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Resumo 

 

 

O envelhecimento crescente da população portuguesa é uma realidade 
impossível de ignorar. Tendo em atenção que os Idosos estão numa situação 
de perdas constantes, mediante a diminuição do suporte sócio familiar, a perda 
do estatuto profissional e económico, o declínio físico e a maior frequência de 
doenças, podem surgir estados depressivos, como consequência destas 
situações. 
A questão central que orientou este estudo diz respeito ao Idoso com 
depressão e a sua autonomia nas Actividades de Vida Diária. Assim pretende-
se determinar a relação entre a depressão e o índice de autonomia nas 
Actividades de Vida Diária. 
O estudo foi realizado numa Instituição Particular de Solidariedade Social, com 
um grupo de 47 Idosos (com idades superiores a 65 anos), sem deficit 
cognitivo, a residir em Lar ou a frequentar o Centro de Dia. 
Como opção metodológica considerámos o estudo descritivo correlacional. O 
método usado para a colheita de dados foi a aplicação de um questionário 
constituído, por questões inerentes aos dados pessoais, pelo Mini Mental State 
de Folstein Escala de Depressão Geriátrica de  Yesavage e Índice de 
Autonomia de Katz.  
Os estudos estatísticos realizados revelaram que a autonomia nas Actividades 
de Vida Diária nos Idosos não está relacionada com a sua idade, o sexo ou 
existência de doenças concomitantes. Verificamos no entanto, que os Idosos 
residentes em Lar são mais dependentes que os que frequentam o Centro de 
Dia. Concluímos, ainda que não existe relação entre o score do Mini Mental 
State de Folstein e a Autonomia nas Actividades de Vida Diária nos Idosos 
estudados. A investigação realizada neste grupo de Idosos permitiu-nos apurar 
que a depressão prevalece no sexo feminino e ainda que, consoante aumenta 
o estado depressivo menor é a Autonomia nas suas Actividades de Vida 
Diária. 
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Abstract 

 

The growing aging of the portuguese population is a reality impossible to 
ignore. Taking in consideration that elders are in a situation of constant losses, 
intrinsically connected with the reduction of their familiar-social support, lost of 
their professional and economic status, physical decline and bigger frequency 
of diseases, depressive states can occur as consequence of these situations. 
The main question that guided this study is related to elders with depression 
and their autonomy in Daily Life Activities. This research aims to determinate 
the relation between depression and Daily Life Activities’ autonomy index. 
The study has taken place in a private social solidarity institution, composed by 
a group of 47 elders (more than 65 years old), without cognitive deficit, living in 
an elders’ home or using the Day Centre. 
As methodological option we consider the study to be descriptive-correlative. 
The method used for data collection was an application of a questionnaire 
composed of some personal questions, Folstein’s Mini Mental State, 
Yesavage’s Geriatric Depression Scale and Katz’s Autonomy Index. 
The statistics showed that elders’ autonomy in daily life activities was not 
correlated with their age, sex or concomitant diseases. However, we verified 
that elders who live in elders’ institutions are more dependent than others who 
use the Day Centre. With the elders’ group taken for this study, we also 
conclude that there’s no relation between Folstein’s Mini Mental State score 
and elders’ daily life activities. 
This research with that elders’ group allow us to conclude that depression 
prevails in female gender, and as the depressive state increases, their daily life 
activities’ autonomy decreases. 
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INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento populacional é um fenómeno que assume dimensão mundial. Começou 

por ser um problema dos países mais desenvolvidos mas, na última metade do Século XX, 

generalizou-se com diferentes ritmos e expressões. 

A Europa confronta-se, actualmente, com importantes alterações demográficas como 

resultado da combinação da descida continuada da taxa de fecundidade e do aumento da 

longevidade. 

Portugal, à semelhança do que se passa na restante Europa apresenta uma estrutura etária 

cada vez mais envelhecida relacionada, de igual modo, com baixos níveis de fecundidade e 

mortalidade, acarretando o aumento significativo das pessoas idosas. 

Segundo o INE (2002) em Portugal, consideram-se pessoas idosas homens e mulheres com 

idade igual ou superior a 65 anos, que está associada à idade da reforma. De acordo com a 

mesma fonte o envelhecimento pode ser analisado segundo duas grandes perspectivas:  

 Individual, o envelhecimento assenta na maior longevidade dos indivíduos, ou seja, 

na esperança média de vida; 

 Envelhecimento demográfico que se define pelo aumento da proporção das pessoas 

idosas na população total. 

Nas últimas décadas tem sido muito discutido o envelhecimento da população a nível 

mundial. Estas considerações conduzem ao debate sobre as transições demográficas e 

epidemiológicas consideradas como aspectos importantes na abordagem do 

envelhecimento com doença crónica, incluindo a depressão e processos demenciais. 

O aumento da esperança de vida, fruto da transição demográfica, acompanhada ou 

precedida pela transição epidemiológica, implica a sobrevivência por mais anos de pessoas 

com idades avançadas. Esta situação pode conduzir a transformações negativas de ordem 

física, cognitiva, afectiva e social. Promovem a dependência e falta de autonomia e 

consequentemente o possível acréscimo de encargos com a saúde destes cidadãos. 
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Nos Idosos as doenças crónicas tendem a manifestar-se de forma mais expressiva e 

ocorrem por vezes em simultâneo, podendo comprometer de forma significativa a sua 

qualidade de vida e na maioria das vezes serem geradoras de um processo incapacitante, 

passando o Idoso da autonomia para a dependência nas Actividades de Vida Diária. 

Entre as muitas causas de sofrimento do ser humano, a depressão ocupa um dos primeiros 

lugares, devido à sua gravidade e frequência. À dor e angústia acrescenta-se a incapacidade 

funcional, que promove a perda de esperança e muitas vezes impele o idoso para o 

suicídio. Tem-se afirmado que a depressão será, dentro de duas décadas, a segunda causa 

de morbilidade em todo o mundo. 

Portugal com mais de um milhão e meio de pessoas com 65 anos e mais, possui a cada 

momento mais de 60 mil pessoas portadoras de demência e de 100 mil com depressão, 

muitos destes casos mal diagnosticados e insuficientemente tratados.  

Com muita frequência deparamo-nos com Idosos a quem o diagnóstico de depressão não 

foi devidamente efectuado tendo sido “rotulados” de senis ou com uma personalidade de 

contacto difícil. Após a realização de um diagnóstico correcto e a instituição de terapêutica 

adequada o Idoso recupera a alegria de viver, ganha autonomia nas suas Actividades de 

Vida Diária e a família redescobre uma pessoa que parecia ter desistido de viver. 

No exercício da nossa profissão cuidamos frequentemente de idosos dependentes em quase 

todas as Actividades de Vida Diária devido a uma doença que implica internamento 

hospitalar. Durante a hospitalização do Idoso verificamos, muitas vezes, que este para além 

de ser portador de uma patologia de origem orgânica também se encontra deprimido. 

Perante esta situação formulámos as seguintes questões como ponto de partida para o 

nosso trabalho: 

 Será a doença orgânica que condiciona, por si só, a dependência do idoso nas 

Actividades de Vida Diária? 

 Será o humor deprimido do Idoso que o leva à falta de motivação para a realização 

de Actividades de Vida Diária? 

 

Após a pesquisa na diversa literatura encontrámos vários artigos científicos que confirmam 

estas questões. 
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Por opção pessoal realizámos o nosso estudo com Idosos integrados numa Instituição em 

regime de Lar e Centro de Dia.  

A reflexão sobre esta realidade permitiu-nos formular a questão central que orienta este 

estudo: 

Qual a relação entre a depressão e o índice de autonomia nas 

Actividades de Vida Diária nos Idosos com idade superior a 65 anos 

e que frequentam o Centro de Dia ou se encontram em Lar? 

O estudo decorreu no Centro Social e Cultural Nossa Senhora do Ó de Aguim. A escolha 

desta Instituição deve-se ao contacto anteriormente estabelecido em situações de reinserção 

social de doentes que se encontravam hospitalizados no serviço em que exercíamos 

funções. 

Tendo como fio condutor a questão de partida, para o desenvolvimento deste trabalho 

pretendemos avaliar o índice de autonomia nas Actividades de Vida Diária dos Idosos, 

determinar a prevalência da depressão neste grupo, relacionar o estado depressivo com o 

índice de autonomia e por último relacionar a autonomia dos Idosos nas Actividades de 

Vida Diária com os dados sócio – demográficos dos mesmos. 

Para facilitar a apresentação do estudo decidimos dividi-lo em duas partes, contendo cada 

parte diversos capítulos e subcapítulos a saber: 

 

Parte I – Enquadramento Teórico 

Corresponde à fundamentação teórica que serviu para nos familiarizarmos com o 

conhecimento actualizado da literatura. Nela procuramos uma abordagem sobre questões 

pertinentes para enquadrar teoricamente o problema em estudo, nomeadamente: “O 

envelhecimento Humano”, “Autonomia/Independência/Dependência no Idoso” e “A 

depressão no Idoso”  

 

Parte II – Estudo Empírico 

Nesta parte do estudo procedemos ao seu enquadramento metodológico essencial em 

qualquer trabalho de investigação. 
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Trata-se de um estudo do tipo descritivo/correlacional com abordagem por Questionário. 

Num primeiro capítulo apresentamos a problemática do estudo, que engloba a formulação 

das hipóteses de investigação, variáveis e sua operacionalização, Instrumentos de Recolha 

de dados, local onde se realizou o estudo, a população em estudo, critérios de inclusão e 

exclusão no estudo, amostra, pré teste e recolha de dados. 

No segundo capítulo faremos a apresentação dos resultados, com a caracterização da 

amostra e dos achados obtidos pela aplicação do Instrumento de Recolha de Dados.  

No terceiro capítulo expomos o estudo correlacional com a análise dos resultados obtidos. 

Num quarto e último capítulo abordaremos a discussão dos resultados da investigação 

onde iremos expor os resultados mais evidentes e as principais conclusões.  
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1 – O ENVELHECIMENTO HUMANO 

 

Como já vem sendo amplamente referido pela comunicação social, o nosso país, à 

semelhança de outros, está a passar por uma rápida transição demográfica, caracterizada 

por um aumento progressivo e acentuado da população adulta e idosa. De facto podemos 

afirmar que um dos triunfos mais significativos do século XX foi o aumento da esperança 

média de vida da população. Não só se está a viver mais tempo, como também vivemos de 

uma forma mais saudável nas idades mais avançadas (MELO e BARREIROS, 2002, p.23). 

SÁIZ RUIZ (2000, p.1) exemplifica bem estes aspectos quando diz que a esperança de 

vida à nascença tem variado ao longo dos tempos, o limite máximo de vida pode variar 

entre os 120 e os 125 anos. Lembra-nos ainda que o limite máximo de vida entre os 

romanos era de 18 anos, no século XVII de 25 anos e no século XVIII de 30 anos. 

Portugal apresenta indicadores demográficos semelhantes aos dos países mais 

desenvolvidos. Assim a evolução demográfica entre 1920 e 2000 aumentou a esperança 

média de vida à nascença no caso das mulheres, dos 40 anos para os 79 anos e no caso dos 

homens, dos 36 anos para os 72 anos. Salienta-se, no entanto, que Portugal é o País da 

União Europeia que apresenta a mais baixa esperança média de vida masculina (INE, 

2000). 

Os conhecimentos científicos actuais sobre a importância da promoção da saúde ao longo 

do ciclo vital (para prevenir ou retardar situações de doença ou dependência), sobre os 

factores de risco das doenças mais frequentes nas pessoas e o seu impacto nos cuidados de 

saúde, exigem a definição de linhas orientadoras para a manutenção de um envelhecimento 

saudável, a promoção da autonomia e a melhoria da intervenção dos prestadores de 

cuidados. 

Segundo o XIV Recenseamento Geral da População Portuguesa do Instituto Nacional de 

Estatística (1991-2001) o fenómeno do envelhecimento demográfico, definido como o 

aumento da importância relativa de idosos na população total, ocorreu em todas as regiões 
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do país, sendo que apenas no Norte e nas duas Regiões Autónomas se mantém uma 

proporção de jovens superior à de idosos. Podemos então afirmar que o forte 

envelhecimento da população constitui um dos aspectos mais marcantes da evolução 

demográfica recente. Em 2001 a proporção de idosos (65 ou mais anos) recenseados, 

16,4%, ultrapassou, pela primeira vez, a dos jovens (0 aos 14 anos), 16,0%. 

De 1981 para 2001, o Índice de Envelhecimento aumentou de 45 para 103 idosos por 100 

jovens, ou seja, o número de idosos a residir em Portugal ultrapassa o de jovens. Para este 

rácio contribuiu, sobretudo, a população do sexo feminino, cujo índice foi de 122 idosas 

por cada 100 mulheres jovens enquanto o dos homens se situava nos 84 indivíduos, facto 

que reflecte a maior longevidade feminina. É nos concelhos do interior do País que existe 

um maior envelhecimento populacional, ou seja, o número de idosos é superior ao dos 

jovens. O progresso do envelhecimento, sobretudo pela base da pirâmide etária, como 

resultado da diminuição da natalidade está bem evidenciado no traçado que as pirâmides 

etárias de Portugal assumem em 1991 e 2001. 

NAZARETH (1988) citado por PAÚL (1997, p.9) considera que o aumento da população 

idosa não se deve ao facto de se verificar um aumento da esperança de vida, uma vez que 

esta se alarga essencialmente devido à diminuição da mortalidade nos primeiros anos de 

vida e não nos últimos. O principal factor responsável pelo envelhecimento das populações 

é o declínio da fecundidade que provoca um envelhecimento e consequentemente um 

aumento da importância relativa dos mais idosos, invertendo a forma da pirâmide de 

idades. 

O processo de envelhecimento é inerente à vida, constituindo um fenómeno complexo que 

afecta o indivíduo de modo particular, pois as diferenças na experiência do envelhecimento 

devem-se a factores biológicos, psicológicos, sociais e culturais que determinam a 

existência humana. É um fenómeno universal que teve lugar em todas épocas, culturas e 

civilizações. É o resultado da acumulação de experiência cultural e científica ao longo da 

história.  

De acordo com SCHACHTER-SHALOMI e MILLER (1996): 

Aos olhos da sociedade em geral o envelhecimento e o ser velho é ainda 

encarado de forma negativa. Socialmente, o “ser velho” significa um conjunto 
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de perdas, sentimentos de desapego, vazio e falta de identidade de papéis. Estas 

sensações de perda estão ligadas a uma série de factores sociais, ambientais e 

culturais. Por exemplo, o facto de se passar de uma situação activa, no campo 

do trabalho, para uma situação de reforma. Assim, as pessoas são como que 

condenadas ou obrigadas a viver a sua velhice com uma diminuição da sua 

auto-estima, (...) ver reduzido seu vigor, sua alegria de viver e sua utilidade 

social (p.4). 

TIMIRAS (1997, p.6) refere-nos que o envelhecimento é a soma de todas as alterações que 

ocorrem num organismo com o passar do tempo. 

SOUSA, FIGUEIREDO e CERQUEIRA (2004) dão-nos uma definição mais completa 

dizendo que: 

O envelhecimento é um processo de deterioração endógena e irreversível das 

capacidades funcionais do organismo. Trata-se de um fenómeno inevitável (…), 

que tem sido considerado históricamente através de duas fortes e opostas 

perspectivas: uma que o reconhece como etapa final da vida, a fase de declínio 

que culmina na morte, e a outra, que o concebe como fase da sabedoria, da 

maturidade e da serenidade (p.23).  

O envelhecimento adquire a forma de involução funcional e morfológica, sempre 

progressiva que afecta órgãos, tecidos e células e tem como resultado um declínio gradual 

no rendimento. Na perspectiva de TIMIRAS (1997) o envelhecimento pode ser visto de 

três formas: 

1. Envelhecimento como etapa de vida (soma de todas as alterações que se dão 

no organismo com o passar do tempo); 

2. Envelhecimento como processo de deterioração (soma de todas as alterações 

que ocorrem com o tempo e conduzem a alterações funcionais e à morte); 

3. Envelhecimento como dano celular e molecular (alterações nas membranas, 

citoplasma e/ou no núcleo) (p.6). 

O envelhecimento assume-se como um processo contínuo acompanhado de uma limitação 

crescente nas capacidades do indivíduo. Para MELO e BARREIROS (2002, p.26) esta 

deterioração baseia-se fundamentalmente em dois factores, o desuso e a degeneração, que 
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estão associados, levando a um enfraquecimento geral e a um declínio das funções 

biológicas e do rendimento psicomotor. Tem o seu início relativamente precoce, no final 

da segunda década de vida, perdurando por longo tempo pouco perceptível, até que surjam 

no final da terceira década as primeiras alterações funcionais e/ou estruturais. Admite-se 

como regra geral, que ocorre a cada ano a partir dos trinta anos de idade a perda de 1% da 

função.  

SOUSA, FIGUEIREDO e CERQUEIRA (2004, p.24) salientam ainda que se pode 

destrinçar entre o envelhecimento primário e o envelhecimento secundário. Para as autoras 

o primeiro indica o processo de diminuição orgânica e funcional, não decorrente de 

acidente ou doença mas que acontece, inevitavelmente, com o passar do tempo. O segundo 

diz respeito aos factores que interferem no processo de envelhecimento normal, tais como 

o stress, traumatismo ou doença, susceptíveis de acelerar o envelhecimento primário. 

Torna-se evidente que o envelhecimento não é uma doença: vive-se, logo envelhece-se. É 

um processo complexo, universal, comum a todos os seres vivos, nomeadamente ao 

Homem. Pode ser considerado um processo contínuo, podendo-se observar uma evolução 

mais rápida ou pelo menos mais notória nas últimas fases da vida (FERNANDES, 2002, 

p.21). Deste modo e ao contrário do que muitas vezes se pensa a velhice não é uma doença 

mas sim um sinónimo de saúde, saúde que o individuo teve ao longo da vida de forma a 

atingi-la. 

SERRAZINA (1990, p.35) cita João Paulo II para definir velhice como um dom e um 

privilégio, não apenas porque nem todos têm a sorte de a atingir, mas sobretudo porque a 

experiência e a sabedoria que a mesma proporciona permite um melhor conhecimento do 

passado, uma vivência mais real do presente e uma melhor programação do futuro.  

Historicamente a idade era um determinante social que proporcionava maior estatuto, tanto 

por razões quantitativas (havia menos idosos), como qualitativas (a opinião do idoso era 

mais ouvida e valorizada). Hoje a idade não é determinante de posição social. O número de 

idosos aumentou consideravelmente, diminuindo a importância do papel social do velho; a 

juventude ganhou destaque, tornando-se relevante a sua função social e seu valor. Chega-

se a afirmar que o idoso tem um papel sem papel, ou seja, posição social sem obrigações, 

fonte do papel atribuído às pessoas (RUSHEL e CASTRO, 1998, p.121).  
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Na sociedade actual os papéis sociais esbatem-se, a função de cada um tende a centrar-se 

na obtenção da sua própria felicidade, isoladamente prescindindo do grupo onde deveria 

estar incluído e partilhar objectivos. A sociedade adoptou uma postura consumista, os 

códigos de conduta foram alterados, não se valoriza o indivíduo pelo seu papel social e a 

forma como o desempenha mas sim pela sua capacidade de consumir. Assim os idosos 

para além de desintegrados podem ser excluídos no actual processo social. Embora o 

processo de envelhecimento não esteja associado à ideia de perigo social, na sociedade 

actual o idoso depara-se com grandes dificuldades o que nos leva a estar de acordo com 

SALDANHA (1997) quando afirma que: 

Envelhecer é muito mais perigoso do que parece, pela simples razão de que a 

sociedade não se preparou para o efeito (p.4). 

Com o aumento da expectativa de vida da população idosa, SEVERO (1999) classifica esta 

etapa em:  

 Terceira idade, em torno dos 65 anos aproximadamente, que precedem a 

aposentadoria; 

 Ancianidade, que pode centrar-se entre os 70 a 75 anos, momento em que 

ocorrem modificações no sentido de orientação de algumas tarefas e 

responsabilidades, período, muitas vezes, com presença de limitações físicas 

e sociais; 

 Última senectude, situada ao redor dos 80 anos, pode haver possibilidade de 

viver este período, no entanto, é um período caracterizado, particularmente 

por limitações de todo tipo e a proximidade da morte (p.42). 

No entanto na divisão mais comum entre os gerontólogos a velhice possui três categorias 

cronológicas:  

 Idoso Jovem (65-74 anos); 

 Idoso Médio (75-84 anos); 

 Idoso Idoso (85 e mais anos). 
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Mas a maioria elege a classificação das pessoas de acordo com a sua idade funcional, 

devendo esta definição estar relacionada com a saúde, a independência física, a função 

social e psicológica. TIMIRAS (1997, p.5) relata que a idade de 65 anos foi aceite como 

uma linha divisória entre a idade adulta e a velhice. A Organização Mundial de Saúde na 

tentativa de uniformizar os critérios também nomeia como idoso qualquer indivíduo com 

65 anos e mais, independentemente do sexo e do seu estado de saúde. 

Torna-se extremamente difícil definir os idosos como um grupo com características 

comuns que o diferencie de outros grupos. 

A sociedade ocidental actual valoriza aspectos como: o rendimento laboral, o mito eterno 

da juventude, a capacidade de raciocínio aliada à idade. Esta imagem contrasta com a 

sociedade oriental onde a velhice é vista como algo positivo e onde o idoso desempenha o 

papel de conselheiro dos mais jovens. De acordo com IMAGINÁRIO (2004): 

A forma como a sociedade encara a velhice afecta o juízo que os idosos fazem 

de si mesmos, a reforma surge como uma nova fase da vida do ser humano. Ela 

é imposta independentemente da capacidade de cada pessoa para continuar a 

sua profissão. A sociedade impõe os 65 anos como o fim de uma vida activa, 

laboral e útil (pp.45-46). 

ARANTES (2003, p.62) afirma que a idade cronológica é um estereótipo através do qual 

se afirma que um indivíduo é jovem, de meia-idade ou idoso, daí resultando diferentes 

papéis ou oportunidades na estrutura social. O sentido atribuído à idade cronológica 

depende do significado social atribuído à mesma. 

Seja como for as estatísticas mostram que o número de idosos aumenta, o que trará sérias 

sequelas socio-económicas, sanitárias e éticas. Estas consequências impõem uma política 

da velhice e assistência ao idoso em Portugal que se deve traduzir nos seguintes aspectos 

de acordo com ERMIDA (1999): 

 Na área social ela é satisfatória qualitativamente, mas insuficiente em 

quantidade; 

 No plano sanitário é suficientemente e claramente desadequado aos 

problemas e necessidades do idoso; 
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 A carência quase total de pessoal especializado inviabiliza a melhoria dos 

cuidados; 

 As dificuldades de articulação entre a saúde e o social, que persistem, 

comprometem o presente e o futuro de um projecto moderno de Assistência 

ao Idoso; 

 A inexistência de um Plano Gerontológico Nacional compromete a eficácia 

de quaisquer soluções futuras (p.9). 

Em síntese podemos mencionar que o envelhecimento demográfico é uma realidade nova 

na história das sociedades industrializadas. As projecções indicam, com alguma certeza 

que no mundo civilizado a tendência para o envelhecimento é acentuada. Actualmente 

vive-se mais tempo mas também se vive com maior qualidade de vida. Nas últimas 

décadas verificaram-se no mundo ocidental mudanças significativas nas estruturas 

populacionais, os idosos começam a ser o grupo etário com maiores perspectivas de 

crescimento nos países mais desenvolvidos o que implica exigências e mudanças na 

organização das sociedades em geral e especificamente, ao nível das infra-estruturas de 

apoio e ao nível da acção social. Ainda relativamente ao aspecto social este acréscimo da 

população idosa implica a implementação de medidas adequadas à dimensão deste 

fenómeno e do ponto de vista individual o desenvolvimento de estratégias orientadas para 

um envelhecimento saudável. É de facto desejável conhecer e compreender melhor a 

realidade da saúde e envelhecimento da população portuguesa quer no presente, quer no 

futuro, de forma a promover novas e melhores abordagens preventivas, curativas e de 

continuidade de cuidados. 

 

1.1- TEORIAS DO ENVELHECIMENTO 

 

O envelhecimento apesar de se poder considerar como o fenómeno mais equitativamente 

partilhado entre os seres vivos acontece mais depressa em alguns, mais lentamente noutros 

e ainda outros parecem nem sofrer este processo de alterações. Mas sem qualquer dúvida, 
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para além do nascimento e da morte, uma das certezas da vida é que as pessoas 

envelhecem. 

A entrada na velhice depende de vários aspectos que ultrapassam o limiar da mera 

cronologia, cada indivíduo reage de forma única ao avanço da idade. Ninguém envelhece 

da mesma maneira, as alterações causadas pelo envelhecimento desenvolvem-se a um 

ritmo diferente para cada pessoa e dependem de factores externos e internos 

(AGOSTINHO, 2004, p.31). 

A velhice é construída paulatinamente sendo influenciada por variáveis biológicas, 

psicológicas e sociais, muitos autores tentam explicar a sua contribuição no 

envelhecimento. Enquanto alguns estudos tentam compreender a importância do declínio 

das funções biológicas, outros debruçam-se sobre os padrões de comportamento adoptados 

pela pessoa idosa e ainda outros sobre a influência do social no envelhecimento. Não é pois 

por acaso que as teorias do envelhecimento se multiplicaram desde que o Homem começou 

a reflectir sobre o seu declínio. 

Cada indivíduo passa necessariamente por três etapas: crescimento e desenvolvimento, a 

maturidade e a involução e o declínio. Durante o envelhecimento ocorrem dois processos 

dificilmente separáveis: a declinação fisiológica e o aumento da frequência das doenças. 

As teorias de carácter biológico tendem a focalizar os problemas que afectam a precisão do 

sistema orgânico durante o processo de envelhecimento, sejam eles de origem genética, 

metabólica, celular ou molecular. Podem-se dividir em duas categorias: as de natureza 

genético-desenvolvimentista e as de natureza estocástica. 

Da interacção entre o genoma e os factores estocásticos resulta a maior ou menor 

velocidade de envelhecimento do organismo (MOTA, FIGUEIREDO, DUARTE, 2004, 

p.82). 

Estas teorias entendem o envelhecimento no contexto de um contínuo controlado 

geneticamente, enquanto as últimas trabalham com a hipótese de que o processo depende, 

principalmente, do acumular de agressões ambientais. Dentro destas teorias poderemos 

focar algumas das correntes mais aceites: teorias com base genética; teorias com base em 
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danos de origem química, teorias com base no desequilíbrio gradual, teorias com base em 

restrição calórica (FARINATTI, 2002, p.131). 

As teorias com base genética referem que o processo do envelhecimento acontece desde o 

nascimento até a morte e é geneticamente programado. O tempo de vida, de acordo com 

essa programação, deve conciliar as necessidades de reprodução e a não sobrecarga do 

meio ambiente com excesso de população, garantindo um quantitativo mínimo de 

indivíduos para a preservação de cada espécie. Sem negar a importância das influências 

ambientais na longevidade, os biogerontologistas salientam a determinante participação 

dos genes neste fenómeno (MOTA, FIGUEIREDO, DUARTE, 2004, p.82). 

FARINATTI (2002) diz-nos: 

Uma teoria genética mais antiga indica que o envelhecimento celular inicia a 

partir do momento em que, naturalmente, começam a ocorrer erros em 

processos como a transcrição e transporte de material genético ou mutações 

somáticas. Estes erros têm consequências negativas para a renovação celular, 

gerando células “defeituosas” ou empobrecendo a sua população, 

repercutindo-se a longo prazo na função de todos os sistemas orgânicos. Esta 

teoria recebeu o nome de Teoria de Acumulo de Erros ou Teoria dos Erros 

Catastróficos (p.131). 

O autor refere ainda que as teorias com base em danos de origem química se aproximam da 

corrente genética, no sentido em que a senescência seria decorrente de disfunções no 

código contido nos diferentes genes. A diferença entre estas correntes reside no facto de 

que, para as teorias baseadas nos danos de origem química, os problemas de 

funcionamento na reprodução e regeneração celular não se encontram especificamente na 

sua programação. Os problemas de codificação genética são causados por subprodutos das 

reacções químicas orgânicas habituais que, pouco a pouco, causam danos irreversíveis nas 

moléculas das células. 

Com a exposição contínua a estes factores, surgem comprometimentos importantes, que 

devem ser constantemente corrigidos, sob pena de perda da função celular. O 

envelhecimento é, assim, caracterizado pelo facto de que as agressões do dia-a-dia se 

acumulam diminuindo a capacidade de correcção das lesões que tendem a multiplicar-se.  
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As teorias de desequilíbrio gradual dizem-nos que a perda gradual das funções do cérebro, 

glândulas endócrinas e sistema imunitário são a razão do envelhecimento global. Na 

opinião de FARINATTI (2002,) estas teorias: 

Concentram a sua atenção no funcionamento de certos sistemas corporais 

importantes para a regulação do funcionamento dos outros sistemas. Vários 

autores associam a senescência a uma depleção de sistemas enzimáticos em 

células pós-mióticas ou a modificações nas funções endócrinas e imunológicas. 

