

organizam a fim de atender às múltiplas necessidades dos que envelhecem, podem contribuir 

como suporte social importantíssimo. Contribuição na forma de instrução para os cuidados 
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mais significativos e ainda nos avanços da capacidade dos idosos e/ou de seus cuidadores nas 

maneiras em lidar com os conflitos, auxiliando assim para o desenvolvimento de um 

envelhecimento saudável.  

 Diante do exposto, apresentam-se em sequência, os conceitos de suporte social (Seção 

1.2) e autoeficácia (Seção 1.3) nos quais serão abordados em sua evolução e descrição de 

pesquisas associadas no contexto do envelhecimento, velhice e relação com a saúde. 

 

1.2 SUPORTE SOCIAL  

 

1.2.1 ENTENDENDO O CONCEITO DE SUPORTE SOCIAL  

 

O conceito de suporte social surgiu na literatura da psicologia e áreas afins a partir de 

meados dos anos 70. Weiss (1974) 

Concebe suporte social como uma classe de informação que leva o sujeito a 

acreditar que outras pessoas se preocupam com ele e que é uma pessoa amada, 

estimada e valorizada e que pertence a uma rede de comunicação e obrigações 

mútuas. 

 

  Estudos de Cobb (1976) e Cassel (1976) destacaram a influência das interações sociais 

sobre a saúde e bem estar das pessoas. Estes estudiosos buscavam em seus estudos, 

compreender como o suporte social poderia proteger as pessoas de danos à saúde física e 

mental decorrentes de situações de estresse e ainda como a carência de suporte social poderia 

comprometer a saúde das mesmas, aumentando a vulnerabilidade para doenças.  

Cobb (1976) realizou trabalho de revisão literária onde separou estudos que 

demonstravam os efeitos protetores do suporte social em situações de estresse ao longo da 

vida. Neste trabalho, definiu suporte social como informações que levem as pessoas a 

acreditar que são amadas, cuidadas e estimadas, e ainda que são indivíduos pertencentes a 

uma rede social de obrigações mútuas. Para Cobb (1976), o suporte social adequado pode 

proteger as pessoas em momentos de crise a partir de uma ampla variedade de estados 

patológicos, tais como luto, aposentadoria, desemprego, recuperação de doenças, 

hospitalização e outras doenças psiquiátricas. Além disso, o apoio social pode acelerar a 

recuperação, facilitar o cumprimento das prescrições médicas e reduzir a quantidade de 

medicação necessária. Para a compreensão da definição apresentada, Cobb (1976, p. 300) 

aponta que o apoio social é concebido como informações pertencentes a uma ou mais das três 

categorias: 1) Informações que levem a pessoa a acreditar que ela é amada e cuidada; 2) 
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Informações que levem a pessoa a acreditar que ela é estimada e valorizada e; 3) Informações 

que levem a pessoa a acreditar que ela pertence a uma rede de comunicação e obrigação 

mútua.  

Kaplan, Cassel e Gore (1977) definem suporte social a partir do quanto as pessoas 

estão satisfeitas com as interações com os outros, levando em consideração as suas 

necessidades sociais.  

Anos mais tarde, Rodriguez e Cohen (1988) lançam a constituição de suporte social 

em três dimensões, as quais representam os tipos de recursos disponibilizados à pessoa por 

sua rede social, sendo suporte emocional, suporte instrumental (ou estrutural) e suporte de 

informação.  

Cohen, Gottlieb e Underwood (2000) apontam que o termo suporte social muitas 

vezes é utilizado em sentido mais amplo, indicando qualquer processo por meio do qual as 

relações sociais podem promover a saúde e o bem-estar. De maneira geral os autores adotam 

este ponto de vista, mas chamam a atenção para os diferentes processos por meio dos quais as 

relações sociais podem influenciar a saúde. Eles categorizam os processos em dois grupos: 

formal e informal. Um tipo de processo envolve a troca ou a prestação de recursos 

emocionais, informativos e instrumentais em resposta à percepção de que outras pessoas estão 

em necessidade de tal auxílio. Essas necessidades são frequentemente associadas com 

experiências estressantes agudas ou crônicas como eventos de doenças, transições de 

desenvolvimento e vício. O apoio social, neste modelo, é termo usado para se referir aos 

recursos sociais que os indivíduos percebem estar disponíveis ou que são efetivamente 

prestados a eles por não profissionais no contexto de ambos os grupos de apoio. O outro tipo 

de processo incorre sobre os benefícios de saúde que resultam da participação em um ou mais 

grupos sociais distintos. Para os autores, a hipótese neste caso, é que os outros indivíduos 

podem influenciar emoções, cognições, comportamentos e respostas biológicas de forma 

benéfica para a saúde e bem-estar por meio de interações que não estão explicitamente 

destinados a troca de ajuda ou apoio. Exemplificam indicando que os caminhos pelos quais 

tais benefícios podem acontecer são os efeitos das relações humanas sobre a diversidade dos 

nossos autoconceitos, sentimentos de autoestima e controle pessoal, além da conformidade 

com as regras de comportamento que têm implicações diretas para a saúde do ser humano.  

Campos (2004, 2010) explica suporte social como forma de relacionamento 

interpessoal, grupal ou comunitário que concede ao indivíduo o sentimento de proteção e 

apoio, capaz de favorecer redução do estresse e bem estar psicológico. Ainda que o conceito 

de suporte social seja amplo e por vezes pouco preciso, estabelecem-se nele alguns aspectos 
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básicos e comuns como a existência de interações sociais e o objetivo de promover bem estar 

como resultado destas interações, que são descritas desde uma relação entre duas pessoas 

(com um familiar) até uma rede social (comunidades ou grupos). Porém, segundo o autor, não 

basta fazer parte de uma rede social, mas é de extrema importância que essa rede possa 

propiciar a oportunidade de relacionamentos suportivos. No artigo de 2010, Campos 

acrescenta que o efeito mais importante do suporte está no receptor quando este o percebe 

disponível e satisfatório. Esta percepção origina-se no fato da pessoa se sentir amada, 

valorizada, reconhecida, acolhida, cuidada, protegida e participante de uma rede social de 

recursos partilhados e informações, o que torna a pessoa fortalecida para o enfrentamento do 

ambiente e propicia resultados positivos para o seu bem-estar.  

Seidl e Tróccoli (2006) apontam que a conceituação de suporte social apresentada por 

Cobb em 1976 foi uma das primeiras que, na forma posta, indica que os efeitos do suporte 

social conduziriam o indivíduo ao sentimento e à percepção de estima e de pertencimento a 

uma rede social com direitos e deveres mútuos.  

 

1.2.2 SUPORTE SOCIAL E AS REDES DE APOIO SOCIAL 

 

 Uma ideia que parece ser comum aos autores citados (COBB, 1976; SEIDL e 

TRÓCCOLI, 2006; CARNEIRO, FALCONE, CLARK, DEL PRETTE & DEL PRETTE, 

2006; ROSA, BENÍCIO, ALVES e LEBRÃO, 2007; CAMPOS, 2004, 2010; SIQUEIRA e 

PADOVAM, 2008) é a da formação e importância das redes de apoio social.   

As redes de apoio social vêm sendo estudadas há algum tempo, especialmente pela 

Sociologia e Antropologia, que focalizam a quantidade e tipos de contatos sociais que as 

pessoas estabelecem em seu ambiente. Brito e Koller (1999) indicam que do ponto de vista da 

Psicologia, o destaque nos estudos das redes de apoio social estão diretamente ligados à sua 

influência sobre o desenvolvimento das pessoas ao longo do ciclo vital. Para os autores a 

possibilidade de desempenhar os diversos papéis ao longo da vida, bem como a presença ou 

ausência de vínculos e relações, propiciam o desenvolvimento emocional e social. Tal 

condição contribui para a obtenção de recursos para o bem-estar subjetivo, satisfação e saúde 

mental, indicando um desenvolvimento adaptado no contexto de sua cultura. Os autores 

apontam que a denominação de uma rede de apoio social refere-se ao conjunto de sistemas e 

de pessoas significativas que constituem os elos de relacionamentos recebidos e percebidos do 

indivíduo. 
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De acordo com Brito e Koller (1999), ao construto de suporte social foi agregado o 

elemento afetivo, em face da importância do afeto para a criação e manutenção do apoio. 

Desta forma, suporte social afetivo, compreende uma argumentação dinâmica que requer uma 

avaliação complexa e constante do contexto no qual a pessoa se desenvolve, seu momento de 

vida atual, sua história e ainda a das pessoas com quem se vincula, considerando-se ainda as 

características individuais de todas elas. Os autores indicam que a formação da primeira rede 

de apoio se inicia muito cedo pela família, onde surge o desenvolvimento com as primeiras 

relações de apego. Para as autoras “ao longo do desenvolvimento, avanços cognitivos 

facilitam a generalização das capacidades e habilidades envolvidas na relação de apego com 

os pais para outras relações da criança” (p. 119). 

Entende-se que as colocações dos autores contribuem para o entendimento de como o 

suporte social é construído ao longo da vida, desde as primeiras relações até a fase adulta e 

velhice. Ao longo do desenvolvimento, segundo Brito e Koller (1999), a família e os amigos 

revezam significativos papéis na vida do indivíduo, associados sempre com a manutenção da 

saúde e com o bem-estar. Família e amigos assumem papel importante no desenvolvimento 

sócio-emocional de seus membros e na formação da rede social de cada um. Situações de 

riscos experenciadas com o apoio emocional da família e amigos favorecem a capacidade da 

pessoa em desenvolver estratégias mais adaptativas. As relações que tem origem em grupos 

de convivência efetiva e, portanto, capazes de oferecer apoio, as tornam mais eficazes diante 

situações de stress, visto que trazem consigo um conjunto de recursos (pessoais e sociais) que 

suavizam os efeitos negativos das situações adversas.  

Em destaque para a velhice, Brito e Koller (1999) referem as relações sociais e seus 

efeitos como fatores determinantes da saúde e bem-estar das pessoas mais velhas. De acordo 

com os autores, as experiências sociais e afetivas acumuladas ao longo da existência, 

contribuem para o desenvolvimento e manutenção das redes sociais de apoio social e afetivo. 

Isto se dá em razão das influencias da qualidade do afeto, da ajuda e da proximidade 

vivenciadas nas relações sociais. Assim, pessoas idosas tendem a valorizar e sentir mais 

satisfação com sua rede de apoio social e afetivo do que quando eram mais jovens. 

Contudo, Brito e Koller (1999, p. 126) apontam que 

O incremento da rede disponível às pessoas no curso de seu desenvolvimento pode 

ser considerado como alternativa de intervenção eficaz diante de situações de risco. 

Essa intervenção teria o potencial de fortalecer o indivíduo, os vínculo pessoa-

ambiente, e melhorar a qualidade da saúde, da vida, das relações e resgatar o bem-

estar das pessoas. As pessoas devem ser estimuladas a desenvolver e manter redes 

de apoio social e afetivo fortes e de qualidade. Além disso, as pessoas poderiam 

experienciar com mais segurança e satisfação todas as etapas de seu 

desenvolvimento. 
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 Pode-se perceber semelhança entre as colocações de Cobb (1976) e as de Brito e 

Koller (1999) no que diz respeito à origem do construto do suporte social. Cobb (1976) indica 

que o apoio social se inicia no útero, sendo mais bem reconhecido no seio materno, onde a 

comunicação acontece em uma variedade de maneiras, destacando especialmente a maneira 

como o bebê é mantido (suportado). Segundo Cobb (1976), que como as autoras, apresenta o 

conceito em alinhamento com o desenvolvimento humano e com a evolução da vida, o 

suporte é cada vez mais obtido de outros membros da família seguidos de outros grupos na 

comunidade. Com a aproximação do fim da vida, ou seja, na velhice, em algumas culturas, o 

suporte social volta a ser, mais uma vez, derivado principalmente dos membros da família. 

Em se tratando das questões associadas à velhice, Neri (2001) considera que a manutenção de 

redes de apoio social é importante principalmente diante de perdas físicas e sociais dos idosos.  

No entanto, vale ressaltar as considerações de Cohen, Gottlieb e Underwood (2000) 

que apontam que mesmo com todas as considerações de benefícios à saúde e bem-estar tem-

se o potencial de dano. Os autores exemplificam que os indivíduos como amigos e/ou 

membros da família mais próximos tem mais oportunidades de vivenciarem conflito 

interpessoal do que com suas “contrapartes” relativamente isoladas. Cohen, Gottlieb e 

Underwood (2000) indicam que a prestação de ajuda em momento de crise pode ter efeitos 

prejudiciais se o tipo ou fonte de ajuda for inadequado a quem a recebe.  

Segundo Rosa, Benício, Alves e Lebrão (2007) os termos mais habitualmente 

encontrados na literatura são apoio social e redes sociais. Os autores realizaram um estudo 

que teve como objetivo investigar as redes sociais e a disponibilidade de apoio social 

instrumental informal, identificando a influência de algumas características socioeconômicas 

e demográficas sobre elas. Este estudo foi realizado em uma grande metrópole do Brasil, 

sendo denominado multicêntrico, tendo sido realizado em sete países da América Latina e 

Caribe. A amostra foi constituída por 1.568 idosos com idade de 60 anos ou mais velhos. O 

instrumento utilizado para coleta de dados foi um Inquérito sobre Saúde Bem Estar e 

Envelhecimento (SABE). Foram analisadas como variáveis dependentes quatro aspectos 

estruturais das redes sociais de apoio, sendo: índice de frequência de contatos (IFC), índice de 

diversidade de contatos (IDC), status de coabitação (variável dicotômica que indica se o idoso 

vive só ou não), situação conjugal (casados ou não casados). Como variáveis independentes 

foram estudadas as seguintes características sociodemográficas: idade em anos (faixas de 60-

64, 65-69, 70-74, 75-79 e 80 anos ou mais); renda mensal do idoso per capta mensal; 

escolaridade em número de anos de estudo (nunca foi a escola, 1 a 3 anos, 4 a 5 anos ou 
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mais). Dentre os resultados obtidos neste estudo e que foram apresentados pelas autoras 

apontam-se os que seguem: as melhores condições nas redes sociais foram observadas nos 

menores patamares de renda e as piores entre os mais velhos e os não casados; o status de 

coabitação foi o que mais influenciou o apoio funcional, onde morar só aumentou 

significativamente as chances de não ocorrerem as trocas sociais; os modelos de regressão 

logística múltipla construídos separadamente por gênero sugerem que idade, estado civil, 

renda per capta e escolaridade estão associados com as redes sociais entre idosos. Porém, 

essas relações manifestam-se de modos desiguais entre gêneros e entre as características 

sociodemográficas para as diferentes dimensões da rede social.  

Siqueira e Padovam (2008, p. 66) apontam que 

As pesquisas sobre saúde social deram importância às configurações dos 

agrupamentos, transformando as redes sociais em um importante fator para a 

compreensão de uma vida saudável. Estudos epidemiológicos demonstram 

correlações positivas entre o convívio em redes e saúde. Essas são as fontes das 

quais emanam suportes sociais para seus integrantes. 

Campos (2010, p. 141) aponta que a “rede social natural e básica é a família nuclear 

em que todos nós estamos inseridos a partir do momento em que nascemos da união de um 

homem e uma mulher. E a interação social primária que vivenciamos é com aquele que cuida 

de nós nos primeiros momentos da nossa existência”. 

Falcão, Flauzino e Fratezi (2011) destacam que, em razão das relações sociais 

originarem-se nos padrões de interações com outros indivíduos, é comum a equiparação do 

termo das relações sociais com o de suporte social. Mas os autores enfatizam que esta 

equiparação se trata de um erro, pois para eles o conceito das relações sociais é mais amplo. 

Os autores afirmam que nem toda interação social proporciona suporte (apoio). Segundo eles, 

alguns relacionamentos podem ser vivenciados de modo estressante e atormentador.  

