
ENVELHECIMENTO E FUNCIONALIDADE FAMILIAR: PANORAMA 

DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO - ESTUDO SABE 

Suéllen Rosário Navarro; Yeda Aparecida de Oliveira Duarte; Maria Lúcia Lebrão; Daniella 

Pires Nunes.

Introdução 

Em paralelo ao envelhecimento da 

população e suas demandas observam-se 

mudanças nas estruturas familiares, 

principais provedoras, até então, do 

cuidado necessário a seus membros idosos 

mais dependentes. A forma como cada 

família “funciona” será determinantes do 

melhor ou pior cuidado prestado. Conhecer 

essa dinâmica auxiliará no planejamento 

assistencial a ser prestado às pessoas 

mais dependentes. 

Objetivo 

Traçar o perfil de funcionalidade familiar 

entre as pessoas idosas residentes no 

município de São Paulo. 

Casuística e Método 

Este estudo é parte do Estudo SABE – 

Saúde, Bem-estar e Envelhecimento - 

desenvolvido com uma amostra 

probabilística de idosos do Município de 

São Paulo entrevistados em 2000 (n=2143) 

e reentrevistados em 2006 (n=1115 

idosos). Para verificar a funcionalidade 

familiar utilizou-se o “APGAR de família” já 

validado em nosso meio. O instrumento 

compreende os domínios: adaptação, 

companheirismo, desenvolvimento, 

afetividade e capacidade resolutiva. 

Escores de 0 a 8 indicam elevada 

disfunção familiar, de 9 a 12 moderada 

disfunção e de 13 a 20, boa funcionalidade 

familiar. Utilizou-se a estatística descritiva 

para a análise dos dados. 

Resultados 

Do total de idosos avaliados, 9,63% estão 

inseridos em arranjos disfuncionais sendo 

5,35% com elevada disfunção e 4,28% com 

moderada disfunção familiar e 90,37% com 

boa funcionalidade familiar. O domínio que 

apresentou maior proporção de 

insatisfação foi o de adaptação (14,13%), 

seguido por companheirismo (13,11%), 

desenvolvimento (12,75%), capacidade 

resolutiva (12,26%) e afetividade (12,26%). 

A disfunção familiar foi encontrada em 

maior proporção nos idosos do sexo 

masculino (8,84%), nos mais jovens 

(10,69%), nos que moram sozinhos 

(18,15%), nos que referiram maus tratos 

(24,31%), naqueles com dependência em 

três ou mais atividades básicas de vida 

diária (22,74%) e entre os dependentes em 

três ou mais atividades instrumentais de 

vida diária (13,07%). 

Conclusão 

Observa-se uma necessidade urgente de 

adequação das políticas públicas voltadas 

ao atendimento de idosos mais 

dependentes em situação de maior 

vulnerabilidade pois sabe-se que, famílias 

disfuncionais estão mais associadas à 

ocorrência de maus tratos em especial 

envolvendo idosos com mais dependência. 
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