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RESUMO

O envelhecimento demográfico que se verifica nos países desenvolvidos e em
vias de desenvolvimento é uma realidade que todos nós reconhecemos e temos que
encarar. Os desafios face a esta realidade são muitos, e exigem de todos nós um novo
olhar devido ao seu impacto a nível social. Sendo a meta de todas as sociedades procurar
prolongar a vida dos seus cidadãos não seria coerente que não se procure também, que a
estes não estivesse associada a melhoria da sua qualidade de vida.
Os constrangimentos da população idosa são muitos e conhecidos por todos, e
por vezes torna-se necessário, por diversos factores, a institucionalização do idoso em
lares de terceira idade. As conotações, na maior parte das vezes negativas, associadas a
estas instituições ainda pairam no espírito de muitos de nós. No entanto, essas
percepções podem não estar adequadas à realidade em virtude das alterações que têm
ocorrido, nos últimos tempos, a nível de políticas sociais.
Destas nossas preocupações decorrem as questões de investigação deste nosso
estudo:
Quais as características ambientais dos lares de terceira idade do concelho de Lamego e
qual a qualidade de vida dos idosos aí institucionalizados?
Esta nossa pesquisa enquadra-se num tipo de estudo exploratório, descritivo e
transversal, englobando uma população de 183 idosos e posteriormente uma amostra de
93, divididos por quatro instituições do concelho de Lamego.
As principais conclusões são:
¾ Relativamente ao ambiente institucional: se no que diz respeito aos aspectos
físicos e arquitectónicos (PAF) das instituições do Concelho de Lamego,
existem já algumas com valores bastante aceitáveis, quando começamos a
abordar os aspectos que têm que ver com as políticas administrativas e o
programa de cada instituição (POLIF) e o ambiente geral da instituição, tendo
em conta os residentes e funcionários (RESIF) as percentagens de algumas
dimensões são bastante deficitárias. No que diz respeito às percepções que
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residentes e funcionários têm da instituição onde vivem e trabalham (SCES), de
um modo geral, revelam-se positivas. Por último quanto ao julgamento externo
que o observador/investigador faz das instituições (RS), as carências essenciais
têm a ver com a diversidade do meio e funcionamento dos idosos e nalguns
casos, com aspectos que se encontram ligados à atractividade das mesmas.
¾ Relativamente à qualidade de vida das pessoas idosas institucionalizados:
podemos constatar que 51,6% referem incluir-se no grupo com qualidade de
vida, variando esta em função do grupo etário (amostra total) e existindo uma
correlação positiva entre o índice de Katz e o índice de qualidade de vida do
idoso institucionalizado. Por outro lado constatamos que o índice de qualidade
de vida não difere em função do sexo, estado civil, nível de instrução e da
existência de dor da pessoa idosa institucionalizada.
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ABSTRACT

The demographic aging occurring in the developed and developing countries is a
fact that we all know and have to deal with. The challenges to face up these actual facts
are so many and they demand from all of us a new glance because of their impact in the
society. As we consider an aim of all human civilizations to prolong the lives of their
people it wouldn’t be consistent to do it without trying to improve their quality of life.
The restrictions the aging population faces are so many and everybody is aware
of them. Sometimes it is necessary, as a consequence of multiple factors, to intern the
aged people. The inferences, most of them negative, associated to these institutions are
still in the minds of many of us. However, these perceptions may not fit reality because
of the changes in the recent social policies.
Based upon these problems we ask the questions we try to solve in our research:
How to describe the home environment in the institutions for the aged people in the
municipality of Lamego and how can we standardize their quality of life?
Our research conforms in a kind of inquiring, descriptive and transversal study,
in a global population of 183 aged people and lately a sample of 93, divided by four
institutions in the municipality of Lamego.
The most important conclusions are:
¾ Reporting to the home environment in the institutions: if in what concerns the
physical and architectonical aspects (PAF) of the institutions in the Municipality
of Lamego, there are already some of them with quite acceptable levels, but
when we evaluate the aspects related to the managing policies and the program
of each institution (POLIF) and its general environment, bearing in mind both
the interned and the staff (RESIF) the percentages of some dimensions are quite
undersized. Focusing on the perceptions the interned and the professional staff
have about the institution where they live and work (SCES), generally, they turn
out to be positive. At last, the external judging the observer/ researcher does on
the institutions (RS), the essential needs are related with the variety of the
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environment and the way the aged people act and in some cases, with aspects
reported to the engagement of the institutions themselves.
¾ Concerning the quality of life of the interned aged people we realize that 51,6%
include themselves in the group with quality of life, with a variation according
to the age group (total sample) and noticing a positive correlation between the
Katz index and the standard of the quality of life of the institutionalized aged
people. On the other side, we verify that the standard of the quality of life is not
unlike according to sex, marital status, degree of education and the confirmation
of pain in the institutionalized aged people.
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0 – Introdução

São inequívocos os dados reveladores de que a população mundial está a
envelhecer. No entanto, este processo não se desenrola em todos os países do mundo da
mesma forma, atingindo valores percentuais mais dramáticos nos chamados países
desenvolvidos, apesar da existência de um maior número de idosos nos países em vias
de desenvolvimento. As causas deste envelhecimento são consensuais entre os
especialistas e instituições que se debruçam sobre estas temáticas e assentam sobretudo
em três factores: diminuição da fecundidade, evolução tecnológica com o consequente
aumento a nível da esperança de vida e saldos migratórios (Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), 1998; Departement of Economic
and Social Affairs (DESA), 2001; Patrício e Carrilho, 2002; Kinsella & Velkoff, 2001;
Nazareth, 1988).
Neste envelhecimento populacional há algumas particularidades que convém
realçar, nomeadamente, o facto de se assistir a um envelhecimento da própria população
das pessoas idosas; quer isto dizer que, em termos percentuais, a faixa etária das pessoas
com idade superior a 85 anos aumenta a um ritmo superior à das pessoas idosas com
mais de 65 anos. De salientar ainda que existe uma predominância do sexo feminino,
atendendo à sua maior longevidade.
Efectivamente em Portugal, a situação não é muito diferente daquela que se
verifica nos restantes países desenvolvidos, e embora o envelhecimento populacional
tenha acontecido mais tardiamente, a sua evolução foi mais rápida. As previsões
apontam para que Portugal, em 2050, seja o quarto país com maior percentagem de
idosos a nível da União Europeia (Eurostat; INE, 2003a). Na verdade, também no nosso
país, o envelhecimento da população (a nível geográfico) não se processou
uniformemente, verificando-se - quando considerados os dados do continente - que a
região norte, em 2005, era aquela que apresentava um índice mais baixo de
envelhecimento (90,9). Apesar de tudo, este índice aumenta nalgumas das sub-regiões
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que a integram, nomeadamente na sub-região do Douro (142,8), à qual pertence o
concelho de Lamego (115,8).
Convém referir que, tal como habitualmente acontece em todas as grandes
transformações que ocorrem a nível mundial, por vezes, a sociedade revela-se pouco
preparada para as enfrentar, demorando algum tempo a adaptar-se e a encetar medidas
tendentes a controlar e minimizar os efeitos provocados pelas transformações supra-referidas. Com efeito, é do conhecimento geral a frequência com que se ouve falar de
algumas dessas situações de difícil adaptação ou de difícil resposta às novas
solicitações, como é o caso da: i) dificuldade a nível dos sistemas de saúde para suportar
os encargos relacionados de uma população cada vez mais envelhecida e carente de
cuidados; ii) acumulação de patologias crónicas, devido ao facto dos idosos viverem
cada vez mais tempo; iii) a questão da viabilidade financeira dos sistemas de segurança
social, nomeadamente no que diz respeito ao pagamento das pensões de reforma, pelo
facto de serem cada vez menos os contribuintes.
Sabemos igualmente que, ao mesmo tempo que este envelhecimento
populacional ocorria, a sociedade ia sofrendo outras transformações não menos
preocupantes, sobretudo para a faixa etária sobre a qual nos debruçamos e que é a dos
idosos. A entrada das mulheres no mercado de trabalho, as migrações para locais
capazes de oferecer melhores condições de emprego, as alterações a nível das dinâmicas
familiares, entre outros, são factores que tiveram como consequência uma diminuição
do apoio a esta faixa etária da nossa população.
Se, por um lado, é certo que os idosos têm as suas características específicas,
também não deixa de ser verdade que muitas das nossas opiniões acerca deste grupo
etário estão cheias de mitos e de opiniões que não correspondem à verdade. Convém,
também, ter em consideração que a própria importância do idoso se alterou a nível
social: se, anteriormente, era visto como um repositório do saber, hoje em dia, é
encarado mais como um estorvo, como uma pessoa ultrapassada e que já cumpriu a sua
função. Aliás, o enfoque que vem sendo dado por toda a comunicação social a esta
problemática, para sensibilizar a opinião pública, tem contribuído, de alguma forma,
para que se possam desencadear mecanismos de resposta mais eficazes, objectivando
uma melhor integração e felicidade do idoso.
É ainda de sinalizar que muitas vezes os governos não providenciaram a
adopção de medidas para fazer face a esta realidade, até porque a linha de acção visa, na
maior parte dos casos, remediar os problemas dos idosos, em vez de existir uma política
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de detecção precoce de resolução dos mesmos. Efectivamente, será também em
consequência deste facto, que nos apercebemos de que os apoios sociais disponíveis
para os idosos são poucos, e muitas vezes, de qualidade duvidosa, como é o caso de
alguns lares de terceira idade.
Estamos conscientes de que este apoio social, e indo de encontro às opiniões de
vários especialistas (Paúl, 2005; Born & Boechat, 2006), deve ser encarado somente
como último recurso. De qualquer forma, estas instituições precisam pugnar pela
prestação de serviços de qualidade e sabe-se que nem sempre tal aconteceu e que,
infelizmente, ainda não acontece como seria desejável, nos nossos dias. E, realmente, a
história destas instituições revela-nos, frequentemente, um passado muito negro e
deveras desprestigiante. É comummente conhecido o facto do seu objectivo consistir,
muitas vezes, em assegurar as condições mínimas de sobrevivência a quem delas
necessitava. Aliás, atendendo a que as pessoas levavam uma vida fechada e
formalmente administrada nas instituições, estas pertenciam ao grupo das então
designadas «instituições totais» (Goffman, 1996).
Pese embora a situação referida, actualmente, apesar de não ser ao ritmo
desejável, vêm sendo materializadas alterações positivas muito significativas, a nível de
suporte legislativo e sobretudo a nível das mentalidades. É um facto que a situação
actual do idoso ainda está longe do ideal, mas é igualmente um dado oficioso que as
pessoas de idade começam a ser encaradas sob outro prisma, passando a ser
consideradas como qualquer outra pessoa, com os seus desejos, expectativas, e
ambições, e não apenas como alguém frágil sob todos os pontos de vista e que ingressou
numa Instituição, muitas das vezes obrigado, única e exclusivamente à espera do
encontro com a morte. Cada vez mais, o idoso é encarado como uma pessoa, que tem
direito a viver num ambiente favorável, devendo assumir responsabilidades no decorrer
da sua própria velhice. Aliás, as capacidades dos idosos deveriam ser devidamente
reconhecidas e estimuladas, aproveitando “os seus poderes” e o seu manancial de
conhecimentos, de experiências e de vivências, possibilitando-lhes mesmo uma
intervenção na dinâmica da gestão dos lares de terceira idade.
Alguns autores e instituições (Sozcka, 2005; Carrus, Fornara & Bonnes 2005;
OMS, 1999) abordam a importância do ambiente na qualidade do processo de
envelhecimento, nomeadamente do ambiente institucional, que é proporcionado a esta
faixa etária da nossa população. E é indubitável que este deverá necessariamente
corresponder às exigências e solicitações, de modo a actuar como processo facilitador
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do envelhecimento. É óbvio que não estão em causa somente os aspectos físicos desse
ambiente, importantes sem dúvida, mas sim todas as variáveis constitutivas do mesmo.
Assim, o ambiente deverá ser estimulante, de forma a proporcionar um conjunto de
experiências que permitam à pessoa idosa manter-se activa sob todos os pontos de vista,
objectivando a que o processo de envelhecimento possa ser, de alguma forma,
retardado, tendo sempre em vista contribuir para uma melhor qualidade de vida.
Felizmente, hoje em dia, tem vindo a instalar-se um novo olhar sobre esta
problemática, procurando que os anos passados pelos idosos nestas instituições, e que
são cada vez mais, sejam sinónimo de qualidade de vida. Este construto, após uma
análise cuidada da bibliografia consultada, é abrangente, subjectivo e sujeito a múltiplas
interpretações. Independentemente de todos os factores mencionados, só o facto de se
ouvir falar cada vez com mais frequência na qualidade de vida do idoso,
consciencializa-nos não só acerca da actualidade do tema, mas também acerca do
interesse e da pesquisa por parte de um número cada vez maior de investigadores.
Realmente, seria na verdade incompreensível que, sendo o aumento da
esperança de vida e da longevidade um desiderato de todos os países do mundo,
posteriormente não fossem envidados todos os esforços necessários para que o aumento
do número de anos de vida não fosse acompanhado pelo objectivo de dar mais vida aos
anos, mas vida com qualidade.
Como resultado de todas estas considerações aqui transcritas, emergem as
questões de investigação deste nosso estudo:
¾ Quais serão as características ambientais das instituições para idosos do
Concelho de Lamego?
¾ Qual será a qualidade de vida dos idosos institucionalizados em lares de terceira
idade do Concelho de Lamego?
Com esta pesquisa pretendemos:
¾ Caracterizar o ambiente institucional dos lares de idosos do Concelho de
Lamego;
¾ Identificar as causas da institucionalização;
¾ Conhecer a qualidade de vida das pessoas idosas institucionalizadas;
¾ Identificar o grau de dependência para as actividades básicas da vida diária dos
idosos institucionalizados;
¾ Identificar algumas variáveis que possam interferir na qualidade de vida dos
idosos institucionalizados.
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Assim sendo, este estudo encontra-se dividido em quatro partes principais:
Parte I - Enquadramento teórico, constituído por três capítulos que, de alguma
forma, dão suporte teórico ao estudo por nós efectuado. O primeiro capítulo aborda os
aspectos do envelhecimento humano, nomeadamente os aspectos relacionados com o
envelhecimento demográfico a nível mundial, do nosso país e da zona onde se realiza
este estudo. São igualmente objecto de enfoque os aspectos relacionados com os
conceitos e mitos que estão normalmente ligados às pessoas idosas, a forma como estas
têm sido encaradas ao longo do tempo, algumas teorias do envelhecimento, bem como
as respectivas consequências para o ser humano.
Por sua vez, o segundo capítulo consta de aspectos mais ligados à pessoa idosa
institucionalizada como sejam: a história dos lares, causas e consequências da
institucionalização e a importância de um ambiente institucional benéfico, para limitar
as consequências negativas do envelhecimento.
Por fim, o terceiro capítulo trata de aspectos direccionados para a qualidade de
vida, e procura explicitar a evolução e conceptualização da expressão em causa,
delineando algumas reflexões acerca da qualidade de vida da pessoa idosa.
Parte II - Enquadramento metodológico, onde são abordados os aspectos
referentes ao enquadramento metodológico, englobando: material e métodos,
delimitação do problema e objectivos do estudo, variáveis, hipóteses, população,
instrumentos de recolha de dados, procedimentos éticos e tratamento e análise dos
dados.
Parte III - Apresentação e discussão dos resultados, e no qual nos iremos
concentrar na apresentação e discussão dos resultados obtidos
Parte IV - Conclusão/Sugestões, onde faremos uma súmula do estudo
desenvolvido e apresentaremos algumas sugestões que visam sobretudo aumentar e
consolidar a qualidade de vida do idoso institucionalizado.
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PARTE I – Enquadramento teórico
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1 – O envelhecimento humano

