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RESUMO

O presente artigo pretende destacar a importância do suporte social e das redes sociais
na população idosa, reflectindo sobre as características das redes sociais (formais e
informais) que têm ao seu dispor e analisar de que forma as mesmas se podem articular,
com vista a constituírem-se como fontes de apoio efectivas para esta população.

Pretende-se igualmente reflectir sobre uma possível complementaridade das redes de
suporte informal e formal junto da população idosa, a qual, à medida que envelhece vai
necessitando cada vez mais de cuidados diferenciados e integrados.

Pode inferir-se do presente estudo, que o papel pró-activo que o indivíduo desempenha
no seio do seu processo de envelhecimento, dentro da dinâmica do conjunto de
condições pessoais e sociais em que se inscreve, potencia a oportunidade e
adequabilidade da vivência de um envelhecimento bem sucedido, onde o suporte social
e as redes sociais desempenham sem dúvida, um papel fulcral.

Palavras-chave: Envelhecimento, Suporte Social, Rede Social.
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ABSTRACT

This article seeks to highlight the importance of social support and social network in the
elderly, reflecting upon the formal and informal social networks characteristics at their
disposal and consider how it can be articulated in order to be effective sources of
support to this population.

The article also intends to reflect upon a possible complementary of informal and
formal support networks among the elderly population, which will need increasingly
differentiated and integrated care as they grow older .

It can be inferred from this study that the proactive role that the individual plays in his
own aging process, within the dynamic range of personal and social conditions in which
it is included, increases the opportunity and suitability of a successful aging experience,
where social support and social networks undoubtedly play a key role.

Key-words: Aging, Social Support, Social Network.
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1. INTRODU˙ˆO

O envelhecimento humano Ø um processo contnuo, caracterizado pela deterioraªo gradual e
irreversvel da estrutura e funcionamento dos siste mas, rgªos e tecidos, inerente a qualquer
ser vivo.

Este fenmeno do envelhecimento, para alØm de biol gico Ø igualmente um fenmeno social.
Trata-se de um processo individual, variÆvel de indivduo para indivduo, onde as
caractersticas pessoais influenciam a natureza e o s tipos de relaıes sociais que esta
populaªo estabelece em sociedade, as quais sªo sus ceptveis de interferir significativamente
no seu bem-estar e na sua saœde global.

O suporte social que as redes de apoio proporcionam Ø dinmico, interactivo, envolvendo
benefcios mœtuos, quer para o prestador de suporte, quer para o receptor do mesmo, diminui
o isolamento e proporciona diferentes graus de envolvimento social, conferindo assim um
sentido vida do indivduo.

Apesar da constataªo de que na velhice as redes so ciais tendem a estabilizar ou atØ mesmo a
diminuir, o relacionamento interpessoal Ø sempre imprescindvel em qualquer idade da vida,
permitindo assim aos idosos, vivenciar a ultima etapa da vida de uma forma relativamente
harmoniosa e bem sucedida.

O presente artigo assenta no modelo de suporte social, o qual defende a importncia das
relaıes interpessoais, a integraªo familiar e com

unitÆria desta populaªo como condiªo

fundamental para alcanar um envelhecimento activo,

procurando reflectir sobre as

caractersticas das redes sociais (formais e inform ais) e analisar de que forma as mesmas se
podem articular, com vista a poderem-se constituir como fontes efectivas de suporte para esta
populaªo.
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Pretende-se tambØm adoptar uma nova visªo que contrarie os tradicionais esteretipos acerca
da populaªo idosa, os quais se encontram imbudos

por um conjunto de crenas, na sua

generalidade negativas e adoptar um novo discurso sobre a velhice, alicerado no conceito de
envelhecimento activo, constituindo-se o suporte

social e as redes sociais como os

principais sustentÆculos deste debate.

A pergunta de partida para este debate consiste numa reflexªo sobre o suporte social que esta
populaªo efectivamente usufrui, explorando as cara ctersticas das redes de suporte que tŒm
ao seu dispor.