  

1.2.3 FONTES DE SUPORTE SOCIAL 

 

Estudos indicam a família e os amigos como importantes fontes de suporte social 

(COB, 1976; UCHINO, CACIOPPO e KIECOLT-GLASER, 1996; BRITO e KOLLER, 

1999; SILVA, PAIS-RIBEIRO, CARDOSO, et al, 2003; ROCHA, NOGUEIRA e CESÁRIO, 

2009; CHALISE, 2010), apresentando os seus benefícios sobre o bem-estar e promoção da 

saúde das pessoas idosas. Refletindo sobre a ordem ou grau de importância das fontes de 

apoio social oriundas do grupo familiar e de amigos, vale pontuar as considerações de 

Capitanini e Neri (2004) que indicam que uma das características das relações de amizade na 

velhice diz respeito ao fato de se tratar de relações voluntárias e fundamentadas em livre 
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escolha. Para as autoras, a rede de relações diminui com a idade em razão de uma tendência 

dos amigos serem da mesma idade e do mesmo status social. Acrescentam que as relações 

entre as pessoas idosas são reguladas pela norma de reciprocidade e funcionam 

fundamentalmente no domínio expressivo, sendo esta razão pela qual os amigos são mais 

importantes para propiciar apoio afetivo do que os filhos. Porém, segundo as autoras, se faz 

necessário lembrar que o apoio instrumental propiciado por amigos é mínimo, quando o idoso 

torna-se incapacitado e frágil, sendo os filhos a fonte mais significativa deste tipo de suporte.   

Para Carneiro e Falcone (2004) a literatura revela a importância de competências 

sociais na terceira idade para uma melhor qualidade de vida, no entanto, não fornece dados 

suficientes que apontem a presença ou carência de habilidades sociais em idosos. Os autores 

realizaram estudo com 30 idosos participantes de uma Universidade Aberta para a Terceira 

Idade na cidade do Rio de Janeiro, com idade entre 61 e 84 anos, com média de 72,5 anos. O 

objetivo deste estudo era o de identificar situações sociais nas quais os idosos apresentam 

facilidades e dificuldades de se comportar de forma socialmente habilidosa. As autoras 

acreditam que a capacidade de interagir socialmente é de extrema importância para o idoso, 

para que ele possa conquistar e manter as redes de apoio social, garantindo desta maneira uma 

melhor qualidade de vida. Para a realização deste estudo as autoras utilizaram como 

instrumentos, entrevista estruturada e gravador portátil para gravação das entrevistas com os 

idosos. A entrevista, composta de 32 itens com perguntas abertas e semi-abertas, sendo que os 

primeiros 12 itens incluíam dados de caracterização da amostra e os demais, identificação das 

dificuldades de desempenho de habilidades sociais. As entrevistas foram realizadas 

individualmente, sem tempo pré-determinado para a realização. Para a análise dos dados, as 

autoras selecionaram questões e caracterizam-nas por dois padrões: 1) sujeitos que adotaram 

padrão de esquiva ou conseguiram enfrentar a situação de forma pouco ou nada habilidosa 

socialmente e 2) sujeitos que conseguiram enfrentar a situação de forma socialmente 

habilidosa.  Neste estudo as autoras obtiveram como resultados que os idosos apresentaram 

uma variedade de habilidades sociais importantes para a conquista de redes de apoio social, 

entre elas, iniciar e encerrar conversação, fazer e receber elogios, fazer pedidos quando não há 

conflitos de interesse, cumprimentar as pessoas, expressar sentimentos positivos, fazer 

perguntas e expressar opiniões pessoais. Segundo as autoras, essas habilidades são 

fundamentais para a iniciação e manutenção de interações sociais agradáveis. As autoras 

acrescentam que enfrentar situação social de forma habilidosa contribui para o senso de 

autoeficácia do indivíduo e por consequência para uma melhor qualidade de vida. Porém, de 

acordo com as autoras, as situações sociais em que a maioria dos idosos apresentou 
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deficiências em ter um desempenho adequado podem trazer consequências negativas e 

prejudiciais para o senso de autoeficácia. Dentre estas situações, apontar de forma 

socialmente habilidosa um comportamento de alguém que está incomodando, responder a 

críticas adequadamente e cobrar dívidas e lidar com alguém que manifesta hostilidade 

referem-se a importantes habilidades para a manutenção da autoestima. Resumidamente, as 

autoras concluem que grande parte das situações sociais em que os idosos manifestaram 

comportamentos habilidosos são aquelas que não envolvem conflitos e, assim, mais fáceis de 

enfrentar, ao passo que nas situações em que há a exigência de luta pelos próprios direitos por 

meio de comportamento assertivo, os idosos se apresentaram menos habilidosos.  

Contudo, vale citar as considerações de Carneiro, Falcone, Clark, Del Prette & Del 

Prette (2007) que indicam que o idoso tende a ser socialmente mais competente quando pode 

contar com uma rede de apoio social além de possuir níveis mais altos de qualidade de vida 

dos que interagem apenas com o grupo familiar e com alguns amigos. Os autores acrescentam 

que ao contrário, idosos saudáveis que vivem em asilos, em razão de uma carência de apoio 

social, podem apresentar deficiências em habilidades sociais, além de baixa qualidade de vida 

e, por consequência, níveis mais altos de depressão. Ressaltam a necessidade de não 

confundir apoio social com interação social ou rede de apoio social. Para os autores uma 

conduta interpessoal efetiva contribui para o desenvolvimento de redes de apoio sociais, 

sendo que apoio social diz respeito ao grau em que as relações interpessoais correspondem a 

determinadas funções (apoio emocional ou material, por exemplo) em situações de 

necessidade. Estes autores realizaram um estudo com o objetivo de investigar as habilidades 

sociais, a qualidade de vida e a depressão de idosos participantes de uma Universidade Aberta 

da Terceira Idade, de idosos asilados e de idosos em contextos familiares. Participaram deste 

estudo 75 idosos (30 frequentadores de ambientes de ensino - Grupo 1-, 30 em contextos 

familiares não engajados em atividades sociais – Grupo 2-  e 15 asilados – Grupo 3). Os 

resultados deste estudo levaram os autores a concluírem que as relações existentes entre 

habilidades sociais, apoio social e qualidade de vida na terceira idade se confirmaram. Os 

idosos frequentadores dos Grupos 1 e 2 apresentaram níveis significativamente mais altos de 

habilidades sociais, de apoio social percebido e de qualidade de vida do que os do Grupo 3. 

Os do Grupo 3 por sua vez apresentaram significativamente níveis mais altos de depressão. 

Diante destes resultados, os autores indicam que os mesmos fortalecem os estudos que 

sugerem que as habilidades sociais são componentes importantes para a qualidade de vida e 

saúde dos idosos, ao passo que as deficiências nas habilidades sociais parecem constituir um 

fator de vulnerabilidade para a baixa qualidade de vida e para a depressão em idosos. 
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De acordo com Leite, Battisti, Berlezi e Scheuer (2008) todo ser humano por natureza 

anseia estar inserido em determinado meio social, seja no ambiente de trabalho, doméstico ou 

grupo de amigos. Assim, pessoas que compartilham destes espaços são provedoras de suporte 

social. Dentro deste contexto, as pessoas buscam conhecer, interagir e relacionar-se com 

outras pessoas, vivenciando convívio social. Neste estudo os autores pressupõem que os 

idosos necessitam e possuem alguma forma de suporte social. Para eles, nenhum indivíduo, 

seja jovem ou idoso, consegue viver isoladamente de sua família e/ou sociedade. Este estudo 

foi realizado com idosos residentes no município de Alecrim - RS e teve como objetivo 

analisar o suporte familiar e social de idosos. Para tanto, contaram com a participação de 338 

idosos. Os critérios de inclusão no estudo eram ter idade igual ou superior a 60 anos, ambos 

os sexos, residir no meio urbano no município e aceitar participar da pesquisa. Foram 

utilizados dois instrumentos para coleta de dados, sendo um deles composto por questões 

relativas a dados sociodemográfico e o outro questionário de apoio social aplicado no Medical 

Outcomes Study (MOS) por Sherbourne, traduzido para o português. Este instrumento como 

forma de medida de apoio social é composto por 19 itens que abrangem 5 dimensões: apoio 

social material; afetiva; interação social positiva; emocional; informação. Na análise 

bivariada, para avaliar a associação entre as variáveis sociodemográficas e itens das 

dimensões, utilizou-se o teste de qui-quadrado considerando nível de 5% de significância, 

sendo utilizado o software SPSS versão 7.5. para análise estatística. Os autores indicam ter 

atingido o objetivo do estudo, ou seja, o de análise do suporte familiar e social de idosos, 

tendo obtido como resultados dados que mostram elevado percentual de idosos que possuem 

rede familiar e social, a qual pode fornecer suporte de natureza emocional, material, afetiva e 

informativa, caracterizando interação social positiva. Segundo os autores, os resultados 

demonstraram que os idosos participantes deste estudo apresentaram ter bom convívio 

familiar e social, o que lhes possibilita viver dignamente e com qualidade de vida. Além 

disso, os autores acrescentam que o idoso ao sentir-se inserido no grupo familiar e social, 

poderá contribuir para com a sociedade desenvolvendo atividades laborais ou de modo 

voluntário, de tal modo que suas potencialidades se sobrepõem às suas limitações.  

Estudo (de caso) semelhante foi realizado por Rocha, Nogueira e Cesário (2009). Os 

autores estabeleceram como objetivo geral compreender a vida dos idosos em relação aos seus 

relacionamentos familiares, levando-se em conta qualidade de vida e promoção da saúde da 

família e como objetivos específicos, identificar fontes de apoio social e redes sociais 

utilizadas por idosos e seus familiares. Para realização deste estudo, os autores contaram com 

a participação de famílias com pessoas idosas com mais de 70 anos de idade usuárias de uma 
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Unidade de Saúde da Família no interior do estado de Minas Gerais, Brasil. Assim, três 

famílias, num total de sete participantes compuseram a amostra do estudo. Os autores 

esclarecem que a unidade de saúde da família escolhida para a realização deste estudo fornece 

o cuidado de 3.475 pessoas, das quais 14% são pessoas idosas, sendo que as famílias 

escolhidas foram aquelas dentre as demais que utilizam o serviço. Segundo os autores, os 

dados foram coletados por meio de profundidade em entrevistas e elaboração do genograma e 

ecomapa, destacando a participação ativa das famílias. Acrescentam que as entrevistas foram 

realizadas durante consultas de enfermagem e visitas domiciliares, baseadas em questões 

relacionadas com a história da família, instituições e lugares que consideram fontes de apoio. 

Além disto, foram abordadas nestas entrevistas, temáticas sobre a família, comunicação, 

espiritualidade e religião. Os autores concluem, a partir dos resultados, que o apoio social está 

diretamente associado à condição de saúde em diversos momentos do ciclo da vida e em 

especial na vida adulta. Os resultados deste estudo sugerem que a família, vizinhos, serviços 

de saúde, religião e espiritualidade são importantes fontes de suporte social dos idosos e que, 

portanto, adequado apoio social pode atender suas necessidades e melhorar sua qualidade de 

vida. Para os autores, por meio dos relatos das famílias, sugere-se que o apoio social 

adequado deve ser disponibilizado tanto pelo Estado por meio do sistema de saúde e políticas 

públicas, juntamente com o apoio da família. Dado importante sobre a saúde destes idosos, 

apontado neste estudo, indica que, embora os mesmos apresentem pelo menos uma doença 

crônica, eles não são limitados por tais doenças. Isto ocorre quando a doença está sob 

controle, favorecendo assim uma vida normal e satisfatória. Uma pessoa idosa que apresente 

uma ou mais doenças crônicas pode ser considerada um pessoa saudável se em comparação 

com outra que apresente as mesmas doenças fora do controle e com sequelas de outras 

associadas a deficiência. 

Park, Roh e Yeo (2011) realizaram um estudo com o objetivo de explorar a relação da 

religiosidade, apoio social e satisfação com a vida entre idosos imigrantes coreanos. O estudo 

foi desenvolvido na área metropolitana da cidade de Nova York e contou com uma amostra de 

200 idosos coreanos com idade entre 65-89 anos, com média de 72,5 anos de idade. A 

hipótese apresentada pelos autores é de que a religiosidade seria positivamente associada com 

a satisfação com a vida e que esta relação positiva entre religiosidade e satisfação com a vida 

seria mediada pelo apoio social. Os autores consideram que idosos coreanos imigrantes 

correm risco de problemas de saúde mental, pontuando que tal estudo representa ganhos na 

medida em que contribui para a literatura na identificação de recursos de enfrentamento 

eficazes para a melhora da qualidade de vida desta população. Assim, desvelam referências 
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sobre a construção da religiosidade, apoio social e religiosidade de imigrantes coreanos. Os 

autores descobriram que a religiosidade teve efeitos positivos sobre a satisfação com a vida e 

que o apoio social é parcialmente responsável pela relação positiva entre religiosidade e 

satisfação com a vida. Segundo os autores, de acordo com os resultados, a religiosidade e 

suporte social foram preditores significativos de satisfação com a vida entre os idosos 

coreanos imigrantes. Entendem que o papel de mediação parcial de apoio social implica que 

há outros fatores que possivelmente justifiquem a relação entre religiosidade e satisfação com 

a vida, citando como exemplos, a autoavaliação com a saúde ou o funcionamento cognitivo. 

Os autores acrescentam que os resultados do presente estudo são limitados a idosos coreanos, 

o que pode limitar a generalização dos resultados, requerendo a replicação em outras 

populações imigrantes. Além disto, apontam que as construções de religiosidade estão 

atreladas as questões culturais, sendo que para este estudo foram desenvolvidas originalmente 

para a cultura ocidental. No entanto, indicam que o compartilhamento de recursos religiosos 

com linguagem coreana e desta cultura pode contribuir mais do que conforto religioso e 

espiritual, podendo servir como centro de apoio comunitário, uma vez que os idosos coreanos 

acabam sendo socialmente isolados. As instituições religiosas acabam mantendo o 

funcionamento da saúde mental dos idosos coreanos na área metropolitana da cidade de Nova 

York. Contudo, concluem que idosos imigrantes coreanos podem ter um bom ajustamento e 

melhora da qualidade de vida, aumentando tantos os aspectos quantitativos (frequência de 

contatos) quanto os qualitativos (apoio emocional) de apoio social. Em termos de intervenção, 

os autores propõem maior atenção nos níveis de apoio social a fim de aumentar os benefícios 

dos recursos religiosos e reforçar o efeito positivo deste apoio para melhorar a qualidade de 

vida e saúde mental da população idosa imigrante.   

 

1.2.4 SUPORTE SOCIAL E SAÚDE DE IDOSOS 

 

Nota-se crescente interesse da comunidade científica pela compreensão do construto 

suporte social associado às questões relacionadas a saúde e doença em idosos (SILVA, PAIS-

RIBEIRO, CARDOSO, et. al., 2003; CARNEIRO e FALCONE, 2004; CARNEIRO, 

FALCONE, CLARK, DEL PRETTE & DEL PRETTE, 2006; ROSA, BENÍCIO, ALVES e 

LEBRÃO, 2007; LEITE, BATTISTI, BERLEZI  e SCHEUER, 2008; ROCHA, NOGUEIRA 

e CESÁRIO, 2009; ROSA, CUPERTINO e NERI, 2009; ALVARENGA, OLIVEIRA, 

DOMINGUES, AMENDOLA e  FACCENDA, 2011; GHAZI-TABATABAEI, KARIMI, 

2011). Uchino, Cacioppo e Kiecolt-Glaser (1996) realizaram um estudo sobre suporte social 
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que teve como metodologia a revisão bibliográfica de 81 estudos. O objetivo desta revisão era 

o de identificar a relação dos efeitos do suporte social sobre a saúde. Para tanto, os autores 

delimitaram estudos específicos destacando os aspectos cardiovascular, endócrino e sistema 

imunológico. Resumidamente os autores indicam como um exame sobre apoio social e 

processo fisiológico, no qual foram utilizados procedimentos qualitativos e de meta-análise. 