O envelhecimento populacional representa, num sentido, uma
história humana de sucesso...

(Kinsella & Velkoff, 2001, p. 1)

1.1 – Dados demográficos a nível mundial

É um facto indesmentível e não se prevêem alterações nas décadas mais
próximas, a população mundial está a envelhecer a níveis nunca até agora vistos.
Embora se possa considerar, que o processo de envelhecimento se inicia a partir
do momento em que nascemos, enquanto fenómeno demográfico, começou a assumir
uma importância significativa a partir da segunda metade do séc. XX, a nível dos países
desenvolvidos (Nazareth, 1988).
São de tal forma marcantes as suas consequências, a nível de todos os aspectos
da nossa sociedade, que a Organização Mundial da Saúde (OMS), reconhecendo a
importância desta problemática, decidiu atribuir ao ano de 1999 o título de Ano
Internacional da Pessoa Idosa1, dando assim razão ao que já vinha sendo constatado por
vários especialistas em demografia: a população mundial está a envelhecer de uma
forma que não tem precedentes.
Mas o que é que podemos entender por envelhecimento populacional?
1

- Iremos considerar, neste trabalho, pessoa idosa aquela que tem 65 anos ou mais, de acordo com o que é
definido pela OMS para os países desenvolvidos. Os restantes grandes grupos etários utilizados, apesar de
não consensuais tal como o primeiro, são os jovens (0-14 anos) e adultos ou em idade activa (15-64 anos).
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Moreira (s.d., p.2) refere que por envelhecimento populacional “entende-se o
crescimento da população considerada idosa em uma dimensão tal que, de forma sustentada,
amplia a sua participação relativa no total da população”.

As causas apontadas, como sendo as principais responsáveis, são basicamente
consensuais entre demógrafos e instituições que se debruçam sobre esta problemática.
A justificação para este envelhecimento demográfico foi, durante muito tempo,
encontrada no desenvolvimento técnico e científico e na sua influência sobre o aumento
da esperança de vida. Contudo, vários autores Nazareth (1988); Wong e Moreira (2000);
Kinsella e Velkoff (2001), referem que, para além da razão anteriormente apresentada, a
principal justificação reside no facto de se verificar uma diminuição, que tem sido
constante, da fecundidade. Esta diminuição traduz-se na impossibilidade de as gerações
se irem substituindo, tendo como consequência o aumento no número de idosos. São de
vária ordem as causas que justificam esta constante baixa de fecundidade, algumas delas
estão ligadas com o desenvolvimento de melhores condições de vida que se verificam a
nível dos países desenvolvidos (sobretudo), mas que trazem indubitavelmente os seus
efeitos adversos. A este respeito Patrício e Carrilho (2002, p. 157) referem que:
o progresso no campo da mortalidade, sobretudo na mortalidade infantil, o retardar da idade
média da mulher ao primeiro casamento e ao nascimento do primeiro filho, e o consequente
reflexo no encurtar do período de procriação, a difusão dos métodos modernos de
contracepção, a dificuldade dos jovens no acesso à habitação e ao primeiro emprego, e o
consequente adiamento na saída da casa dos pais, o prolongamento da escolaridade
obrigatória, o aumento do nível de instrução e da actividade profissional da mulher, a
afirmação social e profissional do casal, a dificuldade em conciliar a vida profissional, familiar
e pessoal, o processo de urbanização e as correntes migratórias são alguns dos factores
normalmente apontados para explicar a baixa da fecundidade.

No entanto, não podemos desprezar também, tal como diz Nazareth (1988), o
conceito de nicho ecológico humano. Quer isto dizer que pelo facto de o homem, em
busca de melhores condições de vida, ter migrado para outros lugares, desempenha um
factor a ter em conta no envelhecimento populacional.
Segundo o mesmo autor, poderemos falar em dois tipos de envelhecimento: da
base e do topo. O envelhecimento da base caracteriza-se pela diminuição da
percentagem de jovens, reduzindo-se assim a base da pirâmide de idades. No segundo
caso, verifica-se um aumento da percentagem dos idosos, conduzindo a que o topo da
pirâmide etária aumente.
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Através da análise do relatório do DESA (2001), podemos verificar que no
estádio inicial da transição demográfica2, o declínio da fecundidade é apontado como
sendo o factor principal do envelhecimento populacional. Dados deste mesmo estudo
referem que nos últimos 50 anos do séc. XX a taxa total de fertilidade passou dos 5.0
para os 2.7 crianças por mulher, projectando-se para os próximos 50 anos uma descida
para os níveis capazes de garantir a substituição das gerações (2,1 crianças por mulher).
Obviamente que o índice de fecundidade não tem valores semelhantes em todas as
partes do mundo, verificando-se que nos países desenvolvidos este valor encontra-se
mesmo abaixo do nível mínimo de substituição de gerações. A própria evolução deste
índice não se processou da mesma forma, verificando-se que nos países desenvolvidos a
diminuição da fecundidade iniciou-se mais cedo, progredindo contudo de uma forma
mais rápida nos países menos desenvolvidos.
No entanto, à medida que esta transição demográfica se vai desenvolvendo, a
diminuição da mortalidade, particularmente nas idades mais avançadas, passa a ser o
factor mais importante no envelhecimento populacional. Segundo referem Mirkin e
Weinberger (s.d.), o impacto da mortalidade no envelhecimento demográfico é mais
variável dependendo se actua nas idades mais jovens ou mais idosas. Nos primeiros
estágios de baixa da mortalidade esta actua principalmente nas crianças, o que tem
como consequência um rejuvenescimento da população. Contudo, mais tarde ela
desempenha um papel importante no envelhecimento da população, sobretudo nos
países onde a mortalidade infantil já é baixa.
Este envelhecimento não decorre ao mesmo ritmo em todos os países do mundo.
Poder-se-ia, à primeira vista, pensar-se que o envelhecimento populacional processarse-ia sobretudo nos países desenvolvidos. Num relatório efectuado por Kinsella e
Velkoff (2001), apresentado pelo US Departement and Health and Human Services e
designado, An Aging World: 2001 – Internacional Populacion Reports3 é referido que
os países desenvolvidos são aqueles que têm uma maior percentagem de idosos sendo
no entanto nos países em vias de desenvolvimento que se verifica o mais rápido
crescimento deste grupo populacional. Curiosamente, ou não, os seus autores afirmam
que, após 2010, o número de idosos, especialmente os muito idosos, irá crescer de uma
forma muito acentuada em todos os países e não só nos desenvolvidos. Aliás nos países

