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É preciso amor 

Pra poder pulsar 

É preciso paz pra poder sorrir 

É preciso a chuva para florir. 

Todo mundo ama um dia 

Todo mundo chora 

Um dia a gente chega 

E no outro vai embora. 

Cada um de nós compõe a sua história 

Cada ser em si 

Carrega o dom de ser capaz 

E ser feliz. 

(Renato Teixeira) 



 
 
 
 

 

RESUMO 

 

 

BRITO, S.S. Funcionalidade familiar e depressão em idosos atendidos em um serviço 

especializado de atenção a saúde. 2014. 83f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – 

Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2014.     

A longevidade alcançada pela população brasileira, apesar de representar avanço para as 

pessoas nessa etapa da vida, apresenta impactos na família e na sociedade, trazendo reflexões 

acerca da busca de novos conhecimentos para a compreensão das necessidades tanto no 

âmbito físico, quanto no psíquico e no social do idoso. Este estudo objetivou avaliar a 

funcionalidade familiar e sua relação com o quadro depressivo em idosos; identificar sintomas 

depressivos em idosos; e verificar associação do APGAR de Família com as variáveis 

sociodemográficas e quadro depressivo. Trata-se de estudo descritivo-analítico de abordagem 

quantitativa, desenvolvido no município de João Pessoa-PB, que envolveu 225 idosos 

atendidos em um Centro Integral de Atenção à Saúde do Idoso. Os dados foram coletados no 

período de agosto a setembro de 2013, utilizando-se os seguintes instrumentos: Mini Exame 

do Estado Mental, Escala de Depressão Geriátrica e APGAR de Família. A análise dos dados 

foi realizada empregando o software SPSS. Adotou-se estatística descritiva, exploratória e a 

associação das variáveis foi realizada por meio dos testes de qui-quadrado e exato de Fisher. 

Constatou-se que a média de idade dos idosos foi 68,94 (± 5,69), com predomínio do sexo 

feminino (85,78%), casados (44%), católicos (61,78%), ensino fundamental completo 

(45,78%), renda familiar de um salário mínimo (50%). Do total de 225 idosos, 32,89% 

apresentaram sintomas depressivos. Dentre as variáveis sociodemográficas e os sintomas de 

depressão, verificou-se associação estatística significativa, somente entre o nível de 

escolaridade. Quanto à funcionalidade familiar, 62,67% idosos consideraram suas famílias 

como funcionais e 37,33% apresentaram disfunção familiar; dentre estes, 20,44% disfunção 

moderada e 16,89% elevada. Não houve associação estatisticamente significante entre as 

variáveis sociodemográficas e Funcionalidade Familiar. Em relação às dimensões do APGAR 

de família, a categoria „Companheirismo‟ representou maior percentual de insatisfação nos 

idosos com famílias disfuncionais. Já nos idosos com sintomas depressivos foi a categoria 

“Resolve”. Os idosos inseridos em famílias funcionais avaliaram como positivas as relações 

estabelecidas com todos os parentes. Enquanto que os idosos com famílias disfuncionais 

revelaram não estarem satisfeitos com cunhados, genros e sobrinhos. Já para os idosos com 

sintomas de depressão, a relação com irmãos, noras e cunhados apresentou um percentual 

razoável de avaliações negativas. No que se refere à correlação de funcionalidade familiar 

com sintomas de depressão, constatou-se forte associação estatística. A compreensão da 

funcionalidade familiar, bem como o que o seu comprometimento pode causar, como o 

adoecimento do idoso, parece ser um caminho promissor para o planejamento de serviços e 

intervenções eficientes para a população idosa. 

PALAVRAS-CHAVE: Envelhecimento. Idoso. Funcionalidade familiar. Depressão. 

 

 



 
 
 
 

 

ABSTRACT 

BRITO, S.S. Family functioning and depression in elderly assisted from a specialized 

health care service. 2014. 83f. Dissertation (Master Degree in Nursing) – Health Science 

Center, Federal University  of  Paraíba, João Pessoa, 2014.     

The longevity reached for the Brazilian population, although to represent advance for the 

people in this stage of the life, in such a way presents impacts in the family and the society, 

bringing reflections concerning the search of new knowledge for the understanding of the 

necessities in the physical scope, how much in the psychic one and the social of the aged. This 

study it objectified to evaluate the familiar functionality and its relation with the depressive 

picture in aged; to identify depressive symptoms in aged; and to verify association of the 

APGAR of Family of aged with the sociodemographic variable and the depressive picture. 

Treaties are estudo of descritivo-analytic of quantitative boarding, developed in the city of 

João Pessoa, who involved 225 aged ones taken care of in an Integral Center of Attention to 

the Health of the Aged. The data had been collected in the period of August the September of 

2013, using the following instruments: Mini State Mental Exam of the Mental State, Scale of 

Geriatrical Depression and APGAR of Family. The analysis of the data was carried through 

using software SPSS. Descriptive statistics was adopted, exploratória and the association of 

the variable was carried through by means of the tests of accurate chi-square and of Fisher. 

The age average was evidenced that of aged he was 68,94 (± 5,69), with predominance of the 

feminine sex (85,78%), married (44%), catholics (61,78%), complete basic education 

(45,78%), familiar income of a minimum wage (50%). Of the total of 225 aged ones, 32.89% 

had presented depressivos symptoms. Amongst the sociodemographic variable, and the 

symptoms of depression. statistical significant association was verified only enters the level of 

education. How much to the familiar functionality, 62,67% aged had considered its families 

as functional and 37,33% had presented family dysfunction; amongst these, 20,44% moderate 

dysfunction and 16,89% raised. It did not have statistical significant association between the 

sociodemographic variable and Family Functionality. In relation to the dimensions of the 

APGAR of Family, the 'Fellowship' category represented the highest percentage of 

dissatisfaction in elderly patients with dysfunctional families. Already elderly patients with 

depressive symptoms was the "Resolve" category. Elderly inserted into functional families 

assessed as positive relationships established with all the relatives.While elderly patients with 

dysfunctional families revealed they are not satisfied with brothers-in-law, son-in-laws and 

nephews. As for the elderly with symptoms of depression, relationships with brothers, 

daughters and in-laws had a reasonable percentage of negative reviews. With regard to the 

correlation of family functioning with symptoms of depression, there was strong statistical 

association. The understanding of family functioning, as well as what your involvement may 

cause, such as disease of the elderly, appears to be a promising way for service planning and 

effective interventions for the elderly population.  

DESCRIPTORS: Aging. Elderly. Family functioning. Depression. 

 

 



 
 
 
 

 

RESUMEN 

BRITO, S.S. El funcionamiento familiar y la depresión en lós acianos asistidos en un 

servicio especializado de atención de la salud. 2014. 83f. Tesis (Maestría em Enfermería) – 

Centro de Ciencias de la Salud, Universidad Federal de la Paraíba, João Pessoa, 2014.     

La longevidad alcanzada por la población brasileña, aunque representar el avance para la 

gente en esta etapa de la vida, de tal manera presenta impactos en la familia y la sociedad, 

trayendo reflexiones referentes a la búsqueda del nuevo conocimiento para la comprensión de 

las necesidades en el alcance físico, cuánto en el psíquico y el social de ancianos. Este estúdio 

tubo como objetivo evaluar la funcionalidad familiar y su relación con el cuadro depresivo en 

anciano; identificar síntomas depresivos en ancianos; e verificar la asociación del APGAR de 

la familia del anciano con las variables sociodemográficas y el cuadro depresivo. Es un 

estudio de descripción-analítico con un perfil cuantitativo, desarrollado en la ciudad de João 

Pessoa, que implicó en 225 ancianos atendidos adentro de un centro integral de la atención a 

la salud del anciano. Los datos habían sido recogidos en el período de agosto de septiembre de 

2013, usando los instrumentos siguientes: El Mini exame del estado mental, de la escala de la 

depresión geriátrica y del APGAR de la familia. El análisis de los datos fue realizado 

utilizando el software SPSS. Se utilizou la estadística descriptiva, exploratória y la asociación 

de las variables fueron realizadas por medio de las pruebas del qui-cuadrado y exacto de 

Fischer. El promedio de la edad de los ancianos era 68.94 (± 5.69), con el predominio del 

sexo femenino (85.78%), casado (el 44%), los católicos (61.78%), educación básica completa 

(45.78%), renta familiar de un salario mínimo (50%). Del total de 225 ancianos, 32,89%  

había presentado síntomas depresivos. Según las variables sociodemograficas, e los síntomas 

de la depresión, la asociación significativa fue verificada solamente el nivel del escolaridade. 

Cuánto a la funcionalidad familiar, 62,67% ancianos consideraran a sus familias como 

funcionales y 37,33% habían presentado disfunción familiar; entre éstos, 20,44% con 

disfunción moderada y 16,89% alta. No hubo asociación estadística significativa entre las 

variables sociodemográficas y la funcionalidad familiar. Referente  a las dimensiones del 

APGAR Familiar, la categoría de 'Fellowship' representa el porcentaje más alto de 

insatisfacción en los ancionos con las familias disfuncionales. En cuanto em los ancianos con 

síntomas depresivos fue la categoría "Resolve". Ancianos insertado en familias funcionales 

evaluados como relaciones positivas establecidas con todos los familiares. Mientras que los 

ancionos con familias disfuncionales revelaron que no están satisfechos con los cuñados, 

jenro y los sobrinos. En cuanto lós ancionos con síntomas de depresión, las relaciones con los 

hermanos, la nuera y los cuñados presentaron un porcentaje razonable de evaluaciones 

negativas. Con respecto a la correlación de funcionamiento familiar con los síntomas de la 

depresión, hubo una fuerte asociación estadística. La comprensión de la funcionalidad 

familiar, así como qué su comprometimiento puede causar, como la enfermedad de los 

ancianos, se parece ser una manera prometedora para el planeamiento de servicios y de 

intervenciones eficientes para la población anciana. 

PALABRAS CLAVE: Envejecimiento. Anciano. Funcionalidad familiar. Depresión. 
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1.1 Apresentação da Temática 

 

 O envelhecimento – um fenômeno iniciado nos países desenvolvidos com a 

queda das taxas de mortalidade, fecundidade e o consequente aumento da expectativa de 

vida, com incremento populacional nessa faixa etária – é hoje uma realidade mundial
1
. 

A Organização Mundial de Saúde, OMS, estimou que a faixa etária de idosos no 

período de 1950 a 2025 no país deverá ter aumentado em até quinze vezes e a população 

total, em cinco. Dessa forma, o Brasil terá a sexta população de idosos do globo e 

alcançará em 2025 cerca de 32 milhões de pessoas na faixa etária da pessoa idosa
2
. 

 Devido a esse crescimento, surgem grandes desafios para as políticas públicas e 

demandas sociais e dos setores da saúde para atender as necessidades da população 

idosa, considerando que as forças dos fatores sociais, culturais, econômicos e 

ambientais podem qualificar ou prejudicar o processo de envelhecimento
3
. 

  Em paralelo ao envelhecimento da população e suas demandas, observam-se 

mudanças nas estruturas familiares, principais provedoras do cuidado necessário a seus 

membros idosos. A transição demográfica vem reduzindo drasticamente a capacidade 

de a família prestar apoio a seus membros idosos
1
. Nota-se, nas últimas décadas, as 

mudanças ocorridas na sociedade, como a diminuição da fecundidade e mortalidade, o 

aumento da longevidade dos idosos, proporcionada por melhores condições de vida e 

saúde, bem como os padrões de relacionamento entre os membros da família e o papel 

da mulher dentro e fora do espaço doméstico, que geraram mudanças significativas na 

constituição familiar, afetando diretamente o cuidado à saúde
4
. 

 Devido às transformações que as famílias sofreram na sua estrutura e 

funcionamento, passaram a apresentar um número maior de idosos em sua composição 

e se tornaram menores. Diante deste fato, reflete-se acerca do suporte familiar destinado 

ao idoso que deve ser revisto, considerando que o apoio possa ser limitado partindo da 

premissa de que as famílias podem não estar preparadas para assumir a tarefa de cuidar 

do idoso, sendo necessário realizar a avaliação da funcionalidade familiar
5
. 

 Para que o sistema familiar funcione, todos os membros familiares devem acabar 

desempenhando tarefas e assumindo papéis.  Dentre as funções e papéis possíveis de 

serem desenvolvidos, destacam-se o prover e o cuidar, ambos direcionados de acordo 

com o gênero, sendo o prover destinado ao homem e o cuidar, à mulher. Porém, tais 
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papéis estão em profunda transformação na nossa sociedade, pois não são mais 

distinguíveis entre o homem e a mulher e, assim como outras funções, devem ser 

constantemente negociados para que a família funcione. Entretanto, ressalta-se que nem 

sempre esse funcionamento está em equilíbrio, o que contribui para o surgimento de 

doenças nos diferentes membros familiares, principalmente nos idosos
1
. 

 Nesse contexto, a disfunção familiar só vem a contribuir para o adoecimento dos 

idosos, que perdem suas funções previamente definidas e dentre as doenças destaca-se a 

depressão, que está associada ao isolamento da pessoa idosa, bem como as dificuldades 

nas relações pessoais e conflitos familiares
1
. 

 A Organização Mundial de Saúde considera a depressão como um grave 

problema de saúde pública e estima-se que 154 milhões de pessoas sejam afetadas em 

todo o mundo
6
. No Brasil, a prevalência de depressão entre a população idosa sofre 

importante variação de 4,7% a 36,8%, dependendo do instrumento utilizado ou escala, 

dos pontos de corte, gravidade dos sintomas e da região onde vivem os idosos. Além 

disso, representa um dos transtornos psiquiátricos mais comuns entre as pessoas idosas, 

requerendo avaliação de sua presença, pois a depressão entre essa população tem 

impacto negativo em sua vida e quanto mais grave o quadro inicial, aliado a não 

existência de tratamento adequado, pior será o prognóstico
1
. 

 Frente ao exposto, para identificar os agravos que acometem às pessoas idosas, 

bem como atender às suas necessidades, os profissionais devem estabelecer esquemas 

assistenciais mais efetivos e dinâmicos, capazes de assistir as demandas crescentes dos 

idosos e de suas famílias. Os profissionais de saúde, ao envolverem a família no 

cuidado da pessoa idosa, devem considerar que as doenças ou injúrias desenvolvem de 

alguma forma estresse entre os familiares, interferindo na dinâmica familiar. Entretanto, 

profissionais vêm desenvolvendo instrumentos com a proposta de avaliar a dinâmica de 

funcionamento de uma família para, a partir desse dado, intervir de maneira a auxiliar o 

restabelecimento do equilíbrio dessa unidade de relações, quando uma disfunção for 

detectada
1
. 