O objectivo geral passarÆ assim por ter uma visªo mais ampla do suporte social que esta
populaªo verdadeiramente obtØm, quer de profission ais que com eles trabalham (apoio
formal), quer da famlia e amigos (apoio informal), quer ainda da sociedade civil em geral.

Esperamos no final do presente estudo poder ter dado um contributo para a definiªo de novos
modelos de intervenªo, repensando-os e contribuind o assim para uma reflexªo em torno dos
seus modelos clÆssicos e para a dinamizaªo de form as alternativas de actuaªo, que tendam
progressivamente a encarar a pessoa idosa como parte integrante de um sistema
ecolgico/sistØmico e nªo como exterior ao mesmo, c omo infelizmente tantas vezes sucede.

2. FUNDAMENTA˙ˆO TERICA

2.1. A importncia do Suporte Social na Populaªo I

dosa - Estudos de Investigaªo

Inœmeros trabalhos de investigaªo sobre a populaª o idosa tŒm vindo a demonstrar que
existe uma relaªo estreita entre Suporte Social, a prevenªo de doenas fsicas/psquicas, e a
manutenªo do bem-estar geral do indivduo.
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A grande generalidade dos estudos parte essencialmente de um modelo terico sustentada por
duas posiıes opostas: a hiptese do efeito directo , que defende que o Suporte Social Ø capaz
de melhorar o estado de saœde e bem estar, independentemente do nvel de stress, e a hiptese
do efeito amortecedor, que atribui ao Suporte Social a capacidade de exercer os seus efeitos
na presena do stress, conferindo uma protecªo con

tra os efeitos negativos deste (Tijhuis et

al.,1995). Vejamos sinteticamente alguns desses estudos:

Correlacionado suporte social, stress e perturbaıe s psicolgicas , reportamo-nos aos
seguintes trabalhos: Cutrona et al. (1986), avaliaram por um perodo de seis meses, os eventos
de vida negativos e as percepıes de suporte social em 50 idosos com idades entre os 60 e os
88 anos; Roberts et al. (1994), avaliaram os efeitos atenuantes dos recursos sociais, fsicos e
psicolgicos sobre o stress e a saœde mental numa p opulaªo muito idosa (124 mulheres e 31
homens, com uma idade mØdia de 89 anos); Ren et al.(1999), avaliaram numa populaªo de
2425 indivduos veteranos da guerra do Vietname, a correlaªo entre as variÆveis suporte
social e saœde (fsica e mental); Krause et al. (1989), avaliaram o impacto do suporte social e
a satisfaªo com o mesmo, numa populaªo de idosos

com sintomas depressivos; Overholser

et al. (1990), avaliaram numa populaªo de idosos c om sintomatologia depressiva, a relaªo
entre stress e suporte social recebido; Rogers et al. (1996), avaliaram num estudo com a
duraªo de sete anos, 15.938 indivduos com idades

superiores a 55 anos, com vista a

investigar como as suas famlias enquanto prestador as de suporte social (emocional e
instrumental) para com os seus membros mais idosos, se reorganiza, quando a incapacidade
(provocada pela velhice) se vai instalando nesta populaªo.

Evidencia-se assim, de forma consensual em todos estes estudos, que, quanto maior o stress,
maior serÆ a sintomatologia e que a um baixo nvel de suporte social correspondem baixos
ndices de saœde fsica e mental.

Outros estudos, correlacionando diversas variÆveis,tais como, suporte social, perturbaıes
mentais e distœrbios emocionais, designadamente, ideaªo suicida, isolamento, soli dªo e
depressªo, tambØm sªo consensuais quanto aos resultados que apresentam. Vejamos
sinteticamente alguns desses estudos:
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Mullins et al. (1990), examinaram o impacto das relaıes sociais sobre a depressªo e a solidªo
em 208 idosos residentes em apartamentos para idosos; Oxman et al. (1992), num estudo
longitudinal, analisaram o efeito das redes sociais de apoio sobre os sintomas depressivos em
1962 idosos residentes na comunidade com mais de 65 anos; Kogan et al. (1995), analisaram
a relaªo entre depressªo, assertividade e suporte

social numa amostra de 69 idosos, com

idades entre os 60 e os 88 anos (mØdia de idades de 72,54 anos); Mireault et al. (1996),
investigaram a relaªo entre ideaªo suicida em ido

