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INTRODUÇÃO:

A pandemia de COVID-19 afetou drasticamente a saúde mental e o bem-estar dos indivíduos.

Nesse período, a população idosa apresentava múltiplas vulnerabilidades como física, emocional e

comportamento, informacional que a predispõe a sentimentos de solidão (SOCCOL; SILVEIRA, 2020).

Tais sentimentos foram intensificados com a implementação da restrição do contato social a fim de

conter a propagação do vírus (BRASIL, 2020).

A convivência social é um dos fatores que contribuem para a socialização e relação do idosos

com sua família, amigos e comunidade. Compreende-se como arranjo familiar as configurações de

habitação com quem o idoso reside e convive na mesma residência, sejam eles consanguíneos ou não

(AGUIAR; MENEZES; CAMARGO, 2018). A literatura aponta diversas classificações de arranjo familiar

como domicílios unipessoais (moram só), intrageracionais ou intergeracionais ou multigeracionais,

entre outros (ELIAS et al., 2018; DUARTE; LEBRÃO; LIMA, 2005), tendo maior prevalência de idosos

que residem com o cônjuge e/ou com os filhos (32,1%), enquanto apenas 13,1% moram sozinhos

(ELIAS et al., 2018).

É sabido que determinadas configurações do arranjo familiar podem influenciar o estado de

saúde do o idoso solitário como fonte de rede e apoio social, podendo diminuir o sentimento de solidão

e melhorar a qualidade de vida (CARMONA; COUTO; SCORSOLINI-COMIN, 2014). Assim torna-se

necessária a compreensão da composição familiar pelos profissionais da saúde, em especial os da

enfermagem, a fim de subsidiar sua prática assistencial por meio do reconhecimento precoce dos

sintomas de solidão bem como na orientação e suporte à família da composição familiar.

O objetivo deste trabalho foi explorar o perfil da composição familiar e o relato de sentimentos

de solidão durante a pandemia de Covid-19.

METODOLOGIA:
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Estudo transversal e descritivo, realizado com participantes de uma Universidade Aberta para

Pessoas Idosas (UAPI) de uma universidade pública em Campinas, SP.

A amostra foi constituída por 72 participantes, cujos critérios de inclusão foram: idade de 60

anos ou superior. Excluíram-se os idosos que não foram contatados por via telefônica após três

tentativas, em dias e horários distintos. A coleta de dados foi realizada entre novembro de 2020 a maio

de 2021, por meio de ligações telefônicas com aplicação de um formulário que possuía questões

demográficas, sociais e de saúde da pessoa idosa.

Os sentimentos de solidão foram obtidos pela Escala de Solidão da UCLA (University of

California at Los Angeles), validada no contexto brasileiro por Barroso et al. (2016). Essa escala avalia

sentimentos de solidão a partir de 20 questões, com pontuação mínima de 20 e máxima de 80 pontos,

ou seja, o idoso com pontuações maiores experimenta maiores níveis de solidão.

A composição familiar foi classificada nos seguintes grupos: a) idoso mora sozinho; b) mora

somente com cônjuge; c) cônjuge, filhos e/ou netos, filhos e/ou netos, somente filhos; d) somente

netos ou irmãos ou não familiar (DUARTE; LEBRÃO; LIMA, 2005).

Os dados foram analisados no Programa Stata 17.0 e descritos por meio de valores de médias

e desvio padrão, frequência absoluta e relativa. Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em

Pesquisa da Universidade Estadual de Campinas, cujo número do parecer é 4.152.788 e do CAAE:

33174620.9.0000.5404.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Dos 72 idosos participantes, houve predominância do sexo feminino (81,94%), com idade entre

60 e 69 anos de idade (66,67%) e de casados (50%), tinha escolaridade acima de 12 anos de estudo

(80,88%) e com renda entre quatro e 10 salários-mínimos (45,59%), autoavaliaram sua saúde como

boa (54,93%). Apenas uma pessoa (1,43%) havia recebido o diagnóstico de COVID-19 no momento

da pesquisa.