Sabe-se que os sistemas nervoso central e endócrino têm atribuições essenciais 

na regulação do metabolismo e na integração entre os órgãos. A diminuição do 

potencial imunológico torna todas as estruturas do corpo mais vulneráveis a 

doenças de todos os tipos (p.133). 

A deterioração de vários aspectos da função imunológica pode estar associada com a maior 

ou menor aceleração do envelhecimento biológico. FARINATTI (2002, p134) cita os 

trabalhos de SHEPHARD e SHEK (1995), de COMFORT (1979) e de WALFORD (1969) 

para reforçar que de acordo com a literatura e tendo em conta a relação entre o sistema 

endócrino e imunológico, alterações na eficiência do segundo podem decorrer de 

problemas funcionais no primeiro. A desnaturação da síntese proteica (devido a agressões 

externas) pode transformar de tal forma um tecido, que ele passa a ser considerado um 

“corpo estranho”. Assim, surgem reacções auto-imunes que contribuem para acelerar o 

processo de senescência. 

Segundo estas teorias o sistema imunitário com a idade deixa de reconhecer as células do 

próprio organismo e vai-as danificando. 

As teorias com base em restrição calórica têm vindo a investigar a relação entre a redução 

calórica sistemática e envelhecimento dos sistemas fisiológicos e celular. Tem-se 

verificado em vários estudos que a restrição de alimentação em ratos poderia ter impacto 

sobre a sua longevidade. A maior parte dos estudos (realizados com modelos animais) tem 

tentado observar os efeitos da restrição calórica sobre processos fisiológicos e patológicos 

específicos, na tentativa de encontrar possíveis explicações para o aumento da 

longevidade. Outra hipótese associada à restrição calórica diz respeito aos efeitos 

decorrentes sobre a modulação da glicemia e da insulinemia. Os níveis séricos de glicose e 

de insulina são notoriamente menores em roedores submetidos a dietas restritivas, apesar 
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de isso não afectar o consumo daquele carbohidrato como combustível por unidade de 

massa metabólica (FARINATTI, 2002, p.135). 

BERGER (1995) afirma: 

No processo de envelhecimento são atingidos todos os sistemas importantes do 

organismo, e o efeito destas mudanças nos contextos ambientais específicos 

modificam os comportamentos individuais. Trata-se no entanto de processos 

naturais, e não de sinais de doença (p.123).  

O Idoso é assim, nas palavras de ERMIDA (1996):  

 Um individuo física, psíquica e socialmente diminuído e cuja capacidade de 

recuperar e de repor o seu equilíbrio é mais lenta e mais difícil; 

 O padrão da doença no idoso decorre de um terreno diminuído, de uma 

patologia múltipla e frequentemente pouco expressiva e tem uma estreita 

relação com o social; 

 As soluções para os problemas do idoso têm quase sempre um carácter 

multidisciplinar e interdisciplinar e envolvem profissionais de sectores 

diversos (p.6). 

Mesmo na velhice, consegue-se manter a hemodinâmica e estabilizar as diferentes 

constantes fisiológicas de modo a manter a saúde. A decadência das diversas funções não é 

uniforme no mesmo indivíduo, nem de indivíduo para indivíduo. Não devemos atribuir 

grande relevo à idade cronológica da pessoa, pois é preferível considerar que ao mesmo 

indivíduo podem corresponder idades diferentes, de natureza biológica, psicológica e 

social, uma vez que num determinado parâmetro pode ser considerado um velho enquanto 

noutro pode ser visto como um jovem. BERGER (1995) refere que: 

As modificações fisiológicas do envelhecimento humano têm efeitos 

cumulativos, fazem-se sempre de maneira progressiva, são irreversíveis e 

finalmente deletérios para todos os seres humanos. Ao contrário da doença o 

processo de envelhecimento é um fenómeno normal e universal (p.124). 

Os sistemas fisiológicos internos envelhecem de acordo com um processo individual. A 

involução não tem início no mesmo momento, não se desenvolve ao mesmo ritmo e não 
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atinge o mesmo grau de degenerescência para todos os sistemas orgânicos. Para VAZ 

SERRA (2006): 

Um indivíduo, por exemplo, pode ter a audição bem conservada e a visão com 

perda de acuidade. Pode manifestar problemas articulares mas possuir um 

coração em boas condições. Em seres humanos que se exercitam 

intelectualmente e praticam exercício físico regular as funções biológicas e 

psíquicas podem resistir por muito tempo ou até melhorar com a idade. Duas 

pessoas diferentes não envelhecem rigorosamente da mesma maneira (pp.21-

22). 

Relativamente ao declínio das funções vitais podemos mencionar que as mais 

significativas são: a diminuição da força muscular e o declínio gradual de funções de 

órgãos importantes, como salienta ERMIDA (1999): 

A diminuição de função renal em cerca de 50% aos 80 anos – condiciona a 

farmacoterapia dos idosos, as alterações orgânicas a nível das mucosas 

digestivas, são determinante frequente de problemas nutricionais; as alterações 

a nível de arquitectura dos ossos, a dismetabolia cálcica, propiciam fracturas 

frequentes; a diminuição da água intracelular (perda de 10 a 15% aos 80 anos) 

torna o idoso extremamente sensível aos desequilíbrios hidroelectrolíticos; e o 

aumento da massa gorda favorece a obesidade com todo o seu cortejo de 

consequências (p.8). 

A nível do sistema nervoso, existe fundamentalmente perda de neurónios substituídos por 

tecido glial, a diminuição do débito sanguíneo, com consequente diminuição da extracção 

da glicose e do transporte do oxigénio e a diminuição de neuromodeladores que 

condicionam a lentificação dos processos mentais, alterações da memória, da atenção, da 

concentração, da inteligência e pensamento. 

VAZ SERRA (2006) explica: 

Quando a pessoa envelhece os cinco sentidos declinam em acuidade. O 

prejuízo da visão e da audição é o que traz maior número de problemas, pois 

estes dois sentidos são os que maior importância têm na adaptação à vida do 

dia-a-dia e igualmente no convívio social (p.22). 
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De acordo com este autor as alterações visuais que ocorrem com o avançar da idade são 

caracterizadas pela diminuição da acomodação, da acuidade, da sensibilidade às cores, da 

percepção em profundidade e ao declínio da percepção visual do movimento.  

A diminuição da acuidade auditiva encontra-se presente em elevada 

percentagem nos idosos. O declínio da audição é determinado por factores 

genéticos e pela exposição que ocorreu ao longo da vida ao ruído excessivo e a 

substâncias ototóxicas. A pessoa idosa vai perdendo a percepção às 

frequências elevadas, a capacidade de localizar sinais sonoros, de discriminar 

a origem de sons diferentes e tem dificuldade em compreender o discurso das 

outras pessoas (p.23). 

O escritor continua referindo, ainda na mesma página, que as pessoas idosas apresentam 

uma atrofia das papilas gustativas, o que determina uma percepção diminuída do gosto das 

substâncias doces e salgadas. Há ainda uma diminuição da salivação, que impede que os 

alimentos se espalhem pela boca e diminui a percepção do sabor, que se acentua com a 

diminuição frequente do olfacto. O prejuízo do olfacto (que contribui para se poder 

apreciar a comida e a bebida) e do gosto faz com que os idosos refiram que “a comida não 

lhes sabe a nada”. 

STURGIS et al (1987) citado por VAZ SERRA (2006) é de opinião que: 

O tacto sofre também alterações a partir dos 60-70 anos de idade, pois há 

diminuição da sensibilidade na palma das mãos e na planta dos pés, assim 

como se alteram a percepção dos estímulos dolorosos. Podendo acontecer 

queimaduras com água quente ou objectos aquecidos ou ocorrerem quedas 

quando mudam de direcção enquanto caminham ou ao subir degraus (p.23). 

As aptidões cognitivas, de acordo os estudos realizados, têm um declínio a partir dos 70 

anos, que não é uniforme para todas. SPAR e LA RUE (1998) focaram os seguintes 

aspectos que evidenciam algumas diminuições nas funções intelectuais: 

 As pessoas idosas têm maior dificuldade em compreender mensagens longas 

ou complexas, em recuperar e reproduzir rapidamente nomes ou termos 

específicos; 
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 Os idosos evidenciam uma maior dificuldade nas tarefas de raciocínio que 

envolvem uma análise lógica e organizada de material abstracto ou familiar. 

São mais lentos nos aspectos perceptivos, mnésicos, cognitivos bem como nas 

funções motoras; 

 No que diz respeito às aptidões visuais os idosos revelam um declínio na 

capacidade de reconhecer e reproduzir configurações complexas ou que não 

lhes sejam familiares; 

 Quanto à atenção, estes apresentam dificuldade em filtrar informação 

ocasional, em repartir a atenção por múltiplas tarefas ou desviar a atenção 

de um tópico para outro  

 Em relação à inteligência, o vocabulário, a capacidade de acesso à 

informação e a compreensão não são muito prejudicados com a passagem 

dos anos. Porém, a execução de tarefas perceptivomotoras novas e rápidas 

pode começar a abrandar pelos 50-60 anos. Salienta-se, no entanto, que a 

inteligência fluida tende a declinar lentamente com a idade, em 

contrapartida a inteligência cristalina frequentemente melhora ou expande-

se com a idade (pp.38-42). 

Embora se reconheça que certas aptidões declinam com o avançar dos anos não se sabe 

bem em que idade se inicia esta decadência. SPAR e LA RUE (1998, pp.52-53) realçam 

que há variáveis que podem interferir com o funcionamento cognitivo do indivíduo em 

idade avançada. Dizem que os factores genéticos são responsáveis por 50% da variância e 

o grau de instrução por 30%. As pessoas idosas com doenças do foro médico têm piores 

testes cognitivos do que as saudáveis. Felizmente a história aponta exemplos célebres de 

criatividade nos idosos. São exemplo: Verdi que compôs a ópera “Falstaff” aos 80 anos e o 

pintor Miguel Ângelo que conseguiu pintar até ao fim da sua vida aos 89 anos.  

No parecer de VAZ SERRA (2006): 

O envelhecimento não corresponde, por isso, à fatalidade de um caminhar 

sombrio e confinado. Pode tornar-se uma época em que se descobrem novos 

aspectos da vida, em que os acontecimentos são analisados numa perspectiva 

diferente e mais equilibrada. Pode também corresponder a uma época criativa 
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em que se descobrem combinações novas, facilitadas pela experiência colhida 

(p.32). 

O processo de uma doença e o declínio da saúde em geral são também afectados pela acção 

conjunta de variáveis biológicas e psicológicas. Deste modo, varáveis psicológicas, tais 

como a atitude e a personalidade, determinam a capacidade do indivíduo em enfrentarem 

as mudanças que ocorrem com o envelhecimento (AGOSTINHO, 2004, p.32).  

Para PAÚL (1991): 

As teorias psicológicas do envelhecimento permitem descrever e/ou prever as 

mudanças que com o tempo e a idade se produzem no funcionamento 

psicológico das pessoas. Neste sentido, a psicologia tem-se preocupado com a 

descrição das diferentes maneiras de envelhecer, relacionando inteligência, 

memória, personalidade, motivação, habilidades. Quando exercitadas 

contribuem para a preservação da capacidade funcional e bem-estar dos 

idosos. Nos mais pobres, com baixa escolaridade e baixas expectativas, dado 

que a sua experiência de vida lhes ensinou que elas não seriam preenchidas ou 

acessíveis, as sua aspirações são baixas e desadaptadas com o meio (p.265).  

Os papéis profissionais e as interacções sociais, neste período da vida, são também factores 

que afectam os idosos. 

Na opinião de CORDEIRO (1987): 

Com a mudança de papéis, gera-se um processo de adaptação, que para 

alguns, não é inteiramente bem sucedida, resultando muitas vezes em 

insatisfação ou até mesmo desespero. Por outro lado, as pessoas idosas vão-se 

deparando com perdas ou sucessivas privações, nomeadamente, na saúde, na 

actividade profissional, perda do cônjuge, dos amigos, entre outros. Tais 

situações criam no idoso fragilidades psico-afectivas e sentimentos de intensa 

vulnerabilidade. A sua adaptação a um processo de mudança com perdas e 

limitações caracteriza o envelhecimento como “ o luto que a pessoa de idade 

vai ter de fazer de uma certa imagem de si própria, como pessoa, como ser 

social, como membro de uma comunidade” (p.236). 
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O envelhecimento social é definido como um percurso do ciclo de vida estabelecido por 

uma sociedade. Neste contexto MARQUES e FIRMINO (2003) dizem: 

Do ponto de vista social, com a reforma e o consequente afastamento do mundo 

do trabalho, frequentemente o idoso assiste à perda do papel determinante no 

seio da família, com alteração do estatuto social e perda da independência. 

Simultaneamente ocorre uma diminuição dos contactos sociais com tendência 

ao isolamento. A estas alterações acresce a difícil tarefa de se adaptar a novas 

actividades, ritmos de vida, papéis sociais e de resolver os problemas 

familiares e domésticos quotidianos (p.139). 

A velhice, como questão social, surge apenas com as sociedades modernas e 

industrializadas pois somente as características inerentes a estes tipos de sociedades tornam 

possível o prolongar das hipóteses de longevidade do indivíduo para além do tempo em 

que ele é considerado como uma unidade produtiva para a sociedade em que está inserido 

(AGOSTINHO, 2004, p.33). 

As teorias sociológicas assentam tanto na Interacção Simbólica como na Teoria da 

Estrutura Social. Na Teoria da Subcultura, constata-se que a velhice acaba por conduzir a 

pessoa ao isolamento, os mais velhos possuem todas as características de qualquer grupo 

isolado. Em épocas passadas a reforma não existia e, sendo a família um núcleo 

fundamental de produção, o idoso não se afastava do trabalho, adoptava novas tarefas e 

novos papéis, permanecendo útil e activo. 

A sociedade moderna e industrializada marginalizou os velhos, dando prioridade a valores 

como a produção, a rentabilidade, o consumismo (AGOSTINHO, 2004, p.34). Uma maior 

disponibilidade de tempo acarreta a necessidade de se adaptar a novos papéis impostos 

pela sociedade transformada. Esta sociedade gera novas atitudes psicossociais 

relativamente à velhice de tal modo que valores como respeito, dignidade encontrados ao 

longo da história relativamente aos idosos foram substituídos por outros como invalidez e 

dependência económica.  

Compreender o envelhecimento é, assim, perceber de forma ampla e abrangente os 

aspectos individuais e colectivos da vida. Que vão desde os factores genéticos, biológicos, 
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físicos, químicos e nutricionais, aos aspectos psicológicos, sociológicos, económicos, 

comportamentais e ambientais.  

É assumir que todas as teorias explicativas do envelhecimento são importantes na 

abordagem do idoso como Pessoa. 

Em síntese as teorias do envelhecimento ajudam a compreender não só as variáveis 

biológicas como também as psicológicas e sociais. Neste contexto permitem o 

conhecimento dos padrões de comportamentos adoptados pelas pessoas, o declínio das 

funções cognitivas, sendo que em termos sociológicos o contributo se situa numa série de 

factores que têm a ver com o afastamento do mundo do trabalho, perdas de prestígio e de 

independência. Há portanto que promover um envelhecimento mais saudável, activo e 

participativo como veremos no subcapítulo seguinte. 

 

1.2 - O IDOSO, SOCIEDADE E DESAFIOS DO ENVELHECIMENTO 

 

Na actualidade o envelhecimento, o ser idoso ou velho não é, ainda, bem aceite pela nossa 

sociedade, porque lhe associa todo um conjunto de perdas. 

Mas, o idoso é acima de tudo um ser humano, um indivíduo que passa por um 

desenvolvimento individual, um ser em relação com os outros e com o meio que o rodeia. 

Ser idoso é ser livre, ter projectos, ser decisivo, é crescer a todos os níveis de forma 

consciente de modo a atingir uma sabedoria conquistada através dos tempos que vão 

passando e não a quem a idade bateu à porta sem que este fizesse qualquer trabalho 

individual, sem que tivesse um crescimento consciente, sobrevivendo com o peso dos anos 

só e com a sensação de inutilidade social.  

Como alerta SALDANHA (1997, p.4) na sociedade actual é fundamental alicerçar os laços 

familiares, fomentar as relações e os encontros inter-geracionais de ajuda e participação, 

promovendo a solidariedade, a inter-ajuda dos que rodeiam os idosos, fortalecendo estes 

laços tão importantes e quase perdidos. 

Para MADEIRA (1999): 
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(…) a sociedade actual encara os filhos como um sério encargo e os avós como 

um «peso», ambos delapiladores do património familiar. Mas se em relação 

aos filhos a atitude é de expectativa em relação aos avós é de desvalorização 

(p.23). 

Por sua vez RAPOSO (2005) salienta: 

Esta mudança de comportamentos e atitudes não passa apenas pela sociedade, 

é essencial que o próprio idoso seja capaz de conseguir viver com as 

transformações que sofrem a nível físico, psíquico e social e encare o 

envelhecimento como mais um ciclo de vida que se abre e que deve ser vivido, 

não como um luto, mas e antes de mais, como uma etapa a ultrapassar de 

forma positiva. Esta nova etapa é uma oportunidade para libertar e utilizar 

energias e capacidades que podem servir como processos de crescimento e 

desenvolvimento interior e espiritual. (…) O envelhecimento activo é o novo 

paradigma para a velhice, é o marco que reconhece as pessoas idosas como 

membros integrados na sociedade em que vivem e que contribuem plenamente 

para o seu desenvolvimento, ao mesmo tempo que beneficiam dele com o passar 

do tempo. O idoso deve manter a sua participação contínua em questões 

sociais, económicas, culturais, cívicas e espirituais, sendo um desafio para 

todos os cidadãos, familiares e para os governantes através da toma de 

decisões e execução de políticas nesta área. Políticas que permitam 

desenvolverem acções mais próximas dos cidadãos idosos, promovendo a sua 

autonomia e independência, acessíveis e sensíveis às necessidades mais comuns 

desta população e suas famílias (p.2). 

Os governos e a sociedade devem adoptar programas que ajudem as pessoas a envelhecer 

permanecendo activas, sem esquecer os seus direitos, preferências, necessidades e 

capacidades de modo a que estas beneficiem de segurança protecção e cuidados adaptados 

às suas necessidades, o que implica a criação de redes de apoio na área social, de saúde 

mental e física, como nos diz COSTA (2007): 

A sociedade tem de se organizar por causa da mudança demográfica. Não 

podemos continuar a pensar que estamos todos muito saudáveis e que estamos 

todos bem. Não estamos. A inactividade dos idosos conduz a patologias que vão 

pesar muito na sociedade. Claro que muitas decisões estão ligadas à política e 
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aos políticos, mas muitas delas estão relacionadas com as comunidades locais, 

com as comunidades de aldeia, de bairro, de rua, de prédio. É o espaço de 

liberdade, de esforço e de solidariedade de cada um de nós que está em causa e 

a quem é colocado o desafio (p.32).  

Quando estas redes falham os idosos são institucionalizados sendo, por vezes, a última 

alternativa para muitas famílias. 

A estrutura familiar está a modificar-se rapidamente em toda a União Europeia, devido aos 

casamentos tardios, divórcios frequentes, aumento das famílias monoparentais e 

unipessoais associada ainda, à integração da mulher no mercado de trabalho, ficando 

menos disponível para o desempenho do papel de principal cuidador dentro da estrutura 

familiar. Em consequência, aumentou a procura dos serviços sociais e de saúde, em busca 

de uma resposta para os seus problemas e que muitas vezes não encontram (por escassez 

de recursos assistenciais, materiais e humanos) para que os idosos possam ser cuidados nos 

seus lares. Na opinião de RAPOSO (2005): 

Felizmente, ainda, existem famílias que conseguem cuidar dos seus familiares 

idosos, (em alguns casos com grandes dificuldades) assim como também 

existem aquelas que gostariam de os poder cuidar mas não o fazem por falta de 

conhecimentos, por medo ou falta de estruturas de apoio. Contudo sejam quais 

forem as circunstâncias, estas famílias merecem todo o nosso apoio, 

reconhecimento e respeito, pois são elas que, apesar da ajuda social, 

proporcionam a maior parte dos cuidados e apoio diário a quem sofre de uma 

doença ou requer auxílio para desenvolver as suas actividades de vida diária, 

sem receber qualquer remuneração económica por isso. Além disto são eles o 

ponto de partida para o exercício de cidadania e respeito pelos direitos 

humanos. (…) Educar os idosos, torna-se hoje o objecto principal dos cuidados 

porque a saúde é o recurso pessoal mais importante para uma vida de 

qualidade e há que preservar as competências físicas e mentais dos idosos 

garantindo-lhes a sua autonomia e independência (pp.3-4). 

Estamos certos que se pudermos contribuir para uma mudança saudável de estilos de vida, 

poderemos reduzir o aparecimento de determinadas doenças e incapacidades e diminuir a 

carga social que elas comportam, aumentando a qualidade de vida da pessoa idosa, 

valorizando a importância de cuidar, profissional e socialmente, os idosos, olhando-os e 
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aceitando-os como seres com direitos, independentemente da sua situação de autonomia 

física ou dependência, de institucionalizados ou não, vivendo sós ou na companhia de 

alguém, saudáveis ou doentes. Pessoas com direito à escolha livre e esclarecida, sobre as 

decisões que outros possam tomar sobre si, considerando ser o melhor. ANDRADE (2005) 

considera que: 

Eticamente, ninguém pode infantilizar, agir por ou tomar decisões por outro, 

mesmo com a justificação de que se faz em prol da qualidade de vida, pois 

antes de qualquer destas atitudes, que sabemos nós do que é qualidade para o 

outro? No entanto, algo de muito importante podemos e devemos fazer: olhar o 

indivíduo idoso, como uma pessoa, com uma infinita riqueza interior, que 

tantas vezes palpita nos seus corações, com vontade de ser partilhada, 

bastando por vezes, alguma disponibilidade e atenção (p.2). 

A casa é o seu lugar preferido, onde se concentram as recordações, por isso é natural que o 

idoso queira aí passar a última etapa da sua vida, porém, se até meados do século passado 

os idosos viviam a sua velhice em casa, no seio familiar, actualmente deparamo-nos cada 

vez mais com o envelhecimento fora de casa: em instituições onde passam a constituir 

mais um entre muitos outros (ANDRADE e MARTINS, 2006, p.1). 

QUINTELA (2001, p.42) diz que nas instituições o idoso esforça-se por se adaptar e 

sobreviver fora do seu ambiente; é uma tarefa exigente para o equilíbrio bio-psico-social 

de qualquer ser vivo, quanto mais para um ser fragilizado. 

A família tem cada vez menos hipóteses de responder às necessidades dos idosos, devido 

às novas solicitações do dia-a-dia contemporâneo, às condições de vida, à limitação de 

espaço nas habitações, à participação cada vez maior das mulheres no mundo actual do 

trabalho. Para COSTA (2007): 

É urgente encontrar respostas adequadas, que não passam pela proliferação de 

lares ou de nova cosmética para recriar os asilos, devem antes ser 

contextualizados às suas comunidades de pertença. A resposta não pode ser de 

engenharia, de construção de lares, de unidades de acantonamento dos mais 

velhos. Cada vez haverá mais pessoas com idade superior a 80 anos, válidas e 

que não estão em condições de ir para um lar. Onde estão as residências 

supervisionadas onde as pessoas possam ter o seu quarto, a cozinha e possam 
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conviver com outras pessoas? Onde possam exercer o auto-cuidado e manter o 

nível desejado de relações sociais? (pp.30-31). 

No entanto, devido à sobrecarga económica nos sistemas de saúde e segurança social, é 

necessário ter em conta a contenção nas despesas públicas. Por este motivo, tem-se vindo a 

verificar uma preocupação a nível político em direccionar os cuidados prestados aos idosos 

dependentes nos seus núcleos familiares, pois como diz IMAGINÁRIO (2004, p.70): 

A família é um dos apoios de base dos indivíduos em todas as sociedades. (…) 

Não pode ser esquecido que ela é e continua a ser o local privilegiado das 

relações estruturantes do indivíduo. Porém, as famílias, devido a múltiplos 

factores pessoais, sociais e económicos podem ser também demolidoras.  

Para HERÉDIA, CORTELLETTI e CASARA (2005): 

As situações que levam ao abandono são provocadas pela condição de 

fragilidade do idoso, que pode passar a depender de outras pessoas, pela perda 

da autonomia e da independência, pelo enfraquecimento dos vínculos afectivos 

e pela conduta do grupo de relações ou ausência dele. Ainda há situações que 

dependem do próprio idoso, no que se refere ao modo como enfrenta essas 

situações. Isso significa dizer que uma mesma situação pode ser motivo 

gerador do sentimento de abandono para uma pessoa e não o ser para outra. 

Depende das circunstâncias objectivas e subjectivas de cada indivíduo. O 

entendimento de abandono na velhice, sob o olhar dos idosos relaciona-se à 

ideia de sozinho: ser sozinho, estar sozinho, ficar sozinho, sentir-se sozinho e 

de não ter. Ser sozinho, como algo intrínseco, permanente do ser humano; estar 

sozinho, como algo que pode ser transitório, passageiro; ficar sozinho, como 

uma circunstância de perda, como deixar de ter o que já teve; sentir-se sozinho, 

como experiência emocional de sentir, de ter um sentimento; não ter, como 

ausência ou privação de alguém ou alguma coisa (p. 5). 

O ser humano teme as perdas, uma vez que as mesmas habitualmente trazem sofrimento. 

Para muitos, a perda maior é a morte. Aceitar o limite imposto pela morte como 

experiência quotidiana implica aceitar as regras da existência, visto que a morte impõe uma 

ruptura com tudo o que se conhece e se ama e faz parte da condição humana. 
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A dificuldade em se preparar para a morte impede que o idoso compreenda a razão dessa 

situação irreversível e verdadeira, visto que a sociedade ocidental prepara o ser humano 

para a vida. A valorização dessa cultura retrata a falta de preparação do homem para a vida 

interior e essa falta de preparação manifesta-se principalmente em situações de impotência 

frente às perdas. Muitas filosofias de vida vêem a morte não como um evento isolado, mas 

como uma mudança no infindável ciclo de mudanças (RINPOCHE, 2000, p.7).  

 

Também GUARDINI (1990) refere: 

A não preparação para viver as diferentes etapas do ciclo de vida mostra que 

há falta de conhecimento e que cada etapa exige do ser humano a compreensão 

de que cada fase da vida representa algo de novo, que não foi vivido 

anteriormente e que o homem é um outro. A falta dessa compreensão indica 

que nem sempre o ser humano tem condições de entender e acompanhar as 

mudanças que lhe são impostas. A preparação é disfuncional à realidade, e as 

instituições que são responsáveis pela preparação estão desactualizadas e 

desfocadas da tensão que existe entre o ser da pessoa e a evolução de suas 

fases sucessivas, bem como do objectivo maior que é a realização plena da 

natureza humana (p.8). 

Quando há inexistência ou debilidade de laços afectivos, quando há falta de amor, 

perguntas sem respostas, conversas sem atenção, o idoso é abandonado por filhos, 

familiares e amigos. A sua presença participativa, cooperativa e operativa é ignorada, não 

há convívio familiar, não há espaço para partilhar – dar e receber atenção. A oportunidade 

de integração é-lhe negada; fica sem apoio e sem carinho, sentindo-se negligenciado 

afectivamente e socialmente. 

Na opinião de HERÉDIA, CORTELLETTI e CASARA (2005): 

Os idosos esperam da família o retorno do que fizeram por ela. Esperam que 

ela resolva os problemas que são incapazes de solucionar devido a suas 

condições actuais. As expectativas não correspondidas provocam frustrações, 

tristeza, doenças e, em muitos casos, são motivo de morte. (…) O campo das 

relações afectivas pode ser restringido pela perda do companheiro, filho, 
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amigo, o que provoca a sensação de solidão, mesmo que transitória, por não 

ter com quem partilhar a vida (pp.6-7). 

A perda de força, o aparecimento de doenças, a dificuldade em estabelecer e manter um 

diálogo podem colocar o idoso numa situação de dependência e de solidão. Esta situação é 

agravada pelo facto de não possuir saúde para perpetuar as relações sociais fora do seu 

meio familiar e manter-se sem dificuldades financeiras. Da mesma forma, a dependência, 

que gera a necessidade de cuidados especiais e de auxílio para a realização das actividades 

de vida diária, pode fazer com que o idoso seja colocado de parte pelos familiares.  

A solidão acontece mais facilmente na velhice, quando o idoso não pode trabalhar. Deixar 

de ter o papel de trabalhador, é perder a consideração: não vale quem não produz. Neste 

contexto, FIGUEIREDO (2007) faz notar que: 

A velhice caracteriza-se então pela mudança de papéis, frequentemente pela 

perda de alguns deles, sendo o mais evidente a perda do papel profissional que 

ocorre no momento da reforma (p.54).  