Detalhes, considerados pelos autores como importantes foram primeiramente caracterizados e 

analisados em forma tabular. Assim, os autores identificam com base nesta análise os padrões 

de resultados, sendo 1.) o padrão de resultados ambíguos e 2.) quando havia um número 

suficiente de estudos relativamente homogêneos de forma sustentável aos efeitos de interesse. 

Para o procedimento de meta-análise utilizou-se um pacote de software disponível que 

forneceu detalhado resultado referente aos testes combinados de níveis de significância. Ao 

final deste estudo, os autores puderam indicar uma análise dos possíveis mecanismos 

subjacentes para as associações de apoio social sobre saúde, sendo: 1.) comportamentos 

relacionados à saúde não parecem ser responsáveis por tais associações; 2.) os efeitos do 

stress aparecem em alguns estudos; 3.) fontes de apoio familiar podem ser importantes; 4.) 

apoio emocional parece ser pelo menos, uma dimensão importante de apoio social. Os autores 

revelaram que é confiável a relação benéfica dos efeitos do suporte social sobre a saúde. 

Contudo, tendo em vista que nesta revisão enfocaram apenas os aspectos citados (aspectos 

cardiovascular, endócrino e sistema imunológico), os autores recomendavam a inclusão de 

novas pesquisas com o intuito de conceituar suporte social como um exame de construção 

multidimensional, de mecanismos de potencial entre os diferentes níveis de análises e atenção 

para o processo fisiológico de interesse.   

Silva, Pais-Ribeiro, Cardoso, et al. (2003) em um estudo sobre os efeitos do apoio 

social na qualidade de vida, controlo metabólico e desenvolvimento de complicações crônicas 

em indivíduos com diabetes, identificaram que a percepção do suporte social desempenha 

papel fundamental no controlo glicêmico e na qualidade de vida de indivíduos com diabetes 

mellitus, destacando a necessidade de valorizar este aspecto no contexto de cuidados de 

saúde. O estudo avaliou uma amostra de conveniência de 326 sujeitos com diabetes com 

idades entre 16 e 84 anos. Os autores utilizaram como instrumentos, um Questionário de 

Qualidade de Vida na Diabetes, uma Escala de Satisfação com o Suporte Social e um 

Questionário demográfico e clínico e, como procedimento para coleta de dados, os autores 

recorreram as informações clínicas e demográficas recolhidas a partir dos processos médicos 

dos pacientes. Os demais instrumentos foram respondidos pelos participantes no contexto de 

entrevista pessoal.  Apesar de não se tratar de um estudo direcionado ao público idoso, os 
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autores lançam reflexões importantes obtidas neste estudo sobre os mesmos. De acordo com 

os autores, em se tratando da presença de complicações crônicas da doença, observou-se 

apenas que os indivíduos que delas sofrem demonstram uma menor satisfação com as 

amizades. Diante desta observação, supõem que os doentes diabéticos que sofrem de sequelas 

da doença (mais fisicamente dependentes) seriam alvo de um maior apoio social, seja por 

familiares, amigos ou até instituições. Porém, supõem que ao contrário, por se tratarem de 

pessoas idosas, suas redes de apoio sociais possam estar mais fragilizadas pelo fato de 

poderem ser percebidos como um fardo pelos seus cuidadores e pessoas mais próximas que 

geralmente são responsáveis pelo tratamento da diabetes e suas complicações, ou pelo fato de 

tendo em vista que suas necessidades de apoio são potencialmente maiores e mais específicas, 

a exigência em relação ao apoio prestado seria maior e isto levaria a uma maior insatisfação. 

Contudo, segundo os autores, observa-se que o apoio social geral parece ser mais benéfico 

para os idosos do que o apoio social específico para a doença.  

Rosa, Cupertino e Neri (2009) realizaram estudo no qual o objetivo era o de investigar 

os significados atribuídos ao conceito de velhice saudável por idosos brasileiros selecionados 

em uma comunidade do interior de Minas Gerais e analisar relações entre esses significados, 

saúde física percebida e suporte social percebido. Para as autoras o termo velhice bem-

sucedida, é utilizada no Brasil por profissionais, sendo mais usual entre os leigos o termo 

velhice saudável. Velhice ativa também é um termo comum entre os leigos, porém menos 

utilizado e está associada diretamente à prática de atividades físicas e ao envolvimento social. 

As autoras acrescentam que tanto para profissionais quanto para leigos a ideia de velhice 

saudável abrange também as noções de estar bem consigo mesmo, sentir-se realizado e no 

domínio das próprias capacidades, ter boa capacidade cognitiva e ter espiritualidade. A 

amostra deste estudo foi constituída por 501 idosos. As autoras utilizaram quatro instrumentos 

de medidas: 1. As variáveis sociodemográficas foram investigadas por meio de cinco itens 

fechados que perguntavam sobre gênero, idade, escolaridade e estado civil; 2. Para investigar 

o significado de envelhecimento saudável foram utilizadas questões abertas, como “o que é 

envelhecimento saudável” e “o que é necessário fazer para conseguir ter um envelhecimento 

saudável” sendo as respostas literalmente anotadas em uma folha de registro; 3. Saúde física 

percebida foi avaliada mediante o item “gostaria que me dissesse como é a sua saúde em 

geral”, respondido mediante escala de cinco pontos e; 4. Suporte social percebido foi avaliado 

por meio de cinco itens escalares com cinco pontos cada. O instrumento original para medição 

de suporte social percebido do qual as autoras se basearam refere-se ao Cardiovascular 

Health Study, que por sua vez foi extraído da Interpersonal Support Evaluation List (ISEL). 
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Os itens avaliam quatro funções do suporte percebido: tangível (assistência material ou 

suporte instrumental), pertencimento (identificação com alguém da rede de suporte), 

autoestima (comparações positivas com os outros) e suporte informativo. A análise de dados 

foi realizada de duas formas: as questões abertas foram submetidas à análise de conteúdo e as 

demais submetidas a tratamento estatístico apropriado (X² e exato de Fischer e ordinais teste 

U de Mann Withney) considerando-se como aceitáveis o erro de 5%. Os resultados 

apresentados pelas autoras nesta pesquisa, indicam os temas derivados da análise de conteúdo 

dos significados associados a velhice saudável, sendo saúde e independência física e mental, 

relações sociais positivas, orientação ao bem estar dos outros, ajustamento psicológico, 

engajamento ativo com a vida, crença na impossibilidade de velhice bem sucedida e presença 

de recursos materiais. Os idosos entre 60 e 69 anos de idade apontaram mais engajamento 

ativo com a vida que os de 80 anos ou mais; os com menos de 8 anos de escolaridade 

apontaram mais saúde e independência física e mental que os com mais anos de estudo. 

Espiritualidade e ajustamento psicológico associaram-se com as melhores avaliações de 

saúde. No que se refere às questões relacionadas ao suporte social, as autoras obtiveram como 

resposta que as relações sociais positivas foi o tema mais frequente entre os com suporte 

social baixo e moderado. Assim, as autoras concluíram que o envelhecimento bem sucedido é 

construto multidimensional e está relacionado com as avaliações subjetivas de saúde e suporte 

social. Porém, as autoras revelam que as especificidades da amostra podem ter afetado a 

homogeneidade dos resultados.  

Estudo semelhante foi realizado por Cupertino e Batistoni (2009) no qual o objetivo 

era o de descrever o delineamento e caracterizar os idosos de um estudo populacional sobre 

velhice bem sucedida por critérios sociodemográficos e de saúde física e suporte social 

percebidos. A amostra definida para o estudo foi a partir 7.778 visitas as residências na cidade 

de Juiz de Fora – MG, onde foram identificadas 1.686 residências com pelo menos 01 idoso, 

das quais 68,7% dos idosos aceitaram participar e assinaram o termo de consentimento; 24% 

recusaram a participar e 6,9% foram excluídos por indícios de incapacidade cognitiva e/ou 

problemas emocionais e ainda foi dado como perdido 12% dos idosos identificados e 

convidados na fase do recrutamento, mas que no dia agendado para a entrevista, não foram 

encontrados em suas residências. Assim, a amostra ficou constituída por 956 idosos com 

idade entre 60 a 103 anos. As autoras utilizaram instrumento de coleta de dados que 

contemplava a medição das seguintes variáveis: sociodemográficas, uso de medicação, 

comorbidades, saúde percebida autorrelatada, comportamentos de saúde, hospitalização e 

suporte social percebido, sendo que para esta última variável as autoras utilizaram como 
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medida em termos qualitativos, cinco itens da Interpersonal Evaluation List (ISEL), 

respondidas mediante escala de quatro pontos. Para a análise dos dados, as autoras se 

utilizaram do auxílio do software SPSS versão 11.0. Foram feitas as análises de frequência, 

posição e dispersão. As autoras revelaram que os resultados foram consistentes com os de 

outros estudos nacionais, embora os idosos fossem mais saudáveis e tivessem escolaridade e 

renda mais altas que a população geral. Neste estudo os idosos avaliaram a sua saúde como 

boa ou muito boa, mesmo que na presença de indicadores de doença. Diante deste resultado, 

as autoras sugerem que talvez estas avaliações tenham sido mediadas pela satisfação com a 

rede de suporte social disponível. Outra possibilidade sugerida pelas autoras diz respeito ao 

fato real ou presumido de que a maior parte dos pares de idade estivesse em pior situação de 

saúde ou já tivessem morrido.  

De acordo com Andrade et al. (2010), suporte social influencia na predisposição e 

proteção contra doenças. Moraes (2007) afirma que os benefícios para a saúde física e mental 

do indivíduo advindos do suporte social comprovam a importância das relações saudáveis que 

o indivíduo mantém e do apoio que o indivíduo recebe. 

Chalise (2010), em estudo realizado no Nepal que teve como objetivo analisar a troca 

de apoio social entre mulheres e homens idosos com a solidão que relatavam sentir, buscou 

descobrir as principais fontes de apoio social, testando as associações entre bem-estar 

subjetivo e a solidão. Seus resultados indicaram que, conforme as pessoas envelhecem, 

aumenta a necessidade de apoio social, sendo suas fontes mais comuns a família, destacando 

o cônjuge ou companheiro, filhos e irmãos, seguidos de perto por amigos. O autor aponta que 

as questões do envelhecimento da população naquele país são um fenômeno recente que 

deriva mais das mudanças demográficas do que desenvolvimento socioeconômico. A amostra 

foi constituída por 195 idosos com idades entre 60 e 97 anos, com média de 68,8 anos. O 

autor utilizou de revisão literária e como forma de medida de suporte social desenvolveu 

instrumentos compostos de 13 questões estruturadas sobre os diversos tipos de apoio recebido 

e previsto, no qual incluiu 3 tipos de suporte disponível com seis diferentes fontes de apoio (1. 

Cônjuge; 2. Crianças e sogros que vivem juntos; 3. Outros membros da família que vivem 

juntos; 4. Crianças e sogros que vivem separados; 5. Parentes; 6. Amigos e vizinhos). Em 

razão das frequências muito baixas de alguns itens de apoio social, o autor incluiu apenas 7 

questões de apoio social recebido (SSR) e de apoio social previsto (SSP) das 13 iniciais. 

Embora não tenha sido objetivo do estudo a criação de escalas de SSR e SSP, a consistência 

interna e confiabilidade dos instrumentos foram medidas através do alfa de Cronbach que 

variou de 0,78 a 0,94 nas duas amostras, sendo as mesmas tidas pelo autor como satisfatórias. 
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Os resultados deste estudo apontam ainda que uma interação positiva entre os membros da 

família é fator importante para a diminuição da percepção de solidão entre os idosos. Além 

disto, o apoio social recebido pelo idoso traz benefício para sua saúde mental. O autor 

acrescenta que estudos nesta linha de investigação devem ser aprofundados. Contudo, indica 

que um arranjo de vida ideal deve ser favorecido para a convivência do idoso com seus filhos 

e outros parentes, sugerindo que o governo deveria conceder incentivos para as famílias 

cuidarem de seus idosos.  

Até aqui foram relacionados alguns estudos que citam instrumentos de medidas de 

suporte social. Vale destacar o estudo realizado por Siqueira (2008) que indica que suporte 

social é apontado por estudiosos nas várias áreas de conhecimento como fator que pode 

proteger e promover saúde. Assim, tal estudo teve como objetivo validar, através de análise 

fatorial, a escala de percepção de suporte social (EPSS). Para tanto, o estudo contou com a 

análise da versão inicial da EPSS, composta por 32 itens, sustentada por três dimensões 

teóricas, sendo: suporte emocional (12 itens) referente a percepção da possibilidade de doação 

de recursos afetivos pela rede social, que inclui compreensão, atenção e preocupação, suporte 

instrumental (10 itens) referente a percepção da possibilidade de doação de recursos objetivos 

e tangíveis pela rede social, que inclui o empréstimo ou fornecimento de bens materiais  e 

suporte informacional (10 itens) referente a percepção da possibilidade de doação de recursos 

de aclaramento pela rede social, que inclui sugestões, orientações ou esclarecimentos. Assim a 

etapa de validação fatorial da EPSS se constituiu de um estudo empírico do qual participaram 

437 indivíduos, sendo 72 indivíduos do sexo masculino e 365 do sexo feminino, com idade 

média de 23,93 anos. Vale ressaltar que o estudo em questão não trata do público idoso, no 

entanto é de fundamental importância, pois refere-se a validação de um instrumento de 

medição de suporte social. A autora apresenta a análise de seus achados, aonde indica que dos 

32 itens da versão inicial, três não atingiram o critério de 0,35 de carga fatorial em nenhum 

dos fatores rotados, sendo que os demais itens, totalizando 29, tinham cargas fatoriais 

superiores a 0,35 (positiva ou negativa) em um dos dois fatores rotados. A autora conclui que 

a EPSS se constitui em uma medida válida e precisa para medição de suporte social 

Em linhas gerais, e com base na revisão bibliográfica realizada para este estudo, 

parece adequado afirmar que suporte social está associado à melhoria da saúde, do bem-estar 

e da qualidade de vida dos idosos (COBB, 1976; DEAN, KOLODY e WOOD, 1990; 

UCHINO, CACIOPPO e KIECOLT-GLASSER, 1996; BRITO e KOLLER, 1999; COHEN, 

GOTTLIEB e UNDERWOOD, 2000; SILVA, PAIS-RIBEIRO, CARDOSO, et al., 2003; 

CARNEIRO e FALCONE, 2004; CAMPOS, 2004, 2010; CARNEIRO, FALCONE, CLARK, 
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DEL PRETTE & DEL PRETTE, 2006; MORAES, 2007; LEITE, BATTISTI, BERLEZI E 

SCHEUER, 2008; SIQUEIRA, 2008; ROCHA, NOGUEIRA e CESÁRIO, 2009; 

ANDRADE, 2010; CHALISE, 2010;). As ações desenvolvidas e previstas por alguns órgãos 

e instituições de saúde parecem refletir esta associação. Suporte social é referenciado pela 

OMS (1998), que no documento “Glossário de Promoção à Saúde” inclui no conceito o apoio 

emocional, partilha de informação e da prestação de recursos materiais e serviços. A OMS 

indica neste documento que suporte social é amplamente reconhecimento como importante 

determinante da saúde é um elemento fundamental do capital social.  

Segundo Lima, Ayres e Litvoc (2006), no que diz respeito aos programas de saúde, foi 

a partir de 1980 que surgiram as primeiras iniciativas de expansão da atenção à saúde dos 

idosos, tendo sido representadas pelos programas executados pelo Ministério da Saúde e 

secretarias de saúde de alguns estados. Porém, os autores sinalizam que com o 

envelhecimento populacional acelerado, os serviços de saúde não se encontrariam preparados, 

tanto em quantidade como em qualidade para atender os idosos, indicando a importância da 

elaboração de “programas de autocuidado”. Os autores apontam que houve uma ampliação da 

noção do autocuidado a partir de 2001, com a conotação educacional que considera o 

potencial do idoso em aprender, e não apenas isso, mas também de transmitir técnicas de 

autocuidado aos outros. Lima, Ayres e Litvoc (2006, p. 103) acrescentam que 

Os programas e ações, de boa qualidade, que se organizam buscando atendimento às 

múltiplas necessidades dos que envelhecem, podem contribuir como suporte social 

valioso, orientando os cuidados mais importantes e incrementando a capacidade dos 

idosos e/ou dos seus cuidadores de lidar com conflitos, e, desse modo, contribuir 

para o envelhecimento saudável, há que, reconhecidamente, grande parte dos que 

envelhecem busca atendimentos naqueles serviços.  

