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RESUMO

Nas últimas décadas, o mundo tem experimentado um aumento da expectativa de vida, inclusive em países onde tinha ocorrido declínio entre os 
anos de 1990 e 2000, como alguns da África. O certo é que o mundo está com uma população de idosos cada vez maior, e há uma necessidade de 
que aquele que envelhece passe pelo processo de forma saudável. A perda da autonomia física e social associada a outros tipos de perdas, como 
a financeira e de familiares e amigos, acarretam muito sofrimento ao idoso, o que pode levar a problemas psicológicos sérios e, muitas vezes, 
irreversíveis. O objetivo do presente estudo foi conhecer as relações familiares e pessoais, saber da satisfação com essa fase da vida e perceber 
como o idoso se sente em relação à sua disposição, independência e autonomia. Trata-se de um estudo observacional, transversal. Participaram 
180 indivíduos do sexo feminino e 120 do masculino, todos com idades iguais ou acima de 60 anos, distribuídos em 3 grupos etários: G1 entre 60 
e 69 anos; G 2, de 70 a 79 anos e G 3, entre 80 e 89 anos. Foi aplicada uma Escala Visual Analógica com cinco perguntas: P1- Quão satisfeito você 
está com essa fase de sua vida?; P2- Como estão suas relações familiares?; P3- Como estão suas relações de amizades?; P4- Quão você se sente 
disposto(a) diariamente? e P5- Como está sua independência e autonomia? Os valores variaram de 0 a 10, sendo 0 a pior avaliação e 10 a melhor 
avaliação. As respostas de cada pergunta foram comparadas entre os grupos etários e entre os gêneros e para análise estatística foi utilizado o 
teste de Kruskal-Wallis. Foi considerada significância estatística p≤0,05. Para cada resposta, a média de pontos obtida pelo grupo masculino e 
feminino não se assemelharam. A pergunta 2, que versa sobre as relações familiares, foi a que obteve pontuação mais alta nos dois grupos. Já a 
pergunta 4, relacionada à disposição diária, foi a que obteve menor pontuação, também nos dois grupos. As relações familiares obtiveram a 
maior pontuação tanto entre os diferentes gêneros quanto entre os diferentes grupos etários. Entre os grupos feminino e masculino não foi 
observada significância estatística. Contudo, verificou-se significância estatística (p≤0,05) para as perguntas 4 e 5, entre os grupos 1 e 3. Pode-se 
concluir que disposição, independência e autonomia são afetadas à medida que o processo do envelhecimento progride. As relações familiares 
obtiveram a maior pontuação tanto entre os gêneros quanto entre os diferentes grupos etários.
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