 Nessa perspectiva, a enfermagem pode exercer um papel fundamental, tanto na 

identificação de quadro depressivo em idosos, como na avaliação do suporte familiar, a 

partir do acolhimento e da assistência, incluindo diferentes estratégias que possam 

atender às necessidades dessa população.  
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 Diante desse contexto, o interesse em estudar essa temática surgiu no decorrer da 

minha graduação em Enfermagem, quando vivenciei nos estágios momentos tanto na 

atenção básica, quanto especializada e hospitalar, a assistência prestada à pessoa idosa e 

posteriormente, durante minha atuação profissional, constatava que cada vez mais a 

população idosa necessitava de maior atenção em razão de suas carências, tanto 

emocionais como físicas, mas que nem sempre suas necessidades eram atendidas.  

Observava que para um atendimento integral, era essencial considerar também o 

contexto familiar no qual o idoso estava inserido, obtendo o conhecimento da 

funcionalidade familiar, bem como a compreensão da dinâmica familiar, para que assim 

o profissional pudesse obter informações ricas com a finalidade de um planejamento 

assistencial em prol de uma melhor terapêutica para a pessoa idosa. 

 Nesse sentido, as questões norteadoras desse estudo são: Os idosos apresentam 

quadro depressivo? Existe associação entre funcionalidade familiar e depressão? Ocorre 

relação entre funcionalidade familiar dos idosos com características sociodemográficas?  

 Os resultados oriundos desta pesquisa poderão trazer contribuições relevantes 

para o planejamento do cuidado aos idosos, a partir do entendimento do contexto 

familiar, da identificação dos fatores relacionados à funcionalidade familiar, bem como 

do quadro depressivo, considerando serem situações que determinam as implicações 

com relação às potencialidades de saúde e de vida do idoso, interferindo no seu 

processo saúde-doença. Além disso, essa temática apresenta informações importantes 

para a realização de futuras estratégias que visem a melhoria da implementação das 

políticas públicas de saúde voltadas para a população idosa. 

 

1.2 Objetivos 

Geral 

Avaliar a funcionalidade familiar e sua relação com o quadro depressivo em idosos 

atendidos em um centro especializado. 

Específicos 

- Averiguar a funcionalidade familiar dos idosos; 

- Identificar quadro depressivo em idosos; 

- Verificar associação do APGAR de Família dos idosos com as seguintes variáveis: 

idade, sexo, renda familiar, estado civil, escolaridade, religião, composição familiar e 

quadro depressivo dos idosos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
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2.1 Envelhecimento, saúde e funcionalidade familiar da pessoa idosa 

 

  Envelhecimento é um processo dinâmico e progressivo de acúmulo de 

experiências e enriquecimento, constituído de alterações morfológicas, funcionais e 

bioquímicas que alteram progressivamente o organismo
7
. Nesse processo, além de 

modificações biológicas, o idoso pode vivenciar situações, como a perda de familiares, 

a falta de prestígio e reconhecimento social e a redução do nível socioeconômico e, 

muitas vezes, a limitação ou a perda da independência física
8
. 

 No que diz respeito à saúde, esta representa elemento central e importante pelo 

fato de exercer forte impacto na qualidade de vida, sendo então consideradas 

preocupações relevantes do Ministério da Saúde: o envelhecimento e a saúde da pessoa 

idosa. Dessa forma, o maior desafio na atenção ao idoso é conseguir contribuir para que, 

mesmo com as progressivas limitações que possam ocorrer, ele possa redescobrir 

possibilidades de viver sua própria vida com a máxima qualidade possível
1
. 

 A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI) apresenta como 

propósito basilar a promoção do envelhecimento saudável, a manutenção e a melhoria, 

ao máximo, da capacidade funcional, a necessidade de assegurar a qualidade da atenção 

aos indivíduos idosos, através da prevenção de doenças, da recuperação da saúde dos 

que adoecem e a reabilitação daqueles que venham a ter sua capacidade funcional 

restringida, de modo a lhes garantir permanência no meio em que vivem, exercendo de 

forma independente suas funções na sociedade. Além disso, é função da PNSPI 

contribuir para que mais pessoas alcancem a idade avançada e com o melhor nível de 

saúde possível, reafirmando ser o envelhecimento ativo e saudável o grande objetivo 

desse processo
1
.  

 No Brasil, a proporção de idosos vem aumentando na população, tendo como 

explicação a continuação do processo de declínio da fecundidade e, simultaneamente, o 

aumento da expectativa de vida, tanto dos homens como das mulheres. Em consonância 

com essa tendência, o país tem o desafio de enfrentar as transformações que estão 

ocorrendo em seu perfil etário e, para isso, vem desenvolvendo programas para atender 

às demandas desses idosos, objetivando oferecer condições para um envelhecer com 

qualidade de vida
9
. Além disso, é necessário encontrar os meios para incorporar os 

idosos em nossa sociedade, mudar os conceitos enraizados e utilizar novas tecnologias, 
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com inovação e sabedoria, para, assim, alcançar de forma justa e democrática a 

equidade na distribuição dos serviços, bem como facilidades para o grupo populacional 

que mais cresce em nosso país
10

.  

 Nessa perspectiva, à medida que ocorre o aumento progressivo da população 

idosa, são exigidos maiores cuidados, onde a família é destacada por ser considerada 

como a principal fonte de suporte para esse grupo, sendo de suma importância para a 

efetivação do cuidado ao idoso
11

. Dessa forma, o contexto familiar representa um 

elemento fundamental para o bem-estar dos idosos, que encontram nesse ambiente 

apoio e intimidade para as diferentes situações com que se deparam, tais como as 

relações que asseguram um espaço de pertencimento com os familiares
12

. Através do 

apoio familiar, os idosos garantem o convívio social e as possibilidades de acesso às 

atividades sociais, culturais e de lazer, proporcionando a manutenção e melhoria na sua 

qualidade de vida. Os benefícios do convívio familiar para o idoso e os membros da 

família vão da companhia e do apoio emocional até a ajuda física e financeira
13

. 

 É fundamental o conhecimento da definição do que vem a ser família para o 

profissional, não somente para direcionar o foco do seu trabalho, mas também para 

entender o seu contexto familiar. Apesar do conceito de família ser polissêmico, 

restritamente se refere ao núcleo familiar básico, porém amplo, onde o grupo de 

indivíduos está vinculado entre si através de laços consanguíneos, consensuais, jurídicos 

ou afetivos, constituindo complexas redes de parentesco bem como de apoio através de 

intercâmbios influenciados por aspectos biopsicossociais, históricos, culturais e 

econômicos
14

. 

  Por outro lado, as mudanças que têm ocorrido no interior das famílias, quanto à 

sua forma de organização e níveis de reprodução, têm sido observadas e apontam para 

uma diversidade maior em relação aos seus tipos, onde os arranjos familiares são menos 

tradicionais, cresce o número de uniões consensuais e, com o aumento dos divórcios, há 

também um crescimento significativo das famílias reconstituídas, nas quais os filhos 

podem ser apenas de um dos cônjuges
9
. Nesse contexto, torna-se imprescindível o 

conhecimento dessas mudanças na estrutura familiar, que deve ser focalizado, 

considerando a possibilidade de entender como as famílias que possuem idoso 

necessitado de cuidados convivem com as dificuldades financeiras e de saúde, e como 

os arranjos domiciliares estão se estruturando
15

.  
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  A complexidade do cuidado ao idoso, associada à redução numérica dos 

componentes da família e às alterações na cultura familiar e social, é desfavorável ao 

idoso, requerendo ampliar o apoio a este
16

. Nessa perspectiva, a qualidade do cuidado 

com o idoso revela o papel da sua família, considerando que ela está presente no seu 

cotidiano e lida com o seu processo de envelhecimento, bem como com os problemas 

que ele pode desenvolver. Para tanto, torna-se extremamente importante o suporte 

familiar, que é caracterizado pelas variáveis psicológicas presentes nas relações 

familiares e tem como papel fundamental o desenvolvimento de seus membros, 

influenciando a forma como são vivenciados e reproduzidos os comportamentos, 

afetividade e valores sociais
17

.    

 No entanto, ressalta-se que as famílias estão em constante processo de 

transformação e mudança, influenciadas pelos próprios conflitos e pelas modificações 

no mundo. A forma pela qual a família e seus membros lidam com a velhice vai 

depender do tipo de sistema que constituíram com o passar dos anos e também da 

capacidade de se ajustar às novas demandas e perdas decorrentes desse processo
14

. 

Dessa forma, as relações e adaptações que acontecem determinam a classificação do 

sistema familiar em funcional ou disfuncional
1
.  

 Na família funcional o grupo está apto a responder aos conflitos e situações 

críticas com certa estabilidade emocional. O problema é solucionado sem 

desestruturação do equilíbrio funcional da família e seus membros são capazes de 

harmonizar suas próprias funções em relação aos outros de forma integrada, funcional e 

afetiva
1, 18-19

. Enquanto que na família disfuncional os vínculos afetivos são superficiais 

e instáveis, os membros priorizam seus interesses particulares em detrimento do grupo e 

não assumem seus papéis dentro do sistema e podem ter sua capacidade assistencial 

prejudicada, não conseguindo prover satisfatoriamente o atendimento sistemático das 

necessidades de cuidado de seus parentes idosos
1,20

. Além disso, nas situações 

conflituosas enfrentadas nesses sistemas com pessoas idosas, frequentemente é possível 

observar uma solução aparente, onde, ou o idoso é separado do seu meio 

(institucionalizado ou isolado do grupo) que o considera gerador do problema, ou os 

outros membros da família se afastam para não se envolverem com seus problemas. 

Diante dessa concepção, o que pode ocorrer também é a institucionalização do idoso, 

isolando-o do seu seio familiar
1,19

. 
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 Frente ao exposto, é notório que os conflitos típicos de famílias com disfunção e 

despreparo resultam em desgastes familiares, acarretando comprometimento na 

qualidade do cuidado prestado ao idoso, convergindo assim para prejuízo na saúde da 

pessoa idosa. Além disso, é nessas famílias onde estão mais presentes as dificuldades de 

relacionamento familiar. 

 Para avaliar a funcionalidade familiar, em 1978, Smilkstein
21

 desenvolveu um 

instrumento denominado de Family APGAR, constituído por cinco questões que 

permitem a mensuração da satisfação dos membros da família a partir de cinco 

elementos considerados básicos na unidade e funcionalidade de qualquer família. O 

referido instrumento no Brasil foi traduzido, adaptado e validado por Duarte em 2001 

que designou de APGAR de família. O acrônimo APGAR proveniente da língua inglesa 

deriva de Adaptation (Adaptação), Partnership (Companheirismo), Growth 

(Desenvolvimento), Affection (Afetividade) e Resolve (Capacidade resolutiva)
 19

.  

  O componente Adaptação se refere à capacidade de utilização de recursos intra 

e extrafamiliares para a solução de problemas que alteram o equilíbrio da família; 

Companheirismo  é capacidade da família em repartir decisões, responsabilidades e 

ações de maneira a manter a proteção dos seus membros; Desenvolvimento é definido 

como maturidade estrutural e emocional da unidade familiar, bem como seu 

desenvolvimento obtido através do apoio, auxílio e orientações mútuas; Afetividade  

representa o cuidado ou a relação afetiva que existe entre os membros da família; e 

Capacidade resolutiva está associada à decisão, determinação ou resolutividade 

existentes em uma unidade familiar e como os membros compartilham o tempo juntos.  

Considerando a importância da família para o idoso, o APGAR de família pode 

contribuir como instrumento de triagem para detectar famílias disfuncionais que 

necessitam ser priorizadas pelos profissionais de saúde
19

.  

 A família muitas vezes tem dificuldades em aceitar e compreender o 

envelhecimento de um membro, tornando o relacionamento familiar mais complexo. O 

indivíduo idoso perde a posição de comando e decisão que estava acostumado a exercer 

e as relações entre pais e filhos modificam-se; consequentemente as pessoas idosas 

tornam-se cada vez mais dependentes e se estabelece uma reversão de papéis entre os 

membros. Além disso, o ambiente familiar pode ser determinante das características e 

do comportamento do idoso, pois quando a família apresenta-se sadia, permanecendo 

uma atmosfera harmoniosa entre seus membros, possibilita o crescimento destes, onde 
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todos possuem funções, papéis, lugares e posições e as diferenças de cada um são 

respeitadas e levadas em consideração. Enquanto que as famílias que vivem em 

desarmonia, onde não há respeito e nem reconhecimento de limites, o relacionamento 

reflete em frustrações, com indivíduos deprimidos e agressivos
22

.  

  Portanto, é imprescindível considerar a convivência do idoso com sua família, 

pois a qualidade do relacionamento entre eles é fundamental para a manutenção do 

bem-estar e equilíbrio afetivo. A ausência desse equilíbrio pode interferir na saúde física 

e mental do idoso, contribuindo para o surgimento de transtornos como a depressão.      

 

2.2 Depressão em Idosos 

 

 
No âmbito da saúde, a população idosa é acometida por vários agravos que 

comprometem a qualidade de vida e que demandam cuidados integrais e atendimento 

constante. Destaca-se que um dos agravos à saúde com grande potencial de incapacitar 

o indivíduo e principalmente a população idosa é a depressão
23

. A Organização Mundial 

da Saúde define a depressão como transtorno mental caracterizado por um estado 

prolongado de tristeza, perda de interesse em atividades, diminuição da energia e 

sentimentos de culpa
24

.  

 A depressão é considerada como um problema de saúde pública. Em 2020, essa 

patologia será a segunda causa específica de incapacitação nos países desenvolvidos e a 

primeira causa nos países em desenvolvimento, bem como a segunda causa de 

incapacidades em idosos, perdendo apenas para as doenças cardiovasculares
1,25

.  

 Diante desse panorama, a depressão é um transtorno que tem sido amplamente 

estudado, tendo em vista a sua alta e crescente prevalência. Essa doença na população 

em geral varia de 3% a 11% e com predominância nas mulheres. Já em idosos pode 

variar muito, dependendo, por exemplo, do ambiente. Na Instituição de Longa 

Permanência (ILP), cerca de 50% dos residentes são portadores de algum problema 

psiquiátrico, sendo que os quadros demenciais são os mais comuns, seguidos por 

problemas comportamentais e depressão
1
. Em idosos vivendo na comunidade, esse 

índice varia de 4,8% a 14,6%. De forma geral, cerca de 5% a 15% dos idosos sofrem de 

depressão associada a alteração funcional, aumento na utilização dos serviços de saúde 

e da mortalidade, refletidos no aumento das taxas de suicídio, bem como de 

complicações das doenças cardíacas
26-27

. O suicídio é uma questão importante no que se 
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refere ao idoso, pois estima-se que cerca de 7% dos acometidos por depressão 

apresentam ideação suicida. Além disso, as taxas de suicídio encontradas em idosos são 

quase o dobro das que se verificam nas restantes faixas etárias
28-29

. 