SOUSA, FIGUEIREDO e CERQUEIRA (2004) reforçam ainda esta ideia dizendo: 

A reforma marca a desocupação de papéis sociais activos e apresenta-se como 

a abertura da porta de acesso à velhice, sobretudo porque o estatuto de 

reformado é associado à perda de importância social e de poder (p.31). 

Adquirem aqui grande importância as palavras de COSTA (2002) quando salienta que na 

actualidade não é só necessário: 

(…) afectar recursos à velhice, mas encontrar estratégias de revalorização 

social, que dêem sentido aos ganhos em anos dos mais idosos… (p.297). 

Na nossa cultura faz-se uma estreita relação entre a velhice e a morte. É como se apenas 

aos idosos fosse dado morrer. Contudo, curiosamente as estatísticas demonstram que, 

proporcionalmente, morrem mais jovens do que idosos, o que é compreensível se 

observarmos que a evolução da medicina preventiva e da curativa, proporcionaram uma 

maior extensão da expectativa de vida.  
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De acordo com FERNANDES (2002): 

A velhice é um processo fisiológico, psicológico e social que aumenta a 

instabilidade, a sensibilidade e a susceptibilidade a processos patológicos. É o 

momento de olhar para trás e tirar conclusões do passado; de aceitar a 

inevitabilidade das provações, das dificuldades e transmitir aos jovens saber e 

a experiência dos homens (p.27).  

Neste contexto assume grande importância a reflexão que se segue sobre a representação 

dos Idosos na sociedade onde estão inseridos. 

 

1.2.1-Representação Social dos Idosos  

 

O estudo da sociedade ao longo do tempo revela que a atitude face aos velhos variou 

consoante o contexto económico. A pessoa idosa perde desta forma o seu papel de 

transmissor transgeracional do saber, face a uma economia de mercado onde só o lucro 

interessa (GRANDE, 1994, p.8). O respeito pelo ancião dependia, frequentemente, do seu 

estado de recursos (ROBERT, 1994, p.25).  

De facto, na Europa, a interpretação da história do atendimento aos idosos facilmente 

revela que o respeito pelas pessoas idosas, incluindo os pais, nem sempre teve a devida 

atenção. SADAVOY (2006) menciona que: 

As atitudes perante os idosos são bastante diferentes consoante os grupos 

culturais, sendo uns caracterizados por uma atitude de veneração e outros pela 

desvalorização subtil ou exclusão. Na cultura ocidental, conhecida pela 

valorização dos indivíduos jovens e produtivos, os idosos debatem-se com a 

adaptação à marginalização e desvalorização (p.14). 

Estudos recentes sobre o sóciocognitivismo, reafirmam o papel crucial dos estereótipos na 

percepção de outros seres humanos, havendo mesmo quem defenda que as pessoas os 

utilizam, prioritariamente, para interpretar a informação complexa sobre indivíduos e 

grupos, procurando outras explicações apenas, quando os estereótipos não oferecem 

elucidações suficientes. 
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De acordo com COSTA (1999): 

Socialmente, e no caso dos idosos, a valorização dos estereótipos projecta 

sobre a velhice uma representação social gerontofóbica e contribui para a 

imagem que estes têm de si próprios, pela perturbação que causam uma vez que 

negam o processo de desenvolvimento, contrariamente ao passado em que ser-

se velho era ser-se sábio; era ter-se a «mais - valia» do tempo, que fazia do 

velho o conselheiro, o amigo…a memória das gerações (p.10). 

O “Ancianismo”, como conceito gerontológico, define-se como o processo de estereotipia 

e de discriminação sistemática, contra as pessoas porque são velhas. Este problema surge, 

quando o fenómeno de envelhecer é considerado prejudicial, de menor utilidade ou 

associado à incapacidade funcional.  

A biomedicalização do envelhecimento, segundo PAÚL (1997, p.20) é um fenómeno que 

corresponde ao encarar da velhice como uma espécie de doença, encorajando a sociedade a 

encará-lo como algo patológico. 

Para ALMEIDA (1999): 

O conceito de envelhecimento é constituído a partir de uma pluralidade de 

elementos como valores, padrões de comportamentos, sistema moral, costumes 

e experiências prévias de cada pessoa. Essas experiências poderão ter origem 

quer na formação de cada um, quer no contacto com membros de família ou 

com amigos idosos (p.9). 

Assim como a rejeição e rotulagem de um grupo de indivíduos, se desenvolve porque as 

características individuais, com traços negativos, são atribuídas a todos os indivíduos desse 

grupo também a palavra “velhote” descreve os sentimentos ou preconceitos resultantes de 

micro-concepções e dos “mitos” acerca dos idosos. Os preconceitos envolvem geralmente 

crenças, de que o envelhecimento torna as pessoas senis, inactivas, fracas e inúteis. 

Diz-nos ALMEIDA (1999): 

A velhice surge em oposição à juventude. O jovem, forte e com vigor opõe-se à 

decadência física do velho expressa nas marcas deixadas pelo tempo no corpo: 
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enrugamento da pele, brancura dos cabelos e das barbas ou curvamento do 

corpo (p.11).  

No “mundo civilizado” de hoje, a velhice é tida como uma doença incurável, como um 

declínio inevitável, que está votado ao fracasso. Esta postura social atingiu tal dimensão, 

que BERGER (1995, p.63) chega mesmo a afirmar, que abundam hoje ideias feitas e 

preconceitos relativamente à velhice. Os «velhos» de hoje, os «gastos», os «enrugados» 

cometeram a asneira de envelhecer numa cultura que diviniza a juventude. De facto, as 

atitudes negativas face aos idosos existem em todos os níveis sociais, intervenientes, 

beneficiários, governantes, entre outros. 

Numa análise mais profunda percebemos que os mitos escondem muitas vezes uma certa 

hostilidade e quando utilizados em excesso, impedem o estabelecimento de contactos 

verdadeiros com os idosos. Importa realçar acerca dos mitos e estereótipos o facto de 

estarem muitas vezes ligados ao desconhecimento do processo de envelhecimento e 

poderem influenciar a forma como os indivíduos interagem com a pessoa idosa. Por outro 

lado provocam uma enorme perturbação nos idosos, uma vez que negam o seu processo de 

crescimento e os impedem de reconhecer as suas potencialidades, de procurar soluções 

precisas para os seus problemas e de encontrar medidas adequadas (BERGER, 1995, 

pp.66-68). 

O termo “terceira idade” por exemplo, é um rótulo socio-económico que permite muitas 

vezes que o Homem entre nela pela porta da psicopatologia (ciência que se ocupa da 

relação perturbada). Estas imagens mentais simplificadas e estereotipadas sobre os idosos 

são usadas e compartilhadas actualmente em todos os níveis e grupos sociais. Dentro do 

contexto social pode-se ter comportamentos que podem determinar atitudes positivas ou 

negativas.  

Nas atitudes positivas realçam-se o respeito, a reciprocidade e a confiança, podemos citar o 

modelo de envelhecimento bem sucedido de Baltes. A esse respeito BALTES e BALTES 

(1990) assinalaram o facto que: 

(...) o envelhecimento bem sucedido precisa de uma avaliação sustentada em 

uma perspectiva multidimensional, na qual factores objectivos e subjectivos 
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sejam considerados dentro de um contexto cultural, que contém demandas 

específicas (p.4). 

Das atitudes negativas destacamos, de acordo com BERGER (1995): 

 O automorfismo social que se define como o não reconhecimento da 

unicidade do idoso; 

 A gerontofobia que corresponde ao medo irracional de tudo quanto se 

relaciona com o envelhecimento e com a velhice; 

 O ageísmo que se reporta a todas as formas de discriminação com base na 

idade, são comportamentos e atitudes preconceituosas em relação ao 

envelhecimento e aos idosos com base em ideias estereotipadas e negativas 

sobre os indivíduos deste grupo etário; 

 A infantilização que é uma atitude que se manifesta geralmente pelo 

tratamento por tu, pela simplificação demasiada das actividades sociais e/ou 

recreativas e pela organização de programas de actividades, que não 

correspondem às necessidades dos indivíduos (p.66).  

Esta autora refere-nos ainda sete mitos relacionados com os idosos: 

1. A maioria dos idosos é senil ou doente; 

2. A maior parte dos idosos é infeliz; 

3. No que se refere ao trabalho os idosos não são tão produtivos como os 

jovens; 

4. A maior parte dos idosos está doente e tem necessidade de ajuda para as 

suas actividades quotidianas; 

5. Os idosos mantém obstinadamente os seus hábitos de vida, são 

conservadores e incapazes de mudar; 

6. Todos os idosos se assemelham; 

7. A maioria dos idosos está isolada e sofre de solidão (p.67). 
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Esta visão global e generalizada, que caracteriza os estereótipos gerontológicos pouco 

críticos e frequentemente carentes de objectividade, distorce a realidade. A distorção 

causada pelos estereótipos “cegam” os indivíduos, impedindo-os de se precaverem das 

diferenças que existem entre os vários membros, não lhe reconhecendo deste modo, 

qualquer virtude, objecto ou qualidade.  

FERNANDES (2002) afirma que: 

Os mitos estão muitas vezes ligados ao desconhecimento do processo de 

envelhecimento; a velhice encontra-se frequentemente ligada à doença, ao 

egoísmo, à impotência sexual, à rigidez de carácter, etc. O desconhecimento 

sobre o envelhecimento reflecte-se também nos estereótipos que a sociedade 

tem do idoso causando-lhe grande perturbação uma vez que negam o seu 

processo de crescimento e os impedem de reconhecer as suas potencialidades. 

Por isso acreditar que se vai modificar alguma coisa no envelhecimento dos 

indivíduos, sem mudar nada no tipo de sociedade em que eles vivem, é ilógico e 

ilusório (p.30). 

As crenças sobre o envelhecimento encontram-se presentes mesmo em profissionais de 

saúde. ALMEIDA (1999) no seu estudo “Crenças dos enfermeiros acerca do 

envelhecimento humano” verificou que para este grupo de profissionais: 

 Ser idoso é ser dependente; 

 O envelhecimento implica perda de capacidades; 

 Os idosos doentes são rejeitados pela sociedade; 

 Todos os idosos se assemelham; 

 A maioria dos idosos sofre de solidão; 

 Os idosos não são produtivos (p.13). 

Sendo o envelhecimento da população uma aspiração natural de todas as sociedades, 

estando estas continuamente a desenvolver esforços para prolongar a vida humana, é de 

todo importante oferecer condições adequadas aos idosos para que estes possuam uma 

óptima qualidade de vida e bem-estar.  
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IMAGINÁRIO (2004, p.37) refere que o nível de sensibilidade perante este novo 

fenómeno, no que concerne a toda a sociedade, em particular por parte dos políticos, dos 

profissionais de saúde, da segurança social e da família, será um factor fulcral na resposta a 

este desafio. Desta forma para GRANDE (1994): 

(…) a necessidade de fomentar medidas que voltem a colocar os idosos na 

cúpula dos agregados familiares, onde se entrecruzem três ou mais gerações 

permitindo que crianças e adolescentes encontrem referências e valores 

universais na fase de construção da personalidade e da modelação do carácter 

(p.9). 

Igualmente COSTA (2007) menciona: 

É necessário ajudar os nossos idosos a continuarem a ser felizes, a ocuparem-

se com coisas válidas, que animem e ajudem a lutar contra e a prevenir 

doenças de que ouvimos falar diariamente. Retardar os efeitos nocivos do 

envelhecimento é um objectivo a perseguir; ganhar este desafio passa pela 

organização activa dos grupos sociais (p.33). 

As crenças e os mitos sobre o envelhecimento poderão ser combatidos se conseguirmos do 

ponto de vista social melhorar o conhecimento e a formação dos profissionais na área da 

Gerontologia/Geriatria, modificar a representação dos profissionais sobre o 

envelhecimento e o idoso, reforçar os aspectos positivos do envelhecimento, instituir a 

avaliação geriátrica compreensiva e personalizar os cuidados ao idoso. Felizmente os 

mitos, imagens e estereótipos negativos ligados ao envelhecimento têm cada vez menos 

credibilidade, começando-se a aceitar a possibilidade de mobilizar as capacidades 

produtivas do idoso e o seu contributo à família e comunidade.  
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2- AUTONOMIA / INDEPENDENCIA / DEPENDENCIA NO IDOSO 

 

Os idosos encontram-se numa situação muito particular de vida, que não é apenas inerente 

à idade que têm mas também a todos os acontecimentos que foram ocorrendo ao longo da 

sua existência. A capacidade que o idoso tem de se manter independente é condicionada 

por uma série de factores: a constituição genética, os hábitos e estilos de vida, o meio 

ambiente, o contexto socio-económico e cultural, ou ainda o facto de ter nascido numa 

sociedade mais ou menos desenvolvida e numa família com maior ou menor capacidade 

económica. 

LOEWENTEIN e RUBERT (1992) citados por VAZ SERRA (2006, p.28) referem que os 

indicadores críticos da possibilidade de vida independente são constituídos pela capacidade 

revelada em manter funções de cuidados pessoais (como vestir-se, lavar-se e cuidar de si) e 

actividades instrumentais que possam servir para a manutenção da vida diária (de estar 

orientado no tempo e no espaço, possibilidade de fazer compras, de telefonar ou de 

efectuar pagamentos. 

Estes autores acrescentam ainda que os idosos saudáveis não têm dificuldades em realizar 

o tipo de actividades mencionadas desde que as tenham cumprido com êxito no seu 

passado. Só as não conseguem efectuar se tiverem graves limitações sensoriais, de saúde 

física ou mental. 

No entanto e citando SOUSA, FIGUEIREDO e CERQUEIRA (2004): 

(…) é corrente associar velhice a dependência; (…) algumas pessoas mostram 

declínio no seu estado de saúde e nas competências cognitivas, precocemente, 

enquanto outras vivem saudáveis até os 80 anos e mesmo 90 anos. Na verdade 

qualquer declínio precoce reflecte patologia e não os efeitos da idade ou seja a 

dependência não é um elemento que caracteriza apenas esta fase da vida 

(p.48). 
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Na opinião de SOUSA, GALANTE e FIGUEIREDO (2003): 

As teorias do envelhecimento bem sucedido vêem o sujeito como pro-activo, 

regulando a sua qualidade de vida através da definição de objectivos e lutando 

para os alcançar, acumulando recursos que são úteis na adaptação à mudança 

e activamente envolvidos na manutenção do bem-estar. Sendo assim, um 

envelhecimento bem sucedido é acompanhado de qualidade de vida e bem-estar 

e deve ser fomentado ao longo dos estados anteriores de desenvolvimento. A 

qualidade de vida inclui um alargado espectro de áreas da vida. Os modelos de 

qualidade de vida vão desde a “satisfação com a vida” ou “bem-estar social” a 

modelos baseados em conceitos de independência, controle, competências 

sociais e cognitivas (p. 364). 

A qualidade de vida na velhice tem sido, muitas vezes, associada a questões de 

dependência/autonomia. As dependências observadas nos idosos resultam tanto de 

alterações biológicas (deficiências ou incapacidade) como de mudanças nas exigências 

sociais (desvantagens) e, frequentemente, as últimas parecem determinar as primeiras.  

IMAGINÁRIO (2004) tendo por base alguns estudos de vários autores e a Organização 

Mundial de Saúde diz que a melhor forma de avaliar a saúde do idoso é através da função, 

admitindo que a capacidade funcional é melhor indicador de saúde que o estudo de 

prevalências de doenças. Seguindo a mesma orientação teórica classifica a autonomia dos 

idosos em três grupos: 

 Baixa autonomia: quando manifestam alta dependência para realizar as 

actividade de vida diária e com escassas relações sociais; 

 Média autonomia: resolvem a maior parte dos seus problemas quotidianos, 

mas contam com um importante apoio dos familiares quando revelam perdas 

sensoriais e baixa actividade intelectual; 

 Autonomia elevada: tem boa percepção de qualidade de vida, com atitudes 

activas face à vida (p.48). 

Torna-se importante distinguir autonomia, dependência e independência. 
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A autonomia pode ser definida como um estado de vontade que obedece apenas a regras 

que dela provêm. É o comportamento do indivíduo em relação a si mesmo, como autor das 

suas decisões, regras e escolhas.  

A autonomia é uma componente fundamental para o bem-estar do idoso, sendo entendida 

como a capacidade individual para a realização da vontade própria.  

A perda de autonomia é exactamente o contrário de autonomia ou seja, a incapacidade e/ou 

interdição de uma pessoa escolher por si própria as regras da sua conduta, a orientação dos 

seus actos e os riscos que pode correr.  

FERNANDES (2002) citando Nicola (1990) diz que: 

Via de regra, as pessoas não aceitam o seu envelhecimento. De início até o 

rejeitam. Não estava programado. Nunca reflectiram sobre ele e como tal não 

se prepararam para este acontecimento tão importante na vida de cada um. Daí 

as queixas constantes, a irritabilidade, a rebeldia contra o destino, contra os 

familiares, contra si próprias, não tardando a aparecer a apatia seguida de 

depressão, pois, torna-se humilhante para o idoso como Homem depender de 

outro homem (p.49). 

Independência e dependência são conceitos complexos e difíceis de operacionalizar. 

SOUSA, FIGUEIREDO e CERQUEIRA (2004, p.49) entendem que a independência é 

definida como condição de quem recorre aos seus próprios meios para a satisfação das suas 

necessidades. 

Deste modo a satisfação é um nível que permite a presença de um equilíbrio fisiológico e 

psicológico que se manifesta por um estado satisfatório de bem-estar. No entanto a 

necessidade pode permanecer ligeiramente insatisfeita sem necessitar da ajuda de outrem 

(PHANEUF, 1993, p.28). 

SOUSA, FIGUEIREDO e CERQUEIRA (2004, p.49) aludindo a um estudo realizado por 

SIXSMITH (1986) sobre o significado da importância da independência para os mais 

velhos referem que esta é sinónimo de capacidade para tomarem conta de si próprios, sem 

estarem dependentes dos outros nas tarefas domésticas e cuidados pessoais, competências 

de auto-decisão e liberdade para fazerem escolhas, não se sentirem um fardo/obrigação 
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para os outros. Referem ainda que para os idosos que recebiam apoio directo, os 

sentimentos de independência podiam estar preservados desde que sentissem que a ajuda 

era dada num contexto de reciprocidade. 

O facto de uma pessoa não poder efectuar sem ajuda, porque é idosa ou por outros 

motivos, as principais actividades de vida quer sejam físicas, psicológicas, sociais ou 

económicas torna-a dependente. A dependência é encarada, assim, enquanto incapacidade 

do indivíduo para se bastar a si próprio. 

PHANEUF (1993, p.28) define dependência como incapacidade do indivíduo para adoptar 

comportamentos ou de realizar por si mesmo, sem ajuda de outros, acções que lhe 

permitam alcançar um nível aceitável de satisfação das suas necessidades. 

A particularidade da situação dos idosos resulta de factores como a diminuição das 

capacidades físicas, psicológicas ou mentais, insegurança financeira, isolamento, solidão, 

dependência de parentes ou outros apoios sociais.  

SOUSA, FIGUEIREDO e CERQUEIRA (2004) fazem notar relativamente à doença e 

dependência que:  

Quando a dependência ocorre é sinónimo de inverter as funções ao longo da 

vida (role reversal) podendo assumir duas formas principais: 

 Um dos cônjuges assume diferentes responsabilidades. O marido que sempre 

geriu as finanças familiares está agora incapaz de o fazer devido a demência 

sendo a mulher a substitui-lo. Ou a mulher fica doente e não pode cozinhar 

nem limpar, o marido tem de aprender a fazê-lo. 

 Um filho adulto assume o papel de cuidador e torna-se responsável pela 

tomada de decisão. Esta situação cria confusão, stress e culpa em ambas as 

partes, pois os pais e filhos mantêm em simultâneo, o papel anterior ou seja 

os pais responsáveis pelos filhos, tornando a situação confusa (p.50). 

FERNANDES (2002) menciona que a dependência nos idosos surge com mais frequência 

face a obstáculos que o impedem de satisfazer as suas necessidades como: 

 Falta de apoio e afecto familiar; 
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 Isolamento e solidão devido à perda de familiares e amigos (com afecto 

significativo); 

 A inactividade proveniente da reforma ou perda de forças, originando 

diminuição do rendimento económico; 

 Alteração do estatuto e perda de prestígio; 

 A passividade, porque não tem compromissos (p.50). 

O aumento da dependência no idoso tem na maioria das vezes a sua origem na deterioração 

do processo de envelhecimento.  

BALTES e SILVENBERG referidos por SOUSA, GALANTE e FIGUEIREDO (2003) 

descrevem três tipos de dependência: 

  Estruturada, onde o significado do valor do ser humano é determinado, em 

primeiro lugar, pela participação no processo produtivo (na velhice salienta-

se a dependência gerada pela perda do emprego); 

  Física, incapacidade funcional individual para realizar actividades de vida 

diária; 

  Comportamental, com frequência antecedida pela dependência física, é 

socialmente induzida independentemente do nível de competência do idoso, o 

meio espera incompetência (p.365). 

Torna-se evidente que a dependência dos idosos se deve a um declínio físico, no entanto 

factores psicológicos e socioambientais são responsáveis em alguns idosos pela decadência 

da capacidade funcional. 

Para TOMEY e ALLIGOOD (2002, p. 411) o continuum dependência/independência varia 

da dependência total à independência total. Aplicar o continuum à pessoa como um todo é 

demasiado abrangente, por isso é aplicado directamente a cada actividade de vida. 

Reconhece a existência de estágios em que uma pessoa ainda não pode (ou já não pode) 

realizar determinadas actividades de vida de forma independente. O continuum é 

bidireccional (…). 
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IMAGINÀRIO (2004, p.52) expressa que toda a pessoa tem necessidade de ajuda para 

satisfação das suas necessidades. Contudo, o idoso requer uma atenção especial devido ao 

próprio processo de envelhecimento. Há necessidade de se providenciar o seu bem-estar, 

dedicar atenção, estabelecendo com ele uma boa relação de ajuda para a resolução dos seus 

problemas. 

Em forma de síntese salientamos a importância de antes que a dependência se instale sejam 

desenvolvidas estratégias de modo a dar resposta a esta dependência e a preservar ao 

máximo a independência do idoso, mantendo a sua qualidade de vida. 

 

2.1 - AVALIAÇÃO FUNCIONAL DO IDOSO 

 

A avaliação funcional é uma componente habitualmente ignorada no exame do idoso. No 

entanto (…) mais do que a doença é frequentemente a restrição ou perda de autonomia 

funcional que condiciona o futuro do idoso e a sua qualidade de vida (ERMIDA, 1996, 

p.10). 

A avaliação do estado de saúde da população idosa utilizando, exclusivamente, por 

exemplo, estatísticas de mortalidade, pode não fornecer um retrato detalhado das reais 

condições de vida e saúde dessa população, pois não reflecte a elevada incidência de 

situações que interferem na sua qualidade de vida sem, no entanto, serem responsáveis pela 

sua morte. Indicadores de morbilidade que abordem também as incapacidades têm vindo a 

demonstrar a sua importância, pois traduzem o impacto da doença/incapacidade sobre a 

família, o sistema de saúde e a qualidade de vida dos idosos. 

A doença crónica atinge milhões de pessoas de todas as idades (apesar de a maior 

incidência e prevalência se verificar entre os mais idosos), limitando-as no seu 

funcionamento físico e /ou mental (SOUSA, MENDES e RELVAS, 2007, p.11). 

Entre os idosos, as condições crónicas tendem a manifestar-se de forma mais expressiva e 

frequentemente, ocorrem de forma simultânea. Tais situações, geralmente, não são fatais, 

porém, tendem a comprometer de forma significativa a qualidade de vida dos idosos. Quer 

68



  

se revista de carácter físico ou mental (ou de ambos), a doença crónica é uma das maiores 

causas de incapacidade, significando a perda de independência e muitas vezes, da própria 

autonomia (FIGUEIREDO, 2007, p.64). 

É por vezes esta incapacidade que leva o idoso a situações patológicas, particularmente do 

foro mental e o engloba num círculo vicioso de dependência de onde dificilmente consegue 

sair.  

Na maioria das vezes, estas condições crónicas são geradoras do que pode ser denominado 

processo incapacitante, ou seja, o processo pelo qual uma determinada situação (aguda ou 

crónica) afecta a funcionalidade dos idosos e, consequentemente, o desempenho das 

actividades quotidianas. Para ERMIDA (1996) estas actividades são conhecidas como 

Actividades de Vida Diária (AVDs) e subdividem-se em: 

 Actividades Básicas de Vida Diária (ABVDs) – estão relacionadas com 

banhar-se, vestir-se, alimentar-se, caminhar, transferir-se, comunicar, 

manter a continência esfincteriana (com ou sem ajuda);  

 Actividades Instrumentais de Vida Diária (AIVDs) – indicam a capacidade 

do indivíduo ter uma vida independente dentro da comunidade onde vive e 

inclui a capacidade para ler, escrever, preparar refeições, realizar compras, 

utilizar transportes, cuidar da casa, utilizar telefone, administrar as próprias 

finanças, tomar seus medicamentos (p.10). 

Nesse contexto é inserida o que se denomina avaliação funcional que é parte integrante da 

avaliação geriátrica e deve ser efectuada regularmente em todos os idosos. 

A avaliação funcional pode ser definida como uma tentativa sistematizada de medir, de 

forma objectiva, os níveis em que uma pessoa é capaz de desempenhar determinadas 

actividades ou funções em diferentes áreas, utilizando habilidades diversas para o 

desempenho das tarefas da vida quotidiana, para a realização de interacções sociais, nas 

suas actividades de lazer e noutros comportamentos necessários no seu dia-a-dia.  

A avaliação funcional consiste na recolha e interpretação de dados que permitem avaliar o 

nível da capacidade funcional do idoso, entendendo-se por capacidade funcional a 
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capacidade que o idoso apresenta para a realização das actividades de vida diária 

(TEIXEIRA VERISSIMO, 2006, p.495).  

A nossa experiência profissional ensinou-nos que as actividades de vida diária referem-se a 

uma variedade de comportamentos instrumentais que as pessoas devem de uma forma 

regular e adequada, ter para consigo próprias e/ou para viver de forma independente e 

autónoma.  

A base dessa descrição é o conceito de função definido como a capacidade do indivíduo 

para adaptar-se aos problemas de todos os dias apesar de possuir uma incapacidade física, 

mental e/ou social 

De acordo com ERMIDA (1996) esta avaliação funcional inserida na avaliação geriátrica 

compreensiva pretende avaliar a capacidade do idoso para a execução das actividades que 

lhe permitam viver de forma autónoma/independente no seu meio ou seja: 

 Avaliar o grau de autonomia/independência; 

 Avaliar a deterioração funcional; 

 Melhorar o diagnóstico e o prognóstico da situação; 

 Prevenir riscos e complicações; 

 Definir o tipo de cuidados; 

 Adequar e optimizar o plano de cuidados; 

 Estabelecer estratégias de Prevenção; 

 Avaliar a necessidade de institucionalização (p.6).  

Podemos dizer que os idosos, fruto dos problemas multifacetados que geralmente os 

afectam, devem ser sistematicamente avaliados de modo a permitir a elaboração de um 

plano que responda não só aos seus problemas de doença mas também aos problemas 

psíquicos e sociais relacionados com as suas incapacidades e necessidades. 
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2.1.1 – Índice de Katz 

 

São muitos os instrumentos utilizados para a avaliação funcional em Gerontologia. O 

Índice de Independência nas Actividades de Vida Diária desenvolvido por Sidney Katz é 

um dos instrumentos mais utilizados nos estudos gerontológicos nacionais e internacionais, 

tendo sido publicado pela primeira vez em 1963 (DUARTE, ANDRADE e LEBRÃO, 

2007, p.317).  

Esta escala avalia o grau de autonomia do idoso, sendo a avaliação feita por seis 

actividades básicas da vida diária: lavar-se, vestir-se, utilizar a sanita, mobilizar-se, ser 

continente e alimentar-se.  

O referido instrumento é utilizado de diferentes formas, em especial no que se refere à 

classificação da dependência/independência e das actividades envolvidas, o que dificulta a 

uniformização de conceitos e a comparação dos diferentes estudos.  

Optámos assim por traçar um breve histórico do desenvolvimento da escala de Katz de 

forma a contribuir para a uniformização dos conceitos relacionados com a mesma e como 

linha de pesquisa sobre funcionalidade em Gerontologia.  

