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Autopercepção dos idosos sobre satisfação com a vida 
relacionada a interações sociais e lazer 
Self-perception of elderly people about their satisfaction with life related 
to social interactions and recreation 

C.L. S. Santos, C.R. Alves, M.R. Alves, M.A.B. Teles, J.R. Fonseca 
ARTIGO ORIGINAL   |   ORIGINAL ARTICLE 

 
 

RESUMO 
Este estudo objetivou identificar a autopercepção dos idosos sobre satisfação com a vida, atividades de 
lazer e interações sociais. Trata-se de estudo descritivo, abordagem quantitativa realizado com 74 
idosos cadastrados na Estratégia Saúde da Família Vila Anália em Montes Claros/MG através de 
inquérito domiciliar com análise à luz da epidemiologia descritiva. Os resultados revelaram predomínio 
(83.8%) de idosos jovens com media de 70.28 (DP=7.36) desse total, 37 (50%) são do sexo 
masculino. Em relação ao suporte social e familiar ocorreu predomínio (56.8%) de casados/união 
estável e convivência com algum parente consanguíneo (89.2%). Ao avaliar a autoestima a maioria dos 
idosos (n=60; 81%) considera a vida na categoria boa sem distinção entre os sexos; vale destacar, que 
8% (n=6) dos homens e 1,4% (n=1) das mulheres classificaram como regular, porém, apenas as 
mulheres (n=4; 5.4%) consideram ruim. Com relação ao Lazer, a maioria dos idosos (78.4%) realizam 
alguma atividade sem compromisso; apenas 16 (21.6%) mencionaram que não fazem nenhuma 
atividade. Enquanto que 56 (63%) idosos participam de grupos sociais. Este estudo contribui para a 
tomada de decisão dos profissionais fornecendo ferramentas que subsidiam o fazer para atender as 
reais necessidades visando uma assistência integral. 
Palavras-chave: saúde, idosos, satisfação, lazer, interação social 
 
 

ABSTRACT 
This study aimed to identify the perception of older people about the level of satisfaction with life, 
leisure activities and social interactions. It is a descriptive study with quantitative approach carried out 
with 74 elderly ESF Vila Anália in Montes Claros/MG using a questionnaire with analysis in light of 
the descriptive epidemiology. The study was approved by the CEP/Funorte 0334/2009. The results 
revealed a predominance (83.8%) of young old with a mean of 70.28 (SD = 7.36) and of that total, 37 
(50%) are male and 37 (50%) females. In relation to social and family support was the predominance 
(56.8%) married / stable union and coexistence with any blood relative (89.2%), to assess self-esteem 
for most patients (n = 60, 81 %) consider their lives in the good category, without distinction between 
sexes; worth noting that 8% (n = 6) of men and 1.4% (n = 1) of women classified as regular, but only 
women (n = 4, 5.4%), especially the younger consider bad. Regarding the aspect of Leisure, most 
elderly (78.4%) perform any activity without revealing compromise effective participation in leisure 
activities, only 16 (21.6%) mentioned that they make no leisure activity. Most of the patients 56 (63%) 
participating in social groups, especially religious groups groups and developed by Family Health 
Strategy. This study contributes to the decision-making by providing tools that assist professionals do 
to meet the real needs of a full care order. 
Keywords: health, elderly, satisfaction, leisure, social interaction 
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O crescimento da população idosa é um 
fenômeno mundial e, de acordo com a estima-
tiva do IBGE, no Brasil, a população idosa 
crescerá de 2.5% a 4% entre 2000 e 2050. Essa 
nova tendência populacional, com o aumento 
significativo do contingente de idosos e da 
proporção de mais idosos - acima de oitenta 
anos -, implica novas demandas e necessidades 
básicas da vida humana, tais como alimenta-
ção, moradia, saneamento aliado a maior 
preocupação com a temática do bem-estar e da 
qualidade de vida deste segmento populacional 
(Fernandes, Vasconcelos-Raposo, Pereira, Ra-
malho, & Oliveira, 2009; Ministério da Saúde 
do Brasil, 2006). A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e Política Nacional do Idoso 
consideram a pessoa idosa como o indivíduo 
com idade acima de sessenta anos para os 
países em desenvolvimento, o que foi seguido 
nesse estudo (Ministério da Saúde do Brasil, 
2006; Organização Mundial de Saúde - OMS, 
2005). 