Para os autores, distante do atendimento institucional, nas famílias e nas comunidades, 

se organiza com frequência uma rede de cuidadores informais que provê apoio para aqueles 

idosos que apresentam algum grau de dependência. Para eles esse movimento de formação de 

redes de suporte é de extrema importância para uma melhor e maior sobrevida dos idosos.  

O conceito de suporte social também é abordado pela ANS (2009) dentro do contexto 

das áreas de atenção à saúde, especificamente na área de atenção à saúde do idoso. A ANS 

indica que suporte social diz respeito à assistência objetiva destinada ao idoso e que se divide 

em formal e informal, sendo formal o que se refere àquele oferecido pelas instituições 

governamentais e, informal advindo da família. Segundo a ANS, o suporte social é definido 

como a assistência objetiva oferecida pela rede social, devendo-se levar em consideração a 

impressão subjetiva de quem o recebe. No caso do idoso, o suporte social oferecido por seus 
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familiares é mais significativo do que em qualquer outra fase do ciclo vital, exceto no período 

da infância, onde é fundamental o papel da família.   

Em sequência tratar-se-á do conceito de autoeficácia. Nesse texto são abordados, sua 

evolução e descritas pesquisas sobre o fenômeno no contexto da velhice.  

 

1.3 AUTOEFICÁCIA 

 

 O conceito de autoeficácia é apresentado a partir dos apontamentos de Bandura (1977, 

1986, 1994, 2004, 2008) seguidos de outros autores que contribuem para alargar a 

compreensão do conceito. Bandura (1994) aponta que a percepção da autoeficácia é definida 

como o conjunto de crenças que o indivíduo tem sobre suas próprias potencialidades em 

organizar e executar ações para o cumprimento de tarefas específicas e ainda, da capacidade 

de manter por meio do acesso a processos cognitivos, o controle das situações que excedem 

tais tarefas, decorrentes do meio social. 

Bandura (1994) desvela através de uma perspectiva cognitivo-social o mecanismo da 

autoeficácia. De acordo com o autor, um senso de autoeficácia seguro eleva tanto a realização 

humana quanto o bem estar pessoal de várias maneiras. Pessoas seguras de suas 

potencialidades, quando frente aos desafios e tarefas difíceis, tendem a encarar tais situações 

como obstáculos a serem superados e não como ameaças que devem ser evitadas, adaptando-

se aos objetivos desafiadores e mantendo-se fortificado o compromisso. Estas pessoas tendem 

ainda a manter seus esforços mediante as falhas e contrariedades e são propensas a retomarem 

brevemente o senso de eficácia quando estas ocorrem, sendo que na ocorrência, atribuem o 

fato a um insuficiente esforço ou a uma deficiência de conhecimentos bem como a 

habilidades obtidas. Para pessoas incertas de suas potencialidades ocorre o inverso, ou seja, 

quando frente aos desafios e tarefas difíceis tendem a afastar-se, percebendo-as como ameaças 

pessoais e assim, seus compromissos e aspirações são enfraquecidos bem como são 

empobrecidos os seus objetivos. Na ocorrência de falhas e contrariedades, a recuperação do 

senso de autoeficácia é mais lenta e uma pequena falha pode significar a descrença de suas 

potencialidades.  

 Neste sentido, Bandura (1994) assinala que a percepção da autoeficácia estabelece a 

forma como as pessoas sentem, pensam, motivam-se e comportam-se. O produto da 

percepção produz diversos efeitos e ativa os quatro principais processo psicológicos: 
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cognitivos, motivacionais, afetivos e seletivos, processos estes que afetam diretamente o 

funcionamento humano.  

 Os processos cognitivos, segundo Bandura (1994), constituem o primeiro tipo de 

mediação entre a autoeficácia e o desempenho de um padrão de comportamento. O 

pensamento tem como função principal permitir que as pessoas possam predizer 

acontecimentos e desenvolver formas de controle dos acontecimentos que abalam suas vidas. 

Para tanto, estas habilidades exigem um processo cognitivo eficaz das informações, pois estas 

compreendem ambiguidades e incertezas. Assim, as pessoas incertas de suas potencialidades, 

de sua eficácia, tornam-se mais vulneráveis em seus pensamentos analíticos acarretando em 

danos na qualidade de seu desempenho, ao contrário das pessoas seguras de suas 

potencialidades, que com um elevado senso de eficácia se utilizam de um adequado 

pensamento analítico buscando manter seus objetivos e as realizações através do desempenho.  

 Os processos motivacionais, segundo Bandura (2004), dizem respeito ao papel das 

crenças de autoeficácia na regulação da motivação e do desempenho. As pessoas seguras de 

suas potencialidades ajustam seus objetivos e esforços, persistindo no enfrentamento das 

dificuldades, pois antecipam resultados prováveis de suas atuações em função de suas 

expectativas, contribuindo para realizações no desempenho. Ao contrário, as pessoas que são 

inseguras quanto às suas potencialidades, tem seus esforços enfraquecidos tendendo a afastar-

se das tarefas difíceis. Assim, a autoeficácia influencia nos processos motivacionais ao afetar 

as expectativas de resultados e dos valores destes resultados e, consequentemente, influencia 

nas realizações do desempenho. 

 Processos afetivos, segundo Bandura (2004), dizem respeito às reações afetivas aos 

acontecimentos: este terceiro tipo de mediação entre autoeficácia e desempenho de um padrão 

de comportamento, refere-se a como as pessoas percebem suas próprias potencialidades, o 

que determina suas reações afetivas aos acontecimentos, influenciando suas cognições e 

ações. As crenças sobre suas próprias potencialidades interferem na forma como lidam com o 

estresse e a depressão mediante situações difíceis ou ameaçadoras. Neste sentido, o principal 

papel da autoeficácia é o de controle dos estressores que geram ansiedade. Pessoas seguras de 

suas próprias potencialidades tendem a reagir de forma a controlar os estressores que geram 

ansiedade, e pessoas incertas de suas potencialidades são levadas à depressão quando frente às 

dificuldades.  

 Acerca do quarto processo, o de seleção, Bandura (1994, p.75) afirma: “As pessoas 

são em parte o produto de seu ambiente” e desta forma, as pessoas tendem a buscar e criar 

ambientes favoráveis, pois assim, exercem certo controle sobre as diversas situações. A 
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percepção da autoeficácia e das próprias potencialidades afeta as escolhas pessoais, 

interferindo no curso de vida destas pessoas, visto que através destas escolhas se apresentam 

os mais diversos interesses e competências pessoais. Dentro de um ambiente escolhido, 

entendido como favorável, existem as influências sociais que continuam proporcionando 

novos interesses, novas competências e novos valores. Neste sentido, pessoas seguras de suas 

próprias potencialidades estão propensas a executar rapidamente situações e atividades tidas 

como ameaçadoras e difíceis, pois se julgam capazes de manipulá-las dentro de seu ambiente, 

ao passo que as pessoas que se julgam incapazes de manipular tais situações, as evitam.  

Zimmerman (1997) indica que um número de propriedades da construção da 

autoeficácia está implícito na metodologia de avaliação. Para o autor, primeiramente a 

autoeficácia envolve julgamentos de recursos para realizar atividades ao invés de qualidades 

pessoais como traços psicológicos ou características físicas. Em segundo lugar, as crenças de 

autoeficácia ao invés de uma disposição única são multidimensionais, sendo 

consequentemente ligadas a diferentes domínios de funcionamento. 

Bandura (2008, p. 24) explica que 

É verdade que o ambiente influencia o comportamento, mas o ambiente, em parte, é 

criado pela própria pessoa. Por meio de suas ações, as pessoas desempenham um 

papel na criação do meio social e de outras circunstâncias que surgem em suas 

transações cotidianas. Assim, na perspectiva da aprendizagem social, o 

funcionamento psicológico envolve uma interação recíproca contínua entre 

influências comportamentais, cognitivas e ambientais. 

De acordo com Bandura (2008) a percepção de eficácia exerce importante papel no 

funcionamento humano, uma vez que atinge o comportamento. Para o autor, isso não 

acontece apenas de forma direta, mas também por meio do seu impacto em outros 

determinantes tais como aspirações e objetivos, expectativas de resultados, tendências afetivas 

e a percepção de oportunidades e impedimentos no ambiente social. Estatísticas que 

combinam os resultados de diversos estudos aprovam o papel influente da percepção de 

autoeficácia na adaptação e nas mudanças humanas. Assim, as crenças de eficácia 

influenciam o pensamento dos indivíduos de maneira estratégica ou aleatória, pessimista ou 

otimista, quantos esforços dedicam em dadas atividades, quais resultados desejam produzir, 

quais direcionamentos de ação decidem prosseguir, quanto tempo persiste diante de 

obstáculos, objetivos que definem para si mesmos e seu comprometimento com eles, sua 

resiliência à adversidade, quanto estresse e depressão sentem ao lidar com demandas 

ambientais difíceis e as realizações que conquistam. 

Pajares & Olaz (2008) citam a publicação de Bandura (1977) na qual o teórico 

identifica que as pessoas criam e desenvolvem percepções pessoais sobre si mesmos, sendo 
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estas instrumentais para os objetivos que perseguem e para o controle que exercem sobre seu 

próprio ambiente. Os autores acrescentam que Bandura (1986), depois de quase uma década, 

apresentou a proposta de uma ótica do funcionamento humano que previa uma função central 

para os processos cognitivos, autorreguladores e autorreflexivos na adaptação e na mudança 

humanas.  

  Ainda segundo Pajares & Olaz (2008), em 1986, Bandura revela na teoria social 

cognitiva que as pessoas são auto-organizadas, proativas, autorreguladas e autorreflexivas, 

sendo o pensamento e a ação humana considerados produtos de uma inter-relação dinâmica 

entre influências pessoais, comportamentais e ambientais. A forma como os indivíduos 

interpretam os resultados do seu próprio comportamento comunica e modifica os seus 

ambientes e fatores pessoais que possuem que, por sua vez, comunicam e modificam o 

comportamento futuro. Esta ótica do funcionamento humano é a base da concepção de 

Bandura (1986) do determinismo recíproco.   

  

 

 

De acordo com Bzuneck (2008) a ênfase no interacionismo que distingui a relação de 

causalidade recíproca triádica entre os tipos de determinantes, comportamentais, pessoais e 

ambientais é um aspecto que tornou essa abordagem atraente. Para o autor, o ser humano, 

embora receba influências significativas do ambiente, não é mero fruto dele, podendo assumir 

mais o controle de sua vida através do estabelecimento de metas e da autorregulação e de 

mecanismos de autoeficácia. O autor acrescenta que o ambiente sempre simboliza desafios, 

limitações e obstáculos, no entanto um vigoroso senso de autoeficácia significa a diferença 

para a obtenção dos objetivos.  

Segundo Oliveira (2000, p. 93), “a auto-eficácia não é ter habilidades, a auto-eficácia é 

a percepção, a certeza e a capacidade de exercer as habilidades”. Bzuneck (2001) destaca que 

a autoeficácia se refere a uma avaliação ou percepção pessoal quanto às próprias habilidades, 

conhecimentos, inteligência, etc., identificados pelo termo capacidade. O autor indica que não 

se trata de se possuir ou não tais capacidades ou que ainda não basta que estejam presentes e 

Figura 1. Modelo ilustrando as relações entre determinantes na causação recíproca triádica. (Pajares e Olaz, 2008, 

p. 98). 
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sim que a pessoa acredite que as possua. Aponta que, além disso, são capacidades voltadas 

para organizar e executar linhas de ação, implicando em uma expectativa de “eu posso fazer” 

certa ação, onde há um componente de finalidade, por premiar exigências de certa situação 

que precisa ser cumprida. De acordo com Bzuneck (2001), as pessoas com crença de 

autoeficácia consideram simultaneamente suas próprias potencialidades, o objetivo para 

atender exigências da situação proposta e ações que levam ao atendimento desse objetivo. 

A autoeficácia pode variar de acordo com a complexidade da tarefa e pode estar 

associada a domínios específicos, como por exemplo, a memória. Damasceno (2001) desvela 

sobre a trajetória do envelhecimento cerebral, fazendo considerações sobre o normal e o 

patológico e dentro desta trajetória, o que tange as questões sobre o envelhecimento e a 

memória. O autor indica que “o envelhecimento normal do cérebro pode ser acompanhado de 

alterações mentais que se superpõem às de uma demência incipiente, tornando difícil sua 

diferenciação em relação à doença de Alzheimer (DA).” (p.61). Acrescenta que apesar de ter 

sido estabelecido, em consenso, critérios para diferenciação entre o normal e o patológico 

(critérios patológicos, neuropsicológicos e de neuroimagem), o diagnóstico dos problemas 

cognitivos leves da pessoa idosa ainda representa um desafio. Segundo o autor, há de se 

discutir o problema do diagnóstico diferencial entre o envelhecimento cerebral normal e 

patológico. Para tanto, propõe uma reflexão sobre os aspectos da neurofisiologia e 

neuroimagem, neuropatologia e neuropsicológicos relevantes. No que diz respeito aos 

aspectos neuropsicológicos relevantes, Damasceno (2001) aponta a função intelectual e viso-

motora-espacial-complexa, linguagem e memória. Em se tratando das questões relacionadas à 

memória, o autor indica que as alterações de memória no idoso normal assemelham-se às 

encontradas nas fases iniciais da DA (declínio da memória operacional e secundária – fatores 

recentes – maior que a primária – imediata – e terciária – fatos remotos). Contudo, o autor 

revela que o envelhecimento influencia principalmente a memória prospectiva (lembrar de 

lembrar) e a evocação livre e retardada de conteúdo verbal aprendido, preservando a 

lembrança com base em pistas contextuais, como por exemplo, pistas com base em imagens 

visuais.   

Junior e Resende (2004) em seus estudos sobre o envelhecimento apontam que se 

acentuam perdas biológicas (capacidades sensoriais, como audição e visão) e alteram-se 

padrões metabólicos na medida em que se fica mais velho. Acontecem ainda perdas 

progressivas na cognição, comunicação e memória. Segundo os autores é de conhecimento 

dos idosos tais alterações, sendo que muitas vezes os mesmos internalizam uma séria de 

expectativas de incapacidade, o que gera perdas no seu senso de autoeficácia. Portanto, o 
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conceito da autoeficácia é importante para o estudo do envelhecimento cognitivo uma vez que 

ajuda a explicar tais acontecimentos.  

De acordo com Junior e Resende (2004), os mecanismos de autorregulação, como a 

autoeficácia, possibilitam às pessoas adaptarem-se às suas novas demandas internas e 

externas. Desta forma, segundo os autores, desenvolver um apropriado senso de eficácia nas 

capacidades de memória afeta positivamente o desempenho cognitivo e social, bem como o 

bem-estar dos idosos.  

Em concordância, Yassuda (2004) indica que o construto da autoeficácia é 

fundamental para o estudo do envelhecimento cognitivo porque pode auxiliar na explicação 

dos declínios da memória do idoso saudável. A autora indica que o envelhecimento da 

memória é um dos temas mais estudados na atualidade na área da gerontologia e da geriatria, 

sendo que inúmeros estudos revelam que com o envelhecimento muitos idosos apresentam 

um real declínio nas suas funções cognitivas, em especial na memória. Segundo a autora as 

queixas de perda de memória são as das mais importantes nesta faixa etária. Acrescenta que a 

relação entre controle percebido e a memória foi pesquisada e baseada em, pelo menos quatro 

perspectivas teóricas: 1.) a teoria da atribuição; 2.) o conceito de lócus de controle; 3.) 

metamemória e; 4.) autoeficácia. 