2

- Consiste na passagem de um modelo demográfico com elevados índices de mortalidade e natalidade
para baixos níveis de mortalidade e natalidade.
3
- Estudo de cruzamento de dados acerca do envelhecimento populacional a nível mundial, tendo em
conta dados de 52 países, representando cerca de 77% da população mundial.
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menos desenvolvidos, em 2000, viviam 249 milhões de pessoas, o que corresponde a
59% da população idosa mundial. Em 2030 as previsões apontam para um número de
idosos na ordem dos 686 milhões, que corresponde a 71% dessa população.
Também Wong e Moreira (2000) nos referem que existem realidades distintas a
nível mundial no que diz respeito à população idosa (tabela1). Constata-se a existência
de um número elevado de idosos nos países subdesenvolvidos4, sendo contudo o seu
peso relativamente modesto tendo em conta a população total, e um número de idosos
mais modesto nos países desenvolvidos5, mas com um peso elevado relativamente à
população total.

Tabela 1 – População de 65 anos e mais, proporção de idosos e índice de idosos
segundo Continentes e Regiões do Mundo - 1950-2050
1950

1975

2000

2025

2050

População de 65 anos e mais (em mil)
América Latina e Caribe

6.178

14.061

28.080

67.472

135.666

América do Norte

14.102

25.234

38.822

68.458

85.990

Europa

44.981

77.128

107.439

146.987

172.984

Ásia

57.384

101.655

216.294

485.120

913.910

África

6.985

12.802

24.990

52.868

141.399

839

1.497

2.734

5.065

6.904

Austrália - Nova Zelândia

Proporção de Idosos
América Latina e Caribe

3,7

4,4

5,4

9,7

16,8

América do Norte

8,2

10,4

12,5

18,8

21,9

Europa

8,2

11,4

14,7

21,0

27,6

Ásia

4,1

4,2

5,9

10,3

17,3

África

3,2

3,1

3,2

4,1

8,0

8,3

9,1

12

18,2

22,3

Austrália - Nova Zelândia

Índice de Idosos
América Latina e Caribe

9,2

10,6

17,2

41,1

83,7

América do Norte

30,2

41,4

59,1

104,8

128,5

Europa

31,4

48,5

84,4

143,0

191,3

Ásia

11,2

10,9

19,6

46,7

91,9

África

7,4

7,0

7,5

11,9

33,3

Austrália - Nova Zelândia

30,7

33,2

57,3

99,9

127.8

Fonte: Wong, L. R., & Moreira, M. M. (2000). Envelhecimento e desenvolvimento humano: as transformações demográficas
anunciadas na América latina (1950-2050), p. 16.

Assim nos primeiros, em 2000, a população idosa ascendia aos 250 milhões
(5,1% da população total) enquanto nos segundos a população idosa atingia os 170
4

- Constituídos por África, América Latina e Caribe, Ásia, excluindo Japão, Melanésia, Micronésia e
Polinésia
5
- Engloba América do Norte, Europa, Japão, e Austrália - Nova Zelândia.
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milhões (14,4% da população total). As estimativas para 2050 apresentam-nos números
de 1,2 biliões de idosos nos países subdesenvolvidos, enquanto nos países
desenvolvidos irão representar cerca de um quarto deste valor, ficando-se pelos 300
milhões.
Como facilmente se pode observar através da análise da mesma tabela o índice
de envelhecimento6, que em alguns casos é referido como índice de idosos, assume
também uma importância fundamental, verificando-se que, por exemplo, no continente
Europeu atinge valores de 84,4 e na África este valor é de 7,5 em 2000, prevendo-se
que em 2050 estes valores atinjam 191,3 e 33,3 respectivamente.
Se nos quisermos centrar nos países do mundo com maior percentagem de
idosos (quadro 1), podemos verificar que se centram exclusivamente nos países
desenvolvidos e sobretudo no continente Europeu, destacando-se a Itália com 18,1%.

Quadro 1 – Os vinte e cinco países mais velhos do mundo (2000), percentagem de
população com idade igual ou superior a 65 anos
País

%

País

%

Itália

18.1

Suiça

15.1

Grécia

17.3

Croácia

15.0

Suécia

17.3

Letónia

15.0

Japão

17.0

Finlândia

14.9

Espanha

16.9

Dinamarca

14.9

Bélgica

16.8

Sérvia

14.8

Bulgária

16.5

Hungria

14.6

Alemanha

16.2

Estónia

14.5

França

16.0

Eslovénia

14.1

Reino Unido

15.7

Luxemburgo

14.0

Portugal

15.4

Ucrânia

13.9

Áustria

15.4

República Checa

13.9

Noruega

15.2

Fonte: Adap. de Kinsella, K., & Velkoff, V. A. (2001). An aging world: 2001: international population reports. 2001, p. 10

6

- Índice de envelhecimento - Relação existente entre o número de idosos e o de jovens, definido
habitualmente como a relação entre a população com 65 e mais anos e a população dos 0-14 anos (INE).
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Apesar dos EUA terem ainda uma percentagem inferior a 13% em 2000, esse valor irá
ascender aos 20 % em 2030 resultante da coorte de baby boom7 ocorrido após a 2ª
Guerra Mundial (Kinsella & Velkoff, 2001). Não nos podemos esquecer que a OCDE
(1998) refere que um país é considerado velho quando “a percentagem de pessoas com
mais de 65 anos ultrapassa os 7%”.

Há ainda dois aspectos que vale a pena realçar e que têm a ver com o
crescimento dentro do próprio grupo dos idosos.
Vários são os autores que nos referem o aumento do número de idosos com
idade mais avançada. Giddens (2004), refere-nos a esse propósito que nos países
desenvolvidos uma em cada sete pessoas tem idade superior a 75 anos, prevendo-se que
daqui a 30 anos esta percentagem passe a ser de um para quatro. Diz-nos o mesmo autor
ainda mais, ao referir que o número de velhos-velhos (mais de 85 anos) está a crescer
mais rapidamente do que o grupo dos velhos-novos, crescimento este que poder-se-á
multiplicar por seis no decurso dos próximos 50 anos. A todo este fenómeno chama-lhe
«envelhecimento dos idosos».
Por outro lado assiste-se à feminilização da velhice, isto é, verifica-se um
predomínio das mulheres idosas em relação aos homens, fruto de uma maior
longevidade que a nível dos países desenvolvidos se situa nos 80 anos para as mulheres
e 72 para os homens e nos países subdesenvolvidos se situa nos 64 para as mulheres e
61 para os homens (Rosa, Seabra & Santos, 2003).
No seguimento destes dados a Comissão Europeia, num relatório intitulado “The
social situacion in the Europe Union 2004” (2005), refere que a população idosa, entre
1960 e 2003, passou dos 10% para os 16% nos 25 países que a constituem, realçando
também que nos próximos 15 anos a população idosa irá aumentar 22% na Europa a 15
países, sendo este crescimento superior a 30% em países como a Irlanda, Luxemburgo,
Holanda e Finlândia, crescendo abaixo dos 20% em países como a Bélgica, Espanha,
Portugal e Reino Unido. No que diz respeito à população com 80 anos ou mais, o seu
crescimento irá ainda ser maior, atingindo nos próximos 15 anos cerca de 50%,
aproximando-se assim dos 20 milhões, sendo que destes 13 milhões serão do sexo
feminino.

7

- Fenómeno ocorrido após a 2ª guerra mundial, em alguns países, altura em que ocorreu um grande
número de nascimentos, englobando todas as pessoas nascidas entre 1946 e 1964 e que a partir de 2010
irão ter 65 anos.
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E poder-se-á perguntar porque é que esta situação, envelhecimento populacional,
à primeira vista desejável, levanta tantas interrogações e inquietações?
Se pensarmos em termos de cuidados sociais e de saúde, facilmente chegaremos
à conclusão que o esforço para o estado pagar as reformas e os cuidados de saúde de
cada vez mais idosos, sendo as pessoas que contribuem para este «bolo» cada vez
menos, torna-se insustentável. A este propósito, Squire (2005, p.6) refere “o pressuposto
é o de que uma população mais envelhecida irá ser um sorvedouro para os serviços sociais e de
saúde, tornando-se um fardo económico crescente para os membros da sociedade mais jovens e
economicamente mais activos”.

1.2 – Dados demográficos em Portugal
Em Portugal o cenário não é muito diferente do resto dos países desenvolvidos.
Convém, no entanto, fazermos uma breve resenha das alterações que ocorreram no
nosso país em termos demográficos, desde o primeiro recenseamento geral da
população, 1864, até ao último em 2001 (tabela 2)
Patrício e Carrilho (2002) descrevem-nos a evolução ocorrida, referindo algumas
fases distintas que merecem a nossa atenção, assim:
¾ Entre o primeiro recenseamento e 1911 verificou-se um crescimento contínuo,
taxa média anual de 0,72%, como consequência dos saldos naturais verificados.
¾ De 1911 a 1920 registou-se uma diminuição na taxa média anual de crescimento
(0,15%), sendo apontadas como causas desta diminuição factores como: os
efeitos da 1ª guerra Mundial, o aparecimento da gripe pneumónica e o primeiro
grande surto emigratório sobretudo para o Brasil.
¾ O período entre 1920 e 1940 caracteriza-se por um grande crescimento com
taxas médias superiores a 1% ao ano, diminuindo este valor para 0,44% na
década de cinquenta.
¾ A tendência iniciada em 1940 (desaceleração do crescimento) culminou na
diminuição da população entre 1960 e 1970. As causas apontadas para este facto
são: a emigração portuguesa para a Europa e ao início da baixa da natalidade.
¾ Entre 1970 e 1981 verificaram-se taxas médias de crescimento anual elevadas
(1,3%), a razão reside sobretudo no retorno dos emigrantes das ex-colónias em
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1974 e 1975. A partir de 1976 o crescimento passa a ser estável, apesar da queda
da fecundidade, sendo este facto compensado pela redução do número de
portugueses que emigram e pelo regresso dos emigrantes portugueses de países
como a França e Alemanha.
¾ No período entre 1981 e 1991 verifica-se uma estabilização dos valores
absolutos da população portuguesa como consequência de um crescimento
natural fraco e de um novo aparecimento de um saldo migratório negativo. Um
facto importante que convém realçar neste período é o aparecimento de valores
de fecundidade inferiores ao nível de substituição das gerações (2,1 crianças por
mulher).
¾ Por último os Censos de 2001 referem-nos uma população superior a 10 milhões
de habitantes como resultado de uma ligeira subida da natalidade, de um
aumento da imigração e de uma diminuição da emigração na segunda metade da
década de noventa e início dos anos dois mil.