 Nesse contexto, verifica-se que o suicídio entre pessoas idosas constitui 

atualmente um grave problema para as sociedades das mais diversas partes do mundo. O 

crescimento das taxas de suicídio entre idosos demonstra que o aumento da idade está 

associado com processos biológicos e psicológicos que podem induzir a pessoa à 

decisão de se autodestruir
30

. 

 Diante da complicação mais grave que é o suicídio, torna-se relevante conhecer 

os principais fatores associados a um maior risco de desenvolvimento de depressão, que 

incluem: sexo feminino; isolamento social; conflitos familiares, viuvez/divórcio; baixas 

condições socioeconômicas; comorbidades; dor não controlada; insônia; insuficiência 

funcional; disfunção cognitiva; violência intrafamiliar; alguns fármacos; etilista; 

tentativas de suicídio anteriores; e história familiar de depressão
1
.  

 Quanto aos sintomas da depressão, entre os que são observados com mais 

frequência nos idosos, destaca-se a presença de queixas somáticas, hipocondria, 

sentimento de inutilidade, tendência a se autodepreciar, alterações do apetite, ideias 

psicóticas, além de pensamentos suicidas
31

. No entanto, os sinais da depressão podem 

variar em função dos indivíduos e ser causados por várias outras morbidades, 

geralmente coexistentes, sendo importante no momento da consulta ou acolhimento da 

pessoa idosa, o profissional de saúde atentar para alguns sinais e sintomas sugestivos de 

depressão
1
. 

  A classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas à Saúde, na 

sua 10ª revisão (CID-10), apresenta que a depressão pode ser leve, moderada, grave 

com sintomas psicóticos ou grave sem sintomas psicóticos. Na depressão leve, a pessoa 

é capaz de realizar a maior parte de suas atividades; na depressão moderada, o indivíduo 

apresenta dificuldade para continuar a desempenhar as atividades do quotidiano; o 

episódio depressivo grave com sintomas psicóticos pode resultar no risco de morte por 

suicídio, desidratação ou desnutrição; e, por fim, nos casos de episódio depressivo grave 

sem sintomas psicóticos, as ideias e os atos suicidas são frequentes e observa-se uma 

série de sintomas somáticos
6
.  

 Entretanto, nos idosos a depressão ainda é subdiagnosticada e subtratada. Esse 

fato está associado à crença entre os profissionais, a família e o próprio idoso, de que os 
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sintomas apresentados são típicos do envelhecimento e consequentemente o diagnóstico 

passará despercebido. A presença de comorbidades e o uso de múltiplos fármacos fazem 

com que o diagnóstico e o tratamento da depressão se tornem ainda mais complexos
32

. 

Além disso,
 
a falta de qualificação profissional, a ausência de tempo e escuta e a 

descrença em relação à efetividade do tratamento também tornam difícil o 

reconhecimento desta doença. Sendo assim, as queixas relatadas pelos idosos devem ser 

consideradas como potenciais sintomas relacionados à depressão, devendo o idoso ser 

encaminhado para uma avaliação integral e mais específica, objetivando a detecção 

precoce desse transtorno. Outro aspecto importante a ser considerado é que os 

profissionais precisam atentar para a diferença entre tristeza e depressão, uma vez que 

os sintomas depressivos podem ser mais comuns nessa faixa etária, ocorrendo com 

frequência no contexto de desordens médicas e neurológicas
1
.  

 Quanto ao tratamento da depressão, existem recursos terapêuticos, como: o 

atendimento individual (psicoterapia e farmacoterapia), o atendimento em grupo, as 

atividades comunitárias e o atendimento à família.  Entretanto, o tratamento desse 

transtorno tem as seguintes finalidades: promoção da saúde e da reabilitação 

psicossocial; prevenção de recorrências, do agravamento de outras doenças presentes e 

do suicídio; melhora cognitiva e funcional; apoio para que a pessoa idosa possa lidar 

com suas dificuldades. Dessa forma, torna-se imprescindível a realização de um 

acompanhamento sistemático para uma avaliação mais apropriada do quadro e sua 

evolução, conhecer bem a história do sujeito, o contexto no qual está inserido, bem 

como suas necessidades e dificuldades, estabelecendo vínculo em prol de um melhor 

tratamento
1
. 

  A utilização sistemática de instrumentos ou escalas de rastreio pode viabilizar a 

detecção de casos de depressão e fornecer subsídios para estratégias de ação a serem 

desenvolvidas pela equipe multiprofissional em atenção à saúde do idoso
31

. Dessa 

maneira, são utilizadas várias escalas em todo o mundo e dentre as mais usadas destaca-

se a Escala de Depressão Geriátrica (EDG), que é considerada o instrumento mais 

utilizado para detectar sintomas depressivos em idosos, sendo bem aceita no âmbito 

clínico e em pesquisas
14

.  

 A EDG foi desenvolvida por Yesavage 
33

 e passou a ser considerada uma escala 

com propriedades de validade e confiabilidade satisfatórias para rastreamento de 

depressão no idoso, que reúne os aspectos biopsicossociais para produzir e avaliar a 
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sintomatologia da depressão
1,34

. A referida escala foi traduzida e adaptada para 

aplicação no Brasil por Stoppe
35

 e posteriormente foram realizados vários estudos com a 

aplicação da EDG na versão longa (30 itens) e curta (15 itens) tanto no âmbito 

ambulatorial quanto no hospitalar.  

 Nessa perspectiva, o conhecimento sobre a depressão em idosos, bem como uma 

avaliação criteriosa desse grupo etário, torna-se fundamental para o diagnóstico precoce 

e tratamento desse transtorno, pois a falta de diagnóstico e tratamento adequado podem 

gerar perdas sociais e econômicas ao idoso, à família, à sociedade e aos serviços de 

saúde. As pessoas com depressão podem apresentar ainda diminuição da produtividade, 

perda do emprego, aumento do número de incapacidades e, inclusive, mortalidade
36-37 

. 

 A depressão pode ser prevenida ou até mesmo minimizada através dos 

relacionamentos interpessoais, sendo uma boa terapia o indivíduo ter alguém para 

compartilhar os problemas, receber estímulo e aceitação e que possa ser fonte de novas 

ideias ou ajuda prática
38

. Em consonância com o exposto, uma forte rede de amigos e de 

familiares ajuda os idosos a evitar ou enfrentar a depressão
39

. Dessa forma, a 

manutenção de relações sociais com o cônjuge, com os familiares e, principalmente, 

com amigos da mesma geração, contribui para o bem-estar psicológico e social dos 

idosos
40

. 

 No entanto, o que os idosos muitas vezes vivenciam, e que contribui para 

expressiva redução do humor, são situações de perdas continuadas, diminuição do 

suporte sócio-familiar, perda do status ocupacional e econômico, declínio físico 

continuado, maior frequência de doenças físicas e incapacidade crescente. Além disso, 

na idade avançada é mais frequente o aparecimento de fenômenos degenerativos ou 

doenças físicas capazes de produzir sintomatologia depressiva
41

. 

  Diante do exposto, é notória a necessidade de estabelecer estratégias capazes de 

detectar fatores relacionados ao adoecer físico e mental, particularmente da depressão e 

consequentemente adotar medidas direcionadas à prevenção, à promoção da saúde e à 

reabilitação, e que de forma efetiva o idoso possa ainda contar com o apoio da família, 

da sociedade e dos profissionais da saúde.   
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3 METODOLOGIA 
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3.1 Caracterização do Estudo 

 

 Trata-se de estudo descritivo-analítico com abordagem quantitativa. A pesquisa 

de natureza descritiva tem como objetivo principal a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno, ou, então, o estabelecimento da relação entre as 

variáveis
42

.  

 A abordagem quantitativa é caracterizada como uma pesquisa com intenção de 

garantir precisão dos resultados, evitando distorções de análise e interpretação, 

possibilitando, consequentemente, uma margem de segurança quanto às interferências
43

. 

 

 

3.2 Cenário do Estudo 

 

 O estudo foi realizado em um Centro de Atenção Integral à Saúde do Idoso 

(CAISI), localizado na cidade de João Pessoa, no Estado da Paraíba. O referido centro 

oferta atendimento ambulatorial especializado, onde os pacientes idosos são 

encaminhados das 180 Unidades de Saúde da Família (USF) do município de João 

Pessoa. As USFs estão distribuídas em cinco Distritos Sanitários que recortam toda a 

extensão territorial da cidade. O Centro é uma unidade de média complexidade para 

usuários com idade a partir dos 60 anos, realizando atendimento individual e coletivo 

aos idosos, através de uma equipe multiprofissional com enfoque no atendimento 

geriátrico-gerontológico, nas seguintes especialidades: angiologia, cardiologia, 

endocrinologia, geriatria, ginecologia, nefrologia, reumatologia, dentre outras. O CAISI 

oferta atendimento especializado aliado ao acolhimento e a um espaço de convivência, 

onde são disponibilizadas atividades culturais e educacionais, objetivando reinserir o 

idoso no meio familiar e ao mesmo tempo fortalecer sua rede de apoio social. O 

trabalho em grupo complementa a consulta individual, oferecendo troca de informações 

e orientações de educação e saúde, ampliando o vínculo da equipe com a pessoa idosa. 

Os grupos de trabalho são: Grupos de Estímulo da Memória, Grupos de Convivência, 

Aulas de Educação Física, Escola de Postura e Educação Musical. 
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3.3 População do Estudo e Delineamento Amostral  

 

 A população do estudo foi constituída pelos pacientes com idade a partir dos 60 

anos atendidos no Centro de Atenção Integral a Saúde do Idoso (CAISI), localizado em 

João Pessoa, na Paraíba. Considerou-se como o todo do universo do estudo o número 

total de consultas realizadas entre os meses de outubro de 2012 e fevereiro de 2013, 

perfazendo um montante 1.407 idosos atendidos. Além disso, com o intuito de estimar a 

prevalência de depressão nos idosos, foi realizado um levantamento piloto com 20 

idosos, que foram submetidos à Escala de Depressão Geriátrica (EDG), a partir do qual 

foram encontrados nove indivíduos com quadro depressivo, o que representa um 

percentual estimado de aproximadamente 45%.   

Assim, considerando que a população é finita e conhecida, o tamanho da 

amostra foi calculado com base em uma margem de erro de 6% (         ) com um 

grau de confiabilidade de 95% (       que fornece       ⁄      ) e considerando a 

proporção verdadeira de idosos com sintomas de depressão como sendo 45% (  

    ), conforme mostra a seguinte formula
44

: 

 

  
       

     (
    
    

)
 

       

 

 

 

em que 

 : é o tamanho mínimo da amostra que deverá ser selecionada; 

 : é o tamanho da população ou do universo investigado; 

 : é a proporção, dentro da população, de idosos que apresentam algum grau de 

depressão; 

    : é o erro máximo admissível que o pesquisador está disposto a assumir para os 

resultados que serão extraídos a partir da amostra; 
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    : é o percentual de nível     de uma Distribuição Normal que reflete o grau de 

confiabilidade (     ) sobre o erro máximo cometido, mostrado no item 

anterior; 

Logo, o total mínimo de pacientes que deveriam ser avaliados é de, no mínimo, 

223, como mostra o resultado da expressão abaixo. 

  
              

      (
    
    )

 

          

     
[1]  

  

Após a pesquisa de campo, a amostra final do estudo contemplou 225 idosos, 

que foram selecionados de maneira aleatória a partir do cadastro de atendimento e que 

se enquadravam nos seguintes critérios de inclusão: ter idade igual ou superior a 60 

anos; residir no município de João Pessoa; possuir capacidade cognitiva para responder 

o questionário; e aceitar participar da pesquisa.  

 

3.4 Procedimento e coleta dos dados 

 

 Primeiramente, foi realizado contato com a Secretaria Municipal de Saúde 

(SMS) com o intuito de formalizar a pesquisa e, com a autorização, realizou-se visita ao 

Centro de Atenção Integral a Saúde do Idoso, onde se iniciou a coleta dos dados. Os 

idosos eram abordados individualmente na sala de espera para consultas e convidados 

para participar da pesquisa após informações da natureza e dos objetivos do estudo, bem 

como a permissão para participação mediante assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (Apêndice A). Todas as entrevistas foram realizadas pela própria 

pesquisadora, no período de dois meses (agosto e setembro) com duração aproximada 

de 40 minutos. 

 

3.5 Instrumento de Coleta de Dados 

 

 Os dados foram coletados através de quatro instrumentos compostos por 

perguntas estruturadas. O primeiro instrumento foi representado por dados 

sociodemográficos (idade, sexo, rendimento do idoso, rendimento familiar, estado civil, 
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escolaridade, religião e composição familiar) (Apêndice B). O segundo instrumento foi 

o Mini Exame do Estado Mental (MEEM) para avaliação cognitiva do idoso, que se 

constituiu em um dos critérios de inclusão. Dessa forma, os idosos que apresentaram 

resultado abaixo da nota de corte segundo o MEEM (Anexo B) não participaram do 

estudo. O terceiro instrumento constou da aplicação da Escala de Depressão Geriátrica 

(EDG) (Anexo C), que trata de um questionário composto por 15 perguntas com 

respostas objetivas (sim ou não) a respeito de como a pessoa idosa tem se sentido 

durante a última semana, sendo útil para avaliação rápida e facilitando a identificação de 

sintomas de depressão em idosos. E, por fim, o quarto instrumento foi composto pela 

avaliação da funcionalidade familiar através do APGAR de Família (Anexo D), que foi 

traduzido, adaptado e validado por Duarte
19

. Com o APGAR de Família é possível 

mensurar a satisfação do idoso em relação aos seguintes componentes: 

 Adaptation (Adaptação): representa a satisfação do membro familiar com a 

assistência recebida quando recursos familiares são necessários.  

 Partnership (Companheirismo): compreendido como a satisfação do membro 

familiar com a reciprocidade nas comunicações familiares e na solução de problemas.  

 Growth (Desenvolvimento): representa a satisfação do membro familiar com a 

liberdade disponibilizada pela família para mudanças de papéis e para alcance de 

maturidade ou desenvolvimento emocional.  

 Affection (Afetividade): indica a satisfação do membro familiar com a 

intimidade e as interações emocionais em seu contexto familiar.  

 Resolve (Capacidade resolutiva): Em sua definição, associa-se à decisão, à 

determinação ou à resolutividade existentes em uma unidade familiar. É o compromisso 

existente entre os membros de dedicarem-se uns aos outros, envolve geralmente a 

questão de tempo compartilhado, divisão de bens materiais, prosperidade e espaço. 