Na perspectiva dos investigadores o processo de envelhecimento relacionava-se com 

mudanças ocorridas ao longo do tempo que resultavam na perda progressiva das 

habilidades e crescente aumento da razão de morte. Tendo em vista este aspecto a equipa 

do Benjamim Rose Hospital (hospital de cuidados de longa duração), localizado em 

Cleveland, Ohio, liderada por Katz e Chinn, começou a concentrar esforços para 

desenvolver métodos que lhes permitissem obter informações quantitativas sobre as duas 

principais componentes dessa afirmação. Os dados de ordem física, social e psicológica 

eram colhidos na avaliação inicial dos idosos e numa fase posterior, de forma a tentar 

traçar o percurso das doenças nessa população. Com base na análise dos dados obtidos, a 

referida equipa desenvolveu um instrumento que procurava avaliar a independência 

funcional dos doentes para tomar banho, vestir-se, ir à sanita, transferir-se da cama para a 

cadeira e vice-versa, ser continente e alimentar-se, actividades essas consideradas básicas e 

bio psicossocialmente integradas (DUARTE, ANDRADE e LEBRÃO, 2007, p.319). 
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Para o desenvolvimento deste instrumento era registado o tipo de assistência recebida pelo 

idoso no desempenho das actividades. Assim, a caracterização funcional dos idosos era 

obtida a partir do desempenho funcional do mesmo e não da sua capacidade para realizar a 

função, ou seja, um idoso que se recusasse a desenvolver alguma das actividades citadas 

era considerado incapaz para a função mesmo que fosse potencialmente capaz de realizá-la 

(KATZ e CHINN, 1959, pp.55-62).  

Associando informações teóricas e empíricas, desenvolveu-se um instrumento de medida 

das actividades de vida diária hierarquicamente relacionadas e organizado para mensurar 

independência no desempenho dessas seis funções. Esse instrumento representa a 

descrição de um fenómeno observado num contexto biológico e social e apesar do 

desenvolvimento de outros, é dos mais utilizados na literatura gerontológica para avaliar a 

funcionalidade dos idosos no que hoje são denominadas Actividades Básicas de Vida 

Diária (KATZ e STROUD, 1989, pp.268-269). 

DUARTE, ANDRADE e LEBRÃO (2007) esclarecem-nos sobre o modo como são 

avaliadas estas actividades de vida diária:   

1. A avaliação da actividade tomar banho era realizada em relação ao uso do 

chuveiro, da banheira e ao acto de se esfregar em qualquer uma dessas 

situações. Nessa função, além do padronizado para todas as outras, também 

eram considerados independentes os idosos que recebessem algum auxílio 

para lavar uma parte específica do corpo como, por exemplo, a região dorsal 

ou uma das extremidades. A designação de dependência parcial era feita aos 

idosos que recebiam a assistência para lavar mais do que uma parte do 

corpo ou necessitavam de auxílio para entrar ou sair da banheira e de 

dependência total para aqueles que não eram capazes de tomar banho 

sozinho; 

2.  Na avaliação da actividade vestir-se considerava-se o acto de ir buscar as 

roupas ao armário, bem como o de se vestir propriamente dito. Como roupas 

eram compreendidas roupas íntimas, roupas externas, fechos e cintos. Calçar 

sapatos foram excluídos da avaliação. A designação de dependência era 

dada aos idosos que recebiam alguma assistência pessoal ou que 

permaneciam parcial ou totalmente despidos; 
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3.  A actividade higiene/sanitários compreendia a acção de ir ao WC para a 

eliminação, higienizar-se e arrumar as próprias roupas. Os idosos 

considerados independentes poderiam ou não utilizar algum equipamento ou 

ajuda mecânica para desempenhar a função sem que isso alterasse sua 

classificação. Dependentes eram aqueles que recebiam qualquer auxílio 

directo ou que não desempenhassem a função. Aqueles que utilizassem 

“urinóis” ou “arrastadeiras” também eram considerados dependentes; 

4.  A actividade transferência era avaliada pelo movimento desempenhado pelo 

idoso para sair da cama e sentar-se numa cadeira e vice-versa. Como na 

função anterior, o uso de equipamentos ou suporte mecânico não alterava a 

classificação de independência para a função. Dependentes eram os 

pacientes que recebiam qualquer auxílio em qualquer das transferências ou 

que não executavam uma ou mais transferências; 

5.  A actividade continência referia-se ao acto inteiramente auto controlado de 

mictar ou defecar. A dependência estava relacionada à presença de 

incontinência total ou parcial em qualquer das funções. Qualquer tipo de 

controlo externo como clisteres, algaliação ou uso regular de fraldas 

classificava o paciente como dependente; 

6.  A actividade alimentação relacionava-se com o movimento de dirigir a 

comida do prato (ou similar) à boca. Cortar os alimentos ou prepará-los 

estava excluído da avaliação. Dependentes eram os idosos que recebiam 

qualquer assistência pessoal, os que não se alimentavam sem ajuda ou que 

utilizavam sondas enterais para se alimentarem eram considerados 

dependentes bem como os que eram nutridos por via parenteral (pp.319-

320).  

Após determinar qual a terminologia a ser utilizada, a escala, então em elaboração, foi 

aplicada, por médicos, enfermeiras, sociólogos e outros profissionais preparados 

especificamente para esse fim, a 64 idosos com fractura do fémur internados no Benjamim 

Rose Hospital. As observações eram feitas de forma independente e comparadas, 

posteriormente, para que a fiabilidade inter-observadores pudesse ser analisada. Para cada 

actividade eram realizadas três observações em que o investigador classificava o 
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desempenho do idoso de acordo com a descrição mais apropriada. Os dados eram 

posteriormente registados (KATZ et al, 1963, pp.914-919). 

O formulário de avaliação possuía três categorias de classificação:  

 Independente 

 Parcialmente dependente 

 Totalmente dependente. 

A classificação intermédia classificava os idosos como independentes ou dependentes de 

acordo com a função analisada. A classificação final era feita com base na terminologia 

utilizada no desenvolvimento do instrumento e descrita anteriormente. O formulário foi 

desenvolvido para facilitar a avaliação dos observadores e o registo mais preciso das 

informações (KATZ et al, 1970, pp.20-30). 

Os autores estudaram ainda o modo de recuperação dos doentes, tendo incluído no estudo 

aqueles que quando admitidos eram totalmente dependentes ou dependentes em cinco das 

actividades. Concluíram, no final do estudo, que a escala não só permita a avaliação inicial 

do idoso como também a apreciação da evolução da sua autonomia após algum tempo de 

internamento. 

 

2.2 - EXAME MENTAL 

 

O exame mental muitas vezes esquecido na avaliação do idoso é fundamental na avaliação 

geriátrica. Não se trata de um exame exaustivo praticado somente por psiquiatras mas 

antes, segundo ERMIDA (1996, p.9) uma avaliação do estado afectivo e cognitivo 

(utilizando instrumentos simples) que permite, praticada periodicamente, detectar 

mudanças comportamentais ou deterioração mental em fases incipientes, fazer diagnósticos 

diferenciais de situações de confusão mental, averiguar riscos iatrogénicos. 
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Na pesquisa que realizámos pela variada bibliografia verificámos que a Escala de 

Depressão Geriátrica de Yesavage e o Mini Mental State Examination de Folstein são os 

instrumentos mais utilizados no exame mental do idoso. 

 

2.2.1 - Escala Depressão Geriátrica de Yesavage  

 

De acordo com TEIXEIRA VERÍSSIMO (2006): 

A depressão embora sub diagnosticada é frequente nos idosos, sendo as suas 

manifestações comummente atribuídas pelo próprio doente, pela família e até 

pelo médico ao próprio envelhecimento. O seu diagnóstico, frequentemente 

dificultado pela presença de outras doenças, e subsequente tratamento, é 

contudo importante não só para prevenir perdas de funcionalidade e até o 

suicídio, mas essencialmente para melhorar a qualidade de vida dos idosos 

(p.494). 

Apesar de as escalas de avaliação da depressão terem sido originalmente concebidas para 

fins de investigação, o seu uso na prática clínica pode fomentar a uniformidade e a 

fiabilidade da avaliação. As escalas de avaliação de sintomas não são suficientes para 

estabelecer o diagnóstico de depressão, mas podem ajudar a identificar os sujeitos cujos 

sintomas depressivos excedem a normalidade em saúde mental. 

Com o objectivo de detectar estados depressivos foram desenvolvidos vários instrumentos 

de entre os quais se destaca a “Escala de Depressão Geriátrica” (Geriatric Depression 

Scale) criada por Yesavage e colegas em 1983.  

A Escala de Depressão Geriátrica foi desenvolvida especificamente para adultos idosos, 

sendo o formato sim/não usado para simplificar o processo de auto e hetero-avaliação.  

Trata-se de um instrumento fidedigno, rápido, fácil de executar por qualquer profissional 

de saúde ou até pelo próprio idoso, que para além de auxiliar no estabelecimento de um 

diagnóstico também pode fornecer informação sobre os resultados da terapêutica instituída 

(TEIXEIRA VERÍSSIMO, 2006, p.494). 
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Descrita, inicialmente, em língua inglesa por Yesavage et al (1983), a escala examina o 

estado de humor extensivamente, com perguntas que evitam a esfera das queixas somáticas 

(que de um modo geral poderão estar associadas a patologias físicas e não propriamente a 

um estado depressivo) mas que dão especial atenção aos aspectos cognitivos e ao 

comportamento social. As condutas depressivas são um dos tipos de manifestações 

emocionais mais frequentes nos idosos, expressando-se de um modo geral, sob a forma de 

auto verbalizações negativas sobre si próprio e a velhice, com um baixo reconhecimento 

das suas capacidades, diminuição da auto-estima e diminuição da participação nos aspectos 

sociais (PARADELA, LOURENÇO e VERAS, 2005, p.920).  

É fundamental, portanto, que os profissionais de saúde estejam familiarizados com as 

características da depressão no idoso e estejam preparados para investigar a presença de 

sintomas depressivos nos idosos com quem têm contacto. Nesse sentido, o uso sistemático 

de escalas de depressão pode facilitar a detecção desses casos na prática clínica. A escolha 

da escala vai depender de uma série de factores tais como a sua capacidade para avaliar 

casos, a sua sensibilidade para monitorizar mudanças ao longo do tempo, a consistência 

das suas medidas e a facilidade com que pode ser aplicada. Diversos estudos já 

demonstraram que a Escala de Depressão Geriátrica de Yesavage oferece medidas válidas 

e com fiabilidade para a avaliação de transtornos depressivos em idosos (ALMEIDA e 

ALMEIDA, 1999, p.422). 

 

2.2.2 - Mini Mental State Examination de Folstein 

 

Um exame clínico completo do estado mental continua a ser uma pedra basilar no despiste 

de alterações cognitivas no idoso e detecção de possíveis processos demenciais. 

A função cognitiva embora seja um dos determinantes do estado mental, ultrapassa este 

limite e mistura-se também com as áreas do estado físico e social (TEIXEIRA 

VERISSIMO, 2006, p.494). 
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ISMAIL e SHULMAN (2006) explicam que: 

O Mini Mental State Examination, desenvolvido por Marshall Folstein e 

colaboradores em 1975, constitui o instrumento padronizado mais amplamente 

utilizado em toda a prática psiquiátrica. É usado em todo o mundo e foi citado 

em mais de 130000 ocasiões na literatura psiquiátrica e médica. Tornou-se na 

língua franca da avaliação cognitiva. Os clínicos comunicam, de forma 

sintética, acerca da função cognitiva referindo simplesmente a classificação 

obtida no Mini Mental State Examination (p.517). 

SANTANA e CUNHA (2005) definem-no como: 

Um teste cognitivo breve, criado com o objectivo de identificar indivíduos com 

deterioração cognitiva. Actualmente é o teste breve de demência mais difundido 

e com maior diversidade de aplicações: estudos epidemiológicos, investigação, 

prática clínica. Neste âmbito é utilizado quer como instrumento de diagnóstico 

médico, quer como de controlo de evolução da cognição – espontânea ou sob 

medicação (p.25). 

Na opinião de TEIXEIRA VERÍSSIMO (2006):  

O Mini Mental State Examination de Folstein é o instrumento mais usado com 

esta finalidade, estando já validado para a população portuguesa. Trata-se de 

um teste simples para avaliação do estado cognitivo, que requer pouco tempo 

para a sua aplicação (5 a 15 minutos), que pode ser repetido e comparado e 

que pode ser aplicado por qualquer profissional de saúde. Avalia as funções 

mentais da memória (recente e antiga), orientação, atenção, cálculo linguagem, 

considerando-se défice, para uma pontuação máxima de 30, se a pontuação for 

menor ou igual que 15 em analfabetos, menor ou igual que 22 nos idosos com 

escolaridade entre 1 e 11 anos, e menor ou igual que 27 nos que têm 

escolaridade superior a 11 anos (p.494). 

A aferição efectuada na população portuguesa confirmou a importância da escolaridade no 

desempenho global, tendo sido definidos valores de cortes diferentes consoante o nível de 

escolaridade. 
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3 - A DEPRESSÃO NO IDOSO 

 

Do ponto de vista das perturbações da saúde mental nos idosos, a depressão é a que surge 

com maior frequência, sendo, como referem SPAR e LA RUE (1998, p.39) (...) motivo de 

mais de 60% das admissões em unidades de psiquiatria geriátrica. O idoso está numa 

situação de perdas contínuas, a diminuição, por vezes, do suporte sócio-familiar, perda do 

estatuto profissional e até económico, algum declínio físico, maior frequência de doenças, 

são factores que podem estar associados ao aparecimento de estados depressivos.  

A velhice pode ser um período de desabrochar, mas também pode ser acompanhada por 

perturbações psicopatológicas graves. Sendo visível um forte aumento de heterogeneidade, 

deve-se, por isso, falar em velhices e não em velhice. Com o envelhecimento podem 

verificar-se modificações nas reacções emocionais; perdas e separações, solidão, 

isolamento e marginalização social. 

O envelhecimento constitui um processo frequentemente acompanhado de perturbações do 

tipo depressivo que requerem não apenas actuações adequadas, mas sobretudo medidas 

profilácticas incisivas (MARQUES-TEIXEIRA, 1999, p.51). 

TAVARES et al (2000, p.237) afirmam que a depressão não é um acontecimento normal 

no processo de envelhecimento, ao contrário do que a sociedade em geral e até mesmo os 

próprios idosos crêem, estigmatizados pela pesada, negativa e pejorativa carga deste 

vocábulo e também pela visão e percepção deste processo. 

No entanto de acordo com SIMÕES (1996, p.23) sem receio de exagerar, pode dizer-se 

que saber de Gerontopsiquiatria é, fundamentalmente, saber de Depressão. 

Os idosos são particularmente susceptíveis à sintomatologia depressiva devido a múltiplos 

factores como a doença crónica, o declínio cognitivo, o isolamento social, algumas perdas 

esperadas, a falta de satisfação com a própria vida (PRINCE et al, 1997, p.315). 
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A depressão na terceira idade tem graves consequências, incluindo o sofrimento dos 

doentes e dos prestadores de cuidados, a amplificação da incapacidade associada com 

perturbações do foro médico e cognitivo da terceira idade, aumento do custo dos cuidados 

de saúde e aumento da taxa de mortalidade. Atendendo a estes factos, a depressão no idoso 

tem vindo a ser considerada um grave problema de saúde pública, que continua a ser 

subdiagnosticada e sub tratada essencialmente quando ocorre no contexto de múltiplos 

problemas médicos (SPAR e LA RUE, 2005, p.71). 

Em conclusão a depressão no idoso, acompanha-se de um quadro clínico típico, ainda que 

corresponda a formas numerosas, com diversos problemas, motivos pelos quais 

necessitamos de aprofundar as suas causas. 

 

3.1 – ETIOLOGIA DA DEPRESSÃO NOS IDOSOS 

 

Do ponto de vista etiológico a relação conceptual entre a depressão e o envelhecimento 

pode ser objecto de duas abordagens complementares. A primeira entende a depressão 

como resultado de alterações biológicas, psicológicas, cognitivas, comportamentais ou 

sociais determinadas pelo envelhecimento, sendo neste caso uma variável dependente do 

envelhecimento. A segunda abordagem entende a depressão como factor desencadeante de 

alterações nestas áreas modificando a qualidade de vida do idoso, determinando a 

morbilidade e afectando o seu prognóstico vital devendo assim ser entendida como 

variável independente (MARQUES e FIRMINO, 2003, p.138). 

A etiologia da depressão nos idosos está ainda por esclarecer em vários aspectos, devido 

fundamentalmente ao desenho transversal dos estudos, o que dificultou a inferência de 

relações em causa (ROSA e MARTÍN, 2007, p.17). 

Vários factores foram associados a um risco acrescido de desenvolver depressão depois 

dos 65 anos, é importante conhecê-los porque, ainda que a maioria dos idosos experimente 

as alterações biológicas, sociais e psicológicas referidas, apenas uma percentagem destes 

deprimirá. Estes factores de risco permitem prever com maior acuidade quais os idosos que 

se encontram particularmente vulneráveis à depressão. 
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ROSA e MARTÍN (2007) afirmam que: 

Os diferentes estudos de prevalência de depressão, sugerem que esta é mais 

baixa nos idosos do que em pessoas jovens. Isto pode ser explicado pelo facto 

das pessoas de idade avançada poderem ter uma tendência selectiva para não 

se lembrarem de episódios anteriores não diagnosticados, terem um pior 

funcionamento a nível da orientação e da memória imediata e de haver uma 

maior mortalidade dos doentes mais vulneráveis aos episódios graves e 

repetidos da depressão (p.17). 

Estes autores salientam que os idosos sentem uma carga desproporcionada de stress 

perante eventos ou mudanças como a reforma, o início repentino de uma doença física ou a 

morte do cônjuge. 

Na opinião de SOUSA, FIGUEIREDO e CERQUEIRA (2004, p.31) a reforma marca a 

desocupação de papeis sociais activos e apresenta-se como a abertura da porta de acesso à 

velhice, sobretudo porque o estatuto de reformado é associado à perda de importância 

social e de poder. 

Numa sociedade muito marcada por regras económicas e orientadas para e pelo 

produtivismo, onde quem não produz não é considerado como socialmente útil, a reforma 

implica, ainda, a diminuição dos rendimentos económicos, a perda de oportunidade de 

contactos sociais (que deverão ser substituídos) e uma maior quantidade de tempo livre 

(FIGUEIREDO, 2007, p.54). 

De acordo com ROSA e MARTÍN (2007, p.17) a perda de rendimentos, de nível socio-

económico ou de um papel activo na sociedade pode dar lugar à desmoralização, 

diminuição da auto-estima e a um aumento do risco de distúrbios depressivos. 

Para SOUSA, FIGUEIREDO e CERQUEIRA (2004, p.32) o grande desafio é reorganizar 

o quotidiano, descentrar a profissão e encontrar um papel que garanta a manutenção do 

sentido de utilidade. 

A solidão constitui hoje em dia um dos problemas mais frequentes da nossa sociedade que 

sobrevaloriza os aspectos materiais em detrimento dos afectivos e na qual os gestos de 

ternura são muitas vezes vividos como sentimento de vergonha. 
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CAPITANINI (2000) salienta que:  

É muito comum relacionar velhice com, solidão, como se esta fosse uma 

experiência obrigatória quando as pessoas ficam mais idosas. As perdas que 

tendem a ocorrer em vários domínios, a diminuição da actividade produtiva 

dentro e fora de casa, a viuvez, a saída dos filhos para as sua próprias casas ou 

as limitações físicas fazem com que a sociedade veja o idoso como incapaz de 

crescimento e de envolvimento – o que nem sempre corresponde à realidade 

(p.76). 

A autora afirma ainda, que a solidão não é um estado natural e permanente nos idosos, no 

entanto é um sentimento que está presente em muitos relatos dos idosos: 

Sendo mais frequente entre as mulheres idosas do que entre homens idosos; 

também é mais comum entre os idosos solteiros, viúvos e descasados do que 

entre os casados de ambos os sexos. Entre os homens casados, ela é quase 

insignificante. Os dados de uma grande pesquisa internacional envolvendo 43 

países revelou que as pessoas casadas de qualquer idade são significativamente 

mais felizes que as não casadas, sejam estas solteiras, viúvas, divorciadas ou 

separadas (p.76). 

FERNANDES (2002, p.51) assegura que a solidão é um dos aspectos capazes de interferir 

de forma significativa com a saúde e a segurança das pessoas de idade avançada. Sendo o 

sentimento de solidão determinado pelas expectativas individuais em relação aos contactos 

sociais e também pela falta de planos para as actividades diárias. 

BERGER (1995) complementa que:  

A solidão é uma experiência excessivamente penosa que se liga a uma 

necessidade de intimidade não satisfeita, consecutiva a relações sociais 

sentidas como insuficientes ou não satisfatórias (p.387). 

Numa sociedade em que não existe espaço nem tempo para que as pessoas se preocupem 

umas com as outras, onde os conceitos como os de família ou de amizade são ignorados ou 

minimizados, as pessoas ficam entregues a si mesmas e sentindo-se sós. 

CORREIA (1993, p.23) explica que no que se refere aos gerontes este sentimento é vivido 

duma forma muito especial pelos idosos pois, enquanto nas outras idades se vão 
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encontrando compensações, aqui não existem alternativas e a solidão domina toda a vida 

do idoso. 

Como nos diz FERNANDES (2002): 

O idoso sente que as pessoas fogem dele, porque é um “chato” e o que diz não 

tem interesse, a sua opinião deixa de ser considerada, que não o ouvem e que 

ele ouve mal os outros e que as pessoas se aborrecem de repetir as conversas, 

evitando falar à sua frente, não o englobando nos seus projectos, considerando-

o um impedimento para a realização dos mesmos. A solidão atinge os idosos de 

todos os estratos sociais, no entanto, esta é vivênciada de forma diferente, 

quando o idoso habita em meio urbano ou em meio rural (p.52). 

A incapacidade e a dependência que se vão instalando como a limitação da visão, da 

audição, a insegurança no andar, são experiências muito dolorosas se o idoso não sentir 

que tem o apoio da família e da sociedade. Então, já não é só a solidão, mas também o 

sofrimento, a incapacidade, sentimento de inutilidade, que leva o idoso ao desânimo e a um 

estado de indiferença e apatia, muitas vezes irreversível, levando-o a desejar a morte e a 

pensar no suicídio como forma de libertação da angústia e da dor (MARQUES e 

FIRMINO, 2003, pp.139-140). 

As perdas que o idoso vai experimentando, a nível pessoal e social, criam situações de luto 

cuja resolução pronta nem sempre é fácil, sobretudo se certos factores negativos se fazem 

sentir. Entre eles têm sido assinalados: a falta de apoio familiar, a situação de ter a seu 

cargo outro dependente, a carência de recursos materiais e o isolamento social 

(BARRETO, 2006, p.246). 

No entender de SOUSA, FIGUEIREDO e CERQUEIRA (2004, pp.47-48) a viuvez é um 

factor consistentemente associado a solidão e isolamento social numa variedade de culturas 

e contextos. A solidão é mais profunda nos momentos iniciais, principalmente se não é 

mediada pela presença dos filhos. A reforma, migração, dependência ou outros eventos que 

contenham o sentimento de perda de papéis anteriores importantes, também se associam ao 

aumento de níveis de isolamento e solidão. 

A institucionalização é outro factor que pode vir a desencadear estados depressivos.  
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SOUSA, FIGUEIREDO e CERQUEIRA (2004) ressaltam que: 

Invariavelmente a institucionalização, ou andar em sistema de rotatividade 

pela casa dos filhos reforçam os sentimentos de solidão. O baixo estado de 

saúde, a má condição física e problemas de saúde mental, em especial a 

depressão, fortalecem a solidão e o isolamento. Mas, neste caso, a relação é 

mútua: a solidão causa problemas de saúde e vice-versa (pp.47-48). 

A maior ou menor facilidade de integração e aceitação da realidade institucional depende, 

em grande medida, do tipo de normas que regulam o funcionamento da instituição e do 

grau de abertura que esta tem em relação ao espaço exterior (PIMENTEL, 2001, p.207). 

Para FERREIRA, VIEIRA e FIRMINO (2006): 

A própria sociedade em geral tem também um papel de menor protecção 

relativamente ao idoso. Isso percebe-se pela ausência de planos globais e 

integrados para a terceira idade e por uma série de mitos ou ideias pré-

estabelecidas, nomeadamente de que o idoso é apenas um adulto mais velho e 

que “não trabalha”, que é para estar “em casa a aguardar a morte” e, 

portanto, que “o necessário são mais lares” (p.217). 

Estudos de gémeos e de famílias, conjuntamente com estudos recentes da genética 

molecular, fornecem evidências para a contribuição hereditária na etiologia da depressão. 

As crises de depressão em idades tardias (entre os 55-65 anos no homem e 50-60 anos nas 

mulheres) são aquelas em que o peso genético é maior. Os estudos de gémeos estimam que 

a possibilidade de herdar um diagnóstico de depressão major ao longo da vida é de 33-

45%, dependendo dos critérios de diagnóstico que se apliquem, mas parece que uma 

importante parte desse efeito genético poderá ser indirectamente mediado pelos 

antecedentes pessoais de depressão, neurotização e eventos vitais graves (ROSA e 

MARTÍN, 2007, p.18). 

Em relação ao género, a depressão é consistentemente mais comum na mulher embora essa 

diferença diminua em idades mais avançadas. BEEKMAN et al (1995, pp.65-75) dizem 

que o casamento constitui um factor protector para o homem e pelo contrário um factor de 

risco para as mulheres. 
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No parecer de BARRETO (2006) a doença física pode conduzir à depressão por três vias: 

Em primeiro lugar, a patologia somática pode estar directamente na origem 

dos sintomas depressivos: é o caso das doenças tiroideias, das enfermidades 

neurodegenerativas (doenças de Alzheimer, Parkinson, Huntington…) e de 

algumas neoplasias. Pode, por outro lado, conduzir à depressão através e por 

causa do sofrimento físico e da incapacidade funcional que essas doenças 

provocam, como acontece com a maioria das doenças cardíacas e reumáticas. 

Por último, podem ser os medicamentos usados que estão a contribuir directa 

ou indirectamente para a depressão (p.247). 

Segundo TAVARES et al (2000): 

A polimedicação é uma constante na vida do idoso, quer seja por má prática 

clínica, quer por abuso do próprio idoso ou ainda pela necessidade clínica 

decorrente das várias situações patológicas que o afectam. Um grande leque de 

drogas está associado ao humor deprimido. É assim consensual o facto de que 

a polimedicação nos idosos acaba por prejudicá-los, até pela própria 

vulnerabilidade farmacológica do idoso, levando a situações de aparecimento 

de efeitos secundários, interacções medicamentosas e non compliance que 

conduzem à depressão, agravam a sintomatologia depressiva ou mimetizam-na 

(p.239). 

Há assim uma maior vulnerabilidade e fragilidade na população idosa, não só devido a um 

aspecto psicológico, social e cultural mas também biológico. 

Por outro lado, todos nós já ouvimos exclamar a um idoso “agora só me resta esperar a 

morte” resignado, como se esperar a morte não fosse viver, e se todos nós a não 

esperássemos desde o nascer. 

O idoso parece estar mais ou menos consciente da existência da morte, já que o tempo de 

vida cada vez mais se apresenta finito, ao invés de virtualmente infinito noutras idades. 

Existem vários factores que se correlacionam com a morte. Perante isto o idoso tem 

tendência a desvalorizar a sua vida, sentindo a morte como uma perda menos significativa 

como nos transmite SALGUEIRO (2007): 
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Para grande parte dos idosos, os temas preferidos de conversa são aqueles que 

os levam a reviver o passado. A memória dos actos recentes aparece 

empobrecida, enquanto o passado longínquo de criança está fresco, vivo e rico 

de detalhes. A recordação vem ocupar o vazio de uma existência que perdeu 

vitalidade, ou que tentou encontrar outras formas de investimento. Esta 

tendência do eu actual inspirando-se no eu antigo, vem compensar as 

fragilidades do actual, porque a sua dependência aos outros aumenta. O 

envelhecimento será tanto mais difícil, quanto maior for o sentimento de 

abandono, de rejeição e de isolamento. Quanto mais o indivíduo, enquanto 

criança, sentiu rejeição e insegurança, menor é a confiança de base e menos 

elástica vai ser a capacidade de vinculação a objectos substituíveis. Isto leva a 

dificuldades a nível individual e relacional, que aumentam no momento do 

envelhecimento. Assim os idosos poderão ter dificuldades em elaborar os lutos 

e perdas, sobretudo nesta altura da vida em que a morte está mais próxima, 

podendo predispor o indivíduo para um desequilíbrio interno e consequente 

perturbação mental (p.2). 

Em jeito de síntese podemos afirmar que a etiologia da depressão no idoso apresenta 

múltiplas causas (tais como a doença física, a incapacidade funcional e o isolamento 

social) que são o contexto propício para o seu aparecimento. 

 

3.2 – EPIDEMIOLOGIA DA DEPRESSÃO 

 

Do ponto de vista epidemiológico, a depressão no idoso tem sido estudada de várias 

formas em múltiplas vertentes, assim, segundo ROSA e MARTÍN (2007, p.13) existem 

muitos estudos epidemiológicos dos distúrbios depressivos no idoso e as taxas de 

prevalência comunicadas variam muito de uns países para os outros, segundo o nível 

assistencial e outros factores como o contexto médico ou neuropsiquiátrico. 