Dessa forma, o idoso como integrante da 
sociedade deve gozar de todos direitos huma-
nos fundamentais, sendo dever da família, da 
sociedade e do poder público garantir o cum-
primento e efetivação do direito à vida, à 
saúde, à educação, à cultura, ao lazer, à cida-
dania, convivência familiar e comunitária ga-
rantindo a integração social. O estado de saúde 
é influenciado de forma direta e significativa 
pela alocação de recursos intersetoriais, ou 
seja, o bem-estar está ligado ao acesso à educa-
ção, infraestrutura, renda, lazer, transporte 
constituindo-se direitos humanos (Minas 
Gerais, 2006). 

Entre a garantia desses direitos fundamen-
tais destaca-se o convívio social, cuja garantia é 
imprescindível para um envelhecimento saudá-
vel e com o acesso as atividades culturais e de 
lazer permitindo assim não apenas a sobrevida 
e sim a felicidade, a qualidade de vida e a 
satisfação pessoal (Joia, Ruiz, & Donalisio, 
2007). Redescobrir essa satisfação pessoal e as 
possibilidades de viver a vida com qualidade 
apesar das limitações impostas pela senescên-
cia constitui-se um desafio que pode ser 

enfrentado pela interação social reconhecendo 
as potencialidades e o valor da pessoa idosa 
com o devido suporte social e familiar (Bertelli, 
Bianchi, & Cruz, 2009; Ministério da Saúde do 
Brasil, 2006). 

A valorização pessoal pode ser traduzida 
por meio da satisfação com a vida que reflete o 
bem-estar subjetivo que busca compreender a 
avaliação que os indivíduos fazer de suas rela-
ções e experiências pessoais em relação à quali-
dade de vida incluindo a felicidade, afeto, inter-
ação familiar e social, desempenho profissional 
que influencia diretamente a avaliação do 
estado de saúde na velhice (Joia et al., 2007). 

A saúde da pessoa idosa assume outra pers-
petiva hoje vista que o processo de envelhe-
cimento é muito complexo, pois, caracteriza-se 
como uma alteração progressiva da capacidade 
de manter o equilíbrio homeostático em 
condições de sobre carga funcional fazendo-se 
necessário uma avaliação funcional por meio 
do olhar em cinco dimensões: saúde mental, 
saúde física (independência funcional e 
autonomia), independência financeira, suporte 
familiar e especialmente integração e interação 
social (Minas Gerais, 2006). 

A integração/interação social influencia e é 
influenciada pelas outras dimensões e revela as 
atitudes do individuo em relação a si mesmo e 
aos outros e ao seu estado emocional/ humor 
com intuito de adotar um estilo de vida saudá-
vel em que o idoso seja o agente produtor de 
saúde integrando grupos operativos transfor-
mando-se em multiplicadores das ações de 
produção de saúde (Minas Gerais, 2006). 

Nesse contexto, surge o conceito de enve-
lhecimento ativo com o intuito de otimizar as 
oportunidades de saúde e melhorar a qualidade 
de vida promovendo modos de vida saudáveis 
com o favorecimento de práticas de atividade 
física e lazer, alimentação saudável e também 
enfocando aspetos que determinam o processo 
saúde-doença como violência, habitação com 
vista a ampliar as escolhas saudáveis e 
minimizar as situações de vulnerabilidades, já 
que uma vida ativa promove a melhora da 
saúde psíquica contribuindo para redução de 
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desordens psiquiátricas como depressão que 
desencadeia maior comprometimento físico, 
social e funcional levando a perda da indepen-
dência da capacidade funcional e consequente-
mente da autonomia (Benedetti, Borges, 
Petroski, & Gonçalves, 2008; Bertelli et al., 
2009; Fernandes et al., 2009; Ministério da 
Saúde do Brasil, 2006). 