 Os componentes citados são avaliados a partir de cinco questões simples às 

quais são atribuídos valores, que ao final são somados, resultando em um escore total, 

onde a representação numérica relaciona-se diretamente a uma condição de 

funcionalidade familiar. 
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3.6 Análise dos Dados 

 

 Os dados foram armazenados inicialmente em planilha do Microsoft Office 

Excel e posteriormente foram transferidos para Statistical Package for Social Science 

(SPSS) versão 18.0, onde foi realizada a construção das análises estatísticas. Dessa 

forma, para atingir os objetivos propostos, foi necessária a aplicação de duas técnicas 

estatísticas: Análise Descritiva e Exploratória de Dados e Análise de Associação por 

meio do Teste de qui-quadrado.  

 Análise Descritiva e Exploratória de Dados é utilizada, de um modo geral, para 

se extrair resultados preliminares e superficiais de um determinado banco de dados
44

. 

Tais resultados se referem, essencialmente, às construções de tabelas e gráficos. Logo, 

como o próprio nome já diz, a ideia principal é apenas descrever e explorar os dados, 

sem nenhuma pretensão de inferir conclusões científicas
46

. Esse tipo de análise se 

baseia, portanto, na construção de gráficos e tabelas de frequências simples ou cruzadas 

quando as variáveis de interesse são qualitativas, como, por exemplo, sexo e estado 

civil; e se calcula médias, mínimos, máximos e desvios-padrão quando as variáveis de 

interesse são quantitativas, tais como idade, peso, entre outras
47

. Nesse estudo, os dois 

tipos de variáveis foram avaliadas.  

Apesar de ser bastante providencial, a Análise Descritiva e Exploratória não 

fornece todas as respostas ao pesquisador, sendo necessária, portanto, a aplicação de 

uma técnica estatística mais sofisticada. Desse modo, nesse estudo, para melhor 

adequação, criou-se condições para avaliar as possíveis associações entre o 

funcionamento familiar e a ocorrência de sintomas de depressão. A ferramenta 

estatística que desempenha esse papel é o teste de qui-quadrado, sendo muito utilizado 

em estudos epidemiológicos onde o pesquisador deseja saber quais são as características 

físicas, pessoais, clínicas, sociais, econômicas e ambientais que afetam ou estão 

relacionadas com a ocorrência ou incidência de determinada doença. Dentro dessa 

técnica, estão os testes de associação de qui-quadrado ou exato de Fisher. 
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3.7 Aspectos Éticos 

 

Durante a pesquisa, foram cumpridos todos os aspectos éticos e legais que 

envolvem seres humanos, preconizados pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional 

de Saúde
48

. O projeto foi encaminhado ao comitê de ética da Universidade Federal da 

Paraíba. Sendo respeitado o princípio da autonomia, respeitando a privacidade, 

principalmente ao que se refere ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

instrumento indispensável para que se possa realizar pesquisa que envolve seres 

humanos. 
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3 RESULTADOS 
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Para uma melhor compreensão dos resultados obtidos neste estudo, os dados 

foram organizados em quatro seções. A primeira seção apresenta a análise e 

interpretação dos resultados do perfil sociodemográfico dos idosos com e sem sintomas 

depressivos. A segunda seção descreve a avaliação do funcionamento familiar através 

da escala APGAR de Família. A terceira seção investiga a relação dos idosos com 

membros familiares. E a última seção apresenta discutidos os padrões de associação 

existentes entre o funcionamento familiar e o quadro depressivo dos participantes da 

pesquisa. 

 

4.1 Perfil Sociodemográfico 

 O estudo foi realizado com 225 idosos atendidos no Centro de Atenção Integral 

à Saúde do Idoso (CAISI), cuja média de idade foi de 68,9 anos. Do total de pacientes 

investigados de acordo com a Tabela 1, verificou-se que 193 (85,78%) eram do sexo 

feminino e 32 (14,22%) do sexo masculino, 139 (61,78%) eram católicos, 103 (45,78%) 

possuíam ensino fundamental completo e o segundo percentual maior correspondeu aos 

analfabetos: 72 (32%). 

  Quanto ao estado civil, 99 (44%) eram casados, sendo a maioria convivendo em 

média com dois membros na família. Em relação ao padrão de rendimento, constata-se 

que a principal fonte de rendimento dos idosos é a aposentadoria de, aproximadamente, 

um salário mínimo (SM) e com rendimento familiar também, em sua maioria, de um 

salário mínimo.  

 Conforme revelam os dados mostrados na Tabela 1, do total de pacientes 

investigados, 74 apresentaram sintomas de depressão, o que representa uma prevalência 

de 32,89% (74/225), ou seja, atualmente, aproximadamente um em cada três idosos 

atendidos pelo CAISI apresenta sintomas relacionados à depressão. Entre os idosos que 

apresentaram sintomas de depressão, 68 (91,89%) eram mulheres, 44 (59,46%) eram 

católicos, 39 (52,71%) apresentavam nenhum ou quase nenhum nível de instrução e, em 

geral, eram casados (37,84%). Constatou-se um perfil sociodemográfico muito similar 

com aqueles indivíduos que não apresentaram algum sintoma de depressão. 
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Tabela 1: Perfil sociodemográfico dos idosos investigados no estudo, segundo a ocorrência de 

sintomas de depressão. João Pessoa, 2013 (n=225). 

Perfil dos idosos 

            Sintomas de depressão 
Total (n=225) 

Tem (n=74) Não tem (n=151) 

Freq. % Freq. % Freq. % 

Idade (média ± DP) 69,69 ± 6,43 68,57 ± 5,28 68,94 ± 5,69 

Sexo 
      

Feminino 68 91,89 125 82,78 193 85,78 

Masculino 6 8,11 26 17,22 32 14,22 

Religião 
      

Católica 44 59,46 95 62,91 139 61,78 

Evangélica 28 37,84 54 35,76 82 36,44 

Espírita 0 0,00 1 0,66 1 0,44 

Sem religião 2 2,70 1 0,66 3 1,33 

Escolaridade 
      

Analfabeto 34 45,95 38 25,17 72 32,00 

Sabe apenas ler 5 6,76 9 5,96 14 6,22 

Ensino Fundamental 29 39,19 74 49,01 103 45,78 

Ensino Médio 5 6,76 20 13,25 25 11,11 

Ensino Superior 1 1,35 10 6,62 11 4,89 

Estado civil 
      

Solteiro(a) 12 16,22 25 16,56 37 16,44 

Casado(a) 28 37,84 71 47,02 99 44,00 

Separado(a)/divorciado(a) 8 10,81 11 7,28 19 8,44 

Viúvo(a) 26 35,14 44 29,14 70 31,11 

Membros na família (média ± DP) 2,12 ± 1,63 1,99 ± 1,53 2,04 ± 1,56 

Rendimento do idoso* 
     

Não tem 5 6,76 14 9,27 19 8,44 

<  1 SM 1 1,35 0 0,00 1 0,44 

1 SM 56 75,68 110 72,85 166 73,78 

> 1 SM 12 16,22 27 17,88 39 17,33 

Fonte de rendimento do idoso 
      

Aposentadoria 51 73,91 94 68,61 145 70,39 

Pensão 1 1,45 4 2,92 5 2,43 

Recurso Próprio** 17 24,64 39 28,47 56 27,18 

Rendimento familiar***  
      

1 SM 37 56,06 65 47,10 102 50,00 

> 1 SM 25 37,88 58 42,03 83 40,69 

Não sabe 4 6,06 15 10,87 19 9,31 
*Salário mínimo: R$ 678,00.  

** Recurso proveniente de trabalhos temporários ou 

informais. 

*** Rendimento familiar além da renda do idoso. 

 

     

Quanto à avaliação das possíveis associações entre o perfil sociodemográfico e 

os sintomas de depressão, como mostra a Tabela 2, foi verificada uma associação 

significativa (p = 0,0149) somente entre o grau de escolaridade e a ocorrência dos 

sintomas de depressão.  
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Tabela 2: Associação entre o perfil sociodemográfico e os sintomas de depressão. João Pessoa, 2013 

(n=225). 

Perfil dos idosos 

Sintomas de depressão 

 

 

 

Significância (Valor-p) Tem (n=74) Não tem (n=151) 

Freq. % Freq. % 
 

 

Idade (média ± DP)  69,69 ± 6,43 68,57 ± 5,28 p
(1)

 = 0,6539 

Sexo 
     

Feminino 68 91,89 125 82,78 
p

(1)
 = 0,0660 

Masculino 6 8,11 26 17,22 

Religião 
     

Católica 44 59,46 95 62,91 

p
(2)

 = 0,5611 
Evangélica 28 37,84 54 35,76 

Espírita 0 0,00 1 0,66 

Sem religião 2 2,70 1 0,66 

Escolaridade 
     

Analfabeto 34 45,95 38 25,17 

p
(2)

 = 0,0149 

Sabe apenas ler 5 6,76 9 5,96 

Ensino Fundamental 29 39,19 74 49,01 

Ensino Médio 5 6,76 20 13,25 

Ensino Superior 1 1,35 10 6,62 

Estado civil 
     

Solteiro(a) 12 16,22 25 16,56 

p
(1)

 = 0,5202 
Casado(a) 28 37,84 71 47,02 

Separado(a)/divorciado(a) 8 10,81 11 7,28 

Viúvo(a) 26 35,14 44 29,14 

Rendimento do idoso* 
   

Não tem 5 6,76 14 9,27 
 

p
(2)

 = 0,5361 
<  1 SM 1 1,35 0 0,00 

1 SM 56 75,68 110 72,85 

> 1 SM 12 16,22 27 17,88 
 

Fonte de rendimento do idoso 
    

Aposentadoria 51 73,91 94 68,61 

p
(2)

 = 0,7090 Pensão 1 1,45 4 2,92 

Recurso próprio 
**

 17 24,64 39 28,47 

Rendimento familiar*** 
    

1 SM 37 56,06 65 47,10 

p
(1)

 = 0,3962 > 1 SM 25 37,88 58 42,03 

Não sabe 4 6,06 15 10,87 

(1) Teste de qui-quadrado 
    

(2) Teste exato de Fisher 

* Salário mínimo: R$ 678,00. 

** Recurso proveniente de trabalhos temporários ou informais. 

*** Rendimento familiar além da renda do idoso. 

 

4.2 Funcionalidade Familiar (APGAR de Família) 

 Para avaliar o funcionamento familiar, aplicou-se a escala APGAR de Família, 

que tem como objetivo avaliar a percepção que os membros da família têm acerca da 
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funcionalidade da mesma. O instrumento pressupõe que os membros da família 

percebam o funcionamento familiar, sendo capazes de manifestar o seu grau de 

satisfação em relação ao cumprimento de seus parâmetros básicos, quais sejam, 

adaptação, companheirismo, desenvolvimento, afetividade e resolução.  

 Mais especificamente, o aspecto “adaptação” diz respeito a como o membro 

enxerga a atenção recebida por parte da família quando este necessita de ajuda; o 

construto “companheirismo” avalia como os problemas vividos pelo membro são 

compartilhados e solucionados pela família; o aspecto “desenvolvimento” mostra como 

a promoção do crescimento emocional ou do amadurecimento dos membros é 

compartilhada e incentivada pela família; o construto “afetividade” indica como a 

intimidade e a interação emocional do membro são absorvidas e compartilhadas pela 

família; e, por fim, o aspecto “resolução” informa como a família compartilha o seu 

tempo e o seu espaço. 

  Constatou-se quanto à funcionalidade familiar que 141 (62,67%) idosos 

consideraram suas famílias como funcionais, 84 (37,33%) idosos apresentaram 

disfunção familiar; dentre estes, 46 (20,44%) disfunção moderada e 38 (16,89%) 

elevada, conforme mostra o Gráfico 1. 

 Gráfico 1: Avaliação da Funcionalidade Familiar através da Escala APGAR de Família.  

    

 

 A Tabela 3 mostra que não há associação entre o perfil sociodemográfico e a 

funcionalidade familiar. No entanto, é possível observar que os idosos com disfunção 

familiar são, em sua maioria, mulheres (88,10%) com idades entre 65 e 74 anos 

(57,14%), católicas (59,52%), com ensino fundamental (40,48%), casadas (40,48%), 

aposentadas  (68,35%), com renda mensal (76,19%) e familiar (58,11%) de apenas um 

salário mínimo. Os idosos sem disfunção familiar apresentam o mesmo perfil dos idosos 

com disfunção familiar.  

Boa funcionalidade  

n=141 (62,67%) 

Moderada disfunção 

n=46 (20,44%) 

Elevada disfunção  

n=38 (16,89%) 

0 
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Tabela 3: Associação entre o perfil sociodemográfico e a funcionalidade familiar. João Pessoa, 

2013 (n=225). 

Perfil dos idosos 

Funcionalidade familiar 

Significância 

(Valor-p) Disfuncional (n=84) Funcional (n=141) 

Freq. % Freq. % 

Idade (média ± DP)  
 

69,69 ± 6,43 68,57 ± 5,28   p
(1)

 = 0,4321 

Sexo 
     

Feminino 74 88,10 119 84,40 
p

(1)
 = 0,4423 

Masculino 10 11,90 22 15,60 

Religião 
     

Católica 50 59,52 89 63,12 

p
(2)

 = 0,8799 
Evangélica 33 39,29 49 34,75 

Espírita 0 0,00 1 0,71 

Sem religião 1 1,19 2 1,42 

Escolaridade 
     

Analfabeto 32 38,10 40 28,37 

p
(2)

 = 0,3696 

Sabe apenas ler 3 3,57 11 7,80 

Ensino Fundamental 34 40,48 69 48,94 

Ensino Médio 10 11,90 15 10,64 

Ensino Superior 5 5,95 6 4,26 

Estado Civil 
     

Solteiro(a) 17 20,24 20 14,18 

p
(1)

 = 0,6047 
Casado(a) 34 40,48 65 46,10 

Separado(a)/divorciado(a) 8 9,52 11 7,80 

Viúvo(a) 25 29,76 45 31,91 

Fonte de rendimento do idoso* 
    

Não tem 5 5,95 14 9,93 

p
(2)

 = 0,7497 <  1 SM 0 0,00 1 0,71 

1 SM 64 76,19 102 72,34 

> 1 SM 15 17,86 24 17,02 
 

Rendimento do idoso 
     

Aposentadoria 54 68,35 91 71,65 

p
(2)

 = 0,8711 Pensão 2 2,53 3 2,36  

Recurso próprio** 23 29,11 33 25,98                     

Rendimento familiar*** 
     

1 SM 43 58,11 59 45,38 

p
(1)

 = 0,2261 > 1 SM 25 33,78 58 44,62 

Não sabe 6 8,11 13 10,00 
(1)

 Teste de qui-quadrado 
     

(2)
 Teste exato de Fisher 

*Salário mínimo: R$ 678,00. 