sos, correlacionando variÆveis pessoais,

stress e suporte social em 104 idosos (53 homens e 51 mulheres); Kim (1999), examinou o
efeito do suporte social emocional e tangvel nas r elaıes Øtnicas e na solidªo em 174 idosos
coreanos emigrantes, com idades entre os 60 e os 87 anos; Holick et al. (1999), estudaram
uma amostra de 225 idosos, com vista a evidenciar o papel que o suporte social prestado pelo
cnjuge/ parceiro(a) desempenha na manutenªo da sa

œde (fsica e mental) e no bem-estar

geral dos indivduos, portadores ou nªo de lesªo me dular ou deficiŒncia; Golden et al. (2009),
examinaram numa amostra 299 idosos, com mais de 65 anos, a relaªo entre rede social,
solidªo, ansiedade e depressªo; Merz et al. (2009), examinaram num estudo longitudinal, uma
populaªo de 1118 idosos, com vista a determinar a

importncia do suporte emocional

prestado pelas redes de apoio informal do idoso (famlia) e a qualidade dessas interacıes;
Cheng et al. (2009), examinaram numa amostra de 1005 idosos chineses, o bem-estar
subjectivo e o suporte social proporcionado pelas diversas redes de apoio social a esta
populaªo; Segrin et al. (2010), num estudo com 265 adultos de idades entre os 19 e os 85
anos, examinaram a correlaªo entre suporte social, solidªo, stress e saœde; Muramatsu et al.
(2010), num estudo longitudinal de mais de 10 anos, investigaram a forma como o stress
agudo e crnico associado com o declnio funcional

dos idosos (de cerca de 70 anos) e seus

cnjuges Ø moderado atravØs das suas redes de apoio informal e formal; Swindle et al. (2010),
investigaram longitudinalmente (com recurso a uma pesquisa telefnica de mbito nacional
no CanadÆ), uma populaªo de idosos com mais de 65 anos, com vista a perceber o impacto
que o suporte social exerce na saœde e bem-estar desta populaªo e de que forma o mesmo
atenua os sentimentos de isolamento e de solidªo; f inalmente, Deng et al. (2010),
investigaram a associaªo entre o suporte social e o bem-estar subjectivo em indivduos muito
idosos residentes na China (1401 indivduos com mai s de 90 anos).
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Evidencia-se assim em todos estes estudos, que o suporte social influi directamente sobre a
saœde mental, melhorando significativamente os efeitos do stress, desordens emotivas e
perturbaıes psicolgicas, dando-se particular enfo

que na generalidade dos estudos que

analisam o papel desempenhado pelas redes sociais de apoio, importncia que as redes
informais desempenham na promoªo do bem-estar dos idosos.

Ao nvel da relaªo entre suporte social e doena f
doenas crnicas, como: neoplastia, patologia card

sica , abrangendo designadamente,

aca, acidente vascular cerebral e HIV,

existe igualmente consenso nos efeitos benØficos que o suporte social e as redes sociais de
apoio desempenham junto da populaªo adulta e idosa . Reportamo-nos sinteticamente aos
seguintes estudos:

Ell et al. (1992), correlacionaram o suporte social com a doena fsica numa populaªo de 369
indivduos com neoplastia, com vista a demonstrarem os efeitos benØficos do suporte social
face a esta doena; Kriegsman et al. (1997), analis aram uma amostra de 2830 idosos
residentes na comunidade com doenas crnicas, com

vista a avaliarem o efeito amortecedor

do suporte social prestado pelas famlias, na dimin uiªo dos sintomas das doenas crnicas
destes indivduos; Penninx et al. (1999), num estud o com uma amostra de 2788 idosos,
analisaram a rede de suporte social e a sua relaªo

com a solidªo em idosos com doenas

crnicas; Mavandadi et al. (2009), estudaram uma am ostra de 109 adultos e idosos com
idades variÆveis (menos de 54 anos e mais de 54 anos) com diagnstico de infecªo por HIV,
correlacionando as variÆveis, idade, dimensıes (objectivas e subjectivas) do suporte social e
bem-estar psicolgico, concluindo que a qualidade d as trocas de suporte social Ø determinante
para enfrentar de forma positiva a doena.