Tabela 2 – População residente e taxas médias de crescimento anual (%), Portugal,
1864-2001

Fonte: Patrício, L., & Carrilho, M. J. (2002). A situação demográfica recente em Portugal, p.150.
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Como já foi referido anteriormente, o fenómeno do envelhecimento demográfico
está intimamente relacionado com três factores: natalidade/fecundidade, taxas de
mortalidade e o seu reflexo no aumento da esperança de vida e saldos migratórios
(quadro 2).
Relativamente ao primeiro, em Portugal, assistiu-se a uma diminuição, se bem
que não constante, da taxa de natalidade e fecundidade. Se considerarmos as últimas
décadas podemos constatar que a taxa de natalidade passou dos 15,4%% em 1981 para
os 10,4%% em 2005 e o índice sintético de fecundidade8 (ISF) dos 2,129 para os 1,470
na mesma data.
Se quisermos recuar um pouco mais o ISF verificado em 1960 era de 3,2 filhos
por mulher. Não nos esqueçamos que o valor mínimo para continuar a assegurar a
substituição das gerações é de 2,1 filhos por mulher, valor este que não é observado
desde a década de 80, mais propriamente desde 1982 (Rosa et al., 2003).
Para termos uma noção mais exacta da redução da taxa de natalidade se compararmos
os valores de 2001 com os valores de 1960 podemos observar uma redução de 53% o
que é de facto espantoso (Patrício & Carrilho, 2002).
No que diz respeito à mortalidade, podemos verificar que a taxa de mortalidade
infantil sofreu uma redução enorme passando de 21,8‰ em 1981 para 3,5‰ em 2005,
valor que se aproxima dos padrões europeus. Em relação à taxa bruta de mortalidade, e
não sendo ela considerada como a mais exacta para avaliar a hierarquização dos países
em relação ao seu estado sanitário e nível de desenvolvimento económico, tem-se
assistido a um ligeiro aumento que pode ser explicado pelo facto de, como é óbvio,
poderem existir mais óbitos em virtude do envelhecimento da população, verificando-se
assim uma taxa de 9,7 ‰ em 1981 e 10,2‰ em 2005. Outro aspecto que vale a pena
focar, este sim um indicador que permite comparar os países quanto ao seu grau de
desenvolvimento, é o do aumento da esperança de vida que passou dos 68,21 anos para
os homens e 75,4 para as mulheres em 1981 para os 74,9 anos para os homens e 81,4
para as mulheres em 2005.
Em relação aos aspectos que têm a ver com os fenómenos migratórios, tem-se
verificado nos últimos anos que Portugal passou de um país caracterizado como sendo
essencialmente emigrante para um país de imigrantes, passando a taxa de crescimento
8

- Segundo o INE o ISF consiste no “ número médio de crianças vivas nascidas por mulheres em idade
fértil (dos 15 aos 49 anos de idade), admitindo que as mulheres estariam submetidas à taxa de
fecundidade observada no momento. Valor resultante da soma das taxas de fecundidade por idades, ano a
ano ou grupos quinquenais, entre os 15 e os 49 anos, observadas num determinado ano civil”.
António Almeida

30

Enquadramento teórico
migratório dos 0,08 % em 1981 para os 0,45 % em 2004. Em relação a este aspecto
Rosa et al. (2003) referem-nos que, exceptuando alguns períodos, nomeadamente a
seguir a 1974, os saldos migratórios eram negativos (emigrantes em maior números do
que os imigrantes), situação que se altera a partir da década de 90.
Quadro 2 – Alguns indicadores demográficos de Portugal de 1981-2005
1981

1985

1991

1995

2000

2001

2005

15,4

13,0

11,7

10,7

11,7

10,9

10,4

de

2,129

1,725

1,554

1,398

1,559

1,463

1,470

Taxa de mortalidade

9,7

9,7

10,4

10,3

10,3

10,2

10,2

Taxa

mortalidade

21,8

17,8

10,8

7,4

5,5

5,0

3,5

Taxa de natalidade ‰
Índice

sintético

fecundidade

de

infantil ‰
Esperança

de

vida

à

nascença

H-68,21

H-69,38

H-70,58

H-71,66

H-73,02

H-73,47

H-74,90

M-75,24

M-76,41

M-77,60

M-78,76

M-79,92

M-80,30

M-81,40

Esperança de vida aos 65

H-13,30

H-13,48

H-14,12

H-14,53

H-15,37

H-15,67

H-16,20

anos

M-16,24

M-16,72

M-17,23

M-17,91

M-18,67

M-18,93

M-19,50

crescimento

0,57

0,33

0,12

0,04

0,14

0,07

0,07

crescimento

0,08

-0,19

-0,25

0,25

0,49

0,63

0,66

0,14

-0,13

0,29

0,63

0,71

Taxa

de

natural (%)
Taxa

de

(2004)

Migratório (%)
Taxa

de

0,45
(2004)

crescimento

efectivo (%)

0,52
(2004)

Fonte: Adap.: Patrício, L., & Carrilho, M. J. (2002). A situação demográfica recente em Portugal; INE (2006a). Estimativas de
população residente; Portugal, NUTS II, NUTS III e Municípios 2005.
INE. (s.d.a). Homens & mulheres em Portugal 2006

Decorrente de todos estes dados demográficos, e tal como nos restantes países
desenvolvidos, tem-se vindo a verificar um envelhecimento demográfico que apesar de
se ter iniciado mais tarde tem vindo a estabelecer-se de uma forma mais rápida.
Segundo Rosa (1999, p.9) “em trinta anos a população portuguesa conheceu uma
modificação profunda do seu perfil etário, que se traduz por uma alteração da configuração
geral da pirâmide de idades, a qual perde a forma marcadamente triangular que apresentava
em 1960, passando em 1991 a apresentar uma forma tipo urna”. Forma esta que se acentua

em 2001 aquando do último censo efectuado em Portugal (figura 1).
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Figura 1 – Pirâmide de idades, Portugal 1960-2000

Fonte: INE (s.d. b). – Actualidades do INE: o envelhecimento em Portugal.

Pela análise desta pirâmide etária conseguimos constatar a alteração da configuração
mencionada, que nos traduz o duplo envelhecimento da população portuguesa, com a
diminuição da população jovem e o incremento da população idosa.
Assim observámos que, entre 1960 e 2001 (figura 2), se assistiu a um
decréscimo de 36% na população jovem e um aumento de 140% da população idosa,
verificando-se pela primeira vez que o grupo dos idosos (16,4%) suplantou em
percentagem o grupo dos jovens (16%) (INE, s.d. b).
Figura 2 – Evolução da proporção da população jovem e idosa, Portugal 1960-2001

Fonte: INE (s.d. b). Actualidades do INE: o envelhecimento em Portugal.
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Há medida que o tempo vai avançando esta diferença vai aumentando,
verificando-se que em 2005 os idosos representavam 17,1% da população e os jovens
15,6% (quadro 3).
Quadro 3 – Estruturas etárias (%) e índices da população residente em Portugal, 19602005
1960

1970

1981

17,5

1999
16,1

2000
16,0

2001
16,0

2005

29,1

28,5

15 – 64

62,9

61,8

63,1

66,4

67,6

67,8

67,6

67,5

67,3

65 e +

8,0

9,7

11,4

13,6

14,9

16,1

16,4

16,5

17,1

75 e +

2,7

3,2

3,9

5,4

5,8

6,6

6,7

6,9

-

27,3

34,0

44,9

68,4

85,2

100,2

102,3

103,6

110,1

1

20,0

1995

0 – 14

Índice de envelhecimento

25,5

1991

15,6

59,1

61,7

58,6

50,6

47,9

47,6

47,9

48,1

48,5

1

46,4

46,0

40,5

30,1

25,9

23,8

23,7

23,6

23,1

1

12,7

15,6

18,2

20,5

22,0

23,8

24,2

24,5

25,4

Índice de dependência total

Índice de dependência de jovens
Índice de dependência de idosos

Fonte: Adap.: Patrício, L., & Carrilho, M. J. (2002). A situação demográfica recente em Portugal.
INE. (2006a). Estimativas de população residente, Portugal, NUTS II, NUTS III e Municípios 2005.

Não podemos também deixar de fazer notar o envelhecimento da própria
população idosa, verificando-se que a percentagem de idosos com mais de 75 anos
passou dos 2,7 para os 6,9% em 2001. A este respeito o relatório apresentado pelo
Departamento de Estatísticas Censitárias e de População (2002), refere isso mesmo,
constatando que a população com mais de 85 anos passou dos 0,4 em 1960 para os
1,5% em 2000.
No que diz respeito ao grupo da população activa observa-se um aumento da sua
percentagem entre as décadas de 70 e 90, verificando-se uma ligeira tendência de
descida, a partir de 2000, que segundo as estimativas andará por volta dos 67,3% em
2005.
A conjugação das percentagens destes grupos vai-se traduzir nos índices de
dependência da população Portuguesa, verificando-se nomeadamente que o índice de
envelhecimento passou dos 27,3 em 1960 para os 110,1 em 2005 e o índice de
dependência de idosos dos 12,7 para os 25,4 nas mesmas datas.
Não nos podemos, no entanto, esquecer que tal como o envelhecimento
demográfico não se processou à mesma velocidade nos países de todo o mundo,
também dentro de Portugal há diferenças entre as várias regiões que o constituem. Em
relação a este aspecto Nazareth (1988) refere-nos que as regiões mais envelhecidas
concentram-se no interior, de Norte a Sul do país incluindo os distritos de Faro,
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Coimbra e Viana do Castelo, enquanto as mais jovens encontram-se situadas no litoral,
o que reflecte que estas regiões têm crescido à custa das do interior, decorrente do facto
de serem mais atractivas para a população activa, provocando, como é óbvio, um
envelhecimento daquelas em virtude do declínio da fecundidade.
Após uma análise a nível NUTS II9 (figura 3), verifica-se que a região do
Alentejo é a que possui um índice de envelhecimento mais elevado 172, apresentando a
região autónoma dos Açores o índice mais baixo 64. Este valor tem vindo a sofrer um
aumento contínuo desde os últimos quarenta anos, verificando-se em 1960 a existência
de 27 idosos por cada 100 jovens e em 2006 esse valor passou para 112 idosos por cada
100 jovens. Podemos também constatar que a região Norte, a que pertence a zona onde
foi realizado este estudo, é a que possui a nível do continente o índice de
envelhecimento mais baixo com 93.
Figura 3 – Índice de envelhecimento, por 100 indivíduos, Portugal e NUTS II (Novas),
2006

Fonte: INE (2007). Estimativas de população residente; Portugal, NUTS II, NUTS III e Municípios 2006.