**Recurso proveniente de trabalhos temporários ou informais. 

***Rendimento familiar além da renda do idoso. 
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 Em relação às dimensões do APGAR de Família, adaptação, companheirismo, 

desenvolvimento, afetividade e resolução, verificou-se na Tabela 4 que a maioria dos 

idosos sem sintomas de depressão e com famílias funcionais afirmaram avaliações 

positivas (“Sempre”) para os cinco aspectos da escala APGAR de Família em relação às 

outras categorias de resposta. Enquanto que nos idosos com disfunção familiar, 

identificou-se percentual significativo de respostas negativas para todas as dimensões, 

sendo a categoria companheirismo a que mais representou respostas de insatisfação. Já 

entre os idosos com sintomas de depressão, na Tabela 5 observou-se que as opiniões 

“Nunca” ou “Algumas vezes” representam, conjuntamente, mais da metade dos casos 

investigados para todos os aspectos da escala familiar, sendo o componente Resolve que 

apresentou o maior índice de insatisfação.  

   

Tabela 4: Associação entre as dimensões do APGAR de Família e a funcionalidade familiar. 

João Pessoa, 2013 (n=225). 

Dimensões do APGAR 

Funcionalidade familiar 

Significância 

(Valor-p) Disfuncional (n=84) Funcional (n=141) 

Freq. % Freq. % 

Adaptação 
     

Nunca 26 30,95 1 0,71 

p
(2)

 = 0,0000 Às vezes 40 47,62 23 16,31 

Sempre 18 21,43 117 82,98 

Companheirismo 
     

Nunca 33 39,29 0 0,00 

p(2) = 0,0000 Às vezes 50 59,52 31 21,99 

Sempre 1 1,19 110 78,01 

Desenvolvimento 
     

Nunca 17 20,24 0 0,00 

p(2) = 0,0000 Às vezes 61 72,62 22 15,60 

Sempre 6 7,14 119 84,40 

 

Afetividade      

Nunca 27 32,14 0 0,00 

p(2) = 0,0000 Às vezes 46 54,76 18 12,77 

Sempre 11 13,10 123 87,23 

Resolve 
     

Nunca 24 28,57 2 1,42 

p(2) = 0,0000 Às vezes 53 63,10 47 33,33 

Sempre 7 8,33 92 65,25 
(1) Teste de qui-quadrado 

     
(2) Teste exato de Fisher 
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Tabela 5: Avaliação da funcionalidade familiar (APGAR), segundo a ocorrência de 

sintomas de depressão. João Pessoa, 2013 (n=225). 

APGAR de Família 

Sintomas de depressão 
Total (n=225) 

Tem (n=74) Não tem (n=151) 

Freq. % Freq. % Freq. % 

Adaptação 
      

Nunca 14 18,92 13 8,61 27 12,00 

Algumas vezes 29 39,19 34 22,52 63 28,00 

Sempre 31 41,89 104 68,87 135 60,00 

Companheirismo 
      

Nunca 17 22,97 16 10,60 33 14,67 

Algumas vezes 36 48,65 45 29,80 81 36,00 

Sempre 21 28,38 90 59,60 111 49,33 

Desenvolvimento 
      

Nunca 9 12,16 8 5,30 17 7,56 

Algumas vezes 41 55,41 42 27,81 83 36,89 

Sempre 24 32,43 101 66,89 125 55,56 

Afetividade 
      

Nunca 17 22,97 10 6,62 27 12,00 

Algumas vezes 34 45,95 30 19,87 64 28,44 

Sempre 23 31,08 111 73,51 134 59,56 

Resolve 
      

Nunca 13 17,57 13 8,61 26 11,56 

Algumas vezes 43 58,11 57 37,75 100 44,44 

Sempre 18 24,32 81 53,64 99 44,00 

Avaliação da Escala APGAR 
      

Elevada disfunção familiar 24 32,43 14 9,27 38 16,89 

Moderada disfunção familiar 24 32,43 22 14,57 46 20,44 

Boa funcionalidade familiar 26 35,14 115 76,16 141 62,67 

 

4.3 Relação do Idoso com Membros Familiares 

 

  Para complementar o entendimento da funcionalidade familiar, os participantes 

do estudo foram indagados acerca das interelações com os entes da família, tais como 

cônjuges, filhos e netos. 

 Assim, ao se investigar tais interelações, o entrevistado poderia citar mais de um 

parente por vez em suas avaliações, pois a pergunta no instrumento de coleta de dados 

caracterizava uma questão de múltipla resposta, ou seja, admite mais de uma resposta 

por idoso. Nesse caso, normalmente, os percentuais das distribuições de frequência 

foram calculados tomando como base não o total de respondentes (n = 225), mas o total 

de respostas fornecidas, totalizando o percentual geral em 100%.  
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 Esse esclarecimento tornou-se necessário para fundamentar os resultados que 

são apresentados nas Tabelas 6, 7, 8 e 9. As Tabelas 6 e 7 apresentam os 

relacionamentos com os entes familiares segundo a avaliação geral da funcionalidade 

familiar. Assim, a maioria das respostas fornecidas pelos idosos que possuem famílias 

com problemas de funcionalidade avalia positivamente (“Bem”) as relações que têm 

com os seus entes familiares e amigos, com exceção dos cunhados, genros e sobrinhos, 

conforme mostra a Tabela 6. Já para os idosos que estão inseridos em famílias com boa 

funcionalidade, de acordo com a Tabela 7, as suas avaliações dos relacionamentos com 

os entes familiares foram positivas (“Bem”) para todas as categorias, sem exceção.  

Tabela 6: Avaliação da relação dos idosos que possuem famílias disfuncionais com 

seus membros familiares. João Pessoa, 2013. 

Entes familiares 

Avaliação do relacionamento com o parente 
Total 

Bem Mais ou menos Mal 

Resp. % Resp. % Resp. % Resp. % 

Esposo(a) 31 75,61 9 21,95 1 2,44 41 100,00 

Filho(a) 47 73,44 15 23,44 2 3,13 64 100,00 

Irmão(ã) 9 69,23 3 23,08 1 7,69 13 100,00 

Nora 4 80,00 1 20,00 0 0,00 5 100,00 

Genro 3 60,00 2 40,00 0 0,00 5 100,00 

Neto(a) 20 83,33 3 12,50 1 4,17 24 100,00 

Sobrinho(a) 4 57,14 2 28,57 1 14,29 7 100,00 

Amigo(a)/vizinho(a) 4 100,00 0 0,00 0 0,00 4 100,00 

Cunhado(a) 2 50,00 2 50,00 0 0,00 4 100,00 

Mãe 3 75,00 1 25,00 0 0,00 4 100,00 

 

Tabela 7: Avaliação da relação dos idosos que possuem famílias funcionais com seus 

membros familiares. João Pessoa, 2013. 

Entes familiares 

Avaliação do relacionamento com o parente 
Total 

Bem Mais ou menos Mal 

Resp. % Resp. % Resp. % Resp. % 

Esposo(a) 65 95,59 3 4,41 0 0,00 68 100,00 

Filho(a) 84 94,38 5 5,62 0 0,00 89 100,00 

Irmão(ã) 10 90,91 1 9,09 0 0,00 11 100,00 

Nora 4 80,00 1 20,00 0 0,00 5 100,00 

Genro 7 100,00 0 0,00 0 0,00 7 100,00 

Neto(a) 38 92,68 2 4,88 1 2,44 41 100,00 

Sobrinho(a) 6 85,71 1 14,29 0 0,00 7 100,00 

Amigo(a)/vizinho(a) 4 100,00 0 0,00 0 0,00 4 100,00 

Cunhado(a) 3 100,00 0 0,00 0 0,00 3 100,00 

Mãe 2 100,00 0 0,00 0 0,00 2 100,00 
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  A Tabela 8 mostra que a maioria das respostas fornecidas pelos idosos com 

sintomas de depressão avalia positivamente (“Bem”) as relações que têm com os seus 

entes familiares e amigos. No entanto, em especial, irmãos, noras e cunhados foram 

àqueles parentes que apresentaram um percentual razoável de avaliações do tipo “mais 

ou menos”. 

 Analogamente, as relações com os parentes dos pacientes sem sintomas de 

depressão (Tabela 9) também foram bem avaliadas, com exceção dos genros, que 

apresentou percentual significativo (28,57%) de respostas “mais ou menos”. 

 

Tabela 8: Avaliação do suporte familiar para os idosos com sintomas de depressão. João 

Pessoa, 2013. 

Entes familiares 

Avaliação do relacionamento com o parente 
Total 

Bem Mais ou menos Mal 

Resp. % Resp. % Resp. % Resp. % 

Esposo(a) 23 69,70 9 27,27 1 3,03 33 100,00 

Filho(a) 44 77,19 11 19,30 2 3,51 57 100,00 

Irmão(ã) 5 62,50 2 25,00 1 12,50 8 100,00 

Nora 1 50,00 1 50,00 0 0,00 2 100,00 

Genro 5 100,00 0 0,00 0 0,00 5 100,00 

Neto(a) 23 88,46 2 7,69 1 3,85 26 100,00 

Sobrinho(a) 4 66,67 1 16,67 1 16,67 6 100,00 

Amigo(a)/vizinho(a) 2 100,00 0 0,00 0 0,00 2 100,00 

Cunhado(a) 2 66,67 1 33,33 0 0,00 3 100,00 

Mãe 2 100,00 0 0,00 0 0,00 2 100,00 

 

 

Tabela 9: Avaliação da relação dos idosos sem sintomas de depressão com seus membros 

familiares. João Pessoa, 2013. 

Entes familiares 

Avaliação do relacionamento com o parente 
Total 

Bem Mais ou menos Mal 

Resp. % Resp. % Resp. % Resp. % 

Esposo(a) 73 96,05 3 3,95 0 0,00 76 100,00 

Filho(a) 87 90,63 9 9,38 0 0,00 96 100,00 

Irmão(ã) 14 87,50 2 12,50 0 0,00 16 100,00 

Nora 7 87,50 1 12,50 0 0,00 8 100,00 

Genro 5 71,43 2 28,57 0 0,00 7 100,00 

Neto(a) 35 89,74 3 7,69 1 2,56 39 100,00 

Sobrinho(a) 6 75,00 2 25,00 0 0,00 8 100,00 

Amigo(a)/vizinho(a) 6 100,00 0 0,00 0 0,00 6 100,00 

Cunhado(a) 3 75,00 1 25,00 0 0,00 4 100,00 

Mãe 3 75,00 1 25,00 0 0,00 4 100,00 
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4.4 Relação entre o Funcionamento Familiar e a Depressão  

  

 Na Tabela 10, a avaliação estatística dos resultados apresentados mostrou uma 

associação significativa (p < 0,05) entre o funcionamento familiar e a ocorrência de 

idosos com sintomas de depressão. Os resultados revelam que 48 (64,86%) dos idosos 

com sintomas de depressão têm famílias com graus de disfunção leve ou moderado. 

Enquanto que 115 (76,16%) dos idosos sem sintomas de depressão têm famílias com 

boa funcionalidade.  

 

Tabela 10: Associação entre a avaliação do APGAR de família e a ocorrência de 

sintomas de depressão. João Pessoa, 2013 (n=225). 

Avaliação da escala APGAR de 

Família 

Sintomas de depressão 

Significância  

(Valor-p) 
Tem Não tem 

Freq. % Freq. % 

Elevada disfunção familiar 24 32,43 14 9,27 

p
(1)

 = 0,0000 Moderada disfunção familiar 24 32,43 22 14,57 

Boa funcionalidade familiar 26 35,14 115 76,16 

(1) Teste de qui-quadrado 
    

 

 

 Para finalizar, foi realizada a correlação entre disfunção familiar, sintomas de 

depressão e as variáveis: sexo, religião e estado civil, conforme mostra a Tabela 11.  

Evidenciou-se a comprovação da forte associação estatística significativa (valores – p < 

0,05) entre a avaliação do funcionamento familiar e a ocorrência de sintomas de 

depressão dos idosos investigados na pesquisa, demonstrando que independentemente 

dessas variáveis sociodemográficas a maioria dos idosos que revelaram sintomas de 

depressão estavam inseridos em famílias com moderada ou elevada disfunção familiar.   
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Tabela 11: Associação entre a avaliação do APGAR de Família e os pacientes com 

sintomas de depressão, segundo o perfil sociodemográfico. João Pessoa, 2013 (n=225). 

Perfil 

sociodemográfico 
APGAR familiar 

Sintomas de depressão 

Significância  

(Valor-p) 
Tem Não tem 

Freq. % Freq. % 

Sexo – Feminino 
     

 
Elevada disfunção familiar 21 30,88 13 10,40 

p
(1)

 = 0,0000 
 

Moderada disfunção familiar 21 30,88 19 15,20 

 
Boa funcionalidade familiar 26 38,24 93 74,40 

Sexo – Masculino 
     

 
Elevada disfunção familiar 3 50,00 1 3,85 

p
(2)

 = 0,0001 
 

Moderada disfunção familiar 3 50,00 3 11,54 

  Boa funcionalidade familiar 0 0,00 22 84,62 

Religião – Católica 
     

 
Elevada disfunção familiar 13 29,55 10 10,53 

p
(1)

 = 0,0001 
 

Moderada disfunção familiar 14 31,82 13 13,68 

  Boa funcionalidade familiar 17 38,64 72 75,79 

Religião – Evangélica 
     

 
Elevada disfunção familiar 10 35,71 4 7,41 

p
(2)

 = 0,0001 
 

Moderada disfunção familiar 10 35,71 9 16,67 

  Boa funcionalidade familiar 8 28,57 41 75,93 

Estado Civil - Solteiro(a) 
     

 
Elevada disfunção familiar 7 58,33 5 20,00 

p
(2)

 = 0,0205 
 

Moderada disfunção familiar 2 16,67 3 12,00 

  Boa funcionalidade familiar 3 25,00 17 68,00 

Estado Civil - Casado(a) 
     

 
Elevada disfunção familiar 11 39,29 2 2,82 

p
(1)

 = 0,0000 
 

Moderada disfunção familiar 9 32,14 12 16,90 

  Boa funcionalidade familiar 8 28,57 57 80,28 

Estado Civil - Viúvo(a) 
     

 
Elevada disfunção familiar 6 23,08 4 9,09 

p
(1)

 = 0,0134 

 
Moderada disfunção familiar 9 34,62 6 13,64 

  Boa funcionalidade familiar 11 42,31 34 77,27 
(1)

 Teste de qui-quadrado 
     

(2) Teste exato de Fisher 
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5 DISCUSSÃO 
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 A população do estudo apresentou maior predominância do sexo feminino, 

demonstrando estar de acordo com a tendência nacional que aponta para a feminização 

da população idosa
9
. Esse fato pode estar associado com a maior expectativa de vida em 

mulheres se comparada aos homens; e entre os idosos ocorre maior presença de pessoas 

do sexo feminino principalmente nos estratos mais velhos
49

. 