No entanto CARVALHO e FIRMINO (2006, p.221) salientam que é consensual que a 

depressão é a doença psiquiátrica mais comum na população idosa e utilizam o estudo de 

PALSSON et al (2001) para afirmarem que a incidência anual da depressão tem tendência 

a aumentar com o evoluir da idade, com ratios de 17 por cada 1000 idosos com idades 
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compreendidas entre os 70-79 anos, aumentando para 44 por cada 1000 idosos de idades 

entre os 79-85 anos. 

Vários estudos epidemiológicos sobre quadros depressivos em populações idosas indicam 

valores muito diferentes quando comparadas populações comunitárias e populações 

institucionalizadas.  

SANTOS et al (2003) dizem que: 

Concretamente em Portugal, uma revisão de estudos epidemiológicos (da 

depressão) realizados junto das comunidades gerontológicas aponta para 

valores entre os 25% e os 73%. Quando considerados idosos 

institucionalizados e outros frequentadores de centros de dia, os valores 

percentuais situam-se entre os 10 e os 25,7% para os primeiros e próximo dos 

14% para os segundos (p.11).  

A depressão, ainda na opinião de SANTOS et al (2003, p.10), trata-se de uma doença 

muitas vezes subdiagnosticada, sendo causa de morbilidade e mortalidade significativas, já 

que a sua presença expõe a graves riscos evolutivos, quer pelo maior risco de suicídio quer 

por poder levar a estados de elevada dependência.  

Por outro lado tem-se verificado que os médicos menos experientes em saúde mental 

tendem a desvalorizar os sintomas depressivos nos idosos tornando-os por vezes 

erradamente parte integrante do envelhecer. 

BARRETO (2006) reforça estes dados ao transmitir que: 

Entre as muitas causas de sofrimento do ser humano, a depressão ocupa um 

dos primeiros lugares pela gravidade e pela frequência. À dor e angústia 

acrescenta-se a incapacidade funcional, e a elas se junta a perda de esperança 

que tantas vezes impele o doente ao suicídio. Dentro de duas décadas, tem-se 

afirmado, será a segunda causa de morbilidade em todo o mundo (…) no que 

respeita aos idosos, tem sido calculado que entre 8 e 17% dos que residem na 

comunidade sofrem de depressão clinicamente diagnosticável e carecida de 

tratamento adequado (…) Por outro lado, a frequência da depressão entre os 

muito idosos, acima dos 85 anos, é ainda maior, provavelmente o dobro da que 

se encontra entre os idosos mais jovens (p.245). 
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Neste contexto, pelos dados apresentados, consideramos importante, não só, diagnosticar 

precocemente como também implementar medidas preventivas, curativas e de reabilitação. 

 

3.3 – APRESENTAÇÃO CLÍNICA DA DEPRESSÃO 

 

A depressão no idoso pode apresentar-se tanto como depressão estado como depressão 

sintoma que acompanha doenças crónicas. 

Na opinião de FERNANDES (2002): 

Tendo em conta que a depressão no idoso terá de ser, em muitas situações, 

enquadrada no contexto social em que o indivíduo está inserido, poderemos 

afirmar que os indivíduos deprimidos afectam de forma relevante aqueles que 

com os mesmos contactam e, por seu lado, são afectados por essas pessoas com 

quem se relacionam (p.67). 

A caracterização clínica da depressão no idoso tem suscitado polémica entre alguns 

autores, uns sustentando que esta em nada se distingue do episódio depressivo major e 

outros descrevendo que ela se pode manifestar predominantemente através de queixas 

somáticas. 

Nesta perspectiva KANE, OUSLANDER e ABRASS (2005) mencionam que: 

Na população geriátrica, a depressão talvez seja o exemplo mais comum de 

uma doença com apresentação clínica inespecífica e atípica. Os sinais e 

sintomas da depressão podem ser causados por várias doenças físicas tratáveis, 

ou representar as manifestações clínicas iniciais de um episódio de depressão 

Major ou Minor (p.137). 

Também SIMÕES (1996, p.23) evidencia que os sintomas iniciais do quadro depressivo 

são relativamente inespecíficos, tais como a astenia, perturbações do sono, tristeza e 

ansiedade, desinteresse por hábitos ou prazeres habituais. Os sintomas mais específicos são 

os que decorrem da depressão do humor e da lentificação psicomotora.  
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No ponto de vista de MARQUES e FIRMINO (2003, pp.141-142) não se devem descurar 

os critérios habituais para diagnosticar um episódio depressivo, nem esquecer que a 

depressão no idoso pode ter uma apresentação clinicamente multiforme, variável e subtil. 

Importa também distinguir os doentes que depois dos 65 anos apresentam alterações 

afectivas previamente diagnosticadas em episódios anteriores daqueles que fazem o seu 

primeiro episódio depressivo após os 65 anos. Na primeira situação o diagnóstico é 

facilitado pela história psiquiátrica do doente e dos sintomas que costuma apresentar em 

episódios anteriores. No segundo caso a apresentação clínica da depressão é 

frequentemente atípica, raramente reunindo todos os critérios do diagnóstico das 

classificações internacionais e constituindo assim um maior desafio à sensibilidade do 

técnico de saúde. 

Também SPAR e LA RUE (2005) afirmam que: 

A depressão clinicamente significativa assume muitas formas nos idosos e as 

categorias de diagnóstico bem definidas reconhecidas no DSM-IV-TR podem 

não abranger todas as síndromes clínicas relevantes. Para além da depressão 

major e da perturbação distimica, têm sido descritas muitas variedades de 

depressão «subsindrómica» em doentes idosos e existe um modesto corpo de 

literatura baseado na perturbação depressiva minor (pp.71-72). 

Assim e de acordo com estes autores iremos abordar a depressão no idoso segundo as três 

categorias atrás referidas: 

 Depressão Major 

A depressão major é a forma mais grave de perturbação de humor nos idosos e a sua 

prevalência, de acordo com o estudo de grande escala realizado por STEFFENS et al 

(2000, pp. 601-607) atinge 3,7% destas pessoas, parecendo que este valor aumenta com a 

idade. 

Segundo SPAR e LA RUE (2005): 

O diagnóstico de depressão major nos idosos começa com uma história 

pormenorizada da doença actual, centrando a atenção em mudanças 

relativamente súbitas de uma ou mais funções neurovegetativas. Por exemplo o 

doente poderá referir que o seu padrão habitual do sono insatisfatório se 
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tornou notavelmente pior mais ou menos na altura em que experimentou pela 

primeira vez sentimentos de desesperança e apatia. Do mesmo modo, a 

diminuição gradual da actividade e do apetite, que ocorria já há algum tempo, 

também poderá ter-se acelerado subitamente nessa ocasião (p.72). 

Os critérios de diagnóstico do DSM-IV-TR (2002) para o Episódio Depressivo Major são 

os seguintes: 

A. Estão presentes 5 (ou mais) dos seguintes sintomas durante o mesmo período 

de 2 semanas e representam uma alteração do funcionamento prévio; pelo 

menos um dos sintomas é 1) humor depressivo ou 2) perda de prazer ou do 

interesse: 

Nota. Não incluir os sintomas que são claramente provocados por um estado 

físico geral, ou ideias delirantes ou alucinações que são incongruentes com o 

humor. 

1) Humor depressivo durante a maior parte do dia, quase todos os dias; 

2) Diminuição clara do interesse ou prazer em todas, ou quase todas, as 

actividades, durante a maior parte do dia, quase todos os dias; 

3) Perda de peso, quando não está a fazer dieta, ou aumento de peso 

significativos, ou diminuição ou aumento do apetite quase todos os dias; 

4) Insónia ou hipersónia quase todos os dias; 

5) Agitação ou lentificação psicomotora quase todos os dias (observável por 

outros e não meramente pelo relato subjectivo de se sentir agitado ou lento); 

6) Fadiga ou perda de energia quase todos os dias; 

7) Sentimentos de desvalorização ou culpa excessiva ou inapropriada (que 

pode ser delirante) quase todos os dias (não meramente auto-censura ou 

sentimentos de culpa por estar doente); 

8) Diminuição da capacidade de pensamento ou da concentração, ou indecisão, 

quase todos os dias; 
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9) Pensamentos recorrentes acerca da morte (não somente acerca do medo de 

morrer), ideação suicida recorrente sem planos específicos ou uma tentativa de 

suicídio ou um plano específico para cometer suicídio. 

Os sintomas 

B. Os sintomas não preenchem os critérios para episódio misto. 

C. Os sintomas causam mal-estar clinicamente significativo ou deficiência no 

funcionamento social, ocupacional ou em qualquer outra área importante. 

D. Os sintomas não são devidos aos efeitos fisiológicos directos de uma 

substância ou de um estado físico geral. 

E. Os sintomas não são melhor explicados por luto, isto é, depois da perda de 

um ente querido, os sintomas persistem por mais de 2 meses ou são 

caracterizados por uma marcada deficiência funcional, preocupação mórbida 

com sentimentos de desvalorização pessoal, ideação suicida, sintomas 

psicóticos ou lentificação psicomotora (p.356). 

Além disso e conforme SPAR e LA RUE (2005, pp.73-74) como várias características do 

envelhecimento normal se sobrepõem às queixas de depressão, a detecção correcta da 

depressão major pode constituir um desafio. Estes autores apresentam-nos uma tabela com 

as mais perturbadoras destas alterações do envelhecimento normal: 

_____________________________________________________________________ 

Fig.1 – Queixas funcionais comuns em pessoas idosas 
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De salientar que, quando estão presentes, os sintomas depressivos podem ser intensos 

particularmente a insónia terminal, a agitação psicomotora, a anorexia e a perda de peso. 

Na população idosa verifica-se ainda uma elevada taxa de mortalidade por suicídio, pelo 

que a ideação suicida deverá ser convenientemente pesquisada e valorizada. Neste grupo 

etário a depressão pode ainda estar associada a sintomatologia psicótica traduzida por 

alucinações auditivas e visuais e ideias delirantes do tipo de delírio de ruína, de culpa, 

entre outros (MARQUES e FIRMINO, 2003, p.144). 

 Perturbação Distimica 

A perturbação distimica é uma depressão crónica do humor (durante pelo menos 2 anos) 

acompanhada por sintomas associados de alteração do apetite, perturbação do sono, falta 

de energia ou fadiga, baixa auto-estima, falta de concentração, dificuldade em tomar 

decisões e sentimentos de desespero. 

SPAR e LA RUE (2005) consideram que: 

A perturbação distímica é semelhante à depressão major, mas menos grave e 

mais crónica do que esta e, em sujeitos não idosos, faz tipicamente o 

aparecimento na adolescência ou início da idade adulta. (…) Uma causa 

potencial da síndrome de tipo distimia é o tratamento parcial da depressão 

major, quer apenas com ansiolíticos quer com doses inapropriadas de 

antidepressivos, o que tem como resultado a melhoria do número suficiente de 

sinais e sintomas para que se deixe de justificar o diagnóstico de depressão 

major (p.96). 

 Depressão Minor 

A depressão minor é uma depressão que provoca mau estar clinicamente significativo ou 

défice social, ocupacional ou noutras áreas de funcionamento mas que não reúne os 

critérios para o diagnóstico de depressão major ou de perturbação distimica. É reconhecida 

pela primeira vez por BLAZER e WILLIAMS (1980, pp.439-444) quando verificaram que 

14,7% dos sujeitos de uma amostra comunitária com idade igual ou superior a 65 anos 

tinham sintomas depressivos substanciais, mas apenas 3,7% preenchiam os critérios da 

DSM-III para a depressão major. 
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Neste contexto SPAR e LA RUE (2005) acrescentam que: 

Estes achados levaram os psiquiatras geriátricos a conciliar as suas 

impressões clínicas sobre a prevalência relativamente elevada das 

perturbações de humor entre os idosos com o facto científico de que a 

depressão major e a distimia eram na realidade menos prevalecentes nos 

idosos do que nas pessoas jovens e de meia-idade. A prevalência relativamente 

elevada daquilo que veio a ser conhecido por muitos investigadores como 

depressão minor, com base nos critérios apresentados no Apêndice B do DSM-

IV-TR parece resolver esta aparente contradição (p.97). 

Apresentamos de seguida os critérios de diagnóstico do DSM-IV-TR (2002) para o 

Episódio Depressivo Minor: 

A. Perturbação do humor definida do seguinte modo: 

1) Um mínimo de 2 (e um máximo de 5) dos seguintes sintomas presentes num 

mesmo período de 2 semanas e que tenham provocado uma alteração no nível 

anterior de actividade. Pelo menos um dos sintomas deve ser (a) ou (b): 

(a)Humor depressivo a maior parte do dia, quase todos os dias, como descrito 

pelo próprio indivíduo (por exemplo, sente-se triste ou vazio) ou como o 

descrevem outras pessoas (por exemplo, parece choroso); 

(b) Acentuada diminuição do interesse ou do prazer por todas ou quase todas 

as actividades a maior parte do dia e quase todos os dias (tal como indica o 

próprio indivíduo ou quem o rodeia); 

(c) Perda significativa de peso na ausência de regime de emagrecimento ou 

aumento de peso (por exemplo, uma variação num mês superior a 5% do peso 

corporal) ou aumento ou diminuição do apetite quase todos os dias; 

(d) Insónia ou hipersónia quase todos os dias; 

(e) Agitação ou lentificação psicomotoras quase todos os dias (objectiváveis 

por outros e não uma mera sensação subjectiva de intranquilidade ou 

lentificação por parte de indivíduo); 

(f) Fadiga ou falta de energia quase todos os dias; 
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(g) Sentimentos excessivos ou inapropriados de inutilidade ou de culpa (que 

podem revestir carácter delirante) todos os dias (não uma mera sensação de 

autodesaprovação ou de culpa por estar doente); 

(h) Diminuição da capacidade para pensar ou concentrar-se, ou indecisão, 

quase todos os dias (tanto se referida pelo próprio como se descrita pelos 

outros); 

(i) Ideias recorrentes de morte (não o simples medo de morrer), ideias 

recorrentes de suicídio sem um plano específico ou tentativa de suicídio ou 

plano específico para o levar a cabo. 

Os sintomas 

2) Os sintomas provocam mal-estar clinicamente significativo ou deficiência 

social, laboral ou noutras áreas importantes da actividade do indivíduo. 

3) Os sintomas não se devem aos efeitos fisiológicos directos de uma substância 

(por exemplo, droga, fármaco) ou de um estado físico geral (por exemplo, 

hipotiroidismo). 

4) Os sintomas não são melhor explicados pelo luto (por exemplo, reacção 

normal perante a morte de um ente querido). 

B. Nunca houve um episódio depressivo major e não estão preenchidos os 

critérios para perturbação distímica. 

C. Nunca houve um episódio maníaco, um episódio misto ou um episódio 

hipomaníaco e não estão preenchidos os critérios para Perturbação 

Ciclotímica. 

Nota: esta exclusão não se aplica se todos os episódios maníacos, misto ou 

hipomaníacos forem induzidos por substâncias ou tratamentos. 

D. As alterações do humor não aparecem exclusivamente durante a 

esquizofrenia, perturbação esquizofreniforme, perturbação esquizoafectiva, 

perturbação delirante ou perturbação psicótica sem outra especificação 

(p.777). 
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Do ponto de vista de MARQUES e FIRMINO (2003): 

Os idosos deprimidos tendem a realçar as alterações somáticas que 

experimentam e revelam dificuldade em referir espontaneamente, e mesmo 

quando solicitados, sintomas como a tristeza. Não é de admirar que as queixas 

somato-vegetativas sejam frequentemente expressadas como expressão de uma 

depressão mascarada (…) A depressão pode ainda estar mascarada pela 

educação dos idosos, que receando tornarem-se um fardo mantêm a 

determinação de suportarem estoicamente o sofrimento que vivenciam 

procurando mostrar uma cara alegre (pp.147-148). 

KANE, OUSLANDER e ABRASS (2005) alertam ainda para o facto de que: 

Na população geriátrica, alguns sinais e sintomas comuns podem ser causados 

pela depressão. Vários factores podem dificultar essa interpretação: 

 As alterações associadas ao envelhecimento, assim como vários distúrbios 

clínicos comuns, podem gerar manifestações físicas semelhantes à depressão, 

mesmo que não haja depressão propriamente dita; 

 Sintomas físicos inespecíficos (como fadiga, fraqueza, anorexia, dor difusa) 

podem ser causados por várias doenças clínicas tratáveis e também pela 

depressão; 

 Sintomas físicos específicos relacionados com quase todos os principais 

sistemas do organismo podem sugerir depressão e também doenças físicas da 

população geriátrica; 

 A depressão pode agravar os sintomas de doenças físicas coexistentes 

(p.138). 

Facilita o diagnóstico diferencial nosológico das depressões a divisão destas em três 

categorias, na perspectiva de SIMÕES (1996): 

 Somatogénicas (orgânicas ou com lesão cerebral, sintomáticas ou de origem 

somática e farmacogénicas ou resultantes de efeitos secundários de certas 

medicações); 

 Endógenas ou sem causa aparente (unipolares, bipolares e esquizo-afectivas) 
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 Psicogénicas (neuróticas, reactivas e de esgotamento) (p.24). 

Neste sentido, FERNANDES (2002) referência que na opinião de BARRETO (1984) as 

depressões nos idosos são geralmente do tipo funcional, ou seja, não são pródromos nem 

resultantes de doença degenerativa senil ou cerebrovascular. 

A autora diz ainda que: 

Experiências referidas por este autor (…) viriam a confirmar tais conclusões, 

nomeadamente a de que a incidência de quadros demenciais não é mais 

elevada nos depressivos do que nos idosos vistos na sua generalidade e a de 

que é maior a frequência de casos de suposta demência que se vêm a revelar de 

natureza depressiva do que as depressões terem, de alguma forma, 

interferência directa num quadro demencial (p.68). 

O idoso deprimido pode apresentar uma perda acentuada da capacidade de concentração, 

com alterações de memória e do comportamento podendo sugerir um quadro demencial. 

Nestas situações torna-se necessário realizar o diagnóstico diferencial entre depressão e 

demência podendo, se necessário, ser utilizada a prova terapêutica. 

WILKINSON (1989, p. 14) apresenta uma tabela onde podemos verificar alguns aspectos 

importantes na distinção entre o diagnóstico de depressão e demência no idoso: 

 

Fig.2 – Diferenças no diagnóstico de depressão e demência 
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Existe uma grande variabilidade individual no envelhecer e no deprimir. Não há uma 

explicação única para o envelhecimento e para a depressão nas idades avançadas, mas 

sabe-se, que se envelhece como se viveu. Uma alteração marcada dos traços da 

personalidade faz pensar em patologia (SIMÕES, 1996, p.34).  

Estar atento a alterações da memória recente e ao humor depressivo é fundamental na 

elaboração de um diagnóstico diferencial. Deste modo, podemos concluir que o 

diagnostico diferencial entre os diversos quadros clínicos e os sintomas que os 

acompanham são de extrema relevância para a instituição de uma terapêutica adequada e 

eficaz. 

 

3.4 - TRATAMENTO   

 

Dada a incidência e a prevalência dos quadros depressivos no idoso o tratamento da 

depressão impõe alguns cuidados. Neste sentido LOVACO (2007) destaca que as 

intervenções terapêuticas primordiais em cuidados de saúde primários incluem: 

 Detecção e avaliação da sintomatologia depressiva 

 Tratamento, apoio e educação sanitária para as doenças agudas e crónicas 

 Coordenação com outros especialistas 

 Detecção de problemas sociais ou familiares e coordenação com os serviços 

sociais 

 Tratamento farmacológico antidepressivo 

 Psicoterapia de apoio 

 Encaminhamento para especialista de saúde mental em situações mais 

graves, crónicas ou que precisem de tratamento especializado (p.25). 

Na opinião de BARRETO (2006, p.250) se exceptuarmos os casos de luto normal, em que 

o simples apoio psicoterapêutico e medidas sócio-familiares podem ajudar a resolver a 
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situação, em todos os doentes deprimidos deve empreender-se uma terapêutica 

farmacológica pronta e enérgica. O tratamento de um quadro depressivo deve ser iniciado 

o mais cedo possível, dada a demora do efeito e o sofrimento a que o paciente está sujeito. 

Já na perspectiva de PESTANA e GASPAR (2006):  

As principais abordagens (na depressão nos idosos) são a Terapia Cognitivo – 

Comportamental, a Psicoterapia Interpessoal, o Aconselhamento, as 

Psicoterapias de Grupo e as Psicoterapias Psicodinâmicas. Os estudos mais 

actuais relacionam-se com as técnicas cognitivo–comportamentais, 

nomeadamente associadas às terapias psicofarmacológicas revelando uma 

eficácia superior tanto a curto com a longo prazo. A abordagem cognitiva 

remete directamente para as distorções cognitivas do paciente e a abordagem 

comportamental para os sintomas somáticos (p. 260). 

De notar a importância de adequar o antidepressivo prescrito à situação de cada doente 

tendo em conta o ajuste da posologia em termos de dose/peso/idade atendendo à 

comorbilidade, tendo em consideração as possíveis interacções medicamentosas e 

advertindo para os efeitos secundários do fármaco de modo a maximizar a adesão 

terapêutica (MARQUES e FIRMINO, 2003, p.150). 

A duração do tratamento depende da evolução do estado clínico do doente, tendo em 

atenção que os antidepressivos podem demorar mais tempo a produzirem efeito no idoso 

que nos jovens, sendo por isso necessário prolongar o internamento. BARRETO (2006) 

afirma que: 

A medicação antidepressiva deve prolongar-se por vários meses (quatro a seis 

dependendo das circunstâncias) nas doses terapêuticas e só gradualmente 

reduzida mais tarde. Se houver recaída deve ser retomada a dose eficaz. Em 

caso de recorrência antes de decorrido um ano deverá ponderar-se a 

possibilidade de manter a medicação por tempo indefinido, se for bem tolerada 

(p.256). 

Os novos antidepressivos, graças ao seu perfil de segurança e menores efeitos secundários, 

proporcionam uma ferramenta eficaz, não se devendo esquecer outras intervenções, tanto 
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clínicas como sociais de forma a obter resultados satisfatórios e duradouros (LOVACO, 

2007, p.26).  

ROSA e MARTÍN (2007, p.19) chamam-nos a atenção para a existência de diversos 

factores protectores do idoso para a depressão: factores biológicos, psicológicos e sociais. 

Estes factores parecem exercer um efeito amortecedor, protegendo as pessoas de idade 

avançada de desenvolverem distúrbios depressivos em resposta a factores precipitantes, 

conforme exemplificam no seguinte quadro recolhido da World Psychiatric Association:  

 

Fig.3 – Factores protectores do desenvolvimento de depressão no idoso 

Podemos referir que a depressão é a doença psiquiátrica mais comum na população idosa. 

Quando se tenta quantificar a sua prevalência constata-se que as estimativas variam 

bastante consoante a definição de depressão aplicada, o método de avaliação utilizado e a 

amostra da população estudada.  

Apesar de ser difícil estabelecer o diagnóstico de depressão no idoso, este responde de uma 

forma rápida a uma terapêutica correctamente instituída. Mas se for não tratada, esta 

patologia no idoso pode resultar no aumento da morbilidade, da mortalidade ou até num 

“suicídio anunciado”. Por estes motivos é essencial estar atento, não se pode ficar à espera 

que a farmacologia desempenhe o seu papel, deve-se sim adoptar uma atitude de ajuda, de 

escuta e de “palavra que muitas vezes cura”.  
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PARTE II – ESTUDO EMPÍRICO 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

1 - PROBLEMÁTICA DO ESTUDO  

 

Um problema será relevante em termos científicos na medida que conduzirá à obtenção de 

novos conhecimentos. A revisão da literatura efectuada permite considerar alguns 

conhecimentos já existentes, mas a realização de uma investigação possibilitará aumentar 

esses conhecimentos. 

O estudo das características da população assume cada vez maior importância, no que se 

refere particularmente ao índice de envelhecimento. Entre 1960 e 2004, o número de 

idosos (maiores de 65 anos) mais do que duplicou (de 708 mil passou-se para quase 1,8 

milhões) e o INE estima que até 2050 tal volte a acontecer (Jornal de Notícias, 29 de 

Setembro de 2005).  

Na opinião de FERNANDES (2002): 

O envelhecimento envolve um conjunto de transformações físicas, psíquicas e 

sociais em interacção recíproca e quase sempre sentidas como perdas, 

dificuldades cognitivas e sensoriais, doenças físicas, dependência, perda de 

autonomia, de relações afectivas por morte do cônjuge, parentes e amigos, 

reforma e isolamento social. Face a este conjunto de realidades, o idoso pode 

(…) ser incapaz de se reorganizar e desenvolver um quadro depressivo (p.76). 

Neste contexto consideramos pertinente definir como questão de partida: 

Qual a relação entre a depressão e o índice de autonomia nas Actividades de Vida Diária 

nos Idosos com idade superior a 65 anos e que frequentam o Centro de Dia ou se 

encontram em Lar? 

Relacionar o envelhecimento com as actividades de vida diária e com a existência de 

depressão permite aprofundar o conhecimento sobre esta etapa particular da vida em que 

encontramos cada vez mais indivíduos. 
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Com este estudo podem beneficiar os prestadores de cuidados, quer sejam profissionais de 

saúde ou cuidadores informais, tendo em atenção que lhes pode proporcionar o aumento de 

conhecimento num contexto concreto. Mas o fundamental é que os receptores de cuidados 

sejam os mais favorecidos.  

Face ao exposto são objectivos deste estudo descritivo/correlacional: 

  Avaliar o índice de autonomia nas Actividades de Vida Diária nos 

Idosos com idade superior a 65 anos e que frequentam o Centro de 

Dia ou se encontram a residir em Lar; 

  Determinar a prevalência da depressão em idosos com idade superior 

a 65 anos e que frequentam Centro de Dia ou se encontram a residir 

em Lar; 

 Relacionar o índice de Depressão com o índice de autonomia nas 

Actividades de Vida Diária; 

 Relacionar a autonomia nas Actividades de Vida Diária com factores 

sócio-demográficos (idade, sexo, estado civil, existência de doenças e 

modo de utilização da instituição); 

 Relacionar o índice de depressão com factores sócio-demográficos 

(idade, sexo, estado civil, existência de doenças e modo de utilização 

da instituição). 

 

1.1 - FORMULAÇÃO DAS HIPÓTESES DE INVESTIGAÇÃO 

 

Nesta etapa do nosso trabalho torna-se necessário delinear o caminho que nos irá permitir a 

análise de uma realidade de modo a dar um sentido de aplicabilidade ao enquadramento 

teórico desenvolvido. Após a revisão da literatura seleccionámos alguns aspectos para 

formular as nossas hipóteses. 
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De acordo com a bibliografia, há diversos factores que influenciam as actividades de vida 

diária e a depressão no idoso nomeadamente factores sócio-demográficos. 

Para analisar se as características referentes a factores sócio-demográficos (idade, sexo, 

escolaridade, profissão antes da reforma, estado civil, existência de doenças e modo de 

utilização da instituição) influenciam as actividades de vida diária enunciam-se as 

seguintes hipóteses: 

A idade é, em diferentes estudos, positivamente relacionada com o grau de autonomia do 

idoso. AMARAL e VICENTE (2000, pp.23-31) no estudo Grau de dependência dos 

idosos inscritos no Centro de Saúde de Castelo Branco concluíram que o grau de 

dependência é tanto maior quanto mais elevado for o grupo etário. Perante este resultado 

obtido surge a primeira hipótese para o nosso estudo: 

H1 – A autonomia nas Actividades de Vida Diária no Idoso relaciona-se com a 

idade; 

Estes autores, no mesmo estudo, verificaram que há diferença de autonomia quanto ao 

sexo, sendo que o sexo feminino é mais dependente que o masculino e que esta situação se 

agrava com o aumento da longevidade. Assim sendo formulámos outra hipótese: 

H2 – A autonomia nas Actividades de Vida Diária no Idoso é diferente consoante o 

sexo; 

O facto de viver só com pouco contacto com outros idosos ou familiares vai implicar, na 

opinião de alguns investigadores, que o idoso reduza a sua actividade física, diminua a sua 

capacidade cognitiva e consequentemente se torne menos autónomo nas actividades de 

vida diária.  

Se associarmos o estado civil do idoso ao facto de viver só ou com companhia podemos 

enunciar a hipótese seguinte: 

H3 – A autonomia nas Actividades de Vida Diária no Idoso é diferente conforme o 

estado civil; 

As necessidades decorrentes da situação de idoso associadas a doenças crónicas, aumentam 

com a idade. Como é natural, sabe-se que uma grande percentagem de idosos apresenta 
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pelo menos uma doença que lhe provoca limitações e sofrimento (IMAGINÁRIO, 2004, 

p.52). 