Evidencia-se assim na generalidade dos estudos, os efeitos benØficos do suporte social e das
redes sociais de apoio, concluindo os diversos autores que existe uma relaªo directa entre
suporte social e a atenuaªo/ amortecimento dos efe itos da doena crnica nos idosos.

Ao nvel da relaªo entre o suporte social e mortal idade, os estudos que abordamos tambØm
sªo consensuais quanto aos resultados que apresenta m. Reportamo-nos sinteticamente aos
seguintes trabalhos:
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House et al. (1988), correlacionaram o suporte social e a saœde, concluindo que o isolamento
social Ø um factor de risco acrescido de mortalidade; Hanson et al. (1989), estudaram uma
populaªo de 621 idosos com vista a perceber se exi stia uma associaªo das causas da
mortalidade com os diferentes aspectos da rede social, suporte social e participaªo social,
concluindo que o risco de mortalidade Ø mais elevado quando existe uma baixa
disponibilidade de suporte emocional e uma baixa participaªo social; Olsen et al. (1991),
estudaram uma amostra de 1752 idosos, com idades entre os 70 e os 100 anos e
correlacionando a frequŒncia de contactos sociais de
( amigos e parentes) e a participaªo
social, concluram que a interacªo social retarda

a mortalidade de uma forma geral, sendo

estes factos ainda correlacionados com uma maior longevidade dos indivduos; Sugisawa et
al. (1994), estudaram uma populaªo de 2200 idosos japoneses por um perodo de trŒs anos,
com vista a analisar a influŒncia directa e indirecta que as redes sociais e o suporte social
exercem sobre a mortalidade, concluindo os autores que a participaªo social atenua
substancialmente o risco de mortalidade; Korten et al. (1999), estudaram uma amostra de 897
idosos, com idade superior a 70 anos, analisando se a saœde, os factores cognitivos e os
factores psicossociais podem influenciar de alguma forma a mortalidade dos indivduos,
concluindo os autores que uma saœde fsica precÆriae um funcionamento cognitivo deficiente,
sªo factores substanciais de risco; Brown (2003), n um estudo efectuado sobre a mortalidade,
analisou as trocas de suporte social entre casais de idosos, concluindo que as interacıes
sociais positivas ajudam a reduzir a mortalidade, influenciam positivamente a saœde e
podendo estar na base de uma maior longevidade dos indivduos; Hoglund et al. (2009),
efectuaram estudos com adultos e idosos, analisando alguns indicadores, como a actividade
fsica, saœde fsica e participaªo social, conclui ndo que estar envolvido com a vida de uma
forma activa, contribui para uma maior longevidade dos indivduos; finalmente, Mazzella et
al. (2010), analisaram a relaªo entre apoio social e comorbidade numa populaªo de 1288
idosos, com idades entre os 65 e os 95 anos, concluindo nos seus estudos que um baixo apoio
social conduz a uma maior risco de mortalidade nos indivduos, sobretudo aqueles que tŒm
vÆrias doenas associadas.
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Parece-nos assim consensual a teorizaªo de que o s uporte social e as redes sociais de apoio
ao idoso podem actuar directamente como prevenªo d o stress, das perturbaıes mentais e
emocionais, contribuindo nªo apenas para o bem-esta r fsico, psquico e para uma maior
longevidade desta populaªo no seu curso de vida, c omo tambØm para uma participaªo
activa na sociedade, ou seja, para um envelhecimento activo.

2.2. Redes Sociais de Apoio aos Idosos

As redes sociais contribuem para a capacidade adaptativa do indivduo, bem como para a
manutenªo da sua prpria saœde fsica e mental (Sl

uzky, 1996), podendo genericamente,

caracterizar-se, como afirmam, Dunst & Trivette, (1990), como sendo o conjunto de recursos
fornecidos por outros indivduos, representando ass im a totalidade das relaıes que o
indivduo tem ao seu dispor. Podem dividir em duas grandes categorias: redes de apoio
informal e redes de apoio formal

As primeiras (informais), incluem simultaneamente os indivduos (familiare s, amigos,
vizinhos, conselheiros espirituais, etc.) e os grupos sociais (clubes, associaıes, igrejas, etc.),
que sªo passveis de fornecer apoio nas actividades quotidianas em resposta a acontecimentos
de vida normativos e nªo normativos.