 Os homens apresentam comportamento pouco preventivo relacionado às 

doenças oriundas do estilo de vida. Enquanto as mulheres utilizam os serviços de saúde 

como medida preventiva, com a possibilidade de acompanhar a evolução da doença, os 

homens procuram mais os serviços em situações de emergência e são mais 

hospitalizados, reduzindo assim a expectativa de vida
50

.  

 No que se refere à religião, a maioria dos entrevistados afirmou ser católica.  O 

Censo demográfico realizado em 2010, aponta que o número de católicos está 

reduzindo, mas ainda é majoritária, mesmo com o crescimento da parcela da população 

evangélica
9
. Além disso, dos indivíduos que, segundo o referido censo, se declararam 

católicos, destaca-se que a participação maior é dos idosos.  

 A religiosidade tem desenvolvido papel importante no cotidiano do idoso, para 

buscar apoio em várias situações de sua vida, associadas à finitude, distância da família, 

diante de problemas socioeconômicos e de saúde, podendo proporcionar ao idoso bem-

estar, satisfação com a vida, esperança, bem como diminuir a sensação de solidão
51

. 

 Em relação à escolaridade, os resultados obtidos condizem com os dados da 

pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo em âmbito nacional, na qual se 

constatou que cerca de 50% da população idosa possui apenas o ensino fundamental 

completo, tendo apenas 26% concluído o ensino médio e somente 12%, o ensino 

superior
52

. 

 O Censo de 2010 comprova o exposto acima, afirmando ser na população idosa 

onde se encontra o mais baixo nível de instrução e principalmente na região Nordeste
9
. 

O reduzido nível educacional dos indivíduos nessa faixa etária pode afetar 

negativamente os aspectos da saúde, socioeconômicos e culturais, considerando que 

deter conhecimento e informação e saber ler e escrever são fatores primordiais de 

inclusão social, usufruto de bens e melhor qualidade de vida
38

. 

 Frente ao exposto, percebe-se a necessidade de projetos na área da educação 

voltados para promover a formação das pessoas idosas. Os trabalhos em educação ainda 
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são raros, tornando importante a busca de alternativas em prol do aperfeiçoamento de 

programas educacionais com essa orientação. Além disso, o direito à educação está 

respaldado no Estatuto do Idoso
53

.  

     Quanto ao estado civil, verificou-se predominância de idosos casados, porém 

identificou-se um percentual significativo de participantes viúvos. Esses dados foram 

similares aos publicados em outros estudos
54-56

.  

 As estatísticas de registro civil apontam que taxas de nupcialidade para idosos 

do sexo masculino são mais que o dobro das taxas para as mulheres idosas, porém, 

devido à sobremortalidade masculina entre os idosos, nas idades mais avançadas, 

observa-se mais mulheres do que homens na população, tornando menores as 

probabilidades de casamentos das mulheres mais idosas. Desse modo, percebe-se que os 

idosos mais jovens geralmente estão casados e que os mais velhos – em sua maioria, 

mulher – apresentam percentual maior de viuvez
57

. Considerando a média de idade dos 

idosos casados (69 anos) e dos viúvos (80 anos), nota-se que a população desse estudo 

retrata essa realidade.      

  Com relação à composição familiar, a maioria dos entrevistados convive com 

dois membros da família. Achados semelhantes foram revelados em pesquisa realizada 

com idosos da região Nordeste, na qual se constatou que boa parte dos idosos residia 

com pelo menos duas pessoas
58

.  

 As mudanças na composição familiar, como socioculturais e econômicas, 

geralmente convergem para a perda do apoio familiar ao idoso. As famílias eram mais 

numerosas antigamente e conviviam no mesmo ambiente domiciliar e a presença do 

idoso representava um status social elevado. No entanto, o que se observa atualmente 

são famílias cada vez menores, composta apenas por pai, mãe e poucos filhos. Além 

disso, as mulheres, que geralmente assumiam o papel de cuidadoras, estão ativas no 

mercado de trabalho e não têm mais como cuidar de seus idosos
59

. 

 No que concerne à renda mensal dos participantes, os resultados desse estudo 

estão de acordo com pesquisa nacional na qual a maioria da população idosa recebe 

algum benefício da previdência social, geralmente aposentadoria, sendo o rendimento 

mensal de um salário mínimo
60

.  O rendimento através das aposentadorias e pensões, 

juntamente com o fato de o idoso possuir casa própria, tem proporcionado a ele maior 

capacidade de suporte familiar, fazendo com que muitos filhos e netos se tornem 

dependentes financeiramente dos idosos. Por outro lado, os idosos muitas vezes 
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abdicam de usufruir do seu salário para suas necessidades, que não são poucas, em prol 

da garantia do sustento de seus familiares
61

.   

 Identificar os determinantes sociais da saúde (trabalho, renda, habitação, acesso 

a serviços, alimentação) torna-se imprescindível para que se possa entender de forma 

diferenciada e ampliada a saúde de qualquer população, bem como favorecer o 

estabelecimento de posturas profissionais mais próximas da realidade dos usuários
62

. 

Nessa perspectiva, ao desvelar as características sociodemográficas da população desse 

estudo, percebeu-se a relevância do conhecimento dessas características visando a 

melhor compreensão da realidade na qual se encontravam os idosos, bem como para 

correlação com a funcionalidade familiar e quadro depressivo nos idosos.  

 Com relação à prevalência de depressão em idosos, pesquisas realizadas em 

comunidades e centros de convivência apontam para um percentual bem inferior ao 

daquelas feitas com idosos que vivem em Instituições de Longa Permanência (ILPs). 

Enquanto alguns estudos mostram que em comunidades foram encontrados sintomas 

depressivos com variabilidade entre 9,3% e 34,4%
63-66

, as pesquisas com idosos 

institucionalizados verificaram percentual entre 49% e 61,6%
31,67-68

. Dessa forma, a 

população do estudo está inserida dentre a prevalência identificada nos idosos vivendo 

em comunidade, considerando que nessa pesquisa obteve-se um percentual de 32,89% 

dos entrevistados com sintomas de depressão, e os idosos do estudo eram provenientes 

de comunidades.  

  Ressalte-se que as diferentes prevalências de quadro depressivo entre os estudos 

podem ser explicadas pelos métodos empregados, a variabilidade no total de indivíduos 

estudados, diferentes pontos de corte, bem como as características peculiares de cada 

população
69

.  

 No entanto, a depressão tem sido identificada cada vez mais na população idosa, 

independente de esta conviver no meio social e familiar ou em ILPs. Os resultados 

desse estudo comprovam esse fato quando os idosos, mesmo residindo com familiares, 

demonstram significativo percentual de sintomatologia depressiva, ou seja, parece que o 

ambiente familiar e social não torna os idosos menos vulneráveis à depressão.          

 A predominância de depressão no sexo feminino da pesquisa assemelha-se com 

achados na literatura, que sugerem que as mulheres alcançam idades mais avançadas e 

consequentemente são vítimas de maior incidência de doenças crônicas, entre elas, a 

depressão
1,52

.  
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 No que diz respeito ao estado civil dos idosos que apresentaram sintomas de 

depressão, percebeu-se que é muito pouca a diferença entre casados (37,84%) e viúvos 

(35,14%). Esse resultado chama a atenção para o fato de que vivenciar o luto, 

principalmente para a pessoa idosa, demanda processos adaptativos que frequentemente 

são acompanhados pela tristeza, problemas de saúde, alterações psíquicas, diminuição 

da interação interpessoal, dentre outros. Diante da nova realidade, muitos idosos 

conseguem se adaptar, mas outros desenvolvem formas patológicas de luto, 

demonstradas principalmente por doenças mentais, como a depressão
70

. 

 Outro aspecto relevante é fato de que a viuvez quanto ao gênero é enfrentada de 

forma diferente, pois os homens viúvos casam-se novamente e as mulheres tendem a 

permanecerem sozinhas. Tal fato pode contribuir para a presença de depressão 

associada à solidão vivenciada pelas mulheres idosas. 

 Quanto à análise estatística para avaliar a relação de sintomatologia de depressão 

com dados sociodemográficos, verificou-se que somente o nível educacional (p = 

0,0149) apresentou associação significativa. Outros estudos mostram resultados 

semelhantes nos quais o nível baixo de escolaridade esteve associado ao indicativo de 

depressão
64,71-72

. Dessa forma, a escolaridade exerce um papel protetor para sintomas 

depressivos. 

 O menor grau de instrução configura-se como um fator agravante das 

desigualdades sociais e dificulta o acesso e a adequação dos cuidados à saúde
38

. Esse 

fato torna-se preocupante, considerando que os idosos com nível baixo de escolaridade 

podem apresentar dificuldades para identificar os serviços de saúde, bem como afetar o 

autocuidado em saúde, o que pode resultar em procura por atendimento tardio e 

consequentemente agravamento da situação de saúde do idoso com indícios de 

depressão. 

 Diversos fatores podem estar associados ao surgimento da depressão – pode ser 

um trauma, a morte de uma pessoa querida, um divórcio e ainda surgir sem causa 

aparente. De repente, nesse turbilhão de problemas físicos, psico e emocionais, o bom 

funcionamento e suporte familiar poderão atuar como fatores de proteção ao 

desenvolvimento de novos casos de depressão. 

 Ao avaliar a funcionalidade familiar através do APGAR de Família, verificou-se 

que 37,33% idosos revelaram disfunção familiar. Em alguns estudos, realizados com 
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idosos residindo em comunidades, foram observados resultados similares, que 

apresentaram prevalência de disfunção entre 18% e 37,6%
55,72-74

.  

 No entanto, dados divergentes foram encontrados em um estudo realizado com 

117 idosos dependentes no interior da região do Nordeste do Brasil, onde foram 

constatados resultados mais insatisfatórios ao nível da funcionalidade familiar dos 

idosos: 73,5% deles relataram haver comprometimento familiar e apenas 26,5% 

apresentava famílias funcionais
75

. O fato de o idoso ser dependente pode gerar mais 

dificuldades e conflitos na relação familiar. 

  Em estudo brasileiro, evidenciou-se que através do Apagar de Família pode ser 

verificado o impacto de idosos dependentes na dinâmica e funcionalidade familiar. Ao 

comparar o resultado do instrumento em idosos independentes e dependentes, este 

grupo apresentou valores mais inferiores do Apagar de Família, mostrando que a 

funcionalidade familiar no cumprimento de suas funções estava mais prejudicada
20

. 

 Mesmo antes de o idoso adoecer, muitas famílias já demonstram preocupações 

com os cuidados destinados a seu membro idoso, como o auxilio nas atividades 

cotidianas. Muitas vezes, os cuidados exigem dos familiares atenção, tempo e 

responsabilidade. No entanto, quando as atividades são destinadas para alguns ou 

apenas um membro da família, conflitos entre seus membros podem ser gerados. A 

situação torna-se ainda mais preocupante quando se trata de um idoso dependente onde 

toda atenção e cuidado são redobrados e muitas famílias não estão preparadas para 

enfrentar essa situação de forma menos estressante e sobrecarregada, afetando assim a 

funcionalidade familiar. 

 No que diz respeito à funcionalidade familiar e às características 

sociodemográficas da população estudada, não foi encontrada associação estatística 

significativa. Resultados similares foram obtidos em estudo realizado com idosos em 

diferentes contextos de vulnerabilidade social para avaliar o funcionamento familiar de 

idosos, esse estudo não apresentou associação significativa entre as variáveis idade, 

sexo e renda
72

.    

 Quanto às dimensões do APGAR de Família, observou-se no estudo que as 

categorias “companheirismo” e “adaptação” representaram, em idosos com famílias 

disfuncionais, maiores percentuais de respostas revelando insatisfação e satisfação, 

respectivamente. O componente “adaptação” se refere à satisfação do membro da 

família em relação à ajuda ou apoio que recebe dos outros membros quando recursos 
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familiares são necessários. Enquanto que a dimensão “companheirismo” avalia como as 

decisões e problemas são compartilhados pelos membros da família, a satisfação do 

membro com a mutualidade nas comunicações familiares, bem como na resolutividade 

de problemas. 

 Em estudo similar realizado para investigar a funcionalidade familiar de idosos, 

ao analisar cada componente do APGAR de Família, constatou-se que o componente 

“companheirismo” foi o menos mencionado com a resposta “sempre”
72

. A participação 

da família diante de problemas ou situações de crise torna-se relevante à medida que 

seus membros compartilham os problemas, buscando solucioná-los; assim, favorece 

uma maior satisfação com a interação entre os entes familiares, caracterizando uma 

família funcional.  

 Outro estudo mostrou que os elementos do APGAR de Família que mais 

contribuíram para a identificação da disfuncionalidade das famílias foram “afeição”, 

“resolução” e “companheirismo”, enquanto que a “adaptação” foi o que mais contribuiu 

para a identificação de uma funcionalidade positiva
75

.  

  As famílias funcionais são aquelas em que todos os membros, igualmente e com 

entusiasmo, colaboram com o bem-estar coletivo e trabalham por ele. Além disso, 

quando todos os componentes do APGAR de Família demonstram integralidade; a 

família é considerada como saudável e representa uma unidade para sustentação de 

cuidados
14,19

. Em contrapartida, em condições de disfuncionalidade, não existe nas 

famílias um comprometimento com a dinâmica e a manutenção do sistema por parte de 

seus membros, priorizando os interesses particulares em detrimento do grupo, não 

assumindo seus papéis dentro do sistema, e ainda pode resultar na capacidade 

assistencial prejudicada, principalmente para a pessoa idosa que necessita de cuidados 

de seus familiares
1
. 

 Quanto às categorias do APGAR de Família e idosos com sintomas de 

depressão, identificou-se nesse estudo que a dimensão “Resolve” foi majoritária nas 

respostas “algumas vezes” e “nunca”, conjuntamente. Esse componente se refere à 

capacidade resolutiva, dedicação à família, como o tempo é compartilhado entre os 

membros da família e o compromisso que tem sido estabelecido pelos próprios 

membros.  

 Na literatura, achados como a ausência de familiares e a solidão, normalmente 

são mais revelados em idosos vivendo em instituições
77-78

. Porém, nesse estudo obteve-
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se um percentual bastante significativo de participantes insatisfeitos com o tempo que 

passam juntos com seus familiares, principalmente em idosos que apresentaram 

sintomas de depressão. Esse dado pode estar relacionado com o fato de que muitas 

vezes os membros da família passam a maior parte do tempo no trabalho ou cuidando 

dos filhos, e, consequentemente, o idoso sem interação dialógica acaba se sentindo 

sozinho e até desamparado sem a presença da sua família. 