Yassuda, Lasca e Neri (2005) realizaram um estudo que teve como objetivo apresentar 

a versão em português, bem como realizar o estudo de validação de instrumentos de pesquisa 

já reconhecidos na literatura acadêmica internacional, sendo um questionário de meta-

memória (MIA) e um questionário de autoeficácia (MSEQ), bem como quatro histórias curtas 

e quatro listas de supermercado, como instrumentos de avaliação da memória episódica. E 

que, segundo as autoras, podem contribuir para o desenvolvimento da pesquisa sobre o 

envelhecimento da memória na população brasileira. As autoras revelam que na atualidade o 

processamento das informações, fundamental para a formação de novos traços de memória, é 

menor nos adultos mais velhos do que nos jovens, exemplificando que em média, um senhor 

de 65 anos necessitará de mais tempo para processar (ler, compreender, memorizar) as 

informações da primeira página do jornal do que um jovem de 20 anos.  

Para a realização deste estudo, Yassuda, Lasca e Neri (2005) contaram com a 

participação de 33 jovens com idade média de 27,2 anos e 27 idosos com idade média de 62,6 

anos, saudáveis brasileiros. Os jovens foram selecionados em uma Universidade particular no 

estado de São Paulo e os idosos foram selecionados em duas organizações que promovem o 

bem-estar físico e social de pessoas em terceira idade. Foram utilizados os seguintes 

instrumentos: Questionário de Metamemória (MIA) e Questionário de Autoeficácia (MSEQ), 
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sendo que, segundo as autoras, os mesmos não foram apresentados na íntegra em razão das 

limitações de espaço.  

O MIA é composto por 108 questões que se subdividem em sete subescalas, sendo sua 

estrutura formada por itens de estratégia, tarefa, capacidade, mudança, ansiedade, metas e 

controle, nos quais cada item é corrigido de acordo com uma escala de Likert de 5 pontos. 

Neste estudo Yassuda, Lasca e Neri (2005) correlacionaram o MIA com outras provas de 

memória, apontam os coeficientes de consistência interna do MIA, sendo total 0,79 e, para 

cada subescala, os seguintes: estratégia = 0,86; tarefa 0,79; capacidade = 0,81; mudança = 

0,87; ansiedade = 0,85; metas = 0,80 e; controle = 0,86. O MSEQ é composto por 12 questões 

que gera duas variáveis de interesse, sendo nível da autoeficácia (NAE) que equivale ao 

número de sim que o participante circula a cada subescala e a força da autoeficácia (FAE) que 

equivale à média das porcentagens assinaladas em cada subescala. Ambos os níveis são 

analisados mediante às seis tarefas de memorização apresentadas no questionário que se 

repetem nos dois níveis, sendo lista de supermercado, história, localização de objetos, nome 

de pessoas, lista de palavras e listas de coisas a fazer.  As autoras apontam os coeficientes de 

consistência interna do MSEQ, sendo total 0,89 e, para cada subescala, nível=0,81 e 

força=0,81.  

Contudo, Yassuda, Lasca e Neri (2005) apontam que a aplicação dos dois 

instrumentos, em termos de coeficiente, indicam boa consistência interna e certo grau de 

fidedignidade, pois se apresentaram relativamente estáveis na avaliação do teste-reteste em 

uma parcela da amostra três meses após a avaliação inicial. Acrescentam ainda que o MIA e o 

MSEQ tradicionalmente geram diferenças significativas entre jovens e idosos, conforme 

dados apontados em literatura internacional e que as mesmas características foram 

encontradas junto a nossa população. Por fim, as autoras apresentam como resultados que no 

MIA, os idosos apresentaram maior conhecimento ou consciência dos processos de 

memorização, maior percepção de mudança nas habilidades de memória com o passar do 

tempo e maior ansiedade frente às situações que envolvam memória. No MSEQ, os idosos 

revelaram a autoeficácia mais baixa quando comparados aos jovens, todavia as diferenças não 

foram estatisticamente significantes.  

Ressalta-se que dentre os objetivos de Yassuda, Lasca e Neri (2005) estava validar um 

dos instrumentos, o MIA. Entretanto, as autoras utilizaram de validade de critério, 

correlacionando o MIA com outras provas de memória. Destaca-se, todavia, que provas mais 

robustas de validade como a de construto não foram buscadas. Considerando que o teste 

(MIA) é composto por um número elevado de questões (108), e que o número de participantes 
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foi igual a 60, pode-se dizer que pelas recomendações da Psicometria (que a relação entre 

participantes e item para que se faça uma validação por análise fatorial seja de minimamente 

cinco sujeitos por item), o número era insuficiente e isto pode ter provocado impacto na forma 

final do instrumento. O que se quer dizer é que a estrutura obtida pelas autoras pode não ser a 

correta, se o teste tivesse sido submetido à validação fatorial. Diante disto e ainda da sugestão 

das autoras, parece que pesquisas futuras devam replicar estes resultados com amostras 

maiores.   

Outro estudo que teve como objetivo adaptar e validar uma escala de autoeficácia foi 

realizado por Souza e Souza (2004). Refere-se à Escala de Autoeficácia Geral Percebida 

(EAEGP) para amostras brasileiras, um instrumento de dez itens respondido em escala do tipo 

Likert que varia de 1 a 5, em que quanto maior a pontuação, maior a percepção de 

autoeficácia. Cada item refere-se ao alcance de metas e insinua uma atribuição interna estável 

de sucesso. Segundo os autores, a Escala brasileira foi adaptada com base nas versões inglesa, 

espanhola e portuguesa do mesmo instrumento. Neste estudo os autores versam sobre o 

construto da autoeficácia e esclarecem que a EAEGP foi criada para avaliar um senso de 

autoeficácia percebida com o objetivo de predizer a capacidade de superar as dificuldades 

diárias como também a adaptação após experimentar todos os tipos de eventos estressantes da 

vida. De acordo com os autores, o conceito da autoeficácia percebida reflete uma convicção 

otimista que permite ao indivíduo executar tarefas novas ou difíceis, ou ainda, lutar contra as 

adversidades nos diversos domínios da atuação humana.  

Para Souza e Souza (2004) a percepção de autoeficácia facilita a fixação de metas, 

persistência diante de obstáculos e recuperação de retrocessos, investimento de esforço, 

podendo ser considerado um fator de recurso e resistência positiva. Para a realização deste 

estudo, os autores contaram com a participação de 283 indivíduos, sendo 156 do sexo 

masculino e 127 do sexo feminino, sendo os mesmos, estudantes de uma Universidade do Rio 

de Janeiro, com média de idade de 22 anos. Os autores explicam análise de consistência 

interna feita por meio do calculo do alpha de Cronbach, o qual apresentou índice de 0,81, 

mostrando a adequação na versão brasileira. Com o intuito de avaliar a validade externa da 

Escala, utilizou-se de uma série de estudos de correlação com outras escalas já validadas, tais 

como a de anomia, satisfação com o suporte social e de gênero (masculinidade e 

feminilidade). Os autores explicam como cada uma destas escalas foi aferida. A de anomia foi 

medida por meio do MOS – Margins of Society - que se refere a uma escala de sentimentos 

de se estar a margem da sociedade. Os índices de masculinidade e feminilidade foram obtidos 
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por meio do PAQ – Questionário de Atributos Pessoais. A satisfação de suporte social foi 

mensurada por meio da Escala de Satisfação com o Suporte Social (ESSS).  

Para a análise dos dados, Souza e Souza (2004) indicam que foi utilizado o programa 

estatístico SPSS versão 10.0, sendo que primeiramente foram calculadas as médias e desvio 

padrão da amostra com relação as escalas de Autoeficácia Geral Percebida, Anomia, 

Satisfação com o Suporte Social e Gênero. Posteriormente foi calculado o coeficiente de 

consistência através do alpha de Cronbach. A análise dos itens da escala revelou uma 

consistência interna de 0,81, indicando a adequação da versão brasileira da Escala de 

Autoeficácia Geral Percebida. Com o intuito de avaliar a validade externa da escala realizou-

se uma série de estudos de correlação entre a Escala de Autoeficácia, Anomia, Satisfação com 

o Suporte Social, Masculinidade e Feminilidade. Segundo os autores, os dados mostram uma 

associação positiva entre a autoeficácia e a masculinidade, satisfação com o suporte social e a 

feminilidade; e uma associação negativa entre autoeficácia e anomia. Contudo, os autores 

apontam que os resultados deste estudo indicam a adequação da Escala de Autoeficácia Geral 

Percebida a amostras brasileiras, sugerindo a realização de novos estudos psicométricos a fim 

de analisar e ampliar a EAEGP objetivando a colaboração com o presente estudo.    

 Benites, Jacques, Gauer e Gomes (2006) revelam que a percepção de autoeficácia 

geral em jovens e idosos serviu de base para o estudo realizado por eles sobre as diferenças 

entre o autorrelato de falhas de memória prospectiva e retrospectiva. O objetivo deste estudo 

foi o de analisar a interferência de fatores sociodemográficos e do nível de autoeficácia geral 

no autorrelato de falhas de memória geral, prospectiva e retrospectiva. Os autores objetivaram 

ainda analisar, igualmente, a variância no autorrelato das falhas de memória entre grupo de 

idosos e não idosos e segundo o nível de autoeficácia (baixa e alta). Sobre a amostra utilizada 

para este estudo, os autores esclarecem que a amostragem foi intencional e foi constituída por 

642 participantes com idade entre 16 e 81 anos. Benites, Jacques, Gauer e Gomes (2006) 

desvelam que se trata de um estudo de corte transversal e delineamento correlacional, cujos 

participantes foram identificados em uma universidade particular e em grupos de convivência. 

Para a análise dos dados, os autores indicam que foram definidos dois grupos, sendo um de 

idosos com idade acima de 60 anos e um grupo de não idosos com idade entre 16 e 59 anos. 

Revelam ainda que estabeleceram alguns critérios de exclusão a fim de formar uma amostra 

de participantes saudáveis e com características homogêneas e assim sendo os critérios 

estabelecidos foram: histórico de hospitalização ou de uso de medicamento psiquiátrico, 

tratamento para hipo ou hipertireoidismo e percepção de saúde como má. Foram utilizados 

pelos autores três instrumentos: 1.) Ficha de Dados Sociodemográficos; 2.) Questionário de 
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Memória Prospectiva e Retrospectiva (PRMQ-10) na versão em português e; 3.) Escala de 

Autoeficácia Geral Percebida (EAEGP). O primeiro serve para caracterizar a amostra por 

meio de levantamento de dados tais como idade, gênero, anos de educação formal, estado 

civil e percepção de saúde, o segundo avalia o autorrelato de falhas de memória prospectiva e 

retrospectiva por meio de 10 itens que dizem respeito ao uso cotidiano da memória, sendo 

cinco referente a memória prospectiva e cinco referente a memória retrospectiva e o terceiro 

consta de 10 itens sobre opiniões que as pessoas podem ter a respeito de si mesmas. Segundo 

os autores, os dados foram analisados por meio de regressão múltipla, usando-se escores de 

autorrelato de falhas de memória geral, prospectiva e retrospectiva do PRMQ-10 como 

variáveis dependentes, analisados um de cada vez e escores da EAEGP como variáveis 

independentes. Acrescentam que também foram utilizadas análises de covariância com a 

adição de variáveis categóricas binárias (idoso/não idoso e baixo/alto nível de autoeficácia) 

em análises de regressão múltipla. Contudo, os autores apontam os resultados obtidos neste 

estudo indicando que a autoeficácia geral apresentou maior correlação com o autorrelato de 

falhas de memória retrospectiva, ao passo que idade e escolaridade correlacionaram-se com o 

autorrelato de falhas de memória retrospectiva. Como resultado adicional, os autores 

observaram a existência de pontos de reciprocidade entre autorrelato de falhas de memória e 

resultados de desempenho em tarefas de memória. Os autores acrescentam que tais resultados 

assinalaram maior vinculação entre as dimensões de autoeficácia e a memória prospectiva.  

No que diz respeito aos idosos, Neri (2006, p. 61) desvela que 

A questão central à preservação do senso de auto-eficácia em idosos é a avaliação 

das próprias capacidades para desempenhos afetados por perdas nas funções 

biológicas, que declinam por causa da idade ou por causa de doenças associadas à 

idade. Idosos que vivem em sociedades que entronizaram a juventude como valor 

supremo e que, em consequência, adotam estereótipos negativos em relação à 

velhice têm o seu senso de auto-eficácia particularmente mais desafiado. Nesses 

contextos, a idade cronológica adquire grande importância, não só como elemento 

para categorizar as pessoas como idosas, mas também como elemento explicativo 

para o seu desempenho cognitivo e social. 

Neri (2006) considera que as percepções de autoeficácia no decorrer da velhice, assim 

como ao longo de toda a vida, podem aumentar, diminuir ou permanecer estáveis visto que as 

pessoas se movimentam nos diversos contextos sociais e à medida que ocorrem as mudanças 

em termos biológicos e comportamentais, no sentido se suas aspirações e perspectivas e no 

sentido de seus arranjos sociais. Para autora, os idosos mudam quanto à maneira como 

estruturam, regulam e avaliam suas vidas. As crenças de eficácia nos idosos devem adaptar-se 

às novas condições pessoais e contextuais determinadas pelas mudanças desencadeadas pelo 

envelhecimento. A autora acrescenta que a autoeficácia na velhice pode ser tão funcional 
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como na infância, na adolescência e na vida adulta, devendo ser reavaliadas na presença dos 

recursos pessoais e sociais de que o idoso passa a dispor. Neri (2006) indica que a percepção 

de autoeficácia também é importante para a manutenção das redes sociais, sendo estas de 

grande valia quando é preciso que o idoso enfrente ou se recupere do impacto de eventos 

estressantes. Segundo a autora, tanto a percepção de autoeficácia quanto a rede de relações 

sociais podem ser significativas à adesão aos tratamentos de saúde, investimentos no próprio 

bem-estar e ao envolvimento no exercício de controle pessoal.  

Segundo Pajares e Olaz (2008) a teoria social cognitiva fundamenta-se em uma 

perspectiva da agência humana, em que os indivíduos são “agentes” que podem fazer coisas 

acontecerem por meio de suas atitudes, se envolvendo de maneira proativa em seu próprio 

desenvolvimento. Essencial nesta linha de direcionamento de agência existe o fato de que, 

entre outros fatores pessoais, os indivíduos dispõem de autocrenças que lhes possibilitam 

exercitar certo grau de controle de seus sentimentos, ações e pensamentos, sendo que as 

crenças que os indivíduos têm sobre si são elementos críticos neste exercício de controle e 

agência pessoal. Os autores consideram que de certa maneira, as crenças que os indivíduos 

têm sobre si próprios são princípios críticos em seu exercício de controle e agência. Os 

autores indicam ainda que esta teoria prega que fatores tais como condição econômica, status 

socieconômico, estruturas familiares e educacionais não atingem o comportamento humano 

diretamente, mas o afetam sim, na medida em que influenciam autopercepções, aspirações, 

estados emocionais, padrões pessoais, atitudes e outras influências autorregulatórias das 

pessoas. Acrescentam que dentre todos os pensamentos que atingem o funcionamento 

humano, determinado no núcleo essencial da teoria, ressaltam-se as crenças de autoeficácia, 

indicando que se trata de percepções que as pessoas tem sobre suas próprias capacidades, 

sendo que tais crenças de competência pessoal favorecem a base para a motivação humana, o 

bem-estar e as realizações pessoais. 