A capacidade de prever e traçar cenários, em relação ao envelhecimento
demográfico, é de vital importância para a definição de politicas que levem em linha de
conta todos os condicionalismos que possam vir a surgir devido a esta realidade.
Em termos de previsões e tendo em conta os vários cenários possíveis
considerados pelo INE (2003a):

9

- Nomenclatura das Unidades Territoriais para fins Estatísticos. NUTS I – engloba três grandes unidades
territoriais (Continente e Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira). NUTS II – engloba 5 grandes
regiões para além das Regiões Autónomas (Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve.
NUTS III – compreende 28 sub-regiões ( 8 sub-regiões pertencentes à região Norte; 10 pertencentes à
região Centro; 5 pertencentes à região Lisboa e Vale do Tejo; 4 pertencentes à região do Alentejo; 1
pertencente ao Algarve) e Regiões Autónomas.
António Almeida

34

Enquadramento teórico
¾ Cenário base – ISF de 1,6 em 2000 e 1,71 em 2050:
.Aumento da esperança de vida (72,9 para os 79,0 nos homens e 79,9
para os 84,7 nas mulheres);
.Saldos migratórios positivos.
¾ Cenário de envelhecimento – Decréscimo do ISF para 1,26 crianças por mulher
em 2050:
.Aumento da esperança de vida;
.Fluxos migratórios nulos.
¾ Cenário de rejuvenescimento – ISF de 1,99 crianças por mulher em 2050:
.Aumento da esperança de vida menor;
.Fluxos migratórios positivos.
As projecções para 2050 podem levar-nos aos seguintes cenários:
¾ Redução da população Portuguesa, independentemente dos cenários. Assim na
melhor das hipóteses a população do nosso País passará dos 10.257 milhares
para os 10.027 milhares, sofrendo uma redução de 2,2%. No pior cenário, a
população do nosso país poderá sofrer uma redução de 27,2%, passando do
número já referido acima para os 7.467 milhares de indivíduos.
¾ Duplo envelhecimento (figura 4) – a percentagem de jovens poderá variar entre
os 9% e os 16% em 2050, enquanto que a percentagem dos idosos poderá oscilar
entre os 36% e os 30%, dependendo do cenário considerado (envelhecimento ou
rejuvenescimento respectivamente). As projecções do Eurostat vão no mesmo
sentido, referindo que entre 2004 e 2050 a percentagem de idosos irá quase que
duplicar passando para 31,9%. Assim em 2020 cerca de um em cada cinco
portugueses terá 65 anos ou mais, enquanto que em meados do séc. XXI esta
proporção será de um para três. Nesta altura, Portugal passará a ser o quarto país
da União Europeia com a percentagem de idosos mais elevada. A mesma
entidade, citada pelo MTSS (2006 a), também refere que a percentagem da
população mais idosa (idade superior a 80 anos), passou dos 1,2% para os 3,8%
entre 1960 e 2004, atingindo os 401.008 indivíduos, prevendo-se que este grupo
represente cerca de 900.000 idosos a que corresponderá a uma percentagem de
10,2% da população total.
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Figura 4 – População de jovens e de idosos 2000-2050 (segundo diferentes cenários em
percentagem), Portugal, 2000-2050

Fonte: INE (2003a). Projecções de população residente em Portugal 2000-2050, p. 3.

¾ Índice de envelhecimento (figura 5) – Este contínuo afastamento entre a
percentagem de jovens e idosos traduz-se como é natural no aumento do índice
de envelhecimento que poderá atingir, em 2050, os 395 ou 190 dependendo do
cenário considerado.
Figura 5 – Índice de envelhecimento 2000-2050 (segundo diferentes cenários), Portugal
2000-2050

Fonte: INE (2003a). Projecções de população residente em Portugal 2000-2050, p. 4.

Assim, tendo em conta todos estes factores, anteriormente abordados, a pirâmide
etária do nosso país, poderá assemelhar-se a estas aqui representadas (figura 6) onde se
observa, independentemente do cenário, o incremento do duplo envelhecimento,
traduzido pelo aumento da percentagem dos idosos e a diminuição dos jovens. Outro
dado que vale a pena reter, é o do aumento mais acentuado da população idosa feminina
no total da população, que assume valores entre 16,4% e 20,4% (13,1% e 16,1% nos
idosos do sexo masculino) nos cenários de rejuvenescimento e envelhecimento.
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Figura 6 – Pirâmide etária (segundo diferentes cenários), Portugal, 2000-2050

Fonte: INE (2003a). Projecções de população residente em Portugal 2000-2050, p. 5.

Para concluir e tal como refere Natário (1992, p. 55) “se o envelhecimento da
população é uma aspiração natural de qualquer sociedade e, depois, de esta continuamente
desenvolver esforços no sentido de prolongar a vida humana, então oferecer as condições
adequadas aos idosos para viver em bem estar é um importante desafio que se coloca a toda a
sociedade”.

São, portanto, grandes os desafios que nos são colocados, tendo em vista uma
sociedade mais humana, mais justa, e que tenha em linha de conta a população idosa,
encarando-a como um sector da população que tem ainda um papel relevante a
desempenhar, e não como um mero fardo quer do ponto de vista económico quer social.

1.2.1 – Características da população idosa portuguesa
Constatado e justificado que foi o envelhecimento demográfico a nível mundial
e nacional, será de todo o interesse tentar caracterizar de uma forma mais objectiva a
população idosa Portuguesa, tendo em conta algumas variáveis sóciodemográficas.
Assim, de acordo com informações do INE (1999; 2002a) a população idosa
portuguesa pode ser caracterizada da seguinte forma:
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¾ Tornou-se o segundo grande grupo da população portuguesa a seguir à
população activa, suplantando o grupo dos jovens em termos relativos e
percentuais a partir de 1999.
¾ Envelhecimento da própria população idosa - é notório o aumento percentual
dos idosos com mais de 75 e 85 anos. Entre 1960 e 2000 enquanto a taxa média
de crescimento anual das pessoas idosas foi de 2,2% ao ano, para os grupos
focados acima, rondou, para os primeiros, 2,7% ao ano enquanto que a do
segundo foi de 3,5% ao ano.
¾ Predominantemente feminina – decorrente de uma maior longevidade a
população idosa é maioritariamente (59%) constituída por mulheres. Assim,
segundo estimativas em 2005, a esperança de vida à nascença das mulheres era
de 81,40 anos contra os 74,90 anos nos homens, sendo a esperança de vida aos
65 anos de 19,50 e 16,20 anos respectivamente. O que reflecte o facto de em
2001 o índice de envelhecimento por sexo ser de 122 nas mulheres e 84 nos
homens.
¾ A taxa de viuvez é mais elevada, sobretudo nas mulheres, como resultado da
sobremortalidade masculina e pelo facto de a constituição de uma nova família
neste grupo etário ser mais frequente nos homens.
¾ Relativamente ao nível de instrução, segundo o ISCED10, podemos constatar os
baixos níveis de instrução, com especial incidência nas mulheres, da população
idosa que se distribui da seguinte forma:
ISCED 0- 55,1% (64,7% mulheres e 41,3% homens)
ISCED 1- 37,0% (48,0% homens e 29,3% mulheres)
ISCED 2- 3,4%
ISCED 3- 2,1%
ISCED 5 e 6- 2,4%
¾ Cerca de um terço dos idosos pode ser considerado pobre.
¾ No que diz respeito à incidência de doenças crónicas o Inquérito Nacional de
Saúde de 1998/1999, refere a hipertensão e as dores das costas como as mais

10

-Internacional Standart Classificacion of Education (ISCED), níveis de instrução utilizada pelas Nações
Unidas e que dividem em seis níveis: nível 0 – corresponde à educação pré-escolar (a não frequência
escolar também se enquadra neste nível); nível 1 – 1º e 2º ciclos do ensino básico; nível 2 – 3º ciclo do
ensino básico; nível 3 – ensino secundário; nível 4 – não há correspondência no sistema educativo
nacional (corresponde a um ensino pós-secundário que não é ensino superior); nível 5 – ensino superior
(Bacharelato, Licenciatura, Dese, pós-Licenciatura e Mestrado); nível 6 – grau de Doutoramento.
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frequentes entre esta população, registando estas em conjunto com a Diabetes
uma prevalência superior nas mulheres.
¾ Em relação aos contactos sociais com amigos e familiares verifica-se que são
pouco frequentes e a adesão dos idosos a organizações sociais e/ou culturais é
muito baixa.
¾ Relativamente ás actividades de lazer, constata-se que:
.98% de homens e 94% de mulheres vêem TV com muita frequência;
.50% de homens e 23% de mulheres lêem jornais, os primeiros quase
todos os dias e as segundas uma vez por semana.