A capacidade funcional deve ser abordada 
de maneira multidimensional, já que é um 
tema bastante complexo abrangendo aspetos 
como deficiência, incapacidade, desvantagem, 
autonomia e independência levando a ser vista 
na prática como incapacidade definida pela 
presença de dificuldade no desenvolvimento de 
atividades da vida cotidiana; outro aspeto que 
deve ser enfocado são os fatores que levam a 
essa situação de incapacidade que estão 
envolvidos diretamente com a presença de 
doenças e deficiências associado à influência de 
fatores demográficos, socioeconômicos, cul-
turais, psicossociais e também comportamen-
tais que se refere ao estilo de vida como fumar, 
beber, atividade física, estresse psicossocial, ter 
senso de autoeficácia e controle, manter 
relações sociais e de apoio (Ministério da 
Saúde do Brasil, 2006). 

A necessidade de conhecer o idoso cadas-
trado na Estratégia Saúde da Família (ESF) 
Vila Anália com o intuito de subsidiar as ações 
que irão nortear um cuidado diferenciado 
estabeleceu-se com a motivação para esse 
estudo. Para isso, é de significativa importância 
conhecer o indivíduo a ser cuidado e sua 
família, para que a assistência seja contextua-
lizada e esteja de acordo com suas necessi-
dades.  

Assim, esta pesquisa tem como objetivos: i) 
identificar a autoperceção dos idosos atendidos 
pela ESF Vila Anália em relação ao nível de 
satisfação com a própria vida; e, ii) relacionar 
as atividades de lazer com a satisfação com a 
própria vida e interações sociais. 

 
MÉTODO 

A opção metodológica foi de uma pesquisa 
de caráter epidemiológico, transversal (cross-

sectional), exploratório, descritivo e quantita-
tivo (Estrela, 2005; Triviños, 2006) 

 
Amostra 

O cenário do estudo foi uma ESF, localizada 
na região leste da cidade de Montes Claros – 
MG. De acordo com os dados do Sistema de 
Informação em Atenção Básica (SIAB), estão 
cadastradas, na área, 1037 famílias, o que 
corresponde a 4112 pessoas, sendo que 195 
são idosos, ou seja, 4.7% da população 
adscrita. Utilizou-se uma amostra probabilís-
tica aleatória simples, que consistiu na chance 
de que cada pessoa na população estudada 
tivesse a mesma probabilidade de ser incluída 
no estudo.  

Para garantir o rigor científico, os idosos 
foram selecionados por meio de um sorteio 
simples, com a utilização da planilha eletrônica 
do Microsoft Excel para Windows 95, versão 
7.0, gerado por meio da busca realizada com a 
ferramenta identificada como números aleató-
rios, tendo em vista que os nomes dos idosos 
foram previamente numerados de 1 a 195. 

Com a definição dos idosos sorteados foram 
entrevistados 74 gerontes (38%) no período de 
dezembro de 2009 a junho de 2010. Foram 
utilizados como critérios de inclusão: idosos 
com idade igual ou superior a sessenta anos, 
ser de ambos os sexos, estar cadastrados na 
Estratégia Saúde da Família, no período da 
coleta de dados, ter condições de responder ao 
formulário e aceitar sua participação na pesqui-
sa. Os critérios de exclusão foram: estar acama-
do, não ser encontrado em sua residência até a 
terceira tentativa, estar sem condições de 
responder ao formulário. 

Antes do preenchimento do formulário, foi 
realizado o esclarecimento do objetivo princi-
pal da pesquisa, relevância e importância da 
colaboração, a garantia do anonimato, bem 
como a desistência, sem prejuízo para os pes-
quisados, em qualquer momento da realização 
do trabalho; e, posteriormente, solicitada a 
assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido, em duas vias, uma do pesquisador 
e outra do participante. 
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Instrumentos e Procedimentos 
A coleta de dados foi realizada pelo próprio 

pesquisador através de inquérito domiciliar, 
com utilização de instrumento semiestrutu-
rado e multidimensional, que permite avaliar 
essa temática bastante complexa referente à 
pessoa idosa (Veras, 2008). Esse formulário 
continha as dimensões que se pretendia 
conhecer compreendendo as variáveis: caracte-
rísticas socioeconômicas, autoperceção da vida, 
atividades de lazer e interações sociais. Esse 
instrumento foi validado em estudo piloto 
realizado para balizar o instrumento permitin-
do a compreensão das questões. 