Neste contexto formularemos a hipótese: 

H4 – A autonomia nas Actividades de Vida Diária no Idoso depende da existência de 

doenças concomitantes; 

Nas várias pesquisas realizadas inferimos que os idosos em regime de Centro de Dia 

possuem maior autonomia nas Actividades de Vida Diária devido à estimulação cognitiva 

do contacto com os seus familiares, vizinhos e amigos e à actividade física que 

desenvolvem no domicilio. Por isso pensamos ser pertinente no nosso estudo formular a 

hipótese seguinte: 

H5 – A autonomia nas Actividades de Vida Diária no Idoso é diferente nos Idosos que 

vivem em regime de Lar comparativamente com os que frequentam o Centro 

de Dia; 

ZAMARRÓNE, FERNANDEZ-BALLESTEROS (2002) citados por FONSECA (2006, 

p.104) referem-nos que a maior ou menor velocidade de processamento cognitivo das 

informações, a maior ou menor facilidade de resolução de tarefas e o funcionamento 

cognitivo em geral estarão, pois, intimamente ligados ao estilo de vida, ao estatuto social, à 

saúde de cada indivíduo (sobretudo no âmbito cérebro-vascular), mesmo quando não se 

está propriamente doente nem sujeito a limitações nas actividades quotidianas.  

Nesta perspectiva surge a próxima hipótese da nossa investigação: 

H6 – A autonomia nas Actividades de Vida Diária no idoso está relacionada com o 

score do Mini Mental State Examination de Folstein; 

LOVACO (2007, p.23) na sua comunicação Depressão no idoso. Dificuldades na detecção 

é de opinião que o idoso deprimido vivência sentimentos de incapacidade, apatia e recusa a 

realizar as actividades habituais: estes sintomas são com frequência incompreensíveis e 

desesperantes para os familiares, que vêem com impotência como o doente diz 

continuamente “não posso” a actividades que realizavam habitualmente nas semanas 

anteriores, algumas delas tão simples como fazerem a higiene. 
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De acordo com esta afirmação emerge a última hipótese do nosso estudo: 

H7 – A autonomia nas Actividades de Vida Diária no Idoso é diferente consoante 

não exista depressão ou exista depressão ligeira ou acentuada. 

 

1.2 - VARIÁVEIS E SUA OPERACIONALIZAÇÃO 

 

As variáveis estudadas são identificadas desde que se define o problema. Contudo, é 

necessário levar a variável de um nível abstracto para um plano operacional, de forma a 

concretizar o seu significado no estudo. 

No contexto de uma investigação, os conceitos passam a ser variáveis. Estes conceitos têm 

definições gerais que é necessário esclarecer de forma precisa. Por isso, o investigador 

deve operacionalizá-los, dando-lhes um sentido facilmente observável, que permita avaliar 

e medir. A descrição operacional das variáveis deve conter construções teóricas e justificar 

da adequação dos instrumentos utilizados. 

 

1.2.1 - Variável Dependente 

 

A variável dependente também designada por variável resposta ou efeito, no presente 

estudo, é o Índice de Autonomia nas Actividades de Vida Diária (Índice de Katz).  

Nesta pesquisa, utilizamos a Escala de Avaliação de Actividades de Vida Diária (Índice 

Katz), que nos possibilita descrever e avaliar o grau de dependência/autonomia do idoso, 

ou a necessidade de ajuda. 

FERNANDES (2002, p.85) citando HERRERO (1993) diz-nos que o Índice de Katz foi 

traduzido para Espanhol e aplicado por Jentoft, tendo sido alvo de larga difusão em função 

dos resultados e conclusões a que permite chegar, assinalando a dependência ou 

necessidade de ajuda do idoso mais do que a sua situação funcional real. A sua correlação 
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com o grau de assistência avaliado pelos prestadores de cuidados pode ser boa, não sendo 

tanto no que diz respeito à exploração física médica. 

Em Portugal, o índice de Katz é referenciado e sugerido por ERMIDA (1996, p.10) sendo 

constituído, na sua versão actual, por seis itens (banho, vestir-se, usar o W.C., mobilidade, 

continência e alimentação). Assume, normalmente o seguinte modelo como forma de 

aplicação:  

Quadro 1: Escala de Katz 

1 – LAVAR-SE  

Toma banho, sem necessitar de qualquer ajuda   

Precisa apenas de ajuda para lavar alguma parte do corpo  

Precisa de ajuda para lavar mais do que uma parte do corpo, ou para entrar ou 

sair do banho 
 

2 – VESTIR-SE 

Apanha a roupa e veste-se por completo, sem necessitar de ajuda  

Apenas necessita de ajuda para apertar os sapatos  

Precisa de ajuda para apanhar a roupa e não se veste por completo  

3 – UTILIZAR A SANITA 

Utiliza a sanita, limpa-se e veste a roupa, sem qualquer ajuda. Utiliza o bacio 

durante a noite e despeja-o de manhã, sem ajuda. 
 

Precisa de ajuda para ir à sanita, para se limpar, para vestir a roupa e para usar o 

bacio de noite 
 

Não consegue utilizar a sanita  

4 – MOBILIZAR-SE 

Entra e sai da cama, senta-se e levanta-se, sem ajuda  

Entra e sai da cama e senta-se e levanta-se da cadeira, com ajuda  

Não se levanta da cama  
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5 – SER CONTINENTE 

Controla completamente os esfíncteres, anal e vesical, não tendo perdas  

Tem incontinência ocasional  

É incontinente ou usa sonda vesical, necessitando de vigilância  

6 – ALIMENTAR-SE 

Come sem qualquer ajuda  

Necessita de ajuda só para cortar os alimentos ou para barrar o pão  

Necessita de ajuda para comer, ou é alimentado parcial ou totalmente por sonda 

ou por via endovenosa 
 

 

O índice de independência nas Actividades de Vida Diária baseia-se, actualmente, na 

avaliação das capacidades do idoso para o desempenho das actividades acima indicadas. A 

prova é baseada no exercício de cada actividade e não na afirmação da capacidade de a 

realizar. 

O nível de independência em relação a cada uma dessa actividade é interpretado da 

seguinte forma:  

 Banho 

Independente – toma banho sozinho ou necessita apenas de ajuda para uma parte do 

corpo mais difícil de atingir; 

Dependente – não toma banho sozinho, não é capaz de entrar ou sair do banho sem 

ajuda, necessita de ajuda para lavar mais de uma parte do corpo. 

 Vestir 

Independente – Procura as roupas e veste-se sozinho, por completo, podendo apenas 

necessitar de ajuda para apertar os atacadores dos sapatos; 

Dependente – Não é capaz de recolher as roupas e não consegue vestir-se por 

completo sozinho. 
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 Higiene/sanitários 

Independente – utiliza sozinho a sanita, limpa-se e veste-se sem ajuda, utiliza e 

despeja o bacio sem ajuda; 

Dependente – usa sonda vesical ou fralda ou necessita de ajuda para utilizar a sanita. 

 Transferência 

Independente – levanta-se e deita-se na cama e senta-se e levanta-se da cadeira 

sozinho (pode utilizar prótese ou qualquer ajuda mecânica); 

Dependente – Não é capaz de executar qualquer transferência sozinho, ou necessita de 

ajuda para realizar qualquer das transferências referidas. 

 Continência 

Independente – controla o esfíncter anal e vesical, só excepcionalmente perdendo 

fezes e /ou urina; 

Dependente – tem incontinência esfincteriana parcial ou total. Usa sempre, ou com 

frequência, sonda vesical, clisteres ou fraldas. 

 Alimentação 

Independente – serve-se dos alimentos, utiliza correctamente pratos e talheres para 

ingerir os alimentos (pode necessitar de ajuda só para cortar a carne ou barrar o pão); 

Dependente – Não se alimenta sem ajuda. Faz alimentação enteral por sonda, ou 

parenteral. 

De acordo com o que foi dito anteriormente sobre a escala de Katz, FERNANDES (2002) 

partilha da opinião que: 

(…) em termos de avaliação global, as respostas a estas seis funções permitem 

hierarquizar o idoso em sete grupos, desde o independente em todas elas, até 

ao dependente em relação às mesmas e compreendendo uma ponderação 

diferente para cada um destes grupos. Para além destes sete grupos, existe 
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ainda um oitavo grupo onde são incluídos todos os idosos dependentes em, pelo 

menos, duas funções mas não incluídos em qualquer dos outros grupos (p.85). 

Conforme poderemos observar no Quadro2. 

Quadro 2: Escala de Katz – avaliação 

A  Independente em todas as funções 

B  Independente em cinco funções 

C  Independente em todas excepto lavar-se e outra 

D  Independente em todas excepto lavar-se, vestir-se e outra 

E  Dependente em lavar-se, vestir-se, usar a sanita e outra 

F  Dependente em lavar-se, vestir-se, usar a sanita, mobilizar-se e outra 

G  Dependente em todas as funções 

Outras  
Dependente em pelo menos duas funções, mas não classificável em nenhuma 

das anteriores 

 

Face ao exposto, podemos concluir que a escala de Katz é um instrumento de avaliação 

funcional muito utilizado em Gerontologia. Foi concebido originalmente, pelos seus 

pressupostos e pela sua fundamentação teórica.  

Na pesquisa bibliográfica realizada foram encontradas algumas modificações sugeridas 

e/ou autorizadas pelo autor com justificações e ao mesmo tempo limitações de aplicação, 

tendo, dessa forma, referências próprias que diferem da versão original. 

No nosso trabalho a nossa opção recaiu na versão original da escala, sendo objectivo da 

descrição desenvolvida permitir que futuras pesquisas utilizem o mesmo instrumento e 

assim possam ser adequadamente comparadas com outros estudos (nacionais e/ou 

internacionais. 
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1.2.2 - Variáveis independentes 

 

Considerando a problemática, os objectivos explicitados e as hipóteses de investigação, as 

variáveis independentes subdividem-se em dois grandes grupos: as de avaliação do estado 

mental (Escala de Depressão Geriátrica de Yesavage e o Mini Mental State Examination) e 

as de natureza sócio – demográfica (idade, sexo, estado civil, existência de doenças 

concomitantes e modo de utilização da instituição). 

 Escala de Depressão Geriátrica de Yesavage 

Esta escala foi traduzida, aferida e adaptada para a população portuguesa por TEIXEIRA 

VERÍSSIMO (1988), na Avaliação diagnóstica das síndromes demenciais e proposta no 

serviço de Neurologia e Neurocirurgia no Hospital S. João no Porto. 

Trata-se de uma escala com vários estudos sobre a sua fiabilidade e aplicabilidade, 

composta inicialmente por 30 itens, com duas respostas alternativas (Sim/Não) sobre o 

modo “como o idoso se tem sentido ultimamente, em especial de há uma semana para cá”  

Quadro 3: Escala de Depressão Geriátrica de Yesavage 

                                                                                                                                 SIM /NÃO 

1 Está satisfeito com a sua vida actual?   

2 Pôs de lado muitas actividades e coisas que lhe interessavam?   

3 Sente que a sua vida está vazia?   

4 Anda muitas vezes aborrecido(a)?   

5 Encara o futuro com esperança?   

6 Tem pensamentos que o(a) incomodam e não consegue afastar?   

7 Sente-se animado(a) e com boa disposição a maior parte do tempo?   

8 Anda com medo que lhe vá acontecer alguma coisa má?   

9 Sente-se feliz a maior parte do tempo?   

10 Sente-se muitas vezes desamparado(a) e desprotegido(a)?   

11 Fica muitas vezes inquieto(a) e nervoso(a)?   

12 Prefere ficar em casa, em vez de sair e fazer coisas novas?    

13 Anda muitas vezes preocupado(a) com o futuro?   
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14 Acha que tem mais dificuldades de memória do que as outras pessoas?    

15 Sente-se muito contente por estar vivo(a) nesta altura?   

16 Sente-se muitas vezes desanimado(a) e abatido(a)?   

17 Sente que agora está um tanto inútil?    

18 Preocupa-se muito com o passado?   

19 Sente-se cheio(a) de interesse pela vida?   

20 Custa-lhe muito meter-se em novas actividades?   

21 Sente-se cheio(a) de energia?   

22 Sente que para a sua situação não há qualquer esperança?   

23 Julga que a maior parte das pessoas passa bem melhor do que o(a) senhor(a)?   

24 Aflige-se muitas vezes por coisas sem grande importância?   

25 Dá-lhe muitas vezes vontade de chorar?   

26 Sente dificuldade em se concentrar?   

27 Gosta de se pôr de pé de manhã?   

28 Prefere evitar festas e reuniões de pessoas?   

29 Tem facilidade em resolver as coisas ou tomar decisões?   

30 Acha que a sua cabeça funciona tão bem como dantes?   

 

Na aferição desta escala à população portuguesa TEIXEIRA VERÍSSIMO (1988) sugere 

que para a quantificação dos resultados se proceda à seguinte classificação: 

 Valores de 0-10 pontos – situação normal 

 Valores de 11 – 22 pontos – Depressão ligeira 

 Valores iguais ou superiores a 23 pontos – Depressão acentuada 

Apesar de validada para a população portuguesa esta escala é um indicador possível de que 

o idoso se encontra deprimido mas por si só não permite fazer um diagnóstico de depressão 

(ERMIDA, 1996, p.9). No entanto e tendo presente a sua validação à população 

portuguesa, a sua fiabilidade e a facilidade na sua aplicação optámos por utilizá-la no 

nosso estudo entre outras escalas existentes. 
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 Mini Mental State Examination 

O exame mental quase sempre esquecido na prática habitual é fundamental na avaliação 

geriátrica. São vários os especialistas geriátricos que sugerem a aplicação do Mini Mental 

State Examination de Folstein para avaliar a função cognitiva do idoso, não apenas pela 

sua fiabilidade mas também pela sua validade e aferição à população portuguesa.  

Assim segundo ERMIDA (1996): 

São diversos os instrumentos que se podem utilizar com os objectivos referidos 

(avaliação do estado afectivo e cognitivo). A opção por qualquer deles deve 

tomar em consideração não só a sua fiabilidade mas também a sua facilidade 

de execução no idoso. A revisão que fizemos, nesta óptica, levou-nos a 

considerar e a utilizar como mais adequado o Mini Mental State de Folstein 

para avaliar a função cognitiva (p.9). 

Optámos por este instrumento para avaliar a função cognitiva dos Idosos, tendo em conta a 

nossa experiência na sua aplicação na actividade profissional e a importância dos 

resultados que obtemos no despiste de possíveis doenças que levam a défices cognitivos. 

Na constituição do MMSE o primeiro grupo de questões diz respeito à orientação, 

seguindo-se as questões de memorização, atenção e cálculo, repetições e memória de 

evocação e linguagem, conforme passamos a exemplificar. 

Quadro 4: Mini mental State Examination de Folstein 

(Marcar X na terceira coluna por cada resposta correcta. Fazer os totais parciais para obter o total final.)  

Orientação – Perguntar  

1 Em que ano estamos?  

2 Em que mês estamos?  

3 Em que dia do mês estamos? (Quantos são hoje?)  

4 Em que estação do ano estamos?  

5 Em que dia da semana estamos? (Que dia da semana é hoje?)  

6 Em que país estamos?  

7 Em que distrito vive?  
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8 Em que terra vive?  

9 Em que casa estamos?  

10 Em que andar estamos?  

                                                                                                   SUB TOTAL                         

Memorização – Pedir para repetir as três palavras seguintes: 

11 Pêra  

12 Gato  

13 Bola  

                                                                                                   SUB TOTAL                         

Atenção e cálculo: Subtrair 3 a 30 sucessivamente até cinco respostas 

14 (27)  

15 (24)  

16 (21)  

17 (18)  

18 (15)  

                                                                                                    SUB TOTAL                        

Repetições/memória de evocação – Pedir que repita as três palavras anteriores 

19   

20   

21   

                                                                                                    SUB TOTAL                          

Linguagem – Apontar dois objectos e perguntar “O que é isto?” 
Pedir que repita a frase “O rato rói a rolha” 

22   

23   

24   

                                                                                                   SUB TOTAL                              
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Executar três ordens sucessivas: 

25 Pegue no papel com a mão direita  

26 Dobre o papel ao meio  

27 Coloque o papel no chão  

                                                                                                   SUB TOTAL                           

Leia e cumpra o que diz neste cartão. Mostrar cartão com a frase “Feche os olhos” 

28 “FECHE OS OLHOS”  

                                                                                                   SUB TOTAL                          

Escrever uma frase à escolha. Copiar o desenho. 

29   

30   

                                                                                                   SUB TOTAL                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   TOTAL                            

 

 

Como verificamos o MMSE trata-se de uma escala, constituída por trinta itens, atingindo 

um score máximo de 30 e o mínimo de 0 pontos.  
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Perante a aferição desta escala para a população portuguesa por TEIXEIRA VERÍSSIMO 

(1988) verificou-se que apresentam defeito cognitivo os Idosos que atinjam o seguinte 

score: 

 Analfabetos <15 

 Escolaridade de 1 a 11 anos <22 

 Escolaridade superior a 11 anos <27. 

 

 Idade 

Entende-se por idade o número de anos que o Idoso conta desde a data do seu nascimento 

até ao dia em que foi aplicado o questionário do estudo. 

 

 Sexo 

Relativamente ao género podemos ter Idosos do sexo masculino ou Idosos do sexo 

feminino. O estudo foi realizado com Idosos de ambos os sexos e de forma aleatória. 

 

 Estado Civil 

Caracterização dos Idosos conforme o seu estado civil, dividindo-os em quatro categorias:  

 Solteiro; 

 Casado ou a viver em união de facto; 

 Divorciado ou separado não judicialmente; 

 Viúvo. 
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 Existência de doenças concomitantes 

Pretende-se caracterizar a amostra quanto à existência ou não de patologias concomitantes 

e caso existam, determinar quais são. 

 

 Modo de utilização da Instituição 

Pensamos ser importante para o nosso estudo saber qual o tipo de utilização que os Idosos 

fazem da Instituição onde estão inseridos: 

 Frequentam o Centro de Dia 

 Residem em Lar  

 

1.2.3 - Variáveis atributo 

 

As variáveis atributo são as características de um sujeito num estudo. Estas são geralmente 

variáveis sócio – demográficas (…) (FORTIN, 2003, p.37).  

No nosso estudo podemos encontrar as seguintes variáveis atributo que são úteis na 

caracterização da nossa amostra: 

 Idade 

 Sexo 

 Estado civil 

 Escolaridade 

 Caracterização dos idosos quanto à frequência ou não da escola. 

O Idoso frequentou a escola e possui anos de escolaridade que são quantificados, formando 

várias categorias: 1ª Classe, 2ª Classe, entre outras. O idoso não frequentou a escola e é 

inserido na categoria “sem escolaridade”. 
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 Profissão antes da reforma 

Profissão que o Idoso desempenhou durante a sua vida até ao momento da reforma. Em 

casos que tenham desempenhado mais que uma profissão optámos pela última. 

 

 Tipo de reforma 

Caracterização do idoso relativamente ao tipo de reforma que possui:  

 Reforma por limite de idade; 

 Pensão social; 

 Pensão do cônjuge; 

 Invalidez. 

 

1.3 - INSTRUMENTO DE RECOLHA DE DADOS 

 

O instrumento de recolha de dados que se desenvolveu e se apresenta é um questionário, 

com forma estruturada de obtenção de dados. FORTIN (2003) refere que  

O questionário é um instrumento de medida que traduz os objectivos de um 

estudo com variáveis mensuráveis. Ajuda a organizar, a normalizar e a 

controlar os dados, de tal forma que as informações procuradas possam ser 

colhidas de uma maneira rigorosa (p.249). 

Como em todas as investigações com recurso ao questionário, houve necessidade de 

construir um instrumento de recolha de informação devidamente estruturado tendo 

presente os objectivos do estudo e a nossa questão de investigação. 

 Assim o nosso Questionário é um documento composto por sete páginas: 

 Folha de rosto do questionário com o respectivo tema do estudo 
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 Folha de apresentação do investigador, apresentação do estudo que se pretende 

realizar, pedido da colaboração no preenchimento do respectivo questionário e 

garantia de total confidencialidade dos dados colhidos. 

 Folha de “Consentimento Informado” 

 Quatro grupos de questões: 

1. Dados Sócio – demográficos (idade, sexo, escolaridade, profissão antes da 

reforma, estado civil, existência de doenças concomitantes e modo de 

utilização da instituição) 

2. Avaliação do estado cognitivo: Mini Mental State de Folstein 

3. Avaliação do estado de Depressão: Escala de Depressão Geriátrica de 

Yesavage 

4. Avaliação do grau de autonomia nas Actividades de Vida Diária – Escala de 

Katz 

 

1.4 - LOCAL ONDE SE REALIZOU O ESTUDO 

 

O estudo realizou-se no Centro Social e Cultural Nossa Senhora do Ó de Aguim 

(Instituição Particular de Solidariedade Social). Esta instituição inaugurou a sua primeira 

valência – Centro de Dia – a 30 de Junho de 1995. 

Ao longo do tempo verificou que a resposta do Centro de Dia não era suficiente para as 

necessidades sentidas pela população e que não conseguia dar resposta ao elevado número 

de idosos mais dependentes, neste contexto, surgiu a segunda valência – Serviço de Apoio 

Domiciliário. 

A implementação da resposta social “Lar de Idosos”, despertou quando se verificou a 

necessidade de um equipamento de alojamento colectivo de utilização temporária ou 

permanente para idosos em situação de maior risco ou com perda de independência e/ou 
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autonomia, devido ao aumento da indisponibilidade de familiares e vizinhos para 

atender/acolher os idosos. 

Actualmente, o Centro Social e Cultural Nossa Senhora do Ó de Aguim acolhe 141 idosos 

distribuídos pelas valências de Lar de Idosos, Centro de Dia e Serviço de Apoio 

Domiciliário.  

 O Lar de Idosos dá, apoio a 32 utentes e dispõe dos seguintes serviços: 

 Serviços Médicos; 

 Serviço de Enfermagem; 

 Apoio Psicológico ao Utente e/ou Família; 

 Animação social. 

Para idosos institucionalizados são desenvolvidas diversas actividades de terapia 

ocupacional tais como: exercício físico ligeiro, sessões de leitura de contos e poemas, 

visionamento de filmes, actividades de trabalhos manuais como corte e colagem, bordados, 

rendas e tapeçaria, passeios, visitas a museus, idas ao teatro e cinema. 

São objectivos desta valência: 

- Proporcionar alojamento de forma a garantir ao idoso uma vida confortável, 

respeitando, na medida do possível, a sua independência, individualidade e privacidade; 

- Garantir a prestação de todos os cuidados adequados à satisfação das necessidades 

do idoso, designadamente: alimentação, cuidados de higiene, conforto, ocupação, apoio 

médico e de enfermagem, tendo em vista a manutenção da sua autonomia; 

- Fomentar o relacionamento entre utentes, familiares e comunidade em geral. 

 O Centro Dia constitui, pela sua especificidade, uma resposta a ter em conta na 

perspectiva quer da pessoa idosa, quer da família e até mesmo da própria 

comunidade garantindo a prestação de cuidados a idosos e famílias quando por 

motivo de doença, deficiência ou outros impedimentos, não possam assegurar 
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temporária ou permanentemente a satisfação das suas necessidades básicas e/ou as 

Actividades de Vida Diária. 

Neste momento com um total de 44 utentes, presta os seguintes serviços: 

 Higiene e limpeza das roupas, que consiste em lavar e engomar a roupa do 

utente;  

 Administração de Medicamentos, dirigido a utentes com necessidades a este 

nível, procurando deste modo que as prescrições clínicas sejam sempre 

cumpridas;  

 Serviço de Lazer, o Centro Dia pretende fomentar o convívio entre os seus 

utentes através de actividades que vão de encontro aos seus interesses e 

preferências, como por exemplo, idas ao teatro ou outros espectáculos. 

Estas actividades não são exclusivamente para os utentes, pretendendo-se 

que a partir destas também as famílias e a rede de suporte afectivo 

participem; 

 Acompanhamento Diurno, surge para colmatar o isolamento social e 

proporcionar um acompanhamento contínuo do utente. São muito 

frequentes as situações de idosos que vivem sozinhos e que por motivo de 

doença ou simplesmente de insegurança dos próprios não devem ficar 

desacompanhados;    

 Serviços Médicos; 

 Serviço de Enfermagem; 

 Apoio Psicológico ao Utente e/ou à Família; 

 Serviço de Fisioterapia.  

 O Serviço de Apoio Domiciliário assegura a prestação de cuidados 

individualizados e personalizados no domicílio a 65 idosos e famílias, pelas razões 

referidas anteriormente. Os serviços prestados pelo Serviço de Apoio Domiciliário 

são os seguintes: 
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 Refeições; 

 Higiene pessoal; 

 Higiene habitacional; 

 Tratamento de roupa; 

 Colaboração nos cuidados de saúde.   

É importante para a pessoa idosa manter um elo de ligação com a família e com a própria 

sociedade, de forma facilitar a sua adaptação ao fenómeno de envelhecimento e a superar 

sentimentos de insegurança, solidão e vulnerabilidade.  

Assim, o Centro pretende promover o desenvolvimento social, a inserção socioprofissional 

de cidadãos pertencentes a grupos sociais desfavorecidos bem como, contribuir para a 

conciliação da vida profissional e social das famílias.  

Esta Instituição tem como objectivos aumentar a sua intervenção na área social e dar 

seguimento a todo um trabalho de desenvolvimento pessoal e social da comunidade, 

passando pela identificação antecipada dos problemas e direccionada para a melhoria das 

condições de vida, de forma a possibilitar a autonomia e a integração deste grupo etário, 

promovendo e dinamizando a vida comunitária. 

A questão dos cuidados aos idosos vem-se colocando de forma cada vez mais premente, na 

medida em que o envelhecimento da população, as alterações da estrutura familiar, a 

emergência de novas patologias e a evolução terapêutica têm provocado alterações 

profundas na procura e na oferta destes serviços. Essas necessidades crescentes de 

cuidados adequados à especificidade do envelhecimento humano e das pessoas 

dependentes determinam a concretização de respostas cada vez mais globais, eficazes e 

humanizadas que tenham em conta uma melhor organização e eficiência dos recursos 

existentes.  

Face a esta conjuntura o Centro Social e Cultural Nossa Senhora do Ò de Aguim procura 

novas alternativas que possibilitem a oferta de um serviço de qualidade, inserido numa 

equipa multidisciplinar, prestando cuidados de saúde e todos os cuidados básicos da vida 
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diária, de acordo com um plano individualizado de cuidados adequado às necessidades de 

cada pessoa. 

 

1.5 - PROCEDIMENTOS ADOPTADOS NA RECOLHA DE INFORMAÇÃO 

 

 Pedido de autorização para a realização do estudo à Direcção da Instituição (Agosto 

de 2007). 

 Pedido de autorização para a realização do estudo a cada idoso e assinatura do 

respectivo consentimento informado. 

 Aplicação de forma individual e personalizada do questionário a cada Idoso pelo 

investigador, tendo presente que: 

  O MMSE de Folstein deverá ser sempre aplicado e realizado pelo 

investigador 

 A Escala de Depressão Geriátrica deverá ser preenchida pelo idoso sempre 

que este reúna condições para tal 

 O Índice de Katz deverá ser preenchido pelo investigador com a presença 

do Idoso na realização das suas Actividades de Vida Diária de forma a se 

obter resultados correspondentes à realidade da autonomia ou dependência 

do mesmo e não somente aquilo que o Idoso nos pode transmitir e que 

poderá não corresponder à realidade. 

 

1.6 - POPULAÇÃO  

 

Os idosos que fizeram parte do nosso estudo pertenciam ao grupo que residia em Lar no 

Centro Social e Cultural Nossa Senhora do Ó de Aguim e que frequentavam o Centro de 
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Dia da mesma Instituição. Esta população é constituída por 76 idosos, sendo 33 do sexo 

masculino e 43 do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 60 e os 90 anos. 

 

1.7 – CRITÉRIOS DE INCLUSÃO/EXCLUSÃO NO ESTUDO 

 

Foram incluídos no nosso estudo todos os idosos com idades superiores a 65 anos, de 

ambos os sexos, que frequentavam o Centro de Dia ou residiam em Lar. 

Como critérios de exclusão definimos: 

 Não-aceitação do idoso em participar no estudo 

 Idosos com deficit cognitivo de acordo com o MMSE 

 Idosos que participaram no pré-teste 

 

1.8 - AMOSTRA 

 

A amostra foi constituída por 47 idosos, sendo 15 residentes em Lar e 32 frequentadores do 

Centro de Dia. Da população foram excluídos 5 idosos por possuírem idade inferior a 65 

anos, 8 idosos que fizeram aleatoriamente parte do pré - teste, 6 que recusaram participar 

no estudo e 10 idosos excluídos por possuírem defeito cognitivo de acordo com o MMSE 

de Folstein. 

 

1.9 - PRÉ TESTE 

 

O pré-teste consiste no preenchimento do questionário por uma pequena amostra que 

reflicta a diversidade da população visada, a fim de verificar se as questões são bem 

compreendidas. 

125



  

Apesar de o nosso questionário ser maioritariamente constituído por escalas já aferidas à 

população portuguesa optámos mesmo assim por realizar o pré-teste para que 

posteriormente não fossemos confrontados com aspectos que dificultassem o nosso estudo. 

Assim, no início de Setembro de 2007 aplicámos o nosso questionário de forma aleatória a 

8 idosos da nossa população, não se tendo verificado necessidade de alterar o Instrumento 

de Recolha de Dados. 