1.2.2 – Caracterização do concelho de Lamego

Devido ao facto deste estudo se desenrolar nos lares de idosos do concelho de
Lamego, procederemos a uma breve descrição do mesmo, tendo em vista conhecer um
pouco da sua realidade.
O concelho de Lamego situa-se no interior do país, a sul do rio Douro (figura 7)
e apesar de pertencer ao distrito de Viseu (figura 8), encontra-se mais ligado à região de
Trás-os-Montes e Alto-Douro do ponto de vista cultural, social e económico. Para
efeitos de estudos demográficos encontra-se inserido na região Norte, pertencendo à
sub-região do Douro.
Abrange uma área total de 165,4 km2, sendo constituído por 24 freguesias
(figura 9): Almacave, Sé, Penajoia, Samodães, Cambres, Valdigem, Parada do Bispo,
Avões, Ferreiros de Avões, Sande, Figueira, Penude, Vila Nova de Souto d’ El Rei,
Várzea de Abrunhais, Melcões, Cepões, Britiande, Magueija, Meijinhos, Ferreirim,
Lalim, Pretarouca, Bigorne e Lazarim.
Os seus limites geográficos são: a norte o concelho de Vila Real; a sul Castro
Daire; a oeste Resende e a este Armamar.
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Figura 7 – Mapa de Portugal Continental

Figura 8 – Mapa dos concelhos do distrito de
Viseu

Fonte: http://www.cm-lamego.pt/index_2.htm

Fonte: http://www.genealogia.netopia.pt/images/mapas/map_14.gif

Figura 9 – Mapa das freguesias do concelho de Lamego

Fonte: http://www.genealogia.netopia.pt/images/mapas/map_-14.gif

Efectivamente, a história do concelho de Lamego é muito antiga e rica em
acontecimentos. A sua génese está ligada aos Celtas, sendo já no séc. IV a.c. uma zona
importante. Passado um período em que foi ocupado por Suevos e Visigodos e
posteriormente, palco de lutas entre Cristãos e Muçulmanos, foi finalmente
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reconquistado em 1057 por Fernão Magno. A partir desta data verificou-se um grande
desenvolvimento até ao séc. XVI, data a partir da qual se verificou um retrocesso que
durou até meados do séc. XVI, altura em que foi retomado o seu progresso.
No que diz respeito à sua economia, verifica-se que é essencialmente constituída
por actividades ligadas ao sector terciário, com os restantes sectores relativamente
próximos. Dentro da actividade agrícola destacam-se os cereais, os frutos frescos, os
olivais e as vinhas, tendo também a pecuária um papel importante. Aproximadamente
19% do seu território encontra-se preenchido com floresta.
Considerando o poder de compra médio atribuído ao País (100), o concelho de
Lamego apresenta um indicador per capita11 de 71,19, valor este que é inferior ao da
região Norte com 83,90 (INE, 2004a).
Relativamente à percentagem do poder de compra12, a região a que pertencemos
apresenta um valor de 29,76%, representando a sub-região do Douro 1,36%, valor este,
que é o mais baixo de todas as sub-regiões que integram a região Norte. De notar que o
concelho de Lamego contribui com 0,1881% para o total da sua sub-região (INE,
2004b).
Do ponto de vista demográfico, faremos um resumo dos dados atinentes a este
concelho, objectivando perceber acima de tudo o que se passa com a sua população
idosa.
A sub-região do Douro a que este concelho pertence constitui um quinto da
região Norte, tendo sofrido uma redução em termos populacionais de 7,1%, atendendo
aos dados dos censos de 1991 e 2001, valor esse que foi o maior de toda a região que
integra. Juntamente com as sub-regiões do Minho-Lima e Alto Trás-os-Montes,
apresenta um saldo natural negativo.
Alguns dados estatísticos relevantes encontram-se no quadro 4, considerando os
resultados dos dois últimos censos e estimativas entretanto efectuadas.
Em consequência, podemos constatar que a população do concelho de Lamego
tem vindo a sofrer uma redução que, entre os dois últimos censos se cifrou nos 8,3%,
passando dos 30.164 para os 27.670 habitantes. Facto que já não se verifica na

11

- Indicador per capita – “é um número índice que compara o poder de compra regularmente
manifestado nos diferentes concelhos e regiões, em termos per capita, com o poder de compra médio do
país a que foi atribuído o valor 100” (INE, 2004, p. 13).
12
- Percentagem do poder de compra – “é um indicador, inferido do indicador per capita de poder de
compra, que se propõe medir o peso do poder de compra de cada concelho (e região) no total do país que
toma o valor 100”. (INE, 2004, p. 27).
António Almeida

41

Enquadramento teórico
população idosa do concelho que, no mesmo período, passou dos 3.978 para os 4.255
habitantes, o que traduz um acréscimo de 7%, contrastando com o que se passou no
grupo etário dos jovens, que sofreu uma redução de 30,6%. Refira-se ainda que as
estimativas entretanto efectuadas para o ano de 2005 revelam uma diminuição da
população residente e dos efectivos abaixo dos 64 anos, que tem sido constante, bem
como um aumento, igualmente constante, no grupo etário dos idosos.
Quadro 4 – Dados estatísticos do concelho de Lamego
1991

2001

2005

População residente

30.164

27.670 (-8,3%)

26.774

Homens

14.557

13.309

12.830

Mulheres

15.607

14.361

13.944

0 - 14 anos

6.669

4.628 (- 30,6%)

3.994

15 – 64

19.517

18.787

18.153

65 e +

3.978

4.255 (+ 7%)

4.627

Índice de envelhecimento

59,6

91,9

115,8

Fonte: INE. (2006b). Anuário estatístico da região norte 2005; INE. (2002b). Anuário estatístico: região norte 2001.

Apesar de se enquadrar na região (Norte) com o mais baixo índice de
envelhecimento (90,9) verificado no Continente em 2005, o concelho de Lamego
apresentava na mesma data um valor de 115,8, valor este que, apesar de superior ao do
verificado em Portugal (110,1), se encontra abaixo do verificado na sub-região do
Douro a que pertence (142,8).
Resumindo, o concelho de Lamego obedece ao que já foi mencionado
anteriormente para a população portuguesa em geral, sendo de realçar a diminuição da
sua população (tendo em conta os dois últimos censos), assim como o seu duplo
envelhecimento, constituindo o grupo etário dos idosos o segundo com mais efectivos
suplantando o grupo etário dos jovens.

1.3 – Conceitos/Mitos
O conceito de velhice e de velho tem assumido diversos significados ao longo
dos séculos, desde a Grécia e Roma antigas até aos nossos dias, dependendo das
características culturais e históricas das sociedades vigentes em cada época. Como pode
ser facilmente entendível, com o passar dos séculos, a esperança de vida do ser humano
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tem vindo a aumentar o que leva a que, se há séculos atrás se considerava como velho
uma pessoa que atingisse a idade de 30-40 anos, hoje em dia isso já não se verifica. A
este propósito Ruiz Sáiz (2000, p.1) refere que “a esperança de vida à nascença tem
variado ao longo dos tempos e o limite máximo de vida pode variar entre os 120-125 anos.
Entre os Romanos era de 18 anos, no século XVII, de 25 anos, e no século XVIII, de 30”.

Alguns gerontólogos referem que, tendo em conta exclusivamente o factor
idade, os idosos podem ser subdivididos em:
¾ “Velho jovem”- 65 a 74 anos;
¾ “Velho médio”- 75 a 84 anos;
¾ “Velhos-velhos”- 85 anos e mais.
Segundo Fernandes (2000), cit. por Moniz (2003, p.49), “a idade é apenas um
marcador da passagem do tempo e, enquanto variável explicativa do processo de
envelhecimento (idade cronológica) não produz, em si mudanças….”

Birrem e Cunningham (1985), cit. pelo mesmo autor, consideram que cada
pessoa não tem só uma idade, mas três: a idade biológica, a idade social e a idade
psicológica e caracterizam-nas da seguinte forma:
¾ A idade biológica – está ligada ao envelhecimento orgânico, assistindo-se a uma
redução da capacidade de funcionamento dos órgãos e a uma menor eficácia da
sua auto-regulação. No entanto, os órgãos não envelhecem todos ao mesmo
tempo;
¾ A idade social – encontra-se relacionada com o seu papel social e com os seus
hábitos em relação às outras pessoas, sendo fortemente influenciado pela cultura
do meio onde a pessoa se encontra inserida. Um exemplo é o modo como a
reforma é encarada, se para uns é um prémio, para outros pode ser uma morte
social.
¾ A idade psicológica – tem a ver com o comportamento da pessoa em relação às
mudanças de ambiente, onde estão englobadas a memória, a inteligência e as
motivações empreendedoras.
Marchand (2001) no seguimento desta opinião acrescenta mais dois aspectos a
ter em conta, designando-os como dimensões da idade:
¾ Dimensão cronológica – que se traduz pelo tempo que decorre entre o
nascimento e a morte;
¾ Dimensão funcional – traduzida pela capacidade de adaptação às solicitações
sociais.
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Independentemente do estabelecimento de um limite temporal para designarmos
uma pessoa de velha ou idosa, interessa-nos entender todo o processo a que chamamos
de envelhecimento.
Assim, o envelhecimento é um processo natural e comum a todas as pessoas, é
um facto inerente ao ciclo de vida biológico, a pessoa nasce, cresce, envelhece e morre,
no entanto, este processo é vivido de diferente modo consoante o contexto social em
que as pessoas se inserem, além de sofrer influências internas e externas que se vão
repercutir na velhice e na forma como se vai envelhecendo. O seu carácter multifactorial
e multidimensional é referido por vários autores:
Para Berger e Mailloux-Poirier cit. por Moniz (2003, p.48) “envelhecer é um
processo multidimensional que comporta mecanismos de reparação e de destruição
desencadeados ou interrompidos em momentos e a ritmos diferentes para cada ser humano”, é

pois um fenómeno normal inerente à vida mas na qual se observa uma evolução mais
rápida e mais significativa nas últimas etapas da vida das pessoas.
Já Ermida (1999, p.13) define o envelhecimento como “um processo de
diminuição orgânica e funcional, não decorrente de acidente ou doença e que acontece
inevitavelmente com o passar do tempo”. Neste contexto, embora o envelhecimento não

seja uma doença pode ser agravado por ela.
Também Paúl (1997) define, do ponto de vista do modelo biomédico, o
envelhecimento como um processo básico, um fenómeno biológico inevitável e
relativamente imutável.
Segundo Cícero, cit. por Moniz (2003), a arte de envelhecer seria encontrar o
prazer que todas as idades proporcionam. Se por um lado, o envelhecimento provoca
alterações quer ao nível das estruturas quer ao nível das funções do organismo, por
outro essas modificações não se verificam de igual modo, podendo ocorrer que “uma
mesma função pode envelhecer a ritmos diferentes em pessoas diferentes” (ibidem, p.48).

Factores genéticos, hereditários, o meio ambiente e os estilos de vida também
influenciam o envelhecimento.
Para Roach (2003, p.20) existem quatro características básicas no processo de
envelhecimento:
- “O processo de envelhecimento é universal. Todas as pessoas envelhecem, excepto
quando a morte ocorre na idade jovem.
- O processo de envelhecimento é progressivo, mas nem todas as pessoas,
necessariamente mostram os sinais de envelhecimento compatíveis com a idade
cronológica.
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- O processo de envelhecimento é intrínseco à natureza, parece originar-se de dentro
do corpo.
- O envelhecimento é afectado por factores extrínsecos, que se originam fora do corpo
e afectam o processo de envelhecimento. Os factores extrínsecos incluem o ambiente, o
padrão de vida e os mecanismos de enfrentamento”.