As segundas (formais), incluem tanto as organizaıes sociais formais (h ospitais, instituiıes,
programas governamentais, servios, etc.), como os profissionais que as assistem (MØdicos,
Psiclogos, Assistentes Sociais, etc.).

Ao longo da literatura, alguns autores tŒm defendido alteraıes na composiªo e estrutura das
redes de apoio social populaªo idosa. Para algun

s investigadores, as redes sociais de apoio

tendem a aumentar a sua dimensªo/densidade numa rel aªo directa e proporcional ao aumento
da debilidade e/ou perda gradual de autonomia da pessoa idosa.
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Outros autores defendem posiıes opostas. Para uns,

as redes sociais de apoio aos idosos

tendem a diminuir ao longo do seu ciclo de vida, suportando a ideia de que tende a instalar-se
um desgaste na rede social medida que as necessid ades desta populaªo aumentam. Para
outros, as redes de apoio tendem a estabilizar ao longo da vida, protegendo o sujeito, como se
de uma camada protectora se tratasse (Antonnuci et. al.,1990).

Comprova-se assim na literatura que as redes sociais sªo determinantes para o bem-estar
psicolgico dos idosos, uma vez que estes estªo suj eitos a um maior risco de perdas sociais
importantes tais como, a morte do cnjuge, amigos/ pares e a diversos constrangimentos,
designadamente, questıes de saœde, mudanas geogrÆficas, limitaıes funcionais, etc. (Finch
& Zautra,1992), tendo ainda um efeito directo na reduªo de sintomas fsicos e um efeito
amortecedor, atenuando nveis elevados de stress (C ohen et al., 1985).

Parece igualmente consensual que o suporte social proporcionado pelas redes sociais conduz a
um envelhecimento activo desta populaªo. Este co

nceito ganhou relevncia social e

politica numa ConferŒncia Mundial sobre o Envelhecimento e foi definido como sendo ()
um processo de optimizaªo de oportunidades para a

saœde, participaªo e segurana, no

sentido de aumentar a qualidade de vida durante o envelhecimento (WHO, 2002). Coadunase com a perspectiva de uma sociedade mundial inclusiva para todos os cidadªos, partindo da
evidŒncia que a longevidade das populaıes estÆ alterando de forma profunda todas as
sociedades mundiais e da perspectiva de que todo o individuo deve aspirar a realizar todo o
seu potencial humano e as suas aspiraıes em comuni dade.

Trata-se no entanto, de um conceito bastante complexo, nªo reunindo um consenso por parte
dos investigadores quanto sua definiªo concreta

e exaustiva. Muitas vezes Ø utilizado como

sinnimo de envelhecimento bem sucedido e Ø defin

ido como sendo multidimensional,

integrando simultaneamente, a saœde fsica, funcional, psicolgica e social (Depp et al., 2010;
Phelan et al., 2004), permitindo que o idoso seja perspectivado como pr-activo, praticando
actividade fsica (Meisner et al., 2010) e integran do-se em actividades produtivas variadas,
condiªo elementar para se envelhecer com qualidade (Wahrendorf et al., 2010).
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2.2.1. Redes de Suporte Informal

As redes de suporte informal desempenham um papel preponderante no apoio ao idoso, quer
do ponto de vista emocional, quer do ponto de vista instrumental, apesar da importncia que
tem assumido nos œltimos anos a prestaªo de cuidad os ao idoso por parte das organizaıes
estatais.

A existŒncia de sistemas informais de apoio, de acordo com Hespanha (1994), permite
resolver muitos dos problemas de saœde do idoso sem a intervenªo das instituiıes oficiais.
Tais sistemas baseiam-se antes de mais na famlia n uclear, mas envolvem tambØm outros
nœcleos de parentesco, como sendo, os amigos e os vizinhos.