  Considerando como relevante a compreensão das relações familiares dos idosos, 

que representam um dos fatores significativos de equilíbrio e bem-estar dos indivíduos 

inseridos no ambiente familiar
79

, nesse estudo, foi obtida a avaliação dos participantes 

quanto ao seu relacionamento com os membros da família. De acordo com os 

resultados, dentre os idosos que apresentaram famílias disfuncionais, chama a atenção o 

fato de os participantes considerarem uma relação “mais ou menos” com os cunhados, 

genros e sobrinhos; enquanto que os idosos com sintomas de depressão apresentaram 

certa dificuldade de se relacionar bem com irmãos, noras e cunhados.  

 Resultados similares foram encontrados em pesquisa que abordava as relações 

familiares e o convívio social dos idosos. Observou-se que a maioria afirmou estar 

satisfeita com sua família e principalmente com os vínculos estabelecidos entre os filhos 

e netos. Já os amigos, pais, irmãos, sogras, noras e genros foram citados em menor 

escala
56

. 

 À medida que a família avança no tempo, tende a mudar suas relações de afeto, 

de apoio mútuo, de trocas de experiência, conhecimento e seus arranjos familiares. 

Apesar das mudanças ocorridas ao longo dos anos na estrutura das famílias, onde as 

estatísticas apontam para redução na composição das mesmas, encontram-se ainda 

ambientes familiares compostos por vários membros, assim como identificados nesse 

estudo.  

 Dentre os novos arranjos familiares, está a família ampliada caracterizada pelo 

acréscimo de avós, netos, cunhados, tios, sobrinhos, primos, enteados. Tal ampliação da 

família pode ocorrer devido ao retorno de filhos à casa paterna, ou famílias que 

assumem os avós maternos ou paternos em seu convívio familiar. Entre as causas para 

essas circunstâncias, destacam-se a entrada da mulher para o mercado de trabalho, 

divórcios, viuvez, gravidez fora do casamento, desemprego, baixa renda dos pais e dos 

avós, bem como a presença de doenças na família
80

. 
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 Quanto ao idoso residir com familiares, apontam-se duas situações que a pessoa 

idosa pode vivenciar, sendo uma delas associada à possibilidade de o idoso ter uma 

melhor qualidade de vida, diante da obtenção do amparo, do cuidado e da proteção 

necessária como ser humano. Já a outra está relacionada com a probabilidade de que a 

pessoa idosa passe a ser vista como intrusa, tornando-se uma carga para os familiares, 

ou alguém que representa um entrave para o bom funcionamento da dinâmica familiar
81

.  

 Tais situações podem explicar o fato dos idosos se sentirem bem ou não com 

seus familiares, considerando que é na família onde as pessoas se relacionam e trocam 

experiências, proporcionando bem-estar, mas pode ser também um espaço de conflitos.  

 Em estudo desenvolvido acerca das relações familiares com idosos, ao 

considerar essas relações como importantes para os sentimentos de enfrentamento das 

situações cotidianas e do sentimento de solidão que pode surgir na velhice, verificou-se 

que todos os participantes afirmaram que a família é muito importante, sendo que 85% 

disseram que as relações familiares interferem no seu estado de ânimo/humor
56

.  

 Embora os idosos vivenciem momentos estressantes, para ele a família ainda 

representa a principal fonte de ajuda e apoio para seus membros. E quanto mais 

integrado ele estiver no seio familiar, maior será sua satisfação e melhor a sua qualidade 

de vida, pois a família ainda é potencialmente o mais afetivo sistema de apoio ao idoso, 

sendo extremamente importante seu papel na valorização desses indivíduos
80

. 

  Muitos são os sentimentos construídos na convivência entre o idoso e seus 

familiares. Destacam-se o afeto, a ajuda mútua e a compreensão como aspectos 

essenciais que devem existir no relacionamento entre o idoso e a família, tornando o 

convívio agradável, onde os idosos possam viver de forma harmoniosa junto a seus 

entes queridos
82

. 

 No que se refere às dificuldades de relacionamento entre idosos e seus 

familiares, encontra-se na literatura alguns problemas que comprometem tal relação, 

principalmente se o idoso for dependente. Dentre os problemas, destacam-se a 

dificuldade de compreensão dos membros da família de como os idosos pensam e 

sentem; a falta de comunicação entre o idoso e seus familiares; a depressão na velhice; o  

excesso de medicação usada pela pessoa idosa, requerendo maior exigência da família 

para atender às necessidades; a superproteção por parte da família em relação ao idoso, 

podendo aumentar a dependência do mesmo;  presença de processo demencial no idoso, 
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envolvendo problemas de memória e confusão mental; e dificuldades para lidar com a 

morte, tanto por parte do idoso quanto dos outros familiares
3
. 

  Diante do exposto, percebe-se o quanto é complexo entender a relação do idoso 

com sua família, considerando os diversos contextos familiares nos quais os idosos 

podem estar inseridos, as várias situações vivenciadas por eles enquanto membro 

familiar, bem como o que o idoso representa para sua família. No entanto, nesse estudo 

foi possível identificar que os idosos com famílias disfuncionais e/ou sintomas de 

depressão apresentaram mais insatisfação com determinados membros quando 

comparados com os participantes pertencentes às famílias funcionais e sem quadro 

depressivo.    

  Quanto à correlação com disfunção familiar e sintomas de depressão, constatou-

se nesse estudo que a associação estatística (p < 0,05) foi bastante significativa entre o 

APGAR de Família e a escala de depressão. Resultados semelhantes foram 

identificados em pesquisa desenvolvida na Venezuela, com a finalidade de conhecer a 

relação da funcionalidade familiar de idosos com sintomas de depressão
83

. Evidenciou-

se que 61% de idosos depressivos apresentavam famílias disfuncionais.  

 Desse modo, uma família com características funcionais, em termos da escala 

APGAR de Família, torna-se um ambiente social e psicologicamente protetivo de 

distúrbios emocionais, como a depressão. 

 Em estudo realizado para comparar o percentual de idosos com sintomas de 

transtornos depressivos que residiam em instituições de longa permanência e outros 

idosos convivendo com suas famílias. Constatou-se que, apesar dos sujeitos viverem em 

contextos diferentes, os idosos domiciliados, mesmo estando na convivência familiar e 

inseridos na sociedade, estavam se sentindo tão desamparados e tristes quanto os idosos 

institucionalizados
84

. Tal estudo questiona o relacionamento da pessoa idosa com a 

família e com a sociedade, pois ambas muitas vezes possuem concepções e imagens 

negativas da velhice, vendo o idoso como uma pessoa improdutiva e sem valor, 

podendo resultar na exclusão ou não valorização dos idosos que acabam se afastando do 

convívio familiar e se isolando, tornando-se vulnerável ao surgimento da depressão. 

 As pessoas idosas, quando estão bem integradas em suas famílias e no meio 

social a que pertencem, têm maior probabilidade de sobrevivência, além de concentrar 

melhor a capacidade de se recuperar das doenças. Desse modo, enfatiza-se que os 
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idosos devem manter as relações sociais com os familiares, pois favorece o seu bem-

estar psicológico e social
85

. 

 No entanto, nesse estudo foram reveladas durante as entrevistas informações 

importantes para a contribuição de uma melhor compreensão acerca da família ser ou 

não desencadeadora do transtorno depressivo, podendo ser descritos vários fatores 

associados a esse propósito. Dentre os idosos que apresentavam concomitantemente 

disfunção familiar e sintomas de depressão, muitos se queixavam de preocupação por 

serem corresponsáveis pela educação de seus netos, de problemas com familiares 

dependentes químicos, de exaustão ao cuidar de outro idoso na família, da ausência de 

atenção e apoio dos membros da família para com o idoso e da perda de um ente 

querido. Percebeu-se que sempre havia algum aspecto negativo na família que era 

motivo para desânimo, insatisfação com a vida ao ponto de afetar a saúde mental do 

idoso, o que, provavelmente, pode ter contribuído para a apresentação dos sintomas de 

depressão da população do estudo. 

 De fato, boa parte dessas informações reveladas pelos idosos do estudo condiz 

com pesquisas que abordaram temas de situações vivenciadas pela população idosa, 

como o relacionamento das avós e netos na família
86

, idosos como cuidador familiar
80

, 

vivência do luto na velhice
87

, o idoso e familiares usuários de drogas, dentre outros. 

 Ainda nesse estudo, foi possível a constatação da forte associação da 

funcionalidade familiar e sintomas de depressão, evidenciada pelo perfil 

sociodemográfico da população da pesquisa; ou seja, independentemente de 

características tais como sexo, religião e estado civil, os sintomas de depressão estão 

relacionados ou são consequências de famílias conflituosas ou com algum indício de 

disfunção afetivo-social.  

 Apesar da escassez de estudos que avaliam funcionalidade familiar associada 

com sintomas de depressão, é inquestionável a relevância dessas temáticas para a 

compreensão da multiplicidade de fatores que podem envolver a família e de transtorno 

depressivo em idosos. Nessa perspectiva, as pesquisas poderão fornecer subsídios para 

maior eficácia nos processos interventivos com inclusão das famílias, considerando sua 

estrutura, interação, expectativas e necessidades em prol de melhorar a qualidade de 

vida da pessoa idosa e a dinâmica familiar. 

  Existem diversos fatores ligados à qualidade dos relacionamentos e à interação 

entre os membros da família, como fatores da personalidade, relações de gênero, 
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história de vida, grau de parentesco, condições socioeconômicas, aspectos histórico-

culturais e desenvolvimento de transtornos mentais
14

. 

 Diante do exposto, ao se considerar que os idosos estão inseridos em contextos 

familiares divergentes e ao atentar para os diversos fatores associados à interação do 

idoso com a família, torna-se fundamental para o profissional da saúde tentar 

compreender a funcionalidade familiar, identificando obstáculos e potencialidades para 

o desenvolvimento de um funcionamento saudável, devendo esse profissional se dispor 

como elemento de acolhimento e apoio para os idosos e seus familiares. 
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6 CONCLUSÃO 
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 Esse estudo procurou avaliar a funcionalidade familiar de idosos atendidos em 

um centro de referência, verificando através do APGAR de Família associação entre as 

características sociodemográficas e depressão. Dessa forma, os dados 

sociodemográficos predominantes dos idosos identificados nessa pesquisa foram: idade 

de 69 anos em média, sexo feminino, casados, católicos, ensino fundamental 

incompleto, rendimento de um salário mínimo, convivendo com dois membros da 

família. 

 A prevalência nesse estudo de depressão (32,89%) em idosos, bem como dos 

participantes com famílias disfuncionais (37,33%), evidenciaram concordância com os 

achados na literatura, sendo considerados percentuais bastante significativos para os 

idosos que vivem em comunidades. Esses achados chamam atenção para o fato de que, 

mesmo essa parcela da população vivendo com seus familiares e em sociedade, 

possivelmente ela não está integrada e satisfeita.    

 Quanto às dimensões do APGAR de Família, verificou-se para os idosos com 

disfunção familiar que o componente “companheirismo”, que se refere a como as 

decisões e problemas são compartilhados entre os membros, foi avaliado com mais 

insatisfação. E para os idosos com sintomas de depressão, identificou-se a dimensão 

“Resolve”, que diz respeito à capacidade resolutiva e como o tempo é compartilhado 

entre os membros da família, como majoritária nas respostas insatisfatórias. As lacunas 

deixadas por esses componentes do APGAR de Família, mais precisamente do 

componente “companheirismo”, podem representar para esses idosos o desinteresse por 

parte dos membros da família em inserir a pessoa idosa nas discussões, bem como na 

busca de resolutividade de eventuais problemas familiares, fazendo com que o idoso se 

sinta impotente diante do enfrentamento de dificuldades ou até mesmo inibir a busca do 

apoio da família quando ele necessitar. E o componente “Resolve” mostra mais uma vez 

para o idoso a ausência da família não só no compartilhamento dos problemas, mas em 

outros momentos importantes da sua vida. 

 Nesse estudo, foi obtida a avaliação dos participantes quanto ao seu 

relacionamento com os membros da família, verificando que muitos dos participantes 

relataram não terem um bom relacionamento com alguns membros da família, 
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principalmente nos idosos que apresentaram sintomas de depressão e/ou famílias 

disfuncionais. Tais questões versam sobre a forma pela qual os idosos convivem com os 

membros familiares e que nessa convivência podem ser constatados tanto aspectos 

positivos quanto negativos, o que faz refletir sobre diversos fatores que convergem para 

o bom ou ruim relacionamento entre seus familiares.  

 Quanto à correlação com disfunção familiar e sintomas de depressão, principal 

objetivo desse estudo, constatou-se a associação estatisticamente significativa entre o 

APGAR de Família e a escala de depressão; ou seja, através desses instrumentos, foi 

possível comprovar a forte associação entre o funcionamento familiar e a ocorrência de 

sintomas de depressão nos idosos atendidos no centro de referência.  Dessa forma, esse 

resultado foi importante para revelar que, apesar da complexidade em entender as 

diversas situações que os idosos podem vivenciar junto aos seus familiares, o fato de o 

idoso estar inserido em famílias conflituosas e desarmônicas podem levar ao 

adoecimento, assim afetando sua qualidade de vida. 

 Portanto, a pesquisa contribui para reflexão acerca da família e do idoso, bem 

como o que a convivência com seus membros representa para a pessoa idosa e os 

fatores que poderiam desencadear a depressão, levando em conta o ambiente em que 

vivem. A compreensão da relação do idoso com sua família parece ser um caminho 

promissor para melhorar a qualidade de vida, uma vez que informações desta natureza 

mostraram-se, neste estudo, importantes para o planejamento de intervenções 

adequadas. Para que a relação de ajuda existente entre idosos e sua família e os fatores 

que podem afetar e serem afetados por esta relação possam ser entendidos de forma 

mais completa, torna-se necessário a replicação de pesquisas futuras que consolidem o 

conhecimento a esse respeito. Além disso, os achados demonstram a necessidade de 

repensar as ações desenvolvidas pelos profissionais para essa população, incluindo a 

família no contexto de cuidado. 

 Diante de alguns aspectos evidenciados neste estudo, sugere-se possibilidades de 

ações em prol de melhor acolhimento/assistência prestada à pessoa idosa, tais como: 

- Uso da avaliação multidimensional do idoso; 

- Realização de grupos de convivência com intuito de integrar a pessoa idosa como 

forma de atenuar e prevenir a depressão; 
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- Utilização de instrumentos como o APGAR de Família, para avaliar a funcionalidade 

familiar, e a escala de depressão geriátrica, com a finalidade de verificar a presença de 

quadro depressivo; 

- Desenvolvimentos de pesquisas que avaliem as temáticas “funcionalidade familiar” e 

“depressão em idosos” juntamente.   