O processo de envelhecimento resulta, pois, da interacção destas quatro
características básicas, e é uma expressão da totalidade do organismo, sendo diferente
de pessoa para pessoa, podendo começar em qualquer órgão e afectando a sua
totalidade, sendo regulado pelo hipotálamo que é o sistema responsável pelas emoções.
Assim o envelhecimento está intimamente relacionado com os padrões de resposta
emocional.
Consequentemente, o envelhecimento não decorre de um modo linear em todas
as pessoas, sendo um processo no qual intervêm vários factores. Aliás, para Filho, Neto
e Garcia (2006, p.3) afirma que:
“entre todas as

definições existentes

cremos que a que melhor satisfaz é aquela que

conceitua o envelhecimento como um processo dinâmico e progressivo, no qual há
modificações morfológicas, fisiológicas, bioquímicas e psicológicas, que determinam perda
progressiva da capacidade de adaptação do individuo ao meio ambiente, ocasionando maior
vulnerabilidade e maior incidência de processos patológicos, que terminam por levá-lo à
morte.

Se o envelhecimento é um processo que se vai desenvolvendo ao longo da vida,
ele implica aprendizagens, adaptações, participação e até mesmo ajudas, pelo que é
necessário as pessoas encararem a vida de um modo positivo, tentando sempre resolver
os problemas que vão surgindo, preservando a sua própria autonomia e minimizando os
aspectos menos bons e valorizando os aspectos positivos. As sociedades actuais
oferecem muito poucos incentivos às pessoas que vão envelhecendo o que por vezes
antecipa a sua morte. Moniz (2003, p.51) refere mesmo que “estamos, de facto, diante de
um sistema deveras paradoxal: a mesma sociedade que promove o prolongamento da vida,
também mata lentamente, por falta de condições”.

Embora os idosos constituam o grupo que mais cresce e se evidencia na
sociedade, eles continuam a ser vítimas de estereótipos e de erradas concepções como
refere Eliopoulos (2005, p.62):
- “os idosos são doentes e inválidos
- a maioria dos idosos está em asilos
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- a senilidade vem com o envelhecimento
- as pessoas são muito tranquilas ou muito rancorosas quando envelhecem
- os idosos têm pouca inteligência e são resistentes à mudança
- os idosos não são capazes de ter relações sexuais e não estão interessados em sexo
- há poucas satisfações na velhice”.

Uma ideia pré-formada é a de que os idosos são um grupo de pessoas
homogéneas que possuem todas as mesmas necessidades, o que não é assim, pois tal
como o resto da sociedade, eles dividem-se em grupos distintos possuindo
características próprias.
Antigamente esperava-se que o idoso ficasse recolhido no seu lar, inactivo e com
a solidão por companhia, e muitas vezes com a velhice associada à enfermidade. Esta
ideia por vezes incorporada no imaginário da pessoa idosa, faz com que esta se sinta
doente e incapaz, resignando-se a este estado não procurando formas mais saudáveis de
lidar e conviver com os seus limites naturais.
Uma outra ideia existente é a de que com o envelhecimento desaparece a
capacidade de aprender. No entanto existem idosos em salas de aula, em universidades,
o que vem fazer ver que o conceito de que os idosos não aprendem está completamente
ultrapassado. Aprendem sim, mas num outro ritmo, de uma outra forma e com outros
interesses.
Também ao nível sexual existem ideias preconcebidas que são das que mais
influenciam a pessoa que envelhece. Numa sociedade em que cada vez mais se valoriza
a estética e a imagem física, é natural que o idoso assuma uma imagem corporal
desfavorável de si próprio o que sem dúvida vai influenciar a sua actividade sexual.
Para Santos (2002, p.3) “a aceitação das mudanças e a busca de informações sobre
o envelhecimento ajudam a diminuir a influência negativa dos preconceitos sobre a sexualidade
uma vez que estes têm mais poder de interferência do que as modificações decorrentes da
idade”.

Numa sociedade em que as mudanças de valores acontecem a um ritmo
acelerado, em que a ciência e a tecnologia evolui no sentido de valorizar o novo e a
produtividade, gera-se uma crise que atinge de forma impiedosa as pessoas que
envelhecem, visto que estas se vêem colocadas à margem de todo um processo
produtivo, chegando muitas vezes a experimentar sentimentos de inferioridade.
A par de todo este tipo de atitudes negativas para com os idosos, os mitos
criados à volta da velhice geram enormes dificuldades.
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Segundo Ebersole (1985), cit. por Berger (1995a, p.67), existem sete mitos que
considera mais relevantes:
1- A maioria dos idosos é senil ou doente. No entanto o que se verifica é que a
maioria dos idosos não é mentalmente perturbado e que o envelhecimento normal não
afecta as faculdades mentais de um modo previsível.
2- A maior parte dos idosos é infeliz. O que se verifica através de estudos
realizados é que o nível de satisfação de vida dos idosos é relativamente elevado,
comparando-se ao dos adultos. Demonstrando um nível de auto estima elevado estando
satisfeitos com o seu papel familiar e social.
3- No trabalho os idosos produzem menos que os jovens, em contrapartida têm
uma taxa de absentismo menos elevada, têm menos acidentes e um rendimento mais
constante.
4- A maior parte dos idosos está doente e tem necessidade de ajuda para as suas
actividades quotidianas. Este mito sobre a dependência é um dos mais persistentes.
Estudos revelam que cerca de 80% dos idosos é suficientemente saudável e autónomo
para realizar as suas actividades do dia a dia sem qualquer ajuda. A dependência não é
de forma alguma sinónimo de terceira idade.
5- Os idosos mantêm obstinadamente os seus hábitos de vida, são conservadores
e incapazes de mudar. É natural o idoso ser mais estável, mas não recusa totalmente a
mudança, quando confrontado com situações novas é capaz de se adaptar a elas, tal
como qualquer outra pessoa.
6- Todos os idosos se assemelham. Esta afirmação não corresponde à verdade,
visto que à medida que o ser humano envelhece este diferencia-se dos outros sob
diversos aspectos, desde a personalidade ao modo de vida.
7- A maioria dos idosos está isolada e sofre de solidão. Quanto a este aspecto
existem estudos contraditórios, no entanto um grande número de idosos mantém elos de
amizade e está em contacto directo com a sua família além de participar com
regularidade em actividades sociais.
Os mitos estão geralmente relacionados com o desconhecimento do processo de
envelhecimento. Assim, à velhice associa-se a doença, o aborrecimento, o egoísmo, a
impotência sexual, a rigidez de carácter, as rugas e os cabelos brancos, mas só estes dois
últimos é que são próprios das pessoas que envelhecem, todos os outros aspectos são
comuns a todos os grupos etários.
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Todos estes conceitos e mitos gerados acerca do idoso, provocam neste uma
grande perturbação uma vez que “negam o seu processo de crescimento e os impedem de
reconhecer as suas potencialidades” (Berger, 1995a, p.68).

Como já referimos anteriormente um dos mitos mais enraizados é o que se
refere à sua sexualidade, existindo um outro também persistente que é o de fazer o idoso
um ser dependente, incapaz de autonomia. Mas como refere o autor anteriormente
citado quem será mais dependente, os adultos sujeitos a horários de trabalho, obrigados
a obedecer a múltiplas imposições ou as pessoas idosas que não têm medo do
desemprego, nem da competição, nem têm de se preocupar com horários, cujo único
problema é, em certos casos, ter uma saúde mais frágil.
Mazo, Lopes e Benedetti (2001) referem que muitos foram aqueles que ao
longo dos anos tentaram fugir à velhice desde a deusa Aurora que tentou convencer
Zeus a dar a imortalidade ao seu marido; Hera a própria esposa de Zeus banhar-se-ia
todos os anos numa nascente para renovar a sua virgindade; um rei da Etiópia acreditava
que essa fonte era uma lagoa e quem se lá banhasse teria a vida prolongada; outros
recorreram à alquimia na tentativa de descobrir o elixir da longa vida; o Papa Inocêncio
VIII terá pedido ao seu médico que lhe injectasse sangue de jovens de modo a
rejuvenescer o seu organismo, só que devido à incompatibilidade dos diferentes tipos
sanguíneos acabou por morrer; em 1889 o médico Charles Edouard Brown afirmou ter
descoberto a fórmula da juventude que segundo ele consistia em injectar testículos
triturados de cães nas veias das pessoas, só que os resultados foram bastantes negativos
devido às reacções que isso provocava, mais tarde, outro médico russo Serge Voronoff
defendeu o enxerto de testículos de macaco em homens idosos de modo a proporcionarlhes a juventude; Paul Neihaus em Genebra injectou células vivas derivadas do embrião
de ovelha nos seus pacientes, só que daí resultou uma proteína estranha ao organismo;
surge também a Gerocomia que é uma crença que acredita que se o homem idoso for
tratado por mulheres jovens ele vai absorver a sua juventude.
Todos estes mitos e ideias pré-concebidas, de uma maneira geral negativos,
contribuem para que a sociedade em termos gerais e os próprios idosos percepcionem
uma realidade que não é de todo adequada. Esta constatação deve-se na maior parte das
vezes à falta de conhecimentos acerca do que é o envelhecimento e de que forma se
processa, chegando Berger (1995a, p.63) mesmo a referir que hoje em dia proliferam
“ideias feitas e preconceitos relativamente à velhice. Os “velhos” de hoje os “gastos”
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os “enrugados” cometeram a asneira de envelhecer numa cultura que deifica a
juventude”.
Sendo assim cabe a todos nós contribuir para que os nossos idosos sejam vistos
com outros olhos, dando-lhes valor pelo que foram, pelo que são e pelo que ainda
poderão vir a ser.