 Forte-Burgos e Cupertino (2009) revelam que um caráter de heterogeneidade e 

multiplicidade é impresso ao envelhecimento a partir de uma diversidade de experiências 

vividas ao longo da vida, sendo que a chegada da velhice, de forma mais aparente e palpável, 

é marcada pelas influências de ordem biológica. Apontam as doenças e condições especiais de 

saúde e funcionalidade como parte de um cotidiano, antes não experimentados, entre outras 

situações, que indicam como mais sutis, mas não menos importantes, como por exemplo, a 

aposentadoria e saída dos filhos de casa, que interfere o curso da vida, podendo levar a 

processos de afastamento social ou surgimento de depressão. Os autores indicam que os 

eventos associados à finitude, por um lado pode gerar ou agravar os estados de depressão e 
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ansiedade, por outro lado pode significar oportunidades para crescimento e aprendizado 

pessoal. Assim, desvelam sobre mecanismos de autorregulação, em especial o de 

enfrentamento e o senso de autoefícácia como relevantes para a adaptação e o 

restabelecimento do bem-estar diante dos eventos estressantes.  

Forte-Burgos e Cupertino (2008, 2009) realizaram dois estudos, sendo os mesmos 

recortes realizados a partir de um projeto de pesquisa que designou o estudo dos “Processos 

do Envelhecimento Saudável” – PENSA –, desenvolvido em Juiz de Fora, estado de Minas 

Gerais. Trata-se de uma pesquisa de levantamento e de base populacional orientada pela 

noção de que, na velhice, um conjunto de variáveis de risco de natureza biológica, 

socioeconômica e intrapsíquica competem com a manutenção da funcionalidade e do bem-

estar psicológico, mas que seu impacto pode ser moderado por recursos pessoais e sociais de 

tal modo que mesmo na presença de eventos adversos, como pobreza, doenças e eventos 

estressantes, os idosos podem funcionar bem, investir na própria saúde e na solução de 

problemas cotidianos e ajudar a família e a comunidade (NERI, FORTE-BURGOS, 2009). 

Para a realização de ambos os estudos, os autores contaram com a participação de 956 idosos 

com idade de 60 anos ou mais, residentes em uma comunidade de Juiz de Fora – MG.  

O primeiro estudo foi realizado por Fortes-Burgos, Neri e Cupertino (2008) e teve 

como objetivo analisar a relação entre experiência de eventos estressantes e sintomas 

depressivos em idosos de ambos os sexos pertencentes a três grupos de idades, relação essa 

mediada por estratégias de enfrentamento e pela avaliação da autoeficácia no uso dessas 

estratégias. Para este estudo, por critério de seleção, considerou-se 544 idosos. Os critérios de 

seleção utilizados, segundo os autores, eram o relato de vida sobre eventos estressantes 

durante os últimos cinco anos. Todos os 544 idosos aceitaram participar e, portanto, 

preencheram uma ficha de recrutamento e assinaram um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. Segundo os autores foi realizada entrevista individual em sessão única e com 

duração de aproximadamente duas horas, envolvendo itens de autorrelato, de natureza física, 

psicológica, sociológica e sociodemográfica, sendo que as respostas fornecidas pelos idosos 

foram anotadas num protocolo e posteriormente inseridas num banco de dados.  

Fortes-Burgos, Neri e Cupertino (2008) indicam que utilizaram cinco instrumentos, 

sendo três traduzidos e adaptados da língua inglesa para a língua portuguesa: Inventário de 

Eventos Estressantes, Avaliação da Intensidade de um Evento de Vida Negativo e o 

Inventário de Enfrentamento da Califórnia; uma escala validada para o português: Center 

Epidemiologic Survey – Depression (CES-D) e; um instrumento específico elaborado para 

Avaliação do Senso de Autoeficácia. Para a análise de dados, de acordo com os autores, 
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foram feitas análises univariadas e multivariadas, primeiramente focalizando o 

estabelecimento de tendências gerais e posteriormente a busca de padrões de relações entre as 

variáveis. Os eventos estressantes foram classificados em categorias, sendo: eventos 

relacionados à finitude, eventos que afetam os descendentes, eventos relacionados ao cuidado, 

eventos que afetam o bem-estar psicológico e eventos pontuais de crise.  

Dentro desta análise, Fortes-Burgos, Neri e Cupertino (2008) apontam como 

resultados que os eventos relacionados à finitude foram os mais relatados (66%), seguidos dos 

eventos que afetam a vida dos descendentes (19%), eventos pontuais (8%), eventos 

relacionados ao bem-estar psicológico (4%) e ao cuidado (3%), sendo que os idosos avaliaram 

os eventos vividos como muito estressantes. No que diz respeito as estratégias de 

enfrentamento, os autores indicam que foi realizada análise fatorial para os itens do Inventário 

de Estratégias de Enfrentamento, nos quais foram obtidos cinco fatores com valores próprios 

superiores a 1 e que explicaram 43,6% da variabilidade total da distribuição (três fatores 

tiveram foco no controle da emoção, um na solução do problema e um em inibição das 

emoções). Para a Escala de Enfrentamento, os itens foram submetidos à análise de 

consistência interna, sendo alfa obtido de 0,52 e diante disto os autores explicam que apesar 

de ser considerado fraco o valor de alfa abaixo de 0,60, a literatura a respeito das estratégias 

de enfrentamento registram baixos índices de consistência interna e isto em razão dos 

indivíduos não usarem apenas um tipo de estratégia, visto que não são disposições gerais para 

o comportamento, porém tem seu uso determinado pela situação.  

Fortes-Burgos, Neri e Cupertino (2008) apontam os resultados obtidos: no grupo de 

mulheres houve uma maior presença de estratégias ligadas à religiosidade, no grupo dos 

homens, de estratégias ligadas à inibição da emoção e ainda que em idosos mais novos (<70 

anos) a presença de estratégias ligadas à intensificação de emoções negativas, excessos 

comportamentais e comportamentos de risco. Constam ainda neste estudo as análises das 

Relações entre a Experiência de Eventos Estressantes e as Estratégias de Enfrentamento; 

Relações entre Estresse, Enfrentamento e Sintomas Depressivos e; Senso de Autoeficácia em 

Relação às Estratégias de Enfrentamento Adotadas. Contudo, alguns resultados obtidos pelos 

autores são destacados nesta oportunidade, sendo: mais da metade dos idosos relataram 

problemas de saúde deles mesmos ou de pessoas próximas e a morte de entes queridos como 

eventos estressantes; no grupo do sexo masculino foram relatados mais eventos pontuais 

sendo estressantes, dentre os quais a aposentadoria, o divórcio, as perdas financeiras, entre 

outros; os eventos mais relacionados com a presença de depressão foram os que afetam 

descendência, os relacionados ao cuidado ao outro adulto e eventos relacionados ao próprio 
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bem-estar psicológico; em se tratando do senso de autoeficácia em relação às estratégias de 

enfrentamento adotadas, os idosos avaliaram a autoeficácia como inadequada, mostrando-se 

insatisfeitos com o próprio desempenho na situação estressante que enfrentaram. Além disso, 

quando esses idosos foram questionados sobre eventos semelhantes no futuro, eles também 

esperam que o enfrentamento seja inadequado. Por fim, os autores sugerem a realização de 

novos estudos que possam avaliar essas relações em diferentes coortes a fim de verificar se 

esta é uma tendência do envelhecimento ou do processo de enfrentamento em geral.  

O segundo estudo foi realizado por Forte-Burgos e Cupertino (2009) e teve como 

objetivo descrever a experiência de eventos estressantes associados à finitude em termos de 

frequência, intensidade, efeitos em longo prazo, enfrentamento e percepção de autoeficácia do 

enfrentamento, levando em consideração os correlatos de mulheres e homens selecionados. O 

critério de seleção é o de terem relatado eventos estressantes que remetiam à finitude 

(problemas de saúde do próprio idoso, dos filhos ou do cônjuge e morte de outros entes 

queridos) e terem citado evento de finitude como o mais estressante que viveram; estes 

critérios geraram uma amostra final de 570 idosos. Os instrumentos utilizados foram: a) 

questionário de características socioeconômicas (dois itens de resposta estruturada pelos 

idosos sobre a idade, um item dicotômico sobre gênero e itens de múltipla escolha sobre 

estado civil e escolaridade); b) eventos estressantes (instrumento composto por 31 questões 

que avalia ocorrência de eventos de vida negativos, como problemas de relação do casal, 

problemas de saúde, morte dos pais, solidão, entre outros.); c) avaliação de intensidade de 

estresse gerado pelo evento (uma pergunta com resposta dentro de escala de 1 a 7, sendo que 

1 corresponde a “nada estressante” e 7 “muito estressante”); d) avaliação qualitativa do evento 

(uma pergunta com a possibilidade de 7 resposta, sendo que dentre elas a opção “outros” caso 

não fosse encontrado, dentro das alternativas, uma resposta que considerasse válida – para 

fins deste estudo as respostas “outros” não foram consideradas); e) percepção de autoeficácia 

no enfrentamento do evento (duas perguntas relacionadas ao sucesso no enfrentamento do 

evento com respostas referenciadas em escala de 1 a 5, sendo 1= anda bem, ou seja, muito 

mal; 2= não muito bem; 3= adequadamente. 4= de alguma forma bem; e 5= muito bem); f) 

resultados do evento (uma pergunta com 7 alternativas de respostas); g) efeitos do evento a 

longo prazo (uma pergunta com 7 alternativas de respostas) e; h) aprendizado obtido com o 

evento (um pergunta e sem seguida apresentada uma relação com 16 itens relacionados ao 

aprendizado obtido com o evento, sendo as respostas referenciadas em escala de 1 a 4, sendo 

1 = nada; 2 = pouco; 3 = moderado e; 4 = muito). Para análise dos dados, os autores indicam 

que os mesmos foram submetidos a análises estatísticas descritivas univariadas e inferenciais 
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de natureza bivariada, sendo utilizado o programa estatístico SPSS 15.0. Contudo os autores 

apontam como resultados que os idosos relataram, principalmente, morte da pessoa próxima, 

problemas de saúde e morte do cônjuge como eventos de vida estressantes vividos no último 

ano. Outro resultado apontado pelos autores é de que o nível de estresse foi elevado (M=6,10; 

DP=1,34) e quase metade dos idosos avaliou o evento como perda ou dor. A maioria da 

amostra relatou autoeficácia positiva do enfrentamento, sendo que muitos disseram que o 

evento foi algo que tiveram de aceitar, e que não tiveram efeitos em longo prazo. Por fim os 

autores concluem que embora vivenciando perdas significativas, é possível a idosos 

desenvolver formas adaptativas de enfrentamento e, assim, conseguir preservar a integridade 

psicológica e emocional. 

Nota-se que nos estudos ora apresentados, instrumentos diversos, tais como 

questionários, escalas e instrumentos específicos foram elaborados e utilizados para avaliar 

autoeficácia (SOUZA e SOUZA, 2004; YASSUDA, LASCA e NERI, 2005; BENITES, 

JACQUES, GOMES e GOMES, 2006; FORTES-BURGOS, NERI e CUPERTINO, 2008). A 

propósito deste estudo, o instrumento utilizado é o de Martins e Onça (2010). As autoras 

basearam-se na Escala de Auto-Eficácia Geral Percebida (NUNES, SCHWARZER, 

JERUSALEM, 1999), contendo inicialmente 20 itens, sendo que a versão original no idioma 

alemão foi adaptada e validada para 28 idiomas. Martins e Onça (2010) adaptaram e 

validaram a forma reduzida composta por 10 itens do contexto português para a língua e 

cultura brasileira, sendo que na validação, a escala se revelou unifatorial, mantendo os 10 

itens que se correlacionam entre si com média total de 0,48; o Alpha de Cronbach da escala 

ficou com valor de 0,81. Segundo as autoras, o fator único explicou 59% de variância total de 

autoeficácia percebida, indicando que a mesma não avalia autoeficácia em domínio 

específico.   

Então, percebe-se pelo exposto que a autoeficácia diz respeito às crenças do indivíduo 

a cerca de suas capacidades para desempenhar tarefas e que existe tendência de se conceituar 

autoeficácia em domínio específico. Apesar disso, o conceito de autoeficácia geral é útil para 

explicar alguns fenômenos e possui relação com a saúde de idosos.  

 A seguir este texto tratará dos objetivos da pesquisa e hipótese, seguido do Capítulo 3 

que indicará as definições das variáveis do estudo. No Capítulo 4 será abordado o método. No 

Capítulo 5 resultados e discussão seguidos do Capítulo 6 que apresentará as considerações 

finais. Conclui-se o texto com as referências e apresentação dos anexos.  
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2 OBJETIVOS DA PESQUISA E HIPÓTESE  

 

Considerando-se a fundamentação teórica apresentada e as reflexões acerca dos construtos 

abordados, lançou-se um questionamento para este estudo: Existem relações entre as 

percepções de suporte social e autoeficácia em idosos envolvidos em ações de promoção à 

saúde?  

Diante disto foram apresentados um objetivo geral e dois objetivos específicos, bem como 

hipótese para responder a tal questionamento: 

a) Objetivo Geral:  

 Identificar possível existência de relações entre percepções de suporte social e de 

autoeficácia em idosos envolvidos em ações de promoção à saúde. 

b) Objetivos Específicos: 

 Analisar, identificar e descrever os níveis de percepção de suporte social; 

 Analisar, identificar e descrever os níveis de percepção autoeficácia. 

c) Hipótese: 

 Existem correlações positivas e significativas entre percepção de suporte social e 

autoeficácia. Quanto maiores são os níveis de percepção de suporte social, maiores são 

as crenças de autoeficácia em idosos. 
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3 DEFINIÇÕES CONSTITUTIVAS E OPERACIONAIS DAS VARIÁVEIS 

 

Embora as definições conceituais das variáveis abordadas estejam apresentadas ao 

longo do referencial teórico, parece proveitoso expor as definições constitutivas e 

operacionais adotadas. Assim, apresentam-se duas formas existentes de definições: a 

constitutiva e a operacional. A constitutiva, segundo Kerlinger (1979), é a que se encontra em 

dicionários, que delimita mais precisamente o conceito, distinguindo-o de definições muito 

gerais. A operacional tem por finalidade traduzir em conteúdo prático as variáveis teóricas 

(TRIVIÑOS, 1992). Objetiva-se com estas definições, apresentá-las de maneira mais clara 

para não deixar dúvidas na interpretação dos resultados, segundo recomendam Lakatos e 

Marconi (1986).  

 Apresenta-se, portanto, as definições constitutivas e operacionais das três dimensões 

que constituem suporte social. Destaca-se que, embora na proposta de Rodriguez e Cohen 

(1998), percepção de suporte social tenha as dimensões de suporte emocional, suporte 

instrumental e suporte de informação, instrumento de Siqueira (2008) utilizado neste estudo 

confirmou duas dimensões, suporte emocional e suporte prático (que reuniu itens cujos 

conteúdos relacionam-se a duas das dimensões de Rodrigues e Cohen). Por isto, a seguir, na 

apresentação das definições constitutivas e operacionais das variáveis deste estudo, serão 

expostas aquelas adotadas por Siqueira (2008) para percepção de suporte social e de Bandura 

(1994) para autoeficácia. 

a) Suporte emocional: 

- Definição constitutiva: conjunto de crenças do indivíduo de que é possível encontrar, entre 

as pessoas de sua rede social, alento para reagir e superar os possíveis transtornos no âmbito 

afetivo, ou para dividir e compartilhar as alegrias advindas de suas realizações, conquistas e 

sucessos pessoais.  

- Definição operacional: é a média aritmética das respostas do respondente aos itens 

componentes desta dimensão na Escala de Percepção de Suporte Social. 

b) Suporte prático: 

- Definição constitutiva: conjunto de crenças do indivíduo de que existem pessoas, entre os 

integrantes de sua rede social, com disposição para suprir alguma necessidade de ordem 

prática.  

- Definição operacional: é a média aritmética das respostas do respondente aos itens 

componentes desta dimensão na Escala de Percepção de Suporte Social. 
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c) Autoeficácia: 

- Definição constitutiva: conjunto de crenças do indivíduo sobre suas potencialidades para 

organizar e executar ações que visem o cumprimento de tarefas específicas (Bandura, 1994). 

- Definição operacional: é a média aritmética das respostas do respondente aos itens que 

compõem a Escala de Autoeficácia. 
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4 MÉTODO 

 

 O estudo foi do tipo correlacional, exploratório e de corte transversal (Bowditch e 

Buono, 1992). Nele buscou-se analisar a possível existência de relações entre percepções de 

suporte social e autoeficácia em idosos. 

