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Palavras-chave: Atividade Motora. Longevidade. Apoio Social.  

 

Objetivo: Analisar as características estruturais da rede de suporte social e a funcionalidade 

familiar do idoso centenário, segundo o nível de atividade física. Método: Para esse estudo foram 

localizados 58 centenários residentes na Mesorregião Grande Florianópolis, SC. A partir dos 

critérios de inclusão que compreendem ter idade comprovada de 100 anos ou mais, não 

apresentar limitações físicas e possuir cognição preservada, fizeram parte da amostra 10 

centenários, sendo seis mulheres e quatro homens. Para contemplar o objetivo proposto foram 

aplicados os instrumentos, Mini Exame do Estado Mental para avaliar o estado cognitivo 

(FOLSTEIN et al., 1973) (Bloco 3 – Saúde Mental), utilizando os pontos de corte propostos por 

Brucki et al. (2003); o APGAR Familiar para analisar a funcionalidade familiar, por meio dos 

domínios adaptação, companheirismo, desenvolvimento, afetividade e capacidade resolutiva 

(SMILKSTEIN, 1978), sendo a condição da funcionalidade familiar obtida pela soma das 

respostas de cada domínio, gerando um escore numérico classificando em: boa funcionalidade 

familiar (7 a 10 pontos), moderada funcionalidade familiar (5 a 6 pontos) e alta disfuncionalidade 

familiar (0 a 4 pontos) (BRASIL, 2006) (Bloco 13 – Percepções e Expectativas); o Mapa Mínimo 

de Relações do Idoso para verificar a configuração da rede de suporte social (Bloco 14 – Suporte 

Social) e o Pedômetro para identificar o nível de atividade física (Bloco 16 – Avaliação 

Cineantropométrica e Física), os quais estão inseridos no Protocolo de Avaliação 

Multidimensional do Idoso Centenário, elaborado para o estudo intitulado “SC100: Estudo 

Multidimensional dos Centenários de Santa Catarina”. Além disso, para caracterizar a amostra 

foram selecionadas as variáveis do Bloco 01 – Identificação (sexo e idade), Bloco 04 

Informações Sociodemográficas (estado civil e escolaridade). Foi realizada análise descritiva dos 

dados por meio de frequência simples, média e desvio padrão. Resultados: Os 10 centenários 

investigados apresentaram média de idade de 101,3 anos (DP=2,71). A maioria é viúvo (n=7) e 

apresenta baixa escolaridade. Em relação ao nível de atividade física dos centenários, observa-se 

ampla variação entre o valor mínimo (71,86 passos/dia) e máximo (8255,57 passos/dia), 

conforme apresentado na Figura 1. Em relação ao arranjo de vida nove centenários moram com a 

família e apenas uma centenária mora sozinha, sendo que o cuidado é predominantemente de 

responsabilidade familiar. Por meio da avaliação da funcionalidade familiar, sob a ótica dos 

centenários, com a aplicação do APGAR familiar, evidenciou-se que a maioria dos idosos 

percebe sua família como unidade de relações de cuidado com boa funcionalidade (n=9), e 
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apenas um centenário, com funcionalidade moderada. Além disso, observou-se que os 

centenários que estão satisfeitos em relação aos domínios companheirismo, adaptação e 

afetividade apresentaram menor nível de atividade física. Por outro lado, verificou-se que os 

centenários que responderam estarem sempre satisfeitos nos domínios desenvolvimento e 

capacidade resolutiva, apresentaram maior número de passos/dia, o que sugere que as pessoas 

que são encorajadas pela família a buscar novas atividades e conseguem compartilhar de maneira 

satisfatória o tempo junto com a ela, caminham mais. Os centenários com maior nível de 

atividade física são os que se envolvem em atividades sociais fora do ambiente domiciliar e, 

destes, a maioria apresentou rede de suporte social estritamente familiar. Os centenários com 

nível de atividade física mais baixo possuem rede de suporte social mista, incluindo família, 

amigos e serviços de saúde relacionados ao cuidado. Conclusão: Centenários possuem 

configurações diferentes em relação à rede de suporte social e a funcionalidade familiar, segundo 

o nível de atividade física.  
 

 

Fig. 1 Média do número de passos/dia de centenários 

 