Como refere Paul (1991), as redes de apoio informal ao idoso podem dividir-se em dois
grandes grupos: as redes constitudas pela famlia do prprio idoso e as redes constitudas por
amigos e vizinhos.

2.2.1.1. Redes de Suporte Informal A Esfera Famil iar

O papel das redes familiares tem-se revelado crucial ao longo da evoluªo histrica do
indivduo e nele assentou desde sempre o apoio nece ssÆrio e imprescindvel aos mais idosos,
sobretudo na œltima etapa da vida quando as capacidades diminuem e a autonomia se revela
mais precÆria.

Apesar das mudanas estruturais/ organizacionais qu e se tŒm vindo a verificar nas sociedades
industrializadas, a famlia continua a manter ape sar das dificuldades/ indisponibilidades
acrescidas o seu estatuto enquanto principal enti dade prestadora de apoio informal.

Como refere Paul (1991), os servios mais frequente mente prestados pelos familiares e de
acordo com a sua importncia, sªo essencialmente os seguintes: Ajuda financeira; Cuidados
de saœde/ enfermagem; Supervisªo contnua; Orienta ªo nas compras; Preparaªo de
refeiıes; AssistŒncia administrativa e legal; Serv ios domØsticos; Transporte.
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2.2.1.2. Redes de Suporte Informal A Esfera dos Amigos e dos Vizinhos

Pese embora o papel central que a famlia assume no apoio aos seus membros mais idosos,
Larson et al., (1986), destacam a importncia da am izade entre pares de idosos como fonte de
nimo, sugerindo que, enquanto os membros da famli a sªo percepcionados como agentes de
suporte no que concerne aos aspectos de confiana e segurana na ponte entre o idoso e a
sociedade civil, a partilha de actividades de lazer/ tempos livres parece estar confinada aos
amigos, o que segundo os autores, se deve ao facto de envolver mais facilmente
reciprocidade, identificaªo, partilha de interesse s e feedback positivo.

Corroborando da perspectiva anterior, Jones et. al. (1990), confirmaram em investigaıes
realizadas, que os amigos contribuem para o bem estar desta populaªo atravØs do
fornecimento de oportunidades de socializaªo singu lares. Os autores referem ainda que a
amizade se encontra mais ligada ao sentimento de bem-estar psicolgico, em detrimento de
outras interacıes relacionais, de natureza instrum ental.

Conforme salientam Cosley et al. (2010), a compaixª o pelos outros pode aumentar a
capacidade de receber suporte social, contribuindo assim para um perfil mais adaptÆvel de
reactividade ao stress. A este propsito, Windsor e t al. (2010), referem mesmo que os idosos
relatam mais frequentemente interacıes positivas d o que negativas e apresentam bons nveis
de bem-estar, apesar das perdas relacionadas com o envelhecimento

Segundo Wenger (1990), citado por Paul (1991), as escolhas de amigos sªo mais fluidas e
livres do que as dos vizinhos, dado que estas œltimas se baseiam essencialmente na relaªo de
proximidade e de assistŒncia instrumental. Inequvoco Ø o facto, de que, quer os amigos, quer
os vizinhos, se constiturem como importantes fonte s de apoio e assistŒncia que contribuem
para o bem-estar e autonomia dos idosos.

De acordo com Paul (1991), no caso de viverem ss, os idosos estabelecem progressivamente
interacıes/ atitudes positivas para com os vizinho s, sendo que a relaªo que se estabelece,
apesar de amistosa, nªo Ø linearmente de amizade, mas antes predominantemente instrumental
(apoio nas compras, olhar pela casa, situaıes de s egurana e emergŒncia, etc.).
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2.2.2. Redes de Apoio Formal

Um dos aspectos fulcrais das redes de apoio formal Ø a existŒncia e articulaªo do sistema
integrado de servios de carÆcter estatal e particular, disponveis numa dada comunidade.

De acordo com Paul (1991), a existŒncia de tais servios ao dispor da pessoa idosa, tŒm por si
s um efeito securizante, quer sobre os seus potenc iais utilizadores directos (os idosos), quer
ainda sobre os membros da rede informal de apoio ao idoso.