- Realização de práticas efetivas de educação permanente nas ações de saúde no que se 

refere à pessoa idosa para os profissionais; 

- Para o centro especializado que foi cenário desse estudo, sugere-se melhor adequação 

da estrutura física, mais salas disponíveis com a finalidade de realizar consulta de 

enfermagem de forma que o idoso sinta-se à vontade e confortável, bem como a 

ampliação de espaços socioeducativos, fazendo com que o idoso possa trocar saberes e 

experiências com outros idosos e viver em coletivo; 

- Recomenda-se repensar em uma intervenção para implementação de acolhimento do 

idoso com a inserção da família;  

   

 Por fim, espera-se que a pesquisa e tais propostas possam ser significativas na 

construção de novos estudos sobre a população de idosos e a família, bem como 

associação desta com depressão em idosos, contribuindo para o conhecimento científico 

acerca do assunto e para o planejamento de serviços e intervenções eficientes para essa 

população.  
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APÊNDICE - A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezado (a) Senhor (a), 

 Esta pesquisa intitula-se: FUNCIONALIDADE FAMILIAR E SUA 

RELAÇÃO COM DEPRESSÃO DE IDOSOS ATENDIDOS EM UM SERVIÇO 

ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE e está sendo desenvolvida por Silmery 

da Silva Brito, graduada em Enfermagem pela Universidade Federal da Paraíba – UFPB 

– sob a orientação da Profª Drª Kátia Nêyla de Freitas Macedo Costa. A referida 

pesquisa tem como objetivos: Avaliar o suporte familiar e sua relação com o quadro 

depressivo em idosos atendidos em um centro especializado; descrever as características 

sociodemográficas dos idosos; averiguar a funcionalidade familiar dos idosos; 

identificar quadro depressivo em idosos e verificar associação do APGAR de Família 

dos idosos com dados sociodemográficos.  A sua participação na presente pesquisa é 

voluntária e de fundamental importância, portanto, o (a) senhor (a) não é obrigado (a) a 

fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo pesquisador. 

Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir do 

mesmo, não terá nenhum prejuízo. Informamos que esta pesquisa possui riscos mínimos 

aos participantes da mesma. 

 Solicito sua autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos 

científicos e publicar em revista científica. Por ocasião da publicação dos resultados, seu 

nome será mantido em absoluto sigilo. O pesquisador estará a sua disposição para 

qualquer esclarecimento que considere necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

 Vale ressaltar que durante todas as etapas da presente pesquisa serão cumpridas 

todas as determinações constantes da Resolução 196/96 do CNS – Conselho Nacional 

de Saúde, que disciplina as pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil.  

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido(a) e dou o meu 

consentimento para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente 

que receberei uma cópia desse documento. 

______________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa                                                                       
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________________________________________ 

               Assinatura da Testemunha                                                

     Impressão Datiloscópica                                                                                                                                                                                         

Contato com a Pesquisadora Responsável:                                                    

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para a 

pesquisadora Silmery da Silva Brito (83) 8845-4582. 

Endereço: Rua Iolanda Eloy de Medeiros, nº 101, Bairro Água Fria, João Pessoa – PB. 

Telefone: (83) 8845-4582 

Ou 

Comitê de Ética em Pesquisa do CCS/UFPB – Cidade Universitária / Campus I 

Bloco Arnaldo Tavares, sala 812 – Fone: (83) 3216-7791  

 

                                     Atenciosamente, 

_______________________________________________________ 

                          Assinatura do Pesquisador Responsável 

 

 

João Pessoa, ______, ____________, 20___. 
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APÊNDICE - B  

 INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS  

Número do questionário: _________________  

Data da coleta de dados: ____/____  /_______ 

Horário de início da entrevista: ____________  

Horário de término da entrevista: ____________  

 

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

1 Iniciais: 

2 Sexo: 1- (  ) Masculino 2 - (  ) Feminino 

3 Idade: 

4 Endereço:  

5 Religião/Doutrina: 1- (  ) Católica 2- (  ) Evangélica 3- (  ) Espírita  4 - (  ) Sem 

religião 5- (  ) Outro_______ 

6 Escolaridade: 1- ( ) Analfabeto 2 - (  ) 3- (  ) Sabe ler e escrever  4- (  ) Ensino 

fundamental incompleto  5- ( ) Ensino fundamental completo  6- (  ) Ensino médio 

incompleto  7- (  ) Ensino médio completo 8- (  ) Nível superior incompleto 9- (  ) Nível 

superior completo 

7 Estado civil:  1- (  ) Solteiro 2- (  ) Casado   3- (  ) Separado/Divorciado  4 - (   ) Viúvo 

5- ( ) Outro ______ 

8 Composição familiar:  

9 Renda mensal da família: 

10 Renda mensal do idoso: 

 

 



75 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 



76 
 

 
 
 
 

ANEXO A 
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ANEXO B 
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ANEXO C 

MINI EXAME DO ESTADO MENTAL (MEEM) 

Objetivo: é um teste para avaliação da função cognitiva. 

 

 

 

 

 

1. Orientação temporal(0-

5 pontos) 

Em que dia 

estamos? 

Ano 

Semestre 

Mês 

Dia 

Dia da semana 

1 

1 

1 

1 

1 

2. Orientação espacial(0 - 5 

pontos) 

Onde estamos? Estado 

Cidade 

Bairro 

Rua 

Local 

1 

1 

1 

1 

1 

3. Repita as palavras(0 - 3 

pontos) 

Peça ao idoso para 

repetir as 

palavras depois de 

dizê-las Repita 

todos os objetos até 

que o 

entrevistado o 

aprenda (máximo 5 

repetições) 

Caneca 

Tijolo 

Tapete 

1 

1 

1 

4. Cálculo O(a) Sr(a) faz 

cálculos? 

O(a) Sr(a) faz cálculos? 1 

1 

4a. Cálculo(0 - 5 pontos) Se de R$100,00 

fossem tirados R$ 

7,00 

quanto restaria? E 

se tirarmos mais R$ 

7,00? (total 5 

subtrações) 

93 

86 

79 

72 

65 

1 

1 

1 

1 

1 

4b. Soletre a palavra 

MUNDO de trás 

para frente 

O 

D 

N 

U 

M 

1 

1 

1 

1 

1 

5. Memorização Repita as palavras Caneca 1 

Avaliações dos resultados: Pontuação total = 30 pontos. As notas de corte 

sugeridas são: Analfabetos = 19.1 a 3 anos de escolaridade = 23.4 a 7 anos de 

escolaridade = 24.> 7 anos de escolaridade = 28. 

Providências com os achados/resultados: escores muito baixos associados aos 

outros testes de função cognitiva sugerem encaminhamento para avaliação 

neuropsicológica. 
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que disse há pouco Tijolo 

Tapete 

1 

1 

6. Linguagem (0-3 pontos) Mostre um relógio 

e uma caneta e peça 

ao 

idoso para nomeá-

los 

Relógio 

Caneta 

1 

1 

7. Linguagem (1 ponto) Repita a frase: NEM AQUI, NEM ALI, 

NEM LÁ. 

1 

8. Linguagem (0-2 pontos) Siga uma ordem de 

três estágios: 

Pegue o papel com a mão 

direita 

Dobre-o ao meio 

Ponha-o no chão 

1 

1 

1 

9. Linguagem (1 ponto) Escreva em um 

papel: “feche os 

olhos”. Peça 

ao idoso para que 

leia a ordem e a 

execute 

FECHE OS OLHOS 1 

11. Linguagem (1 ponto) Copie o desenho: 

 

1 
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ANEXO D 

 

ESCALA DE DEPRESSÃO GERIÁTRICA ABREVIADA - GERIATRIC 

DEPRESSION SCALE (GDS) (versão de 15 questões) 

 

 

 

 

 

ESCALA DE DEPRESSÃO GERIÁTRICA ABREVIADA 

QUESTÕES  

 

 

PONTOS 

SIM NÃO 

1 Está satisfeito(a) com sua vida?                                                              0 1 

2 Interrompeu muitas de suas atividades?                                                 1 0 

3 Acha sua vida vazia?                                                                               1 0 

4 Aborrece-se com frequência?                                                                  1 0 

5 Sente-se bem com a vida na maior parte do tempo?                              0 1 

6 Teme que algo ruim lhe aconteça?                                                          1 0 

7 Sente-se alegre a maior parte do tempo?                                               0 1 

8 Sente-se desamparado com frequência?                                                1 0 

9 . Prefere ficar em casa a sair e fazer coisas novas?                                 1 0 

10 Acha que tem mais problemas de memória que outras 

pessoas?      

1 0 

11 Acha que é maravilhoso estar vivo(a)?                                                 0 1 

12 Sente-se inútil?                                                                                     1 0 

13 Sente-se cheio/a de energia?                                                               0 1 

14 Sente-se sem esperança?                                                                    1 0 

15 

 

Acha que os outros tem mais sorte que você?                                     1 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: verificar a presença de quadro depressivo. 

Avaliações dos resultados: Uma pontuação entre 0 e 5 se considera 

normal, 6 a 10 indica depressão leve e 11 a 15 depressão severa. 

Providências com os achados/resultados: escores elevados sugerem 

encaminhamento para avaliação neuropsicológica específica. 



81 
 

 
 
 
 

ANEXO E 

AVALIAÇÃO DA FUNCIONALIDADE FAMILIAR 

 

APGAR DE FAMÍLIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APGAR DE FAMÍLIA 

 

DIMENSÕES AVALIADAS PERGUNTAS A SEREM 

REALIZADAS 

SEMPRE ALGUMAS 

VEZES 

NUNCA 

2 1 0 

A = Adaptation (Adaptação): 

Representa a satisfação do membro 

familiar com a assistência recebida 

quando recursos familiares são 

necessários. É definida como a 

capacidade de utilização de recursos 

intra e extra-familiares, frente a uma 

situação de estresse familiar, para a 

resolução dos problemas que 

provocaram a alteração do equilíbrio da 

referida família. 

Estou satisfeito (a) pois 

posso recorrer à minha 

família em busca de ajuda 

quando alguma coisa está 

me incomodando ou 

preocupando. 

   

P = Partnership (Companheirismo): 

Compreendido como a satisfação do 

membro familiar com a reciprocidade 

Estou satisfeito (a) com a 

maneira pela qual minha 

família e eu conversamos e 

   

Objetivo: possibilita verificar indícios de disfunção familiar permitindo a elaboração 

de um projeto terapêutico.  

Avaliações dos resultados: Os domínios citados são avaliados por meio de cinco 

questões simples às quais são atribuídas valores que, ao final, são somados resultando 

num escore total cuja representação numérica relaciona-se diretamente com uma 

condição de funcionalidade familiar (boa funcionalidade, moderada ou alta 

disfuncionalidade). 

0 a 4 = elevada disfunção familiar 

5 e 6 = moderada disfunção familiar 

7 a 10 = boa funcionalidade familiar 

Altos índices do APGAR demonstram maior capacidade de adaptação da família à 

nova situação e possíveis e prováveis mudança de papéis, enquanto um baixo índice 

pode representar um ambiente estressante, de baixa adaptabilidade à nova situação e 

pode requerer intervenções apropriadas e urgentes.  

Providências com os achados/resultados: para os idosos mais dependentes deverá 

ser elaborado um projeto terapêutico. 
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nas comunicações familiares e na 

solução de problemas. Por definição é a 

capacidade da família em repartir 

decisões, responsabilidades e ações de 

maneira a manter seus membros 

protegidos e “alimentados”. 

compartilhamos os 

problemas. 

G = Growth (desenvolvimento): 

Representa a satisfação do membro 

familiar com a liberdade disponibilizada 

pela família para mudanças de papéis e 

para alcance de maturidade ou 

desenvolvimento emocional. É definido 

como maturidade estrutural e emocional 

da unidade familiar bem como seu 

desenvolvimento obtido através do 

apoio, auxílio e orientações mútuas. 

Estou satisfeito (a) com a 

maneira como minha 

família aceita e apoia meus 

desejos de iniciar ou buscar 

novas atividades e procurar 

novos caminhos ou 

direções. 

   

A = Affection (Afetividade): Indica a 

satisfação do membro familiar com a 

intimidade e as interações emocionais 

em seu 

contexto familiar. Por definição 

representa o cuidado ou a relação afetiva 

que existe entre os membros da família. 

Estou satisfeito (a) com a 

maneira pela qual minha 

família demonstra afeição e 

reage às minhas emoções, 

tais como raiva, mágoa ou 

amor. 

   

R = Resolve (Capacidade resolutiva): 

Representa a satisfação do membro 

familiar com o tempo compartilhado 

entre eles. Em sua definição, associa-se 

à decisão, determinação ou 

resolutividade existente em uma unidade 

familiar. É o compromisso existente 

entre os membros de dedicarem-se uns 

aos outros, com o objetivo de 

fortalecimento mútuo (envolve 

geralmente a questão de tempo 

compartilhado, divisão de bens 

materiais, prosperidade e espaço). 

Embora possa compreender todos estes 

aspectos, o autor considerou mais 

relevante incluir apenas o tempo 

compartilhado entre os membros 

familiares neste domínio. 

Estou satisfeito (a) com a 

maneira pela qual minha 

família e eu 

compartilhamos o 

tempo juntos. 
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 Com a finalidade de auxiliar no diagnóstico de pontos mais vulneráveis no 

interior das famílias o Ministério da Saúde recomenda a utilização desses dois itens: o 

relacionado às pessoas que co-habitam e outro para as pessoas que vivem sós. 

 

QUEM VIVE EM SUA CASA*? 

Faça uma lista por relacionamento/parentesco (por 

exemplo: cônjuge, 

pessoa significativa, filho (a) ou amigo(a). 

Por favor, assinale a coluna (abaixo) que 

melhor descreve COMO ATUALMENTE 

VOCÊ SE DÁ COM CADA MEMBRO 

DE SUA FAMÍLIA constante da lista. 

Relacionamento 

parentesco 

Idade Sexo Bem Mais ou 

menos 

Mal 

Masculino Feminino 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 
Se você mora sozinho (a), por favor relacione abaixo as 

pessoas a quem você procura, mais frequentemente, 

quando precisa de ajuda 

Faça uma lista por relacionamento (por exemplo: 

membro da 

família, amigo(a), colega de trabalho, vizinho(a), etc). 

Por favor, assinale a coluna (abaixo) que 

melhor descreve como atualmente você se 

dá com cada pessoa constante da lista. 

Relacionamento 

parentesco 

Idade Sexo Bem Mais ou 

menos 

Mal 

Masculino Feminino 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



84 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 