 

2 - PERÍODO DE RECOLHA DE DADOS 

 

A aplicação do instrumento de recolha de dados decorreu no período de Outubro a 

Dezembro de 2007 (inclusive) de acordo com a disponibilidade do investigador, com as 

actividades programadas na Instituição e com os diferentes tempos que levou o 

preenchimento de cada Questionário (30 a 40 minutos). 
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2 - APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Após a colheita de dados, foi nosso propósito proceder à sua apresentação à luz da 

metodologia científica de investigação para posteriormente os podermos interpretar de 

acordo com a nossa questão de investigação e as hipóteses formuladas.  

 

2.1 – CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

A amostra final do estudo é constituída por 47 Idosos que frequentam o Centro de Dia ou 

residem no Lar do Centro Social e Cultural de Nossa Senhora do Ò de Aguim, 

caracterizados sob o prisma sócio-demográfico do seguinte modo: 

Idade 

Os idosos que constituem a amostra do nosso estudo têm idades compreendidas entre os 65 

e os 94 anos. 

A média de idades é de 80,62 e o desvio padrão 7,29 anos. 

Sexo 

Quanto ao género verificámos que a nossa amostra possui maior número de elementos do 

género feminino: 26 correspondendo a 55,30% dos elementos estudados e 21 elementos do 

género masculino, correspondendo a 44,7 % da amostra, conforme leitura da Tabela 1. 

Tabela 1: Distribuição dos Idosos por Género 

Género n % 

Masculino 21 44,7 

Feminino 26 55,3 

Total 47 100,0 
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Estado Civil 

Relativamente ao estado civil dos Idosos que participaram no estudo e considerando os 

quatro grupos, solteiro, casado, divorciado e viúvo, verificámos que 29 Idosos eram 

“viúvos” o que corresponde a uma percentagem de 61,7 %, indo ao encontro das nossas 

expectativas tendo em atenção a elevada média de idade da amostra. Em segundo lugar 

aparece o grupo de “casados” com 14 Idosos e uma percentagem de 29,8 %. Por último 

surge-nos o grupo de “solteiros” e “divorciados” com 2 Idosos cada e uma percentagem de 

4,3 %, conforme podemos observar na Tabela 2e Gráfico 1. 

Tabela 2: Distribuição dos Idosos por Estado Civil 

Estado Civil n % 

Solteiro 2 4,3 

Casado 14 29,7 

Divorciado 2 4,3 

Viúvo 29 61,7 

Total 47 100,0 

 

 

Gráfico 1: Distribuição dos Idosos por Estado Civil
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Escolaridade 

Relativamente ao possuir ou não escolaridade os resultados demonstraram um predomínio 

dos idosos “com escolaridade” correspondente a 62,3% da amostra ou seja 34 Idosos 

distribuídos pelos vários anos de escolaridade. Em contrapartida 13 idosos, 27,7% da 

amostra, não possuíam escolaridade.  

Também podemos verificar que o grupo com maior número de idosos, 17, corresponde ao 

grupo que possui a “4ª classe” e a uma percentagem de 36,2 %. Confrontar tabela 3 e 

Gráfico 2. 

Tabela 3: Distribuição dos Idosos por anos de escolaridade 

Escolaridade n % 

Sem escolaridade 13 27,7 

1ª Classe 1 2,1 

2ª Classe 3 6,4 

3ª Classe 12 25,5 

4ª Classe 17 36,2 

6º Ano 1 2,1 

Total 47 100,0 
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Profissão 

Atendendo ao elevado número de profissões, encontradas antes da reforma, optámos por 

agrupá-las em quatro categorias: agricultor, doméstica, operário e comerciante. 

Verificámos que as profissões agricultor, doméstica e operário não apresentavam 

resultados muito divergentes, o que de certa forma vai ao encontro das características 

demográficas da comunidade onde se realizou o estudo. Destacamos no entanto a profissão 

de operário que apresenta um maior número de prevalência, 15, correspondente a 31,9 % 

da amostra e a profissão de comerciante que apresenta um menor número de Idosos (6) que 

corresponde a 12,8 % da amostra (Tabela 4). 

Tabela 4: Distribuição dos Idosos por profissão antes da reforma 

Profissão n % 

Agricultor 12 25,5 

Doméstica 14 29,8 

Operário 15 31,9 

Comerciante 6 12,8 

Total 47 100,0 

 

Tipo de Reforma 

Pretendemos caracterizar a nossa amostra quanto ao tipo de reforma que os Idosos 

possuíam dando-lhes quatro possibilidades de resposta: limite de idade, pensão social, 

pensão do cônjuge e invalidez. 

Da nossa amostra 3 Idosos recusaram-se responder a esta questão argumentando com 

questões éticas. Da restante amostra de Idosos salienta-se o elevado número de pensões 

sociais, 42, o que corresponde a 89,4 % da amostra e somente 2 Idosos (4,3 %) possuem 

pensão por invalidez. Não se registaram casos de pensões pelo cônjuge nem pensões por 

limite de idade, conforme se pode verificar na Tabela 5. 
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Tabela 5: Distribuição dos Idosos pelo tipo de reforma que possuem 

Tipo de reforma n % 

Pensão social 42 89,4 

Invalidez 2 4,2 

Não responde 3 6,4 

Total 47 100,0 

 

Existência de Doenças 

Quanto à existência de doenças 28 Idosos referiram que possuíam doenças, 

correspondendo a 59,6 % da amostra contra 40,4 % dos Idosos que referiram não 

possuírem doenças, ou seja, 19 sujeitos, conforme podemos observar na Tabela 6. 

 

Tabela 6: Distribuição dos Idosos pela categoria de possuírem ou não doenças 

Existência de doenças n % 

Sim 28 59,6 

Não 19 40,4 

Total 47 100,0 

 

Doenças Referidas 

Na sequência da questão colocada anteriormente foi dada a oportunidade dos Idosos 

referirem quais as doenças que possuíam.  

Como se pode verificar no Quadro 5 e Gráfico 3 existe um conjunto de patologias que são 

referidas mas sem existir grande evidência entre elas. Estas patologias são características 

deste grupo etário.  

Salientamos o facto de 18 Idosos não saberem especificar o tipo de doença que possuem, o 

que corresponde a uma percentagem bastante significativa – 38,3 %. 
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Quadro 5: Doenças referidas pelos Idosos 

Doenças referidas n % 

Acidente Vascular Cerebral  5 10,6 

Alcoolismo  2   4,3 

Problemas cardíacos  6  12,8 

Problemas coluna  1   2,1 

Diabetes 3   6,4 

Dificuldade de visão  1   2,1 

Insuficiência renal crónica  1   2,1 

Mieloma múltiplo  1   2,1 

Osteoporose  4   8,5 

Problemas psiquiátricos  3   6,4 

Neoplasia intestinal  2   4,3 

Não referiram 18 38,3 

 

 

 

Gráfico 3: Distribuição de Doenças Referidas pelos Idosos
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Utilização da Instituição 

Relativamente à forma como os Idosos utilizam a Instituição onde foi realizado o estudo 

(residentes em Lar ou a frequentarem o Cento de Dia) verificámos que 15 Idosos da 

amostra residiam em Lar ou seja 32,0 % da amostra (o que corresponde a 46,9% da 

população residente em Lar), 32 Idosos frequentam o Cento de Dia ou seja 68,0 % dos 

Idosos estudados (correspondente a 72,7% da população a frequentar o Centro de Dia) 

(Tabela 7). 

 

Tabela 7: Distribuição dos Idosos pelo tipo de utilização da Instituição 

Tipo utilização Instituição n % 

Lar 15 32,0 

Centro de dia 32 68,0 

Total 47 100,0 

 

2.2 – RESULTADOS OBTIDOS PELA APLICAÇÃO DO MINI MENTAL STATE 

EXAMINATION DE FOLSTEIN (MMSE) 

 

Apesar de todos os Idoso que fazem parte do estudo possuírem (como forma de inclusão na 

amostra) um MMSE considerado normal, e portanto sem deficit cognitivo, pensamos ser 

relevante os resultados obtidos, pois, apesar da escolaridade dos respondentes ser somente 

até a 6º ano, o MMSE é superior a um score de 22 em 36 Idosos, o que corresponde a 

76,6% da amostra, ver Tabela 8. 

Tabela 8: Valores do MMSE obtidos nos Idosos estudados 

MMSE n % 

15 a 22 11 23,4 

Maior que 22 36 76,6 

Total 47 100,0 
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2.3 – RESULTADOS OBTIDOS PELA APLICAÇÃO DA ESCALA DE DEPRESSÃO 

GERIÁTRICA DE YESAVAGE (EDG) 

 

Pela aplicação da Escala de Depressão Geriátrica de Yesavage podemos concluir, ao 

analisarmos os resultados obtidos que: 30 Idosos apresentam, segundo a referida escala, 

uma Depressão ligeira o que equivale a 63,8 % da amostra, 8 Idosos apresentam valores 

que indicam uma depressão acentuada ou seja 17% da amostra e somente 9 Idosos (19,2%) 

não apresentam depressão.  

Podemos assim concluir que, segundo resultados obtidos, 80,8 % dos Idosos estudados, 

segundo a escala de depressão utilizada, possuem sintomatologia que indica um estado de 

humor depressivo. Ver Tabela 9 e Gráfico 4. 

 

Tabela 9: Resultados obtidos pela aplicação da Escala de Depressão 

Geriátrica de Yesavage nos Idosos estudados 

 

Resultado EDG n % 

Sem depressão 9 19,2 

Depressão ligeira 30 63,8 

Depressão acentuada 8 17,0 

Total 47 100,0 

134



  

Gráfico 4: Resultado obtidos pela aplicação da EDG
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2.4 – RESULTADOS OBTIDOS PELA APLICAÇÃO DA ESCALA DE KATZ 

 

Perante os resultados obtidos através da aplicação do Índice de Katz observámos que 12 

Idosos (25,5 %) são independentes em todas as funções avaliadas (classificação “A”), 14 

idosos (29,8 %) são independentes em 5 funções avaliadas (classificação “B”) e 7 Idosos 

(14,9 %) são independentes em todas excepto lavar-se e outra (classificação “C”). 

Salientamos ainda que segundo a referida escala 11 Idosos são dependentes (classificação 

“E”, “F”, “G” e “Outra”) que representam 23,4 % da amostra, sendo somente 3 

dependentes em todas as funções (classificação “G”) o que corresponde a 6,4%, conforme 

Tabela 10. 
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Tabela 10: Índice de Katz dos Idosos estudados 

Índice de Katz n % 

A 12 25,5 

B 14 29,8 

C 7 14,9 

D 3 6,4 

E 1 2,1 

F 4 8,5 

G 3 6,4 

Outra 3 6,4 

Total 47 100,0 
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3 – ESTUDO CORRELACIONAL 

 

Para testar a hipótese formulada: “ A autonomia nas actividades de vida diária no idoso 

relaciona-se com a idade”, recorremos ao estudo correlacional de Pearson. Podemos 

verificar no Quadro 6 que os valores encontrados nos sugerem a não-aceitação da hipótese 

formulada, donde concluímos que a autonomia dos Idosos nas actividades de vida diária 

não depende da idade dos mesmos, apesar da média de idades obtida ser elevada – 80,62 

anos com um desvio padrão de 7,29 anos. 

Quadro 6: Matriz de correlação do Índice de Katz com a idade e com o MMSE 

Variáveis Idade 

r                     p 

MMSE 

r                     p 

   

Indice de Katz     0,93         0,534  (ns) -0,004        0,978 (ns) 

 

De forma a testarmos a hipótese: “A autonomia nas actividades de vida diária no idoso é 

diferente consoante o sexo” recorremos ao teste t de student (Quadro 7) e verificámos que 

os valores encontrados vão no sentido de não corroborar a hipótese. 

No nosso estudo a autonomia nas actividades de vida diária não depende do género dos 

idosos estudados. 
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Quadro 7: Teste t de student 

 Indice de Katz 

Sexo 
 

Masculino (n=21) 2,43  2,29 

Feminino (n=26) 3,69  2,03 

T -2,0 

P -0,055 (ns) 

Vive 
 

Só (n=33) 3,09  2,08 

Com companheiro/cônjuge 

(n=14) 
3,22  2,61 

T -1,72 

P 0,86 (ns) 

Doenças concomitantes 
 

Sim (n=28) 2,82  2,12 

Não (n=19) 3,58  2,634 

T -1,15 

P 0,26 (ns) 

Utilização 
 

Lar (n=15) 4,40  269 

Centro de dia (n=32) 2,53  1,70 

T 2,89 

P 0,006 * 

* Significativo ao nível de 0,05 

 

Dado o número de idosos solteiros e divorciados ser baixo (igual a 2, em ambos os casos) 

optou-se, para tratamento inferencial por agregar o estado civil nas situações de “vive só” 

e “vive com companheiro/cônjuge”. 

Assim e ao testarmos a hipótese “A autonomia nas actividades de vida diária no idoso é 

diferente consoante o estado civil” através do teste t de student concluímos que os valores 

encontrados (conforme se pode verificar no Quadro 7) vão no sentido da não-aceitação da 

hipótese formulada. 
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O facto de viver só ou viver com companhia não influência a autonomia nas actividades de 

vida diária dos Idosos do nosso estudo. 

Ao testarmos a hipótese “A autonomia nas actividades de vida diária no idoso depende da 

existência de doenças concomitantes” através do teste t de student e ao observarmos os 

resultados obtidos no Quadro 7 verificamos que os valores encontrados vão no sentido da 

não corroboração da hipótese formulada. 

No nosso estudo a autonomia nas actividades de vida diária do idoso não depende da 

existência ou não de doenças concomitantes.  

A hipótese “A autonomia nas actividades de vida diária no idoso é diferente nos idosos 

que residem em Lar relativamente aos que frequentam o Centro de Dia” foi testada através 

do teste t de student.  

Após a observação do Quadro 7 concluímos que os valores encontrados nos indicam a 

aceitação da hipótese formulada. 

Poderemos, assim, afirmar que no nosso estudo a autonomia nas actividades de vida diária 

do idoso é diferente nos idosos que residem em lar relativamente aos idosos que 

frequentam o Centro de Dia: 

A análise da existência de relação entre o MMSE e a autonomia nas actividades de vida 

diária do Idoso, conforme a hipótese “A autonomia nas actividades de vida diária no idoso 

relaciona-se com o score do Mini Mental State Examination”, foi realizado o estudo de 

correlação verificando-se ao analisar o Quadro 6 e os valores obtidos que estes vão no 

sentido de não corroborar a hipótese. 

A autonomia nas actividades de vida diária do Idoso não depende, no nosso estudo, do 

score do MMSE. 

Ao verificarmos a existência de depressão nos Idosos do estudo, através da Escala de 

Depressão Geriátrica de Yesavage, obtivemos os seguintes resultados 9 idosos não 

apresentam depressão, 38 idosos apresentam depressão (30 - depressão ligeira e 8 - 

depressão acentuada), conforme nos indica a Tabela 9 atrás apresentada. 
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Perante estes resultados tão significativos pretendemos testar a hipótese formulada:  

“A autonomia nas actividades de vida diária do idoso é diferente consoante não exista 

depressão ou exista depressão ligeira ou acentuada”. Para tal recorremos ao teste 

Anova One Way.  

Ao analisarmos o Quadro 8 verificamos que a diferença é estatisticamente significativa 

entre a autonomia nos três grupos, o que leva a confirmar e aceitar a hipótese 

formulada, a autonomia nas actividades de vida diária no Idosos diminui com o facto de 

possuir depressão e com o seu estado depressivo. 

Verifica-se assim que é o grupo com depressão acentuada que apresenta menor 

autonomia nas actividades de vida diária. Quanto ao grupo sem depressão, apresenta 

independência em várias actividades da vida diária. 

Quadro 8: teste Anova One Way Índice de Katz/Depressão 

 

Variáveis 

Sem 

depressão 

n =9 

Depressão 

ligeira 

n =30 

Depressão 

acentuada 

n =8 

 

Anova 

 x  sd x  sd x   sd  

Indice de Katz 2,11 2,26 3,00 2,03 4,75 2,25 F = 3,455 

       p =0,040* 

* Significativo ao nível de 0,05 

Atendendo à importância da depressão na autonomia nas actividades de vida diária dos 

Idosos pensámos ser pertinente verificar a existência da relação entre o género e a 

depressão.  

Ao aplicarmos o teste t de student concluímos pela observação do Quadro 9 que a 

depressão prevalece, na nossa amostra de idosos, no sexo feminino.  
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Quadro 9: Teste t de student Género/Depressão 

 

 

Depressão 

Sexo  

Masculino (n=21) 12,67  6,06 

Feminino (n=26) 19,23 4,99 

t -4,07 

p 0,00* 

* Significativo ao nível de 0,05 
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4 – DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

É consensual que o envelhecimento da população mundial tende a acentuar-se seriamente a 

curto e médio prazo. Nas últimas décadas em todos os países, particularmente nos menos 

desenvolvidos, tem ocorrido um progressivo declínio nas taxas de mortalidade e mais 

recentemente, têm vindo a decrescer as taxas de fecundidade. Estes dois aspectos, 

associados, constituem as condições necessárias para um envelhecimento real da 

população. 

São numerosas as causas do envelhecimento diferencial. BERGER (1995) agrupa-as em 

quatro categorias: 

 Causas genéticas como a hereditariedade; 

 Ausência de uso ou mau uso de uma função ou de uma aptidão durante o 

crescimento e a idade adulta, como o envelhecimento acelerado do sistema 

muscular no sedentário; 

 Factores de risco que agravam a senescência como o tabagismo e os 

excessos alimentares; 

 As doenças intercorrentes que aceleram o envelhecimento sobretudo depois 

dos sessenta anos, como um acidente ou um problema de saúde importante 

(p.124).  

A velhice não é uma doença, representa uma fase do desenvolvimento da vida da pessoa 

que tem necessidades específicas, a que devem dar resposta os próprios, os 

familiares/amigos e/ou o sistema social em que estão inseridos. 

Tendo presente estes aspectos, iniciamos a discussão dos resultados obtidos no nosso 

estudo realizado com um grupo de 47 Idosos apoiados pelo Centro Social e Cultural Nossa 

Senhora do Ó de Aguim, estando 15 a residir em Lar e 32 a frequentarem o Centro de Dia. 
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A idade dos idosos que fizeram parte da investigação varia entre os 65 anos (critério de 

inclusão na amostra) e a idade máxima de 94 anos. A média de idades é de 80,62 anos com 

um desvio padrão de 7,29 anos. 

Ao analisarmos a relação entre a autonomia nas actividades de vida diária e a idade 

verificámos através do estudo correlacional, teste de Pearson, que neste grupo de idosos 

não existe correspondência entre a idade e a autonomia nas actividades de vida diária (p = 

0,534, por isso não significativo).  

Este resultado opõe-se aos estudos que relacionam o aumento da idade com a diminuição 

de autonomia nas AVD (s) afirmando, que a idade constitui um dos factores mais 

determinantes no declínio funcional. MILLER et al (2004, pp.217-223) na investigação 

realizada sobre Effect of medical conditions on improvement in self-reported and observed 

functional performance of elders com uma amostra de 1026 sujeitos, avaliados ao longo de 

10 anos, concluíram que as limitações funcionais aumentam cerca de 7% em idosos entre 

os 65 e 74 anos e 24% para os idosos com 85 anos ou mais.  

Também ROSA et al, (2003, pp.40-48) no estudo: Factores determinantes da capacidade 

funcional entre idosos, afirmam que a faixa etária entre os 65 e 69 anos tem maior 

probabilidade de desenvolver dependência moderada/grave, aumentando esta para 36 vezes 

mais aquando dos 80 anos de idade. 

De uma forma mais abrangente e referente à população portuguesa SOUSA, GALANTE e 

FIGUEIREDO (2003, p.369) em Qualidade de vida e bem-estar dos idosos: um estudo 

exploratório na população portuguesa concluíram que os dados relativos à idade não 

apresentam surpresas, apenas se percebe que o grupo dos autónomos predomina no escalão 

etário mais baixo (75-79 anos).  

Na nossa investigação pensamos que não se torna evidente a interferência da idade na 

autonomia das AVD (s), uma vez que somente 32% da amostra reside em Lar enquanto 

68% frequenta o Centro de Dia, sendo estes mais autónomos pela exigência do regresso a 

casa, o convívio com os familiares e amigos e pelo facto de possuírem ainda condições 

físicas e mentais para manter a sua autonomia. 
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A independência nas actividades de vida diária no idoso, segundo alguns investigadores, é 

influenciada pelo género. O sexo feminino e a idade avançada são, frequentemente, 

realçados como factores de risco especificamente através das relações que mantêm com 

outros predisponentes/incidentes críticos, com igual influência no declínio funcional dos 

idosos. 

SHINKAI et al (2003, pp.31-39), ROSA et al (2003, pp.40-48), BORGLIN et al (2005, 

pp.147-158) e STENZELIUS et al (2005, pp.85-102) referem que, relativamente ao 

género, o sexo feminino tem maior probabilidade de desenvolver incapacidade nas AVD(s) 

e/ou dependência moderada/grave, o que poderá estar relacionado com uma maior 

esperança média de vida, implicando um período de maior de fragilidade, incapacidade e 

dependência.  

SOUSA, GALANTE e FIGUEIREDO (2003, p.369) no estudo anteriormente referido 

verificaram que em relação ao género no grupo dos autónomos há menos mulheres e mais 

homens, relativamente ao esperado. Isto pode indicar uma tendência para que as mulheres 

idosas apresentem um índice superior de limitações. O que é comprovado pelo facto de no 

grupo dos quase dependentes se encontrem mais mulheres e menos homens, em relação ao 

esperado. 

Para verificarmos se a autonomia nas actividades de vida diária no idoso era diferente 

consoante o sexo recorremos ao teste t de student obtendo um p = 0,82, que significa a não 

existência de relação entre o sexo e a autonomia dos idosos, contrariando os resultados 

obtidos nos estudos referidos anteriormente. O que se deve, na nossa opinião, ao facto da 

diferença entre o número de mulheres da nossa amostra e o número de homens não ser 

significativa, ou seja, existem 25 mulheres e 22 homens tornando-se menos evidente a 

diminuição de autonomia nas AVD (s) por parte do sexo feminino. De referir ainda, a 

circunstância de ser maior o número de idosos a frequentar o Centro de Dia que em regime 

de Lar. 

Em 2002 verificou-se em Portugal, que 31% dos indivíduos idosos eram viúvos, sendo que 

a viuvez afectava sobretudo as mulheres. Por cada 100 viúvos, 82 eram mulheres e 18 

homens e em idades mais avançadas. A maior percentagem de mulheres viúvas concentra-

se no Alentejo (13,3%) e no Centro (11,6%). Este facto faz sentido, não só porque as 
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mulheres vivem mais anos que os homens mas também devido à incidência de idosos 

nessas regiões (INE, 2002). 

Idosos viúvos ou solteiros tendem a viver sozinhos, mas apesar das expectativas, referem 

menos dificuldades do que os idosos que vivem com o cônjuge. A obrigação de se 

governarem garante-lhes maiores níveis de funcionalidade, tanto nas AVD(s) como nas 

actividades intermédias da vida diária (WANG et al, 2002, pp.1525-1534). 

ROSA et al (2003, pp.40-48) relatam que morar sozinho foi identificado como factor de 

protecção para a dependência moderada/grave, embora, estatisticamente não significativo. 

Confirmando estas afirmações também SOUSA, GALANTE e FIGUEIREDO (2003, 

p.369) verificaram que os idosos que vivem sós ou com a família são, em geral, 

autónomos. 

No nosso estudo, após agruparmos as categorias do estado civil em “vive só” e “vive com 

companheiro/cônjuge” e ao correlacionarmos estas categorias com a autonomia nas 

actividades de vida diária dos idosos, através da aplicação do teste t de student, concluímos 

não existir relação entre estas duas variáveis (p = 0,86), sendo assim o estado civil, na 

nossa amostra, não interfere na autonomia dos idosos nas AVD (s). 

Estes resultados não nos surpreendem, se tivermos presente que 33 idosos vivem sós 

(viúvos, solteiros, divorciados) e que, conforme o exposto, os investigadores não são 

unânimes em afirmar que o estado civil influência a autonomia dos idosos nas actividades 

de vida diária. 

Nesta investigação, a maioria dos idosos, 62,3%, possui um nível de escolaridade que varia 

da 1ª classe ao 6º ano, sendo a moda a 4ªclasse com 36,2% da amostra. Tal facto está 

relacionado com a média de idades destes idosos e porque outrora o grau de estudo não era 

valorizado. A escolarização era difícil tanto para os homens quanto para as mulheres; eles 

assumiam muito cedo o sustento da família enquanto elas dividiam as suas funções entre o 

trabalho na agricultura e os cuidados da casa e dos filhos. Estes aspectos reflectem o baixo 

índice de instrução entre idosos. 

A baixa escolaridade quando associada a condições económicas precárias e à dificuldade 

de acesso à rede de suporte, pode trazer limitações a nível da autonomia das AVD (s). 
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Importa salientar que após agruparmos as profissões dos idosos antes da reforma, 

obtivemos quatro categorias, com os seguintes resultados: 31,9 % dos idosos foram 

operários, 29,8 % domésticas, 25,5% agricultores e 12,8% comerciantes, o que confirma o 

que dissemos anteriormente quanto à escolaridade. 

Na sequência do que temos exposto, apurámos que os idosos inquiridos, no que diz 

respeito ao tipo de reforma, 89,4% sobrevivem com a pensão social, 4,3% com a pensão 

por invalidez e 6,4% recusaram-se a responder. 

Depois de pesquisarmos na literatura dados que confirmassem que a situação económica 

do idoso influencia a sua autonomia nas actividades de vida diária pareceu-nos não existir 

consenso entre os investigadores, sendo alguns estudos mesmo confusos neste aspecto, 

como podemos verificar pelas palavras de ROSA et al (2003, pp.40-48) o rendimento per 

capita não se mostrou associada com a dependência, por um lado, confirmando resultados 

anteriores e, por outro, contrariando outros autores. Entretanto não se pode desprezar a sua 

importância. É provável que no caso da presente pesquisa, de corte transversal, o 

rendimento per capita actual não seja capaz de reflectir os níveis de rendimento alcançados 

ao longo da vida do idoso e o seu impacto na capacidade funcional na fase final da vida.  

Na nossa amostra de idosos, verificámos que 59,6% dos idosos sofrem de doenças e 40,4% 

referiram não ter qualquer tipo de doença. 

Todos sabemos que a pessoa a envelhecer se depara com uma sucessão de perdas a nível 

biológico. Para SALGUEIRO (2007, p.1) são pessoas em que as doenças crónicas tendem 

a aumentar, bem como uma série de dependências que advêm quer destas doenças quer do 

próprio envelhecimento normal. Há, assim, uma maior vulnerabilidade e fragilidade na 

população idosa, não só devido a um aspecto psicológico, social e cultural, mas também 

biológico. 

AIRES, PAZ e PEDROSA (2006, pp.86-87) no estudo: O grau de dependência e 

características de pessoas idosas institucionalizadas, relatam que os idosos apresentaram 

mais de uma patologia associada, tais como hipertensão arterial, cardiopatia, doenças 

psiquiátricas e demais doenças (mal de Parkinson, osteoporose, catarata, acidente vascular 

encefálico, artrose e diabetes mellitus). 
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SANTOS et al (2003, p.17) na investigação realizada sobre: A prevalência da depressão 

numa população idosa institucionalizada, concluíram que as patologias mais frequentes 

entre os idosos eram as do sistema músculo-esquelético/articular com 38,1%, do sistema 

cardiovascular com 27,6% e do sistema nervoso com 21,9%. 

Na nossa inquirição 22,4% dos idosos mencionaram doenças do sistema cardiovascular, 

12,7% do sistema músculo-esquelético, 10,7 % problemas psiquiátricos, as restantes 

doenças eram neoplasias e doenças metabólicas. Estes resultados não são díspares dos 

obtidos por SANTOS et al (2003,pp.10-19) uma vez que 38,3% das pessoas estudadas que 

referiram ter doenças não souberam especificar as mesmas. 

Algumas destas doenças podem ser responsáveis por dor crónica no idoso e estar presentes 

em 62% da população com 75 anos ou mais, conduzindo, por vezes ao desenvolvimento de 

depressão, diminuição da auto-eficácia funcional do idoso e como consequência a redução 

da mobilidade e independência, como afirmam MANTYSELKA et al (2004, pp.496-499) 

no seu estudo: Effects of dementia on perceived daily pain in home-dwelling elderly 

people: a population-based study. 

A existência de doenças crónicas aumenta o risco de declínio funcional. Porém, quando 

este é proveniente do próprio processo de envelhecimento podem, surgir doenças crónicas, 

pelo que estas funcionarão sempre como uma causa ou origem desta decadência.  