Autores como Auslander & Litwin (1990), defendem que o idoso recorre tendencialmente ao
apoio formal quando jÆ se esgotaram as estruturas do apoio informal, quando estas entram em
ruptura ou sªo inexistentes, vendo nªo raras vezes as suas necessidades satisfeitas quando
ingressam em equipamentos sociais de cariz comunitÆrio (Fulbright, 2010).

Constata-se assim, que na actualidade existe jÆ umleque alargado de respostas sociais e/ou
comunitÆrias, que assentes numa politica de desinstitucionalizaªo, visam manter o idoso na
comunidade, assistindo-o de forma integrada em fases de maior ou menor necessidade.

2.2.3. Relaªo entre Redes de Suporte Formal e Info rmal: Que Complementaridade?

Combinar as redes de suporte formal e informal nªo Ø seguramente um processo fÆcil, nem o
mesmo pode ser possvel em muitas circunstncias. N o entanto, uma possvel
complementaridade faz providenciar a perspectiva de um eventual equilbrio entre
responsabilidades pœblicas e privadas nos cuidados populaªo idosa.

Contudo, de acordo com Guillemard (1986), a complementaridade entre os sistemas de
suporte servios formal e informal Ø difcil, dado

que ambos sªo muitas vezes

interdependentes e irredutveis entre si, gerando p or vezes posiıes extremistas,
particularmente, no intercmbio entre o apoio famil iar e o apoio formal.

12

Lesemann et. al. (1995), referem que a ajuda familiar nªo pode substituir as ajudas
providenciadas pelo apoio formal, porque essas ajudas nªo sªo da mesma natureza. Nªo s a
famlia intervŒm num registo distinto dos servios pœblicos ou profissionais, como a sua
acªo se caracteriza pela adaptabilidade, plasticid ade, exclusividade, contrariamente acªo
pœblica de carÆcter formal, rgida, regrada e universalista. Com efeito, a famlia assegura uma
permanŒncia de presena e de acªo movida por senti mentos de obrigaªo e de amor,
enquanto um sistema formal intervØm pontualmente para determinados actos.

De acordo com Bungener (1993), citado por Lesemann et. al. (1995:124), (...) a ajuda
profissional nªo vem compensar uma assistŒncia familiar insuficiente, mas pelo contrÆrio, a
implicaªo familiar inscreve-se na vacuidade dos se rvios profissionais que se revelam
impossveis de mobilizar .

Evidencia-se assim, que, para estes autores, que as redes de suporte informal e formal, surgem
como dois sistemas de acªo autnomos, que funciona

m com base em princpios distintos e

descontnuos, nªo obstante as entidades pœblicas re conhecerem a importncia da acªo
familiar como funªo de suporte.

O levantamento bibliogrÆfico parece demonstrar inequivocamente que a famlia (apoio
informal) ocupa quase sempre o lugar cimeiro enquanto principal prestadora de cuidados aos
seus membros mais idosos. Neste mbito, o sistema f ormal surge geralmente como œltimo
recurso, protagonizando a vertente tØcnica dos cuidados e reservando famlia a vertente
afectiva dos mesmos.

3. CONCLUSES

Este artigo evidenciou o importante papel que o suporte social e as redes sociais
desempenham na manutenªo da saœde fsica e mental
sentimento de pertena e de integraªo social na so
assim o seu isolamento.
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dos idosos, devolvendo-lhes um

ciedade em que se inscrevem, evitando

As redes de suporte social de cada indivduo, parti cularmente dos idosos, sªo compostas pelo
conjunto de relaıes sociais significativas, famili ares e nªo familiares, que configuram as
vÆrias formas de apoio social, decompondo-se em diferentes graus de intimidade,
constituindo-se a famlia como a esfera mais ntima na rede de apoio, podendo considerar-se
inclusive, como a principal fonte de suporte, sobretudo ao nvel emocional e instrumental.

Os amigos e os vizinhos constituem-se igualmente como importantes fontes de suporte na
vida desta populaªo, sobretudo os primeiros (amigo s), que fornecem oportunidades de
socializaªo mpares, contribuindo assim para um se ntimento de bem-estar psicolgico, em
detrimento de outras interacıes relacionais de nat ureza mais instrumental.