Para garantir os princípios éticos de acordo 
com a Resolução 196/1996, do Conselho Na-
cional de Saúde, que preconiza as diretrizes e 
normas de pesquisas envolvendo seres huma-
nos, o estudo foi aprovado pelo Comitê de 
Ética e Pesquisa (CEP) da FUNORTE, com o 
parecer consubstanciado n.º 0334/2009. 

 
Análise Estatística 

Realizada a coleta, os dados foram digitados 
e explorados em um banco de dados do 
programa estatístico SPSS (Satistical Package 
for the Social Sciences) versão 18.0. A análise 
dos dados foi guiada à luz da epidemiologia 
descritiva, com a utilização de frequências 
absolutas e medidas de tendência central e de 
dispersão. Na abordagem de estatística inferen-
cial, utilizou-se o teste qui-quadrado de Pear-
son e estabelecido o intervalo de confiança (IC) 
de 95%; e, para a interpretação dos resultados, 
considerou-se a identificação de associação 
estatisticamente significativa com p < .05, 
entre um determinado fator em estudo. 

 

RESULTADOS 
Foram entrevistados 74 idosos cadastrados 

na ESF, Vila Anália; desse total, 37 (50%) são 
do sexo masculino, demonstrando a ausência 
de diferenças entre os sexos em relação à 
expectativa de vida. O resultado da estatística 
descritiva relativo à idade demonstrou uma 
variação de 60 a 89 anos, com a média de 70.28 
(DP = 7.36); não houve associação estatística 
entre sexo e grupo etário (p = .686). A distri-
buição por faixa etária encontra-se represen-
tada na Tabela 1. 

 
Tabela 1. 
Distribuição dos idosos segundo a faixa etária. Montes 
Claros, 2010 

Faixa etária n % 

60 – 69  37 50 

70 – 79 25 33.8 

> 80 12 16.2 

Total 74 100 

 
Outro aspeto observado diz respeito ao 

suporte social e familiar, em que ocorreu o 
predomínio (56.8%) de casados/união estável 
e que convivem com algum parente 
consanguíneo (89.2%), e apenas 10.8% moram 
sozinhos. 

O nível de satisfação com a vida descrito na 
Tabela 2 demonstra que a maioria dos idosos 
(n=60; 81%) considera a sua vida na categoria 
boa sem distinção entre os sexos; vale destacar, 
que 8% (n=6) dos homens e 1.4% (n= 1) das 
mulheres classificaram como regular, porém, 
apenas as mulheres (n=4; 5.4%) especialmen-
te as idosas com menos de setenta anos consi-
deram como ruim. 

 
Tabela 2. 
Distribuição da perceção do nível de satisfação com a vida segundo a faixa etária e o gênero 

Satisfação 
Masculino  Feminino 

60-69 70-79 +80 Total  60-69 70-79 +80 Total 

Boa 17 10 4 31  13 10 6 29 

Regular 2 4 0 6  0 1 0 1 

Ruim 0 0 0 0  3 0 1 4 

Não Respondeu 0 0 0 0  2 0 1 3 
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Tabela 3. 
Distribuição da perceção do nível de satisfação com a vida e participação em grupos sociais segundo a faixa etária e o gênero 

Satisfação / 
Grupos Sociais 

Masculino  Feminino 

60-69 70-79 +80  60-69 70-79 +80 

Sim Não Sim Não Sim Não  Sim Não Sim Não Sim Não 

Boa 13 4 10 0 2 2  13 0 9 1 5 1 

Regular 2 0 2 2 0 0  0 0 1 0 0 0 

Ruim 0 0 0 0 0 0  3 0 0 0 0 1 

Não Respondeu 0 0 0 0 0 0  2 0 0 0 1 0 

 