1.4 – A pessoa idosa ao longo do tempo
Tomar consciência das questões relacionadas com os idosos dos nossos dias
implica conhecer um pouco da sua história, da forma como eram vistos e tratados desde
os tempos mais remotos e ao fazer isso apercebemo-nos que, o tratamento dispensado
aos idosos varia de cultura para cultura e de época para época.
Segundo Fustioni e Passanante, cit. por Mazo et al. (2001), existiram sociedades
primitivas onde se acreditava na reencarnação depois da morte, pelo que matavam os
velhos antes que eles passassem pelos sofrimentos próprios da velhice. Outras
comunidades, como as do sul do Sudão, quando os idosos se encontravam debilitados,
enterravam-nos vivos. No nordeste da Sibéria, os povos Yacutas educaram os filhos
para que não sentissem pena dos idosos orientando-os a expulsá-los de suas casas, a
deixá-los sem alimentos, a infringir-lhes castigos corporais e a trabalhos pesados até à
morte. De um modo geral as civilizações primitivas de várias regiões e culturas tinham
comportamentos que potenciavam a eliminação dos velhos.
A civilização chinesa foi pioneira quanto ao tratamento que dava às pessoas de
mais idade, uma vez que estas possuíam uma situação privilegiada. A própria
organização social desse povo a isso conduzia, até porque se baseava numa organização
familiar e patriarcal em que todos deviam obediência ao homem mais idoso considerado
como possuidor de sabedoria devido também à sua posição religiosa e filosófica.
Da civilização egípcia não existem grandes relatos sobre a velhice, no entanto
sabe-se que no antigo Egipto, as elites tinham consciência do papel que a velhice
desempenhava. Fustioni e Passanante cit. por Mazo et al. (2001, p.26) referem que “no
judaísmo a veneração às pessoas idosas, bem como a figura do patriarca e a paternidade em
idade avançada, exigiam um respeito especial”.
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Na Grécia e Roma antigas não havia qualquer privilégio para os velhos, o único
privilégio que havia era para os generais. No entanto, Cícero aos 61 anos de idade
escreveu um ensaio intitulado «De Senectude» onde expressava a sua opinião acerca da
velhice, e responde às quatro queixas mais comuns contra a velhice.
Segundo Rosa13 a primeira queixa prende-se com o facto da velhice ser
considerada má, porque afastava o homem das suas normais actividades. A segunda
encarava a velhice como algo indesejável, uma vez que diminuía o vigor físico. A
terceira, vê a velhice como ruim, na medida em que priva o homem de quase todos os
prazeres da vida. A quarta, porque a velhice significa a aproximação da morte. A todas
estas queixas Cícero, contrapõe o facto de que a velhice pode ser encarada como uma
fase em que se podem realizar planos anteriormente concebidos, sendo em muitos casos
uma fase em que surgem novos interesses capazes de manter o indivíduo em plena
actividade criadora, é como um “maravilhoso estágio de vida” (Mazo, et al., 2001, p.26).
Também em relação à morte ele refere que pode ser algo desejável se ela nos conduzir a
um lugar onde viveremos para sempre, e que não nos deve preocupar pois pode
acontecer em qualquer idade e a qualquer momento.
Nas cidades gregas pela posição forte que os artesãos e comerciantes possuíam
a par do saber dos filósofos e sofistas, o velho vê alterada a sua posição social. Este
modo de organização social tem um valor crucial na cultura europeia.
Segundo Beauvoir (1990) a igreja desempenhou um papel importante com a
criação no séc. IV de asilos e hospitais que em Roma e Alexandria sustentariam órfãos e
doentes, pois consideravam a esmola um dever e embora não existam relatos, os velhos
também devem ter usufruído dessas caridades. No séc. VI assiste-se à decadência do
Império Romano e à predominância do cristianismo, o que faz com que os idosos sejam
afastados da vida pública visto que alguns governantes e Papas dessa época eram
homens jovens.
Na Idade Média assiste-se a uma alteração na vida social e económica e o
predomínio rural dá lugar a um predomínio urbano, em que o aumento da actividade
comercial provoca o aparecimento de uma nova classe social, a burguesia, que tem um
ideal de trabalho, pelo que a situação dos idosos devido ao acumular de riqueza,
tornando-os poderosos modifica a sua situação, fazendo com que haja uma maior
preocupação com eles.

13

- Cit. por Mazo, et al. (2001).
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A Idade Média termina com o surgir do Renascimento em cuja literatura se
aclama a beleza do corpo jovem colocando-o num alto patamar, pelo que a feiura dos
velhos surge como detestável, Beauvoir (1990, p.183) afirma mesmo que “nunca a feiura
de uma mulher velha foi tão cruelmente denunciada”.

No séc. XVII em França, devido às más condições de higiene e de alimentação,
bem como ao desgaste do trabalho, a média de vida situava-se entre os 20 e os 25 anos,
metade das crianças morria antes de 1 ano e os adultos entre os 30 e os 40 anos.
Na Europa, no séc. XVIII assiste-se a um aumento da população idosa devido às
melhores condições de higiene e de recursos materiais, isto nas classes mais abastadas,
porque nos camponeses a longevidade continuava baixa, uma vez que eles eram
consumidos pelo trabalho, pela miséria e pela fadiga. Na burguesia o acumular de
riqueza ia passando de geração em geração pelo que os homens mais idosos eram os que
detinham o poder económico, logo acarinhados e protegidos pelas famílias, enquanto
muitos dos camponeses eram votados ao abandono e só podiam contar com o apoio da
igreja, o que por si só era insuficiente.
Em Inglaterra no séc. XVIII começaram a surgir as sociedades mútuas de
previdência, e em 1785 assiste-se a uma reforma na lei da assistência pública na qual
“se um homem não pudesse ganhar a vida trabalhando, a sociedade deveria assegurar-lhe a
sua subsistência” (Mazo et al., 2001, p.28). Apesar disto, eram raros os velhos, uma vez

que se continuava a morrer muito jovem, pelo que os idosos embora sendo uma minoria
eram muitas vezes segregados nas sociedades.
Se até aqui tínhamos os velhos que detinham o poder económico e social em
oposição aos velhos pobres que nasceram e viveram sempre pobres dependendo dos
filhos ou dos chamados «asilos de mendicidade», no final do séc. XVIII com a
industrialização e o aparecimento do capitalismo, o poder económico passa para as
mãos dos jovens desmoronando-se a sociedade patriarcal. No séc. XIX assiste-se a um
progresso da medicina, as pessoas passam a viver mais, o envelhecimento e a velhice
surge como uma preocupação para os médicos, cientistas e pesquisadores. A população
idosa na Europa quase que duplica, e como diz Beauvoir (1990, p.242) “o destino dos
velhos explorados, o contraste desse destino com a condição dos velhos privilegiados, são mais
flagrantes do que em qualquer outra época”.

No séc. XX a situação dos camponeses velhos é relativamente melhor do que no
século anterior, pelo que segundo Mazo et al. (2001, p.29) o abandono dos velhos
incapacitados torna-se mais raro. É também neste século que surgem os termos geriatria
e gerontologia.
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Fustione e Passanante (1980), referidos pelos autores atrás citados, opinam que
a sociedade sofre uma troca de atitude face à velhice, que se pode resumir como uma
verdadeira tomada de consciência. Nos países em desenvolvimento assiste-se a um
aumento da proporção de pessoas em idade avançada, em relação à população total, este
envelhecimento populacional trouxe consequências que levaram a denominar o séc. XX
como o século da Revolução vital.

1.5 – Teorias do envelhecimento
Todas as espécies vivas, têm uma duração máxima de vida, sendo que esse
limite é precedido de um período de envelhecimento, cuja evolução é desigual e a sua
duração difere de espécie para espécie.
O processo de envelhecimento inicia-se, pois, no momento de concepção e
evolui continuamente, com fases de duração relativamente constantes no tempo de vida
de cada indivíduo.
Na tentativa de explicar o processo de envelhecimento foram surgindo ao longo
do séc. XX várias teorias explicativas.
Em 1990 Medvedov contabilizou cerca de 300 teorias, que desde o séc. XVIII
tentaram explicar o envelhecimento e os seus mecanismos, e agrupou-os segundo as
suas afinidades teóricas:
¾ Teorias do desgaste;
¾ Teorias do dano;
¾ Teorias da programação genética;
¾ Teorias evolucionistas;
¾ Teorias das alterações específicas;
¾ Teorias físico – matemáticas;
¾ Teorias unificadas.
Ermida (1999) refere que elas tentam explicar a morte celular que é o fenómeno
central de todo o envelhecimento.
Segundo Salgado, cit. por Moreira (2005), as teorias do envelhecimento
distinguem os aspectos fisiológicos e patológicos, sendo no entanto difícil distinguir
entre o envelhecimento primário (geneticamente determinado e imutável, relacionado
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com a idade) e o envelhecimento secundário atribuído a factores pessoais que podem ser
sujeitos a mudanças.
Apesar da existência de várias teorias que tentam explicar essas alterações,
nenhuma pode ser considerada completa no sentido de abarcar a totalidade do processo
de envelhecimento. Geralmente estas são divididas em duas grandes categorias: as
biológicas e as psicossociais.
Segundo Mazo et al. (2001), entre os autores que defendem as teorias biológicas
destacam-se Hayflick (1996); Jeckel Neto (1996); Mailoux-Poirier (1995); Papaleo
Netto e Borgonovi (1996), e Salgado (1979); no entanto, toma-se por referência
Hayflick (1997) uma vez que ele abrange a quase totalidade das teorias apresentadas
pelos outros autores. Ele divide-as em eventos propositais e aleatórios. Para Mazo et al.
(2001, p.43) “os eventos propositais são os previamente programados e que presumem um
plano mestre preexistente; os eventos aleatórios são os propositalmente programados”.

Teorias Biológicas
a) Teorias do envelhecimento baseadas em Eventos Propositais:
 Teoria da Substância Vital
Segundo esta teoria os animais nascem com uma quantidade limitada de
substância vital, e à medida que esta vai sendo consumida, vão ocorrendo mudanças
associadas à idade que conduzem ao envelhecimento. Bernard Strehler refere que a
substância vital pode ser o DNA dos genes essenciais, presentes em algumas cópias da
célula que não se repartem.
 Teoria da Mutação Genética
Desde os anos 50, que a genética começou a ser encarada como a causa do
envelhecimento e decisão da longevidade. Segundo esta teoria, no ser humano o
envelhecimento pode ser considerado como a última etapa de todo um processo
genético definido e orientado. Existe um controlo genético com duração idêntico à da
vida, onde poderá residir a base da explicação das diferenças existentes entre a média de
vida nas várias espécies animais.
Shock cit. por Mailloux-Poirier (1995) considera que algumas características
familiares influenciam a longevidade dos indivíduos.
 Teoria da Exaustão Reprodutiva
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Existem adeptos que crêem que uma exaustão reprodutiva pode ser percursora
do envelhecimento. Se por um lado pode ser verdade que após um surto de actividade
produtiva, um animal ou uma planta envelhece e morre rapidamente, isso não é um dado
adquirido em relação à maioria dos animais nem em relação ao ser humano.
 Teoria Neuroendócrina
As alterações ocorridas nas glândulas endócrinas, ou secretoras de hormonas,
segundo esta teoria, causam o envelhecimento. Elas regulam vários tipos de actividades
envolvidas no metabolismo, tais como: reprodução, síntese proteica, função
imunológica, crescimento e comportamento. O sistema neuroendócrino e o sistema
imunológico interagem de forma a regular conjuntamente o seu funcionamento.