A predominância de mulheres segue a projeção demográfica do país, que demonstra a

feminização da população idosa (CECCON et al., 2021; AGUIAR 2018). A participação de programas

sociais também é majoritariamente feminina devido às mulheres demonstrarem uma maior

disponibilidade para projetos de autocuidado e saúde, além de existirem preconceitos vindos dos

homens sobre integrar grupos de idosos (GLIDDEN et al., 2019).

Uma particularidade desta amostra, foi o maior nível de escolaridade e de renda que difere de

outros estudos realizados em UAPI e populacionais (IBGE, 2014; BATISTONI et al., 2015). Tal fato

pode ser explicado pela intencionalidade deste programa que, inicialmente, era voltado para o preparo

para a aposentadoria dos profissionais que trabalhavam na universidade.

A presença de condições socioeconômicas mais elevadas pode refletir em maior acesso à

assistência médica e às informações (FRANCISCO et al., 2021). Fator esse que pode colaborar com

os resultados de boa autoavaliação de saúde e baixa prevalência de Covid-19 entre os participantes.
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Em relação à composição familiar, 37,5% moram sozinhos, 33,3% moram com o cônjuge,

25,0% moram com cônjuge, filhos e/ou netos ou somente com filhos, 4,2% moram somente com netos

ou irmãos ou não familiares como exposto na Figura 1.

Figura 1. Distribuição dos idosos segundo a composição familiar. Programa Universidade Aberta para

Pessoas Idosas, Campinas, SP, 2020-2021. (n=72)

Estudos apontam que a caracterização da composição familiar do idoso, em sua maioria, é de

arranjos multipessoais (ELIAS et al., 2018; MELO et al., 2016; DUARTE; LEBRÃO; LIMA, 2005). A

decisão quanto ao tipo de arranjo domiciliar formado pelo idoso é uma decisão não só dele e de sua

família, mas também do reflexo de fatores como: evitar a solidão da pessoa idosa; dificuldades

financeiras de familiares; necessidades de cuidar da pessoa idosa; e avós como provedoras de

cuidados aos netos (AGUIAR; MENEZES; CAMARGO, 2018).

Na Tabela 1, observou-se que os participantes da pesquisa apresentaram escores médios de

34,18 pontos de sentimentos de solidão, valor que se aproxima ao encontrado no estudo com idosos

japoneses (YAMADA et al., 2021).

Tabela 1. Escores médios e medianos, valores mínimos e máximo dos escores dos sentimentos de

solidão em idosos. Programa Universidade Aberta para Pessoas Idosas, Campinas, SP, 2020-2021.

(n=72)

Aproximadamente 17% dos idosos se identificaram como solitários com base na escala de

solidão da UCLA escala, pontuando 44 ou mais. Estudo americano com uma amostra nacional
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(n=3.012) estimou que 25% dos entrevistados norte-americanos com mais de 70 anos eram solitários

(ANDERSON; COLETTE, 2018).

Diversos estudos apontam diversas intervenções melhoram a percepção desse sentimento,

principalmente no âmbito de relações sociais, como a promoção de habilidades sociais por meio de

recreações coletivas, aumento do apoio social e oportunidades de interação, além de terapias

cognitivo-comportamentais e ressignificação psicológica (CACIOPPO et al., 2015; ANDERSON;

COLETTE, 2018).

Moura (2021) menciona que a percepção de solidão entre os idosos não mostrou diferença

nos períodos pré-epidêmicos e durante a pandemia, fato tal que pode ser justificado pela maior

resiliência dessa população para lidar com as adversidades. Resiliência essa que pode ser advinda de

fatores internos como a personalidade e saúde, e também de fatores internos como status social e

nível socioeconômico. A resiliência tem extrema importância para lidar com crises, como por exemplo

a pandemia, e a sabedoria tem se mostrado como fator de potencialidade para a resiliência, sabedoria

essa advinda de experiências de vida.

CONCLUSÕES:
Os dados deste estudo revelaram que os idosos vivem em arranjos familiares multigeracionais

e uma parcela destes mencionaram solitários. Com isso, se faz necessário ampliar os estudos com

relação aos efeitos da família na vivência dos idosos, ampliando as amostras, para que os

profissionais de saúde possam atuar de forma mais efetiva na prevenção e cuidado dos sentimentos

de solidão dessa população.
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