 
Com relação ao aspeto de lazer, a maioria 

dos idosos entrevistados (n=58; 78.4%) reali-
zam alguma atividade sem compromisso de 
maneira prazerosa revelando participação 
efetiva em atividades de lazer pelo menos duas 
atividades; apenas 16 (21.6%) mencionaram 
que não fazem nenhuma atividade caracteri-
zada como lazer. A figura 1 ilustra as ativida-
des caracterizadas como lazer. 

 

 
Figura 1. Atividades de Lazer realizadas pelos idosos 

cadastrados na ESF Vila Anália, Montes Claros, 2010 

 

A Tabela 3 ilustra a relação direta entre a 
perceção do nível de satisfação com a vida e a 
participação em grupos sociais. 

A participação em grupos sociais é realizada 
pela maioria dos idosos revelando uma inter-
ação social efetiva sem diferença significativa 
com relação à perceção da vida e especialmente 
faixa etária. A figura 2 representa a participa-
ção nos grupos sociais. 

 
Figura 2. Participação dos idosos em grupos sociais, 

Montes Claros, 2010 
 
A maioria dos idosos (n=63) participa de 

grupos sociais com destaque para os grupos 
religiosos (n=56) e participação em grupos 
desenvolvidos pela Estratégia Saúde da Família 
(n=44). 

 
DISCUSSÃO 

A ausência de diferenças entre os sexos em 
relação à expectativa de vida vai de encontro 
aos dados apresentados pelo Ministério da 
Saúde e a outros estudos, ao afirmarem que 
envelhecer é uma questão de gênero, dessa 
maneira percebe-se que com o envelhecimento 
ocorre uma predominância do sexo feminino, 
fato atribuído à maior preocupação das 
mulheres com saúde e maior adesão às 
atividades preventivas, aliado ao significativo 
número de mortes por acidentes de trânsito, 
violência e outras causas externas em adultos 
jovens do sexo masculino resultando em uma 
menor longevidade masculina, e seu resultado 
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levando a uma feminilização da velhice (Alves, 
Leite, & Machado, 2008; Leite, Battisti, Berlezi, 
& Scheuer, 2008; Meireles, Matsuda, Coimbra, 
& Mathias, 2007; Ministério da Saúde do 
Brasil, 2006; Tavares et al., 2007) 

Pode-se destacar que houve um predomínio 
de idosos jovens, na faixa etária de menos de 
setenta anos. Tais números também são 
apresentados em outros estudos (Alves et al., 
2008; Leite et al., 2008; Meireles et al., 2007; 
Tavares et al., 2007). Vale destacar, que houve 
um número significativo de idosos com idade 
maior e igual a oitenta anos (16.2%) em conso-
nância com as projeções do Ministério da 
Saúde de que ocorreria um aumento ascenden-
te desse grupo, denominado de mais idosos, 
muito idosos ou em idade avançada, que repre-
sentariam um universo de 12.8% da população 
idosa brasileira.  

Dessa maneira, observa-se não apenas um 
envelhecimento da população em geral, mas 
também um aumento da proporção da mais 
idosa, alterando expressivamente a composição 
desse grupo; podemos dizer que os próprios 
idosos estão envelhecendo, gerando uma 
heterogeneidade dentro desse segmento: de 
um lado, indivíduos em pleno vigor físico e 
mental e, do outro, situação de fragilidade com 
maior vulnerabilidade (Minas Gerais, 2006; 
Ministério da Saúde do Brasil, 2006). 

Pode-se afirmar ainda que a longevidade do 
grupo estudado demonstra a necessidade de 
uma gestão do cuidado equitativa, tendo em 
vista que esse grupo apresenta um perfil de 
fragilidade, sendo considerados idosos frágeis 
em virtude da redução progressiva da capaci-
dade funcional. 