 

4.1 PARTICIPANTES 

 

Participaram do estudo, idosos de uma cidade do interior do estado de São Paulo, 

inseridos em programas de promoção à saúde e prevenção de riscos e doenças oferecidos em 

uma instituição privada, pelo setor de Medicina Preventiva de uma Operadora de Saúde. A 

seleção por estes idosos se deu partindo da suposição de que os resultados do estudo 

pudessem indicar possibilidades de melhoria dos programas oferecidos, em especial para este 

público específico.  

Desta forma, 61 idosos de ambos os gêneros, participaram deste estudo, sendo a 

maioria do sexo feminino e, cerca de um terço do sexo masculino, com idade média de 67 

anos. Estes idosos participavam de alguma das seguintes ações de promoção à saúde: grupos 

socioeducativos, de educação em saúde, atividades físicas e oficinas terapêuticas. A Tabela 1 

apresenta os dados descritivos da amostra de forma mais detalhada. 

 

Tabela 1 – Características sociodemográficas dos participantes (n=61). 

Dados de 

Identificação 

Variações  F % X DP 

      

Gênero 

 

 

Masculino 

Feminino 

21 

40 

34,4 

65,6 

  

Idade 

 

 

   67 7,0 

Estado Civil 

 

 

 

 

Solteiro 

Casado 

Viúvo 

Divorciado 

6 

35 

10 

10 

9,8 

57,4 

16,4 

16,4 

  

Escolaridade 

 

 

 

 

Fundamental 

Ensino Médio 

Graduação 

Pós-graduação 

16 

22 

19 

4 

26,2 

36,1 

31,1 

6,6 

  

Pensão/Aposentadoria 

 

 

Sim 

Não 

48 

13 

78,7 

21,3 
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Doenças Crônicas 

 

 

Sim 

Não 

39 

22 

63,9 

36,1 

  

Com quem mora Cônjuge 24 39,3   

 Cônjuge e filho(s) 13 21,3   

 Filho(s) 11 18,0   

 Sozinho 10 16,4   

 Outros 

(parentes, amigos) 

3 4,9   

 

A maioria dos participantes respondeu ser casado. A escolaridade variou entre ensino 

fundamental até pós-graduação. Em relação a saúde, a maior parte dos idosos responderam 

que são portadores de doenças crônicas; quase 80% recebem benefício de 

pensão/aposentadoria.   

Os idosos foram questionados ainda sobre com quem moram. Percebe-se que apenas 

16% deles moram sozinhos; os demais declararam morar em companhia de outra(s) pessoa(s).  

 

4.2 INSTRUMENTOS 

   

Foram utilizados na coleta de dados, questionários de autopreenchimento, compostos por 

escalas que aferiram as variáveis do estudo mencionadas, além de um levantamento de dados 

demográficos dos participantes (Anexos A, B e C), sendo:  

 Escala de Percepção de Suporte Social (EPSS) – esta escala foi desenvolvida e 

validada por Siqueira (2008) e tem por objetivo avaliar a percepção de suporte social 

em duas dimensões: suporte emocional e suporte prático, sendo que este último reúne 

itens relacionados a suporte instrumental e de informação. É constituída por 29 itens, 

sendo 10 para representar suporte emocional com índices de fidedignidade (Alfa de 

Cronbach) de 0,92 e 19 para representar suporte prático com índices de fidedignidade 

(Alfa de Cronbach) de 0,91. Todos os itens são respondidos em uma escala de 

respostas de quatro pontos (1= nunca, 2= poucas vezes, 3= muitas vezes e 4= sempre), 

na qual o indivíduo informa a frequência com que percebe a possibilidade de contar 

com o suporte social de alguém (Anexo A). Para se chegar à pontuação de suporte 

emocional, somam-se os valores atribuídos por cada respondente nos itens 4, 6, 7, 9, 

10, 14, 17, 20 e 26 e divide-se o resultado por dez. Para se identificar a pontuação de 

suporte prático, somam-se os valores atribuídos por cada respondente nos dezenove 

itens que compõem o fator (1, 2, 3, 5, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 

28 e 29) e divide-se o resultado por dezenove.  
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  Escala de Autoeficácia (EAE) – esta escala foi originalmente desenvolvida por 

Nunes, Schwarzer e Jerusalém (1999); foi adaptada ao português brasileiro e validada 

no Brasil por Martins e Onça (2011) e tem por objetivo avaliar a percepção de 

autoeficácia geral. É constituída por 10 itens, avalia um fator e possui Alfa de 

Cronbach de 0,81. É respondida em escala de respostas de quatro pontos (1= nunca é 

verdade, 2= quase nunca é verdade, 3= às vezes é verdade e 4= sempre é verdade), na 

qual o indivíduo informa a frequência com que se comporta diante das situações 

(Anexo B).  Para identificar a pontuação de cada participante em autoeficácia, somam-

se os valores atribuídos a cada item e divide-se o resultado por dez. 

 Questionário de dados sociodemográficos: Questionário desenvolvido pela 

pesquisadora para obtenção de dados sociodemográficos. É constituído por sete 

questões que tem por finalidade coletar informações sobre: idade, sexo, estado civil, 

nível de escolaridade, se aposentado/pensionista, se portador de doenças crônicas e 

com quem moram os participantes da pesquisa (Anexo C.). 

 

4.3 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

 Das formalidades: Inicialmente foi realizado contato com a instituição que desenvolve 

ações constantes de promoção à saúde, a fim de solicitar autorização para coleta de dados. Foi 

solicitado à instituição, consentimento para realização de convite junto aos sujeitos da 

amostra. Tendo as autorizações institucionais, o passo seguinte foi o de apresentação e 

explicação dos objetivos da pesquisa para os prováveis participantes do estudo. Foram-lhes 

explicitados os objetivos do estudo, indicando-lhes que sua participação era livre, podendo 

desistir dela a qualquer momento, que não sofreriam nenhum tipo de prejuízo participando da 

pesquisa e que sua identidade seria preservada. Aos que assentiram, foi-lhes solicitado a 

leitura do TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo E.), bem como a 

assinatura no mesmo. 

A aplicação dos instrumentos aconteceu de forma coletiva, com pequenos grupos de 

participantes, em local cedido pela instituição/setor. Primeiramente a pesquisadora realizou 

uma apresentação, solicitando a participação no estudo através do preenchimento e assinatura 

do TCLE que foi fornecido em duas vias, visto que uma permaneceu com eles e a outra 

arquivada pela pesquisadora. O TCLE apresentou todas as informações  

Em seguida foram entregues a cada participante os instrumentos (Escala de Percepção 

de Suporte Social (EPSS), Escala de Autoeficácia (EAE) e o Questionário de dados 



62 

 

sociodemográficos).  Foram-lhes solicitados a leitura das instruções (todos os instrumentos 

eram auto-aplicáveis) e as dúvidas foram esclarecidas. Os participantes foram orientados ao 

final, tendo respondidos todos os formulários, a os depositarem em uma caixa que ficou 

disponível no mesmo local.  

 Em se tratando dos aspectos éticos para a realização da pesquisa, seguiu-se a 

orientação com base nas diretrizes da Resolução CNS 196/96 que considera como pesquisas 

em seres humanos, as realizadas em qualquer área do conhecimento e que de forma direta ou 

indireta, envolvam pessoas, tanto no trato individual como no coletivo, na totalidade ou em 

partes, inserindo manejo de informações e materiais.  

 O projeto foi devidamente aprovado pelo Comitê de Ética - UMESP (Anexo D), sendo 

que somente após esta aprovação é que se deu início a coleta de dados e demais 

procedimentos. 

 

4.4 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

  

 As respostas dos participantes foram codificadas e passaram a compor um banco 

eletrônico de dados no software Statistical Package for Social Sciences (SPSS), versão 19.0, 

por meio do qual foram analisadas. Os dados foram analisados por meio do cálculo de 

frequências, percentuais, médias e desvios padrão.  Para se testar a hipótese, foi calculada a 

correlação (r de Pearson) entre as variáveis do estudo. 

 

4.5 ANÁLISES PRELIMINARES E LIMPEZA DO BANCO DE DADOS 

 

 Com a finalidade de garantir a precisão dos dados, o banco de dados foi devidamente 

examinado quanto à presença de erros de digitação. Verificou-se que nenhuma resposta foi 

digitada incorretamente, tendo em vista que os valores mínimos e máximos não ultrapassaram 

os valores das escalas de respostas. Não havia valores ausentes entre as respostas. Os dados 

foram ainda verificados quanto à normalidade pela verificação dos valores de curtose e 

skewness que flutuaram entre zero e 1,3, o que segundo Tabachnick e Fidell (2001) aponta 

distribuição normal. Os dados podem, portanto, ser submetidos ao cálculo de correlação de 

Person, embora esta seja uma técnica robusta à violação desse pressuposto.  

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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 Os resultados e discussão deste estudo serão apresentados a partir da organização dos 

seus objetivos geral e específicos, visando atingi-los, explicitando-os e interpretando-os à luz 

da literatura. Para tanto, serão reveladas as médias das variáveis, a fim de responder aos 

seguintes objetivos específicos: analisar, identificar e descrever os níveis de percepção de 

suporte social e analisar, identificar e descrever os níveis de percepção de autoeficácia. Na 

sequência, abordar-se-ão as correlações de Person entre as variáveis, atingindo desta forma o 

objetivo geral: identificar as relações entre percepções de suporte social e de autoeficácia em 

idosos envolvidos em ações de promoção à saúde.  

 No entanto, a princípio será considerado o resultado do teste de confiabilidade dos 

instrumentos, por se tratar de um procedimento importante para verificar como se 

comportaram os valores do Alfa de Cronbach de cada fator das escalas utilizadas na amostra 

estudada.  

 

5.1 CONFIABILIDADE DOS INSTRUMENTOS 

 

  De acordo com Murphy e Davidshofer (1988), quando a consistência interna dos 

fatores varia entre 0,60 e 0,70 é considerada baixa, ao passo que é tida como satisfatória se 

possuir valores superiores a 0,80 (HAIR et al., 2008). A confiabilidade das escalas para as 

amostras deste estudo podem ser verificadas na Tabela 2, tendo sido consideradas a escala de 

suporte social geral (29 itens), bem como a escala de suporte social em suas duas dimensões, 

ou seja, suporte social prático (19 itens) e suporte social emocional (10 itens), além da escala 

de autoeficácia (10 itens).  

 

Tabela 2 - Confiabilidades dos instrumentos encontrados. 

Instrumentos Fatores Alfa de 

Cronbach 

original 

Alfa de 

Cronbach                          

no estudo 

    

Escala de Percepção de Suporte Social – 

EPSS – (SIQUEIRA, 2008).  

Percepção de Suporte Social Prático 

Percepção de Suporte Social Emocional 

 

0,91 

0,92 

0,93 

0,91 

 Alfa Geral da Escala si* 0,95 

    

Escala de Autoeficácia – EAE – (NUNES, 

SCHWARZER & JERUSALEM, 1999 

adaptada por ONÇA e MARTINS, 2010). 

Autoeficácia Geral Percebida 0,81 0,86 

* sem informação      

 Nota-se que os valores de fidedignidade para as duas dimensões da Escala de 

Percepção de Suporte Social (prático e emocional), para a Escala Geral de Percepção de 
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Suporte Social e para a Escala de Autoeficácia encontraram-se em faixas classificadas como 

satisfatórias por possuírem valores superiores a 0,80. 

 

5.2 SOBRE AS MÉDIAS DAS VARIÁVEIS 

 

 Testes t foram calculados para verificar as diferenças entre as médias obtidas pelos 

participantes nas variáveis e o ponto médio das escalas de respostas. Tanto a Escala de 

Suporte Social quanto a Escala de Autoeficácia Geral Percebida são respondidas em escalas 

de quatro pontos, como se demonstra no Quadro l. 

 

Quadro 1 - Equivalência entre os valores das escalas. 

Valores da Escala Escala de Suporte Social Escala de Auto-Eficácia Geral Percebida 

 

1 

 

Nunca 

 

Nunca é verdade 

 

2 

 

Poucas vezes 

 

Quase nunca é verdade 

 

3 

 

Muitas vezes 

 

Às vezes é verdade 

 

4 

 

Sempre 

 

Sempre é verdade 

 

Resultados significantes (que foram todos eles) revelaram que em todas as variáveis, 

os participantes possuem níveis maiores do que a média da escala de respostas que equivale a 

2,5, já que se têm escalas de quatro pontos. Tais resultados estão apresentados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Média e desvios-padrão das variáveis do estudo. 

Variável Média Desvio 

Padrão 

Ponto médio 

da escala 

Teste t GL 

      

Suporte Prático 

 

2,90 0,72 2,5 4,40* 60 

Suporte Emocional 

 

3,30 0,67 2,5 9,23* 60 

Suporte Social Geral 

 

3,11 0,43 2,5 10,98* 60 

Autoeficácia Geral Percebida 

 

3,31 0,48 2,5 13,12* 60 

p<0,01      

 

Outro teste t foi calculado para verificar se as médias obtidas pelos participantes nas 

variáveis eram iguais ou maiores do que o ponto 3 das escalas de respostas. Os resultados, 

presentes na Tabela 4, revelaram que as médias de percepção de suporte prático e percepção 
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de suporte social geral são iguais ao ponto 3, significando que os participantes percebem 

suporte social prático e suporte social geral “muitas vezes”.   

 

Tabela 4 – Testes t entre as médias nos fatores e pontos médios das escalas. 

 Média Valor de teste = 3 

  Teste t GL P 

     

Suporte Prático 

 

2,90 -1,019 60 >0,05 

Suporte Emocional 

 

3,30 3,437** 60 <0,01 

Suporte Social Geral 

 

3,11 1,949 60 >0,05 

Autoeficácia Geral Percebida 3,31 5,018** 60 <0,01 

** p<0,01      

 

Diante destes resultados, pode-se dizer que a percepção dos idosos participantes do 

estudo é de que “muitas vezes” existem pessoas, entre os integrantes de sua rede social, com 

disposição para suprir algumas de suas necessidades de ordem prática, tendo em vista que o 

suporte social prático representa segurança e tranquilidade (SIQUEIRA, 2008), sendo ainda 

contempladas em pelo menos duas das categorias de suporte social geral, ou seja, suporte 

instrumental e suporte de informação. Segundo Rodriguez e Cohen (1998) o primeiro, refere-

se ao suporte recebido por meio de apoio em termos de auxílios palpáveis no que diz respeito 

a recursos materiais, como por exemplo, assistência financeira ou ajuda com tarefas diárias, 

quando delas necessitamos e, o segundo refere-se ao suporte recebido de indivíduos por meio 

da rede de apoio em termos de prestação de informações relevantes que nos auxiliam a lidar 

com nossas dificuldades atuais e que normalmente caracteriza-se na forma de conselhos e 

orientações para lidarmos com nossos problemas.  

Tais resultados podem ser remetidos aos obtidos no estudo de Leite, Battisti, Berlezi e 

Scheuer (2008) que, com o objetivo de analisar o suporte familiar e social de idosos, 

identificaram resultados que mostram elevado percentual de idosos que percebem rede 

familiar e social, a qual pode fornecer suporte de natureza emocional, material, afetiva e 

informativa, caracterizando interação social positiva. Os autores indicam que no estudo 

realizado por eles os idosos participantes ao sentirem-se inseridos no grupo familiar e social 

podem contribuir para com a sociedade desenvolvendo atividades laborais ou de modo 

voluntário, de tal maneira que suas potencialidades se sobrepõem às suas limitações. 

Com semelhança, estudo de caso realizado por Rocha, Nogueira e Cesário (2009), o 

qual tinha como objetivos específicos identificar fontes de apoio social e redes sociais 
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utilizadas por idosos e seus familiares, chegaram a resultados que sugerem que a família, 

vizinhos, serviços de saúde, religião e espiritualidade são importantes fontes de suporte social 

dos idosos e que, portanto, adequado apoio social pode atender suas necessidades e melhorar 

sua qualidade de vida. Os autores concluíram que a partir dos resultados obtidos, que o apoio 

social está diretamente associado à condição de saúde em diversos momentos do ciclo da vida 

e em especial na vida adulta.  