Quando as redes do apoio informal entram em ruptura, sªo inexistentes ou jÆ nªo conseguem
(co)responder as necessidades dos seus membros mais idosos, sªo accionados sistemas de
apoio comunitÆrios de carÆcter estatal e particular
, que visam manter o idoso na comunidade o
mais tempo possvel e que o assistem de forma integ rada e profissional, em fases de maior ou
menor dependŒncia.

Uma perspectiva de complementaridade de ambos os sistemas de suporte no apoio a esta
populaªo impıe-se, dado que, apesar de opostos, os

mesmos podem e devem complementar-

se, aproveitando este œltimo (formal) o enorme potencial que a rede informal tem para
oferecer, encontrando-se nªo raras vezes desgastada no apoio aos membros mais idosos. Tal
complementaridade faz perspectivar uma oportunidade com vista a garantir a autonomia do
idoso, a sua independŒncia e o seu exerccio de cidadania.

Parece consensual na literatura que os idosos que possuem uma maior rede social, obtŒm
maior suporte social e que uma alta-frequŒncia de nteracıes
i
sociais leva a um menor
declnio funcional e a uma maior longevidade. A par ticipaªo social conduz assim a um
envelhecimento activo, proporcionando nveis elevad os de bem-estar e uma qualidade de vida
satisfatria.
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Por conseguinte, perspectivar o indivduo como suje ito activo no seu prprio processo de
envelhecimento Ø oferecer-lhe a oportunidade de participar activamente nas questıes sociais,
econmicas, culturais, espirituais e civis que lhe dizem respeito, permitindo-lhe de igual
forma participar activamente nos processos poltico s e na vida comunitÆria.

Finalmente, quando reflectimos sobre o envelhecimento, constata-se que a maior longevidade
que esta populaªo tem vindo a alcanar nos œltimos

anos, fruto dos avanos da medicina,

permite nªo apenas considerar o envelhecimento como um processo biolgico, evolutivo e
normal, inerente a qualquer ser vivo, mas tambØm reedificar e reconstruir a prpria imagem
social da velhice, onde o envelhecimento activo Ø asua mÆxima expressªo.

4. SUGESTES PARA FUTURAS INVESTIGA˙ES

Sugerimos para futuras investigaıes, o aprofundame nto de estudos sobre Redes de Apoio
Social a idosos, tanto quantitativos, como qualitativos, que evidenciem o impacto das mesmas
na qualidade de vida desta populaªo. Sªo pertinent es as investigaıes nesta Ærea, porque,
para alØm de existirem escassos estudos, os instrumentos de anÆlise tŒm ainda algumas
limitaıes.

De salientar que uma avaliaªo efectiva das redes d e apoio social constitui uma ferramenta
fundamental no trabalho com esta populaªo, permiti ndo atravØs de um bom conhecimento
dos seus aspectos funcionais, delinear com mais exactidªo, intervenıes especficas para cada
caso em concreto.

Sªo igualmente escassos os estudos que ilustrem com clareza, como as redes sociais se
estruturam em contextos comunitÆrios, bem como outros (numa vertente longitudinal), que
evidenciem simultaneamente as mudanas nas redes so ciais ao longo do ciclo de vida e de que
forma os acontecimentos crticos nesta fase da vida (falecimento do cnjuge, amigos,
inactividade associada reforma, isolamento geogrÆfico, etc.) afectam as redes sociais e as
trocas de suporte social.

15

Finalmente, uma œltima sugestªo, passaria por analisar (atravØs de um estudo comparativo),
quais as caractersticas e a composiªo das redes d e apoio social de idosos vivendo em meio
urbano e em meio rural, tentando perceber se existem discrepncias ao nvel das suas redes de
suporte formal e informal.

Seria ainda interessante no mesmo estudo, tentar perceber se as caractersticas individuais dos
prestadores de suporte poderªo de algum modo influe nciar o suporte social percepcionado
pelos idosos e as suas expectativas face ao mesmo.
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