A existência do suporte social e familiar 
contribui para o aumento da longevidade e 
diminuição significativa das perdas funcionais 
e mudança do humor. Outro aspeto observado 
foi que 10.8% dos idosos moram sozinhos, o 
que contribui para o risco de solidão e 
depressão, haja vista que a existência de um 
núcleo familiar inspira conforto e segurança, 
fazendo com que os profissionais priorizem a 
atenção ao idoso que apresente a inexistência 

de um suporte familiar em detrimento dos que 
co-habitam com seus entes queridos. 

A autopercepção dos idosos acerca do nível 
de satisfação com a vida reflete a autoestima na 
dimensão cognitiva do bem-estar subjetivo que 
diz respeito uma avaliação global do individuo 
que revela o significado das apreciações acerca 
de si no âmbito da autoimagem e experiências, 
comportamentos e decisões anteriores que 
moldaram o sujeito a construir padrões que 
definem o significado da sua vida (Bertelli et 
al., 2009; Fernandes et al., 2009).  

Os idosos estudados revelaram a satisfação 
com a vida e com resultado, a autoestima de 
forma positiva contrariando resultados consta-
tados em outro estudo que encontrou uma 
média de satisfação de 36.52 aliada à afirmação 
de que a idade avançada caracterizada pelos 
maiores de setenta anos é um dos períodos de 
vida que apresenta declínio significativo nos 
níveis médios da autoestima global (Fernandes 
et al., 2009). 

A satisfação com a vida demonstrada pelos 
idosos entrevistados denota o chamado enve-
lhecimento bem sucedido; acerca desse aspeto, 
Fernandes et al. (2009) concebe esse envelhe-
cimento bem sucedido como envelhecimento 
ativo e qualidade de vida na terceira idade 
reforçando que a dimensão psicológica e o 
bem-estar não diminuem com o envelheci-
mento e principalmente entre os mais idosos. 

O lazer pode ser considerado como um 
conjunto de ações que a pessoa realiza de livre 
vontade seja para repousar, ou divertir-se, ou 
recrear-se ou para desenvolver formação ou 
buscar informação de forma desinteressada, 
realizar participação social voluntária sem 
vínculo profissional, empregatício ou familiar. 
O lazer possibilita a busca da satisfação por 
meio de atividades de natureza recreativa e 
pode envolver o âmbito físico, mental e 
intelectual (Ferraz & Peixoto, 1997). 

As quatro principais atividades de lazer 
desenvolvidas pelos entrevistados foram 
artesanato, relatadas por nove idosos; seguida 
por caminhada, freqüentar a igreja e assistir 
televisão mencionada cada uma delas por oito 
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idosos. Entretanto, atividades relacionadas a 
interação social (visitar entes queridos – 
parentes, amigos, vizinhos) quando agrupadas 
revelou a ação mais realizada por dez idosos; 
essa constatação corrobora com os resultados 
encontrados em outros estudos que revelam 
que tanto o lazer quanto a convivência em 
grupo em especial o familiar é imprescindível 
para a manutenção do equilíbrio biopsicosso-
cial do geronte reduzindo os conflitos e adapta-
ções pessoais, familiares e sociais (Joia et al., 
2007). 

Isto posto, essa interação dos idosos com os 
entes queridos (parentes, vizinhos e amigos) é 
conceituado interação com sistema de apoio 
em que o idoso pode contar para resolução de 
problemas e também leva em consideração o 
convívio social e familiar que envolve o 
relacionamento interpessoal e o hábito de fazer 
e receber visitas, que revela-se como parâmetro 
de avaliação da convivência social efetiva (Joia 
et al., 2007; Veras, 2008). 

Outro aspeto observado são atividades 
consideradas como ocupação (jardinagem, cui-
dar de cachorro, costura), entretanto mencio-
nadas pelos idosos como recreativa e de lazer; 
essa constatação foi estudada por Ferraz e 
Peixoto (1997) que afirmam que ações aceitas 
como trabalho podem ser classificadas como 
lazer desde que sejam realizadas de forma 
voluntária com o intuito de diversão e entrete-
nimento. As interações sociais de forma estável 
e positiva é um condicionante de qualidade de 
vida e com resultado a satisfação aliada ao fato 
que uma vida independente e com autonomia 
está diretamente ligada a manutenção da 
inserção social por meio da assiduidade em 
grupos sociais na qual o geronte define o curso 
de sua vida (Ferraz & Peixoto, 1997). 