Os resultados, presentes na Tabela 4 demonstram ainda que as médias de percepção de 

suporte social emocional e de autoeficácia são maiores do que o valor 3 (mas são menores do 

que 4), significando que “muitas vezes” os participantes percebem suporte social emocional  e 

que “às vezes é verdade” que se consideram autoeficazes. 

Em face destes resultados pode-se dizer que a percepção dos idosos participantes do 

estudo é de que “muitas vezes” recebem apoio de indivíduos com os quais mantém sólidos e 

significativos vínculos de amizade, pessoas nas quais confiam e com quem podem contar 

quando necessitam de alguém que os ouça e os apoie (RODRIGUEZ E COHEN, 1998) e que 

“às vezes” são eficazes, pois possuem um conjunto de crenças sobre suas potencialidades para 

organizarem-se e executarem ações que visem o cumprimento de tarefas específicas 

(BANDURA, 1994).  

Em estudo com objetivo de identificar situações sociais nas quais os idosos 

apresentam facilidades e dificuldades de se comportar de forma socialmente habilidosa, 

Carneiro e Falcone (2004) obtiveram como resultados que podem ser associados aos 

resultados acima apresentados, uma vez que essas autoras encontraram que os idosos 

apresentaram uma variedade de habilidades sociais importantes para a conquista de redes de 

apoio social, sendo fundamentais para a iniciação e manutenção de interações sociais 

agradáveis (iniciar e encerrar conversação, fazer e receber elogios, fazer pedidos quando há 

conflitos de interesse, cumprimentar as pessoas, expressar sentimentos positivos, fazer 

perguntas e expressar opiniões pessoais). As autoras acrescentam que enfrentar situação social 

de forma habilidosa contribui para o senso de autoeficácia dos idosos e por consequência para 

uma melhor qualidade de vida. 

De acordo com Straub (2005), “o crescimento e aperfeiçoamento da maioria das 

habilidades importantes – incluindo a força física, a memória e o funcionamento intelectual – 

podem ser melhorados até muito tarde na vida” (p. 567). Para o autor o envelhecimento 

saudável envolve avaliar as próprias capacidades de maneira realista, optando por objetivos 

mais significativos e organizando estratégias eficazes para realizá-los, apesar dos limites 

associados ao avanço da idade.  
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Contudo, os resultados de que a percepção dos idosos participantes deste estudo é de 

que muitas vezes recebem apoio social e que às vezes é verdade que são eficazes, sugerem 

paradoxo advindo do processo de envelhecimento. Freire e Rezende (2001) indicam que nos 

estudos sobre o processo de envelhecimento, as referências mais encontradas dizem respeito 

aos aspectos negativos tais como dificuldades de memória, perda de papéis sociais e doenças 

ao invés dos apontamentos sobre os ganhos a ele associados, tais como sabedoria, aumento 

das experiências e habilidade nas relações sociais.  

Segundo Neri (2006), assim como ao longo de toda a vida, também na velhice, as 

percepções de autoeficácia podem aumentar, diminuir ou se manter estáveis enquanto as 

pessoas se movem, nos diversos contextos sociais e à medida que vão mudando em termos 

biológicos e comportamentais, em termos de perspectivas e aspirações e ainda em termos de 

arranjos sociais. Para a autora,  

“Os idosos mudam quanto à forma como estruturam, regulam e avaliam suas vidas. 

Suas crenças de eficácia devem adaptar-se às novas condições pessoais e contextuais 

dispostas pelas alterações desencadeadas pelo envelhecimento” (p.80). 

   

5.3 SOBRE AS CORRELAÇÕES ENTRE AS VARIÁVEIS 

  

 Dancey e Reidy (2006) revelam que as análises de correlação entre as variáveis 

indicam uma medida de relação entre elas (r de Person), o que permite descobrir a direção do 

relacionamento, podendo ser positiva (direta) ou negativa (inversa), bem como sua força ou 

magnitude. Os autores indicam que a direção do relacionamento entre as variáveis pode ser 

classificada como positiva (direta) quando os valores altos em uma variável tendem a ser 

associados com valores altos na outra variável, ou valores baixos em uma variável tendem a 

ser associados a valores baixos na outra variável. Indicam ainda que a classificação do 

relacionamento é tida como negativa (inversa) quando valores altos em uma variável tendem a 

ser associados com valores baixos em na outra variável. Em relação à força ou magnitude do 

relacionamento entre as variáveis, Dancey e Reidy (2006) apontam que podem variar entre 0 

(nenhuma relação) a -1 ou 1 (relação perfeita entre as variáveis), sendo a classificação como 

segue: a) Forte (0,9; 0,8; 0,7; -0,9; -0,8; -0,7); b) Moderado (0,6; 0,5; 0,4; -0,6; -0,5; -0,4); c) 

Fraco (0,3; 0,2; 0,1; -0,3; -0,2; -0,1); d) Perfeito (1; -1) e; e) Zero (0).  

 Uma correlação é considerada significativa na medida em que, ao se deduzir que a 

hipótese nula seja verdadeira e que a probabilidade de se obter um efeito devido ao erro 

amostral seja menor do que 5%, então o achado é significativo (DANCEY, REIDY, 2006).  
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 A Tabela 5 demonstra os coeficientes de correlações (r de Person) entre as variáveis 

deste estudo.  

 

Tabela 5 - Coeficientes de correlações (r de Person) entre as variáveis do estudo (n=61). 

 Percepção de Autoeficácia Geral 

Percepção de Suporte Social Prático  -0,006 

Percepção de Suporte Social Emocional -0,054 

  

Percepção de Suporte Social Geral -0,031 

 

 Os resultados indicaram (Tabela 5) que não há correlações entre as duas dimensões de 

suporte social (percepção de suporte social prático e percepção de suporte social emocional) e 

a percepção de autoeficácia.  Também não existe correlação entre percepção de suporte social 

geral e percepção de autoeficácia, resultado este que leva à rejeição da hipótese do estudo. Ou 

seja, níveis maiores de percepção de suporte social não estão associados a maiores crenças de 

autoeficácia.  

 Estes resultados permitem dizer que o fato de os idosos acreditarem que são pessoas 

amadas, cuidadas e estimadas e que pertencem a uma rede social de obrigações mútuas 

(percepção de suporte social), não tem nenhuma relação com suas crenças sobre as suas 

potencialidades para organizar e executar ações para o cumprimento de tarefas específicas e 

nem sobre sua capacidade de manter por meio do acesso a processos cognitivos, o controle 

das situações que excedem tais tarefas, decorrentes do meio social (crenças de autoeficácia).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÃO 
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 Considera-se atingido o objetivo geral deste estudo que era o de identificar as relações 

entre percepções de suporte social e de autoeficácia em idosos envolvidos em ações de 

promoção à saúde, bem como os objetivos específicos que eram os de analisar, identificar e 

descrever os níveis de percepção de suporte social e de autoeficácia. Como se pode notar, a 

percepção de suporte social, tanto na dimensão emocional quanto na dimensão prática, para os 

idosos participantes deste estudo, é de que “muitas vezes” são amados, cuidados, estimados, 

valorizados e, que pertencem a uma rede de comunicação e obrigações mútuas. Esta 

conclusão sugere como apontado em literatura, que esta percepção que os idosos deste estudo 

têm de suporte social, pode contribuir de forma significativa sobre suas saúdes, bem estar e 

qualidade de vida, tendo em vista que suporte social é indicado por vários estudiosos como 

fator que pode proteger e promover saúde. Vale ressaltar que este estudo trata da percepção 

dos idosos de suporte social. Isto significa dizer que não necessariamente a percepção que 

estes idosos têm de suporte social, coincida com o suporte social que de fato recebem. Os 

resultados ainda permitem constatar que esses participantes possuem crenças de que “às vezes 

é verdade” que são eficazes indicando que conseguem organizar e executar ações para o 

cumprimento de tarefas específicas. Esta conclusão, tal como sugere a literatura, é de que a 

autoeficácia percebida reflete uma convicção otimista que permite aos idosos deste estudo 

executar tarefas novas ou difíceis, ou ainda, lutar contra as adversidades nos diversos 

domínios de atuação.  

Contudo, os resultados de que a percepção dos idosos participantes deste estudo é de 

que “muitas vezes” recebem apoio social e que “às vezes é verdade” que são eficazes, 

sugerem paradoxo advindo do processo de envelhecimento. Em conformidade com o que 

indica a literatura, nos estudos sobre o processo de envelhecimento, as referências mais 

encontradas dizem respeito aos aspectos negativos tais como dificuldades de memória, perda 

de papéis sociais e doenças, ao invés dos apontamentos sobre os ganhos a ele associados, tais 

como sabedoria, aumento das experiências e habilidade nas relações sociais. O paradoxo está 

justamente no entendimento de que a velhice não traz apenas perdas, mas ganhos associados 

aos efeitos das percepções de suporte social e autoeficácia que os idosos têm. 

Acrescenta-se que a hipótese do estudo não foi confirmada pelos resultados obtidos, 

que apontaram que não existem correlações significativas entre percepção de suporte social e 

autoeficácia, ou seja, os níveis de percepção de suporte social não variam proporcionalmente 

à variação das crenças de autoeficácia em idosos. Isto significa dizer que para estes 

participantes, não seria eficaz investir em melhorias do suporte social, pois isto não teria 

impacto em suas crenças de autoeficácia. 
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Dada a importância da autoeficácia para o bem-estar, para a qualidade de vida e para a 

saúde desses idosos, conforme se relatou na revisão bibliográfica deste estudo, é necessário 

investigar quais seriam as variáveis não abordadas no mesmo que estariam associadas à 

autoeficácia desse grupo tão particular da população. Sugere-se, por exemplo, que se estudem 

possíveis relações entre autoeficácia e outras variáveis como resiliência que hipoteticamente 

poderiam produzir impacto nas crenças de que se é capaz de organizar e executar ações para o 

cumprimento de tarefas específicas.  Além disso, parece importante continuar avaliando os 

níveis de autoeficácia de idosos para dar maior consistência aos resultados empíricos já 

existentes.  

Destaca-se ainda a importância de se testar a hipótese deste estudo com idosos não 

participantes de ações de promoção à saúde, pois se pode pensar que idosos não engajados 

nestes tipos de ações poderiam necessitar de maior suporte social e assim, terem suas crenças 

de autoeficácia associadas à sua percepção de suporte social. 

A partir das conclusões apontadas acredita-se que este estudo teve as seguintes 

limitações: 

1) Não ter comparado o grupo de participantes de ações de promoção à saúde com 

outros que não estivessem nelas engajado; 

2) Não ter verificado se idosos de classes socioeconômicas diferentes teriam níveis 

diferentes de percepção de suporte social e de crenças de autoeficácia; 

3) Não ter adotado um modelo que pudesse verificar o impacto de percepção de 

suporte social sobre crenças de autoeficácia por meio de análises de regressão ou 

de equação estrutural. 

Espera-se que os resultados deste estudo e as considerações tecidas anteriormente 

colaborem para com o desenvolvimento da área. 
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ANEXO A. 

                                                                         

ESCALA DE SUPORTE SOCIAL 

 

Gostaríamos de saber com que FREQÜÊNCIA você recebe apoio de outra pessoa 

quando precisa. Dê suas respostas anotando, nos parênteses que antecedem cada frase, o 

número (de 1 a 4), que melhor representa sua resposta, de acordo com a escala abaixo: 

 

1= NUNCA     

2= POUCAS VEZES       

3= MUITAS VEZES 

4= SEMPRE 

 

QUANDO PRECISO, POSSO CONTAR COM ALGUÉM QUE... 

 

1. (    ) Ajuda-me com minha medicação se estou doente  

2. (    ) Dá sugestões de lugares para eu me divertir 

3. (    ) Ajuda-me a resolver um problema prático  

4. (    ) Comemora comigo minhas alegrias e realizações  

5. (    ) Dá sugestões sobre cuidados com minha saúde 

6. (    ) Compreende minhas dificuldades  

7. (    ) Consola-me se estou triste  

8. (    ) Sugere fontes para eu me atualizar  

9. (    ) Conversa comigo sobre meus relacionamentos afetivos  

10. (    ) Dá atenção às minhas crises emocionais  

11. (    ) Dá sugestões sobre algo que quero comprar 

12. (    ) Empresta-me algo de que preciso  

13. (    ) Dá sugestões sobre viagens que quero fazer 

14. (    ) Demonstra carinho por mim  

15. (    ) Empresta-me dinheiro  

16. (    ) Esclarece minhas dúvidas  

17. (    ) Está ao meu lado em qualquer situação  

18. (    ) Dá sugestões sobre meu futuro 

19. (    ) Ajuda-me na execução de tarefas  

20. (    ) Faz-me sentir valorizado como pessoa  

21. (    ) Fornece-me alimentação quando preciso  

22. (    ) Leva-me a algum lugar que eu preciso ir  

23. (    ) Orienta minhas decisões  

24. (    ) Ouve com atenção meus problemas pessoais  

25. (    ) Dá sugestões sobre oportunidades de emprego para mim 

26. (    ) Preocupa-se comigo  

27. (    ) Substitui-me em tarefas que não posso realizar no momento  

28. (    ) Dá sugestões sobre profissionais para ajudar-me 

29. (    ) Toma conta de minha casa em minha ausência  
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ANEXO B. 

 

ESCALA DE AUTOEFICÁCIA GERAL PERCEBIDA 

(Nunes, Schwarzer & Jerusalem, 1999 adaptada por Onça e Martins, 2010) 

 

Cada pessoa se comporta de uma maneira diferente diante das situações. 

 Leia cada frase e responda na coluna da direita, com que frequência a frase é verdadeira para 

você, utilizando a escala apresentada a seguir: 

 

1 
nunca é verdade 

2 
quase nunca é verdade 

3 
às vezes é verdade 

4 
sempre é verdade 

 

Frases Respostas 

1- Eu consigo resolver os problemas difíceis se eu tentar bastante.  

2-  Mesmo se alguém se opuser, eu posso encontrar os meios e as formas de alcançar o 

que eu quero. 

 

3-  É fácil para mim, agarrar-me às minhas intenções e atingir os meus objetivos. 
 

4- Eu confio que posso lidar, eficientemente, com acontecimentos inesperados.  
 

5-  Graças ao meu desembaraço, eu sei como lidar com situações imprevistas.  
 

6- Eu posso resolver a maioria dos problemas se eu investir o esforço necessário. 
 

7-  Como posso confiar nas minhas capacidades, posso me manter calmo para enfrentar 

dificuldades. 

 

8-  Quando eu sou confrontado com um problema, eu consigo encontrar diversas 

soluções. 

 

9-  Se eu estiver com problemas, consigo pensar em algo para fazer. 
 

10-  Quando tenho um problema pela frente, me ocorrem várias formas para resolvê-lo. 
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ANEXO C. 

 

QUESTIONÁRIO DE DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

Por favor, preencha com seus dados pessoais 

1. Idade: ______________ 

2. Sexo: 

(    ) Masculino 

(    ) Feminino 

 

3. Estado Civil: 

(    ) Solteiro(a) 

(    ) Casado(a) 

(    ) Viúvo(a) 

(    ) Divorciado(a) 

 

4. Nível de Escolaridade: 

(    ) Fundamental 

(    ) Ensino Médio 

(    ) Graduação 

(    ) Pós-graduação 

 

5. Aposentado/Pensionista 

(    ) Sim 

(    ) Não 

 

6. Doenças Crônicas: 

(    ) Sim 

(    ) Não 

 

7. Com quem mora: 

(    ) Cônjuge 

(    ) Cônjuge e filho(s) 

(    ) Filho(s) 

(    ) Sozinho 

(    ) Outros (parentes, amigos) 
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ANEXO D. 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA - UMESP 
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ANEXO E. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 