De acordo com ROSA et al (2003, pp.40-48) todos os factores referentes à saúde 

mostraram associação altamente significativa com a dependência moderada/grave (…), há 

maior probabilidade – mais que seis vezes para a ocorrência de dependência nos idosos que 

responderam terem tido AVC e para aqueles que foram considerados possuírem doença 

mental. Também a presença de factores como a hospitalização e a diminuição da acuidade 

auditiva ou visual contribuem para a diminuição de autonomia. 

As pessoas idosas que vivem na comunidade, têm uma recuperação das limitações 

funcionais provocadas por doenças superior às que se encontram em instituições, do 

mesmo modo a gravidade crescente da doença está associada a uma menor diminuição da 

recuperação (MILLER, 2004, pp.217-223).  
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Ao estudarmos a relação da autonomia nas actividades de vida diária dos idosos com a 

existência de doenças concomitantes, através do teste t de student obtivemos um valor de p 

= 0,26, podemos, então, inferir que nesta amostra as doenças concomitantes não interferem 

no nível de autonomia nas AVD (s), o que não é confirmado pela literatura consultada. 

Ao questionarmos sobre o tipo de utilização desta Instituição pelos idosos, averiguamos 

que 32% residem em Lar e 68% permanecem em Centro de Dia. 

Relativamente à diferença de autonomia nas actividades de vida diária dos idosos que 

frequentam o Centro de Dia e dos que residem em Lar conclui-se, com o teste t de student 

que os últimos são menos autónomos que aqueles que frequentam o Centro de Dia (p = 

0,006).  

Esta afirmação é sustentada por ANG et al (2006, p.223) que na investigação: Funcional 

decline of the elderly in a Nursing home, relatam que o declínio funcional é comum em 

idosos institucionalizados. Os factores de risco para essa decadência são a idade e os 

processos demenciais. A perda de autonomia deve-se mais à progressão de doenças 

crónicas do que ao desenvolvimento de doenças agudas. A prevenção desta perda 

funcional pode ser possível através da adequação dos cuidados ao doente com demência, 

evitando quedas, tentando atenuar a progressão de doenças crónicas, estabelecendo 

programas de reabilitação e à qualidade de cuidados prestados.  

SOUSA, GALANTE e FIGUEIREDO (2003) dizem que: 

Os idosos muitas vezes, temem que a sua ida para um lar diminua a sua 

independência. Tal como neste estudo, outras pesquisas sugerem que estar em 

lar torna os idosos menos capazes de manter a sua autonomia e qualidade de 

vida. Este facto é um alerta para os profissionais, uma vez que a intervenção ao 

nível da autonomia e qualidade de vida são princípios éticos centrais dos 

cuidados de saúde e acção social aos idosos. As políticas sociais e os 

programas de apoio aos idosos, perante o facto de tantos idosos se manterem 

plenamente capazes, terão de enfatizar não só a vertente assistencial, mas 

também valorizar a ocupação, o voluntariado, a educação, ou seja, a 

autonomia e os que vivem em lar de idosos comportam os elementos mais 

dependentes (p.370). 
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Uma boa função cognitiva é crucial para manter a saúde mental e qualidade de vida dos 

idosos, no entanto, os níveis de limitação cognitiva aumentam com a idade: cerca de 4% 

dos idosos entre os 65 e 69 anos e 36% dos que têm 85 anos ou mais, apresentam algum 

tipo de défice cognitivo (BLACK e RUSH, 2002, p.1981). 

A diminuição cognitiva está relacionada com a perda de independência funcional. 

O género feminino, um nível de educação ou financeiro mais baixos, uma má percepção de 

saúde, a presença de doenças crónicas, hábitos tabágicos, actividade social reduzida, a 

obesidade e idosos viúvos, divorciados ou solteiros, parecem ser factores de risco. 

PARK et al (2003, pp.1121-1134), através de uma revisão sistemática de 5990 estudos, 

verificaram existir um consenso da literatura, no que se refere ao facto da diminuição 

cognitiva poder aumentar o declínio funcional nos idosos, relação agravada pelo avançar 

da idade. 

Ao compararmos a autonomia nas AVD (s) do idoso com o MMSE de Folstein, obtivemos, 

pela aplicação do teste de correlação de Pearson, que sendo p = 0,978, não existe relação 

entre a autonomia e os valores do MMSE dos idosos estudados. Mais uma vez, os nossos 

achados não são confirmados pelos resultados de outros investigadores uma vez que a 

amostra em causa apresenta um score no MMSE superior ao esperado para o nível de 

escolaridade que possui. Podemos exemplificar a nossa afirmação com o facto de os Idosos 

que estudámos não possuírem mais que o 6º Ano de escolaridade, para além de 13 idosos 

serem analfabetos e termos obtido 76,6% dos idosos com o MMSE superior a 22 e uma 

média se scores de 24,2. 

FERRARI e DALACORTE (2007, p.6) na investigação: Uso da escala de Depressão 

Geriátrica de Yesavage para avaliar a prevalência de depressão em idosos hospitalizados, 

compararam as médias dos scores do MMSE entre doentes com resultados das actividades 

da vida diária plenas e não plenas e verificaram que a média do score de MMSE foi maior 

nos doentes com AVD (s) plenas que naqueles com AVD (s) não plenas. 

De acordo com CAEIRO e GOMES DA SILVA (2008): 

A depressão ou sintomas depressivos podem funcionar como verdadeiras 

barreiras para a funcionalidade do idoso, isto porque o nível emocional pode 
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abafar os melhores níveis físicos ou fisiológicos. Daí a importância de 

abordagens que visem a sanidade emocional do idoso. É de salientar a relação 

recíproca e multifactorial que parece existir entre os últimos 4 factores 

predisponentes/incidentes críticos analisados. Alterações a nível cognitivo 

podem resultar no desenvolvimento de depressão e o mesmo se pode concluir 

no sentido inverso. Subjacente a esta relação, surge a solidão e a demência, 

que se podem, igualmente, influenciar mutuamente, assim como fortalecer a 

relação bipolar que se manifesta entre a presença de défices cognitivos e 

depressão (p.22). 

Ao analisarmos os dados obtidos pela aplicação da Escala de Depressão Geriátrica de 

Yesavage apurámos que dos 47 idosos investigados 9 (19,2%) não demonstraram, estarem 

deprimidos, 30 (63,8%) apresentavam depressão ligeira e 8 (17,0%) indicavam possuir 

depressão acentuada. 

Pretendemos então relacionar o estado de depressão com a autonomia das actividades de 

vida diária nos idosos. Para tal, utilizando o Teste Anova One Way comparamos os três 

grupos de idosos (sem depressão, depressão ligeira, depressão acentuada) e encontrámos 

uma relação positiva entre o estado de depressão e o índice de autonomia dos idosos. 

Podemos concluir que o grupo dos idosos sem depressão são em média, de acordo com a 

escala de Katz, independentes em cinco funções, os que apresentavam depressão ligeira 

são independentes em todas, excepto lavar-se e outra e os restantes, com depressão 

acentuada correspondem aos dependentes em lavar-se, vestir-se, usar a sanita e outra 

actividade de vida diária. 

Estes resultados levam-nos a depreender que à medida que aumenta o estado de depressão 

nos idosos menos autonomia eles têm nas actividades de vida diária.  

Também FERRARI e DALACORTE (2007) observaram que: 

Nos doentes inquiridos, 19 (38%) referiram tristeza quando questionados e 31 

(62%) negaram o sintoma. Quanto à escala de Katz, 39 (78%) apresentavam as 

actividades de vida diária plenas e 11 (22%) mostravam alguma perda da 

funcionalidade. Os resultados da escala de GDS-15 revelaram a presença de 

depressão em 23 (46%) dos indivíduos estudados. A depressão nas mulheres é 2 

vezes mais prevalente que nos homens. Outros factores de risco que aumentam, 
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até 5 vezes, a sua prevalência incluem a presença de comorbilidades, história 

previa de depressão, perda recente do companheiro e não ter um companheiro 

(solteiro/separado) (p.7). 

Na amostra encontraram, em relação ao género um maior número de pessoas do sexo 

feminino, de idosos viúvos, solteiros ou separados, sendo estes aspectos já referidos 

anteriormente. Dizem ainda que: 

(…) O trabalho mostrou uma correlação inversa e significativa entre os escores 

do MMSE e do GDS-15. Se, por um lado, a depressão pode simular um quadro 

demencial por piorar o desempenho cognitivo dos pacientes nos testes como 

MMSE e AVD, por outro lado um desempenho cognitivo muito baixo pode 

interferir com a escala GDS-15, a qual, na presença de deficit cognitivo, pode 

ser menos confiável por apresentar maior sensibilidade, resultando em 

possíveis falso positivos (p.7). 

A diminuição da capacidade física parece levar o indivíduo a uma situação de dependência 

nas suas actividades da vida diária ainda mais quando associada à depressão. Esta provoca 

mudanças no humor, nos comportamentos e nas actividades da vida diária, além da 

incapacidade funcional é associada ao aumento da mortalidade e de uso de serviços de 

saúde (SCAZUFCA, 2004, pp.177-178). 

Também LEITE et al (2006, p.37) relatam que a depressão pode provocar fadiga 

persistente, mesmo sem esforço físico e com ela as actividades mais leves parecem exigir 

esforço substancial. Em consonância com esta afirmação, quanto aos idosos da 

UnATI/UFPE, verificou-se uma elevada percentagem de deprimidos com diminuição da 

capacidade física para actividades rotineiras. 

Os mesmos autores (pp.34-36) na investigação sobre: Depressão e Envelhecimento: 

Estudo nos participantes do programa Universidade Aberta à Terceira Idade, mencionam 

que a depressão foi diagnosticada em 86 (24,02%) participantes da UnATI/UFPE desses, 

65 (75,58%) pertenciam ao grupo de depressão menor, enquanto 21 (24,42%) 

apresentavam depressão maior. Segundo as variáveis demográficas e socioeconómicas, 

apenas a escolaridade foi estatisticamente significante, nas restantes verificaram que a 

percentagem de deprimidos na faixa etária de 70-79 anos era 28,16%, no sexo feminino 

25,32% e nos separados 29,73%. 
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Também FERNANDES (2002, p.125) no seu estudo: Depressão no Idoso, constatou que, 

quanto à depressão, os valores mais elevados se reportam ao sexo feminino e aos idosos 

internados e aos mais velhos. 

GAZALLE, HALLAL e LIMA (2004, p.147) na pesquisa: Depressão na população idosa: 

os médicos estão investigando?, concluíram que, em relação à idade, as prevalências de 

investigação de depressão na população estudada foram de 19,5%, 25,7% e 23,3% em 

idosos de 60 a 64 anos, 65 a 74 anos e 75 anos ou mais, respectivamente (p = 0,3). A 

averiguação de depressão foi significativamente maior em indivíduos do sexo feminino 

que apresentaram maior frequência de sintomas depressivos. Entre as mulheres, a 

prevalência de investigação foi 28,7%, enquanto, entre os homens, a percentagem foi de 

14,8%. Indivíduos que vivem sem companheiro têm maior prevalência de investigação de 

sintomas depressivos (28,6%) que os que coabitam com companheiro (18,6%). 

O sentimento de abandono nos idosos é vivido como a solidão provocada por 

circunstâncias relativas a perdas, que se repercutem basicamente em deficiências 

funcionais do organismo e na fragilidade das relações afectivas e sociais e conduzem ao 

afastamento podendo culminar no isolamento social. 

O abandono produz dor e impede o indivíduo de viver e conviver plenamente, de 

permanecer inserido na família, no grupo e na cultura de onde emergiu. Esta situação 

interrompe o contacto vital com o mundo, favorece a inércia do corpo e rouba a 

possibilidade de ser e de conhecer. 

O estar indefeso, a falta de intimidade compartilhada, a pobreza de afectos e de 

comunicação tendem a mudar estímulos de interacção social e de interesse com a própria 

vida. Aparentemente o idoso espera ser salvo dessa sensação; espera que o seu agregado o 

acolha e com ele permaneça até a morte. O idoso quer em vida o acolhimento, a presença, 

o amor dos que o rodeiam, compartilhar a experiência e o conhecimento que construiu ao 

longo da sua existência. 

No entender de MACIEL e GUERRA (2007): 

A sintomatologia depressiva é hoje considerada um importante premedito de 

incapacidade, com uma importância primordial no desencadeamento e 

agravamento do declínio funcional. O envelhecimento traz consigo várias 
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perdas, como o comprometimento da saúde, a morte de familiares, perda das 

relações sociais, do trabalho e do prestígio social. Há também sintomas 

relacionados à diminuição do sono, perda do prazer nas actividades habituais e 

sexuais (pp.186-187). 

Manter a qualidade de vida na pessoa idosa, implica que se olhe para ela e veja alguém que 

continua senhor de si e da sua vontade, consciente do seu corpo, ou que, com certeza, terá 

alguém que legalmente o represente. Respeitar a sua autonomia, utilizar a verdadeira 

beneficência e lutar pela equidade no acesso a tudo o que tem direito é um dever da 

sociedade a que todos pertencemos. 

Para além de nos mostrarmos disponíveis para escutar o idoso, devemos orientar a nossa 

conduta de forma a agir de acordo com o que cada um acredita ser o melhor para si e em 

caso algum, actuar como donos de alguém. Dar a cada individuo, o mais simples a que tem 

direito: a possibilidade de viver dignamente.  

Podemos verificar que existe uma alta prevalência da depressão, assim como sua 

importância e influência em todos os aspectos da vida do idoso. Tendo em vista que ainda 

há um insuficiente reconhecimento da depressão como uma doença passível de cura; que o 

diagnóstico precoce é a melhor estratégia para diminuir as possíveis consequências, como 

o suicídio e a alta taxa de recorrência; e que o tratamento pode resultar em melhoria 

funcional, cognitiva e social, tornam-se necessários recursos financeiros para iniciativas 

nas áreas de educação e pesquisa, custos de tratamento e redução dos factores de risco, 

visando idosos com melhor saúde e, consequentemente, maior expectativa e qualidade de 

vida. 

No entanto GONÇALVES et al (2006) dizem que: 

Os estereótipos de fragilidade, incapacidade e improdutividade embargam o 

acesso a novas oportunidades e formas de desenvolvimento, essenciais para a 

manutenção da qualidade de vida. O envelhecimento produtivo adopta uma 

perspectiva optimista sobre as capacidades dos idosos, promovendo o acesso a 

diferentes sectores e actividades, essenciais para o envelhecimento bem 

sucedido (p.142). 
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Segundo TRELHA et al (2006, p.25) o grau de capacidade funcional dos idosos também 

sofre influência da transição epidemiológica que vem modificando o perfil de saúde da 

população. Em vez de processos agudos que «se resolvem rapidamente» por meio da cura 

ou do óbito, as doenças crónicas não transmissíveis passam a predominar e com elas, mais 

incapacidades e maiores gastos com saúde. 

É preciso ponderar que a diminuição da actividade funcional dos idosos, somada aos anos 

de exposição a inúmeros factores de risco, os torna mais vulneráveis às doenças. Eles são 

geralmente portadores de múltiplas doenças crónicas e incapacitantes e, por isso, são 

importantes consumidores dos recursos orçamentais destinados à saúde. 

Consequentemente, esses idosos, os nossos idosos, perdem autonomia e qualidade de vida! 
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O envelhecimento gradual da população portuguesa tem consequências que urge 

reconhecer e estudar com o intuito de encontrar soluções adequadas para os problemas que 

se podem antecipar. 

Durante os últimos anos surgiram numerosos trabalhos científicos que colocam em 

evidência que a depressão geriátrica possui características distintas, particularmente ao 

nível da idade de aparecimento, apresentação clínica, etiologia factores de risco, evolução 

e prognóstico, bem como a sua relação com a Autonomia do Idoso nas Actividades de 

Vida Diária. 

No nosso estudo “Depressão e Actividades de Vida Diária no Idoso” podemos concluir em 

síntese: 

 A idade não influencia a autonomia nas AVD (s) nos Idosos estudados; 

 Não existe relação entre o sexo e a autonomia dos Idosos em questão nas AVD (s); 

 O estado civil não interfere na autonomia nas AVD (s) do grupo de Idosos estudado 

 A existência de doenças concomitantes não influencia o nível de autonomia nas 

AVD (s) destes Idosos; 

 Os Idosos que frequentam o Centro de Dia são mais autónomos que aqueles que 

residem em Lar; 

 Não existe relação entre o score do MMSE de Folstein e a autonomia nas AVD (s) 

nestes Idosos; 

 A Depressão prevalece nos Idosos do sexo feminino; 

 A autonomia nas AVD (s) dos Idosos diminui consoante aumenta a gravidade da 

Depressão 

Com a concretização deste estudo verificamos a importância da avaliação do estado 

funcional do Idoso através da Escala de Katz, assim como a avaliação do estado de humor 
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através da Escala de Depressão Geriátrica de Yesavage. Não menos importante e muitas 

vezes esquecido ou ignorado na avaliação geriátrica é a aplicação do MMSE de Folstein 

que permite avaliar a função cognitiva do Idoso.  

Consideramos que apesar do estudo ter sido realizado apenas numa Instituição e com um 

grupo de idosos relativamente pequeno (atendendo à dificuldade em alargarmos o estudo a 

outras instituições por motivos pessoais e profissionais), os resultados obtidos alertam-nos 

para a necessidade de realizar de uma forma sistemática a aplicação deste instrumento com 

o objectivo de despistar possíveis alterações cognitivas ou do estado de humor que 

interferem na autonomia nas AVD (s) do Idoso e consequentemente na qualidade de vida 

dos mesmos. 

Reconhecemos que futuramente seria pertinente realizar esta investigação em Instituições 

de meio rural e citadino de forma a comparar os resultados obtidos e determinar qual a 

influência do meio na Depressão e Autonomia nas AVD (s) dos Idosos. Não podemos 

esquecer que o sofrimento provocado pela depressão é imenso e incapacitante e que atinge 

também os seus familiares e cuidadores formais e informais, exigindo uma atitude que 

consista no diagnóstico precoce e à instituição de terapêutica adequada, não omitindo a 

promoção da saúde e a prevenção da doença. 

Num país em que os cuidados de saúde prestados às pessoas idosas não tem a atenção que 

a sua especificidade merece, falar de aspectos organizacionais da prestação de cuidados de 

saúde mental aos cidadãos pertencentes a esta faixa etária pode parecer pouco mais que 

retórica. 

No entanto, nos últimos anos alguns passos têm sido dados, nomeadamente através da 

publicação do Plano Nacional de Saúde 2004-2010, do Programa Nacional para a Saúde 

das Pessoas Idosas e do Relatório do Grupo de Trabalho sobre a Saúde Mental no 

Envelhecimento e Pessoas Idosas. Nestes documentos são múltiplas e bastante 

significativas as referências aos problemas de saúde mental associados ao envelhecimento 

e as suas consequências para a saúde da comunidade. 

CAVACO SILVA numa entrevista dada ao Jornal Público (08/04/2008) afirma que existe 

uma alteração profunda da estrutura demográfica, que exige das próximas gerações novas 

formas de encarar o envelhecimento o que implica falar de novos estilos de vida e de não 
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se continuar a tentar enfrentar os problemas do século XXI com as soluções do século XX, 

tanto mais que o envelhecimento populacional representa um desafio cujos contornos e 

impactos estão longe de ser devidamente identificados e avaliados.  

Enquanto não houver consenso sobre a necessidade de autonomização de uma área nas 

ciências da saúde que estude de forma personalizada os problemas relacionados com a 

saúde dos cidadãos mais velhos, pouco mais se pode esperar do que a emergência de 

alguns exemplos isolados de unidades ou serviços com algum grau de especialização, mas 

sem o reconhecimento do seu papel pelos meios científicos. 

A falta de cuidados psiquiátricos adequados à população idosa associada à falta de meios e 

serviços técnicos especializados resulta num aumento da sobrecarga para os cuidadores 

informais ou na institucionalização desajustada, com inevitáveis consequências na perda da 

autonomia e da independência. 
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ANEXO I 





UNIVERSIDADE DE AVEIRO 

SECÇÃO AUTÓNOMA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

MESTRADO EM GERIATRIA E GERONTOLOGIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SETEMBRO, 2007 

 

 

 

QUESTIONÁRIO 

 

“DEPRESSÃO E ACTIVIDADES DE VIDA 

DIÁRIA NO IDOSO” 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

CONSENTIMENTO INFORMADO 

 
 
 

 

 

Eu,                                                                            a frequentar o Centro de Dia/ a residir 

no Lar (riscar o que não interessa), após ter sido informado do estudo que se pretende 

realizar, aceito voluntariamente participar, respondendo ao Questionário “Depressão e 

Actividades de Vida Diária no Idoso”. 

 

 

Data:     /    /2007 

 

Assinatura:                                                                                                 
            
   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1-DADOS PESSOAIS 
 

1.1- IDADE:                (Anos) 
  
1.2 - SEXO :      Masculino □ 

 

 Feminino   □ 
 
1.3 -  

 
 

 
 
 
 
 
1.4 - ESCOLARIDADE:                           (Anos) 
 
1.5 - PROFISSÃO:                                                                                   (Antes Reforma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7 - POSSUI ALGUMA DOENÇA: 
 
         Sim □ 
         Não   □ 

 

            Se sim, qual(is)?                                                    ______     
 
 
1.8 - MODO DE UTILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO: 
 
         Lar □ 
        Centro de dia   □ 
 

 
2-MINI MENTAL STATE     
Marcar x na terceira coluna por cada resposta correcta. Fazer os totais parciais para obter o total 
final.  

Orientação – Perguntar  
1 Em que ano estamos?  
2 Em que mês estamos?  
3 Em que dia do mês estamos? (Quantos são hoje?)  
4 Em que estação do ano estamos?  
5 Em que dia da semana estamos? (Que dia da semana é hoje?)  
6 Em que país estamos?  
7 Em que distrito vive?  
8 Em que terra vive?  
9 Em que casa estamos?  
10 Em que andar estamos?  
                                                                                                                   SUB TOTAL                    

ESTADO CIVIL 

Solteiro □ 
Casado /União de facto   □ 
Divorciado / Separado    □ 
Viúvo □ 
 

 

1.6 - TIPO DE REFORMA: 

           Limite de idade □ 
           Pensão social   □ 
           Pensão cônjuge    □ 
           Invalidez □ 
 

 



Memorização – Pedir para repetir as três palavras seguintes: 
 
11 Pêra  
12 Gato  
13 Bola  
                                                                                                    
                                                                                                   SUB TOTAL                         
 

Atenção e cálculo: Subtrair 3 a 30 sucessivamente até cinco respostas 
 
14 (27)  
15 (24)  
16 (21)  
17 (18)  
18 (15)  
                                                                                                   
                                                                                                    SUB TOTAL                        
 

Repetições/memória de evocação – Pedir que repita as três palavras anteriores 
  
19   
20   
21   
                                                                                                  
                                                                                                    SUB TOTAL                          
 
 

Linguagem – Apontar dois objectos e perguntar “O que é isto?” 
Pedir que repita a frase “O rato rói a rolha” 

 
22   
23   
24   
                                                                                      
                                                                                                   SUB TOTAL                              
                                                                                                              
Executar três ordens sucessivas: 
 
25 Pegue no papel com a mão direita  
26 Dobre o papel ao meio  
27 Coloque o papel no chão  
 
                                                                                                   SUB TOTAL                           
 
Leia e cumpra o que diz neste cartão. Mostrar cartão com a frase “Feche os olhos” 
 
28 “FECHE OS OLHOS”  
 
                                                                                                   SUB TOTAL                          
 
Escrever uma frase à escolha. Copiar o desenho. 
 
29   
30   
 
                                                                                                   SUB TOTAL                           
 



 
 
 
 
 

                      TOTAL                            
 

 

3-ESCALA DE DEPRESSÃO GERIÁTRICA – YESAVAGE 

 
Responda SIM ou NÃO conforme o modo como se tem sentido ultimamente, em especial de há 
uma semana para cá. 
                                                                                                                                           SIM /NÃO 

1 Está satisfeito com a sua vida actual?   

2 Pôs de lado muitas actividades e coisas que lhe interessavam?   

3 Sente que a sua vida está vazia?   

4 Anda muitas vezes aborrecido(a)?   

5 Encara o futuro com esperança?   

6 Tem pensamentos que o(a) incomodam e não consegue afastar?   

7 Sente-se animado(a) e com boa disposição a maior parte do tempo?   

8 Anda com medo que lhe vá acontecer alguma coisa má?   

9 Sente-se feliz a maior parte do tempo?   

10 Sente-se muitas vezes desamparado(a) e desprotegido(a)?   

11 Fica muitas vezes inquieto(a) e nervoso(a)?   

12 Prefere ficar em casa, em vez de sair e fazer coisas novas?    

13 Anda muitas vezes preocupado(a) com o futuro?   

14 Acha que tem mais dificuldades de memória do que as outras pessoas?    

15 Sente-se muito contente por estar vivo(a) nesta altura?   

16 Sente-se muitas vezes desanimado(a) e abatido(a)?   

17 Sente que agora está um tanto inútil?    

18 Preocupa-se muito com o passado?   

19 Sente-se cheio(a) de interesse pela vida?   

20 Custa-lhe muito meter-se em novas actividades?   

21 Sente-se cheio(a) de energia?   

22 Sente que para a sua situação não há qualquer esperança?   

23 Julga que a maior parte das pessoas passa bem melhor do que o(a) senhor(a)?   

24 Aflige-se muitas vezes por coisas sem grande importância?   

25 Dá-lhe muitas vezes vontade de chorar?   

26 Sente dificuldade em se concentrar?   

27 Gosta de se pôr de pé de manhã?   

28 Prefere evitar festas e reuniões de pessoas?   

29 Tem facilidade em resolver as coisas ou tomar decisões?   

30 Acha que a sua cabeça funciona tão bem como dantes?   

TOTAL 



4 - ESCALA DE KATZ (marque com x a opção adequada) 
 

4.1 – LAVAR-SE  
 

Toma banho, sem necessitar de qualquer ajuda   

Precisa apenas de ajuda para lavar alguma parte do corpo  

Precisa de ajuda para lavar mais do que uma parte do corpo, ou para entrar ou sair do 
banho 

 

 

4.2 – VESTIR-SE 
 

Apanha a roupa e veste-se por completo, sem necessitar de ajuda  

Apenas necessita de ajuda para apertar os sapatos  

Precisa de ajuda para apanhar a roupa e não se veste por completo  
 

4.3 – UTILIZAR A SANITA 
 

Utiliza a sanita, limpa-se e veste a roupa, sem qualquer ajuda. Utiliza o bacio durante a 
noite e despeja-o de manhã, sem ajuda. 

 

Precisa de ajuda para ir à sanita, para se limpar, para vestir a roupa e para usar o bacio 
de noite 

 

Não consegue utilizar a sanita  

 

4.4 – MOBILIZAR-SE 
 

Entra e sai da cama, senta-se e levanta-se, sem ajuda  
Entra e sai da cama e senta-se e levanta-se da cadeira, com ajuda  
Não se levanta da cama  
 

4.5 – SER CONTINENTE 
 

Controla completamente os esfíncteres, anal e vesical, não tendo perdas  

Tem incontinência ocasional  

É incontinente ou usa sonda vesical, necessitando de vigilância  

 

4.6 – ALIMENTAR-SE 
 

Come sem qualquer ajuda  

Necessita de ajuda só para cortar os alimentos ou para barrar o pão  

Necessita de ajuda para comer, ou é alimentado parcial ou totalmente por sonda ou por 
via endovenosa 

 

 

AVALIAÇÃO 
 

A Independente em todas as funções 
B Independente em cinco funções 
C Independente em todas excepto lavar-se e outra 
D Independente em todas excepto lavar-se, vestir-se e outra 
E Dependente em lavar-se, vestir-se, usar a sanita e outra 
F Dependente em lavar-se, vestir-se, usar a sanita, mobilizar-se e outra 
G Dependente em todas as funções 

Outras Dependente em pelo menos duas funções, mas não classificável em nenhuma das 
anteriores 

 

 

                                                                                        Obrigado pela sua disponibilidade 
 

           Fernando António Neto Teixeira de Sousa 



 

 

 

 

 

 

ANEXO II 





ANEXO 11

Exmo Senhor

Presidente da Direcção do

Centro Social e Cultural Na Senhora do Ó

Aguim

Femando António Neto Teixeira de Sousa, Enfermeiro Chefe dos Hospitais da

Universidade de Coimbra, a frequentar o Mestrado em Geriatria e Gerontologia na

Universidade de Aveiro, vem solicitar a va Ex.a se digne autorizar a realização do

estudo "Depressão e Actividades de Vida Diária no Idoso" na Instituição de que va Ex.a

é Presidente da Direcção.

O referido estudo é realizado através da aplicação de um Instrumento de Recolha de

Dados, composto por um conjunto de escalas aferidas à;população portuguesa e que

serão aplicadas aos Idosos de forma voluntária e confidencial (que se anexa a este

requerimento).

Aguim, 19 de Setembro de 2007

Pede Deferimento

O Requerente

~"'o"d-~"\;~~ J\.,,\'ÇTe'~Jc~/

.._._---------------~.
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