O convívio social através de relacionamento 
interpessoal construtivo e realizado em 
ambiente adequado contribui para prevenção 
de déficit cognitivo e mental; dessa forma, é 
imprescindível que seja estimulado a efetivação 
de grupos sociais que facilitem a aproximação e 
a socialização continua evitando o isolamento 
social (Ferraz & Peixoto, 1997). As atividades 

em grupo são realizadas a partir de interesses 
em comum por parte dos participantes; sendo 
a oportunidade de interagir e dialogar acerca da 
realidade cotidiana permitindo o descobrimen-
to de potencialidades e estimulando o trabalho 
das vulnerabilidades contribuindo para a 
elevação da autoestima (Ministério da Saúde 
do Brasil, 2006). 

A maioria dos idosos (n=63) participa de 
grupos sociais com destaque para os grupos 
religiosos (n=56) haja vista que um número 
significativo de idosos está satisfeito com a 
vida classificando como boa; esse fato foi 
encontrado em estudo realizado por Ferraz e 
Peixoto (1997) que constataram que uma forte 
crença religiosa associa-se a sentimentos de 
maior satisfação geral, bem-estar e estabilidade 
determinando uma longevidade com presença 
de mais idosos. Outro aspeto que merece 
destaque é a participação em grupos desenvol-
vidos pela Estratégia Saúde da Família (n=44) 
confirmando que o trabalho em grupo fortalece 
e amplia o vínculo entre a equipe e o usuário 
sendo o espaço complementar das atividades 
realizadas pelos profissionais aliado ao fato que 
nessas atividades o cidadão idoso encontra a 
oportunidade de relacionar com pessoas da 
mesma faixa etária, com situação de saúde 
física e mental semelhante além de buscar 
soluções para problemas comuns vividos em 
comunidade. 

 
CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos elucidam que o 
predomínio de idosos jovens é igual para 
ambos os sexos e que o suporte familiar 
contribui de forma positiva para a diminuição 
de agravos e preservação da qualidade de vida 
justificando assim o nível de satisfação com a 
vida na categoria boa não ocorrendo distinção 
entre os sexos. A satisfação com a vida é tradu-
zida pela realização de pelo menos duas ativi-
dades prazerosas relacionada ao lazer. Nesse 
aspeto vale ressaltar que a interação social 
vinculada ao convívio social e familiar referida 
como visitas a entes queridos revela um 
parâmetro de avaliação da convivência social 
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efetiva endossando o grau de satisfação com a 
vida. A participação em grupos sociais é reali-
zada pela maioria dos idosos revelando uma 
interação social efetiva sem diferença significa-
tiva com relação à perceção da vida e especial-
mente faixa etária com destaque para a fre-
quência nos grupos religiosos e em grupos da 
estratégia saúde da família. Este estudo revelou 
que os idosos estão satisfeitos com a vida 
classificando como boa, o que contribuiu para 
interações sociais em atividades de lazer e 
participação em grupos sociais com vista a 
garantia da qualidade de vida com autonomia, 
independência e capacidade funcional. 

Portanto, os resultados encontrados nesse 
estudo contribuem para a tomada de decisão 
dos profissionais de saúde, fornecendo ferra-
mentas que subsidiam a elaboração de planos 
de cuidado para atender as reais necessidades 
desses indivíduos e proporcionar uma assistên-
cia integral, equânime e especialmente univer-
sal, preparando a equipe de saúde da família 
para atender esse cliente em sua totalidade. 
Este estudo apresentou como limitações estar 
restrita apenas a realidade da população pes-
quisada não podendo ser generalizada para 
outros contextos da equipes de saúde da 
família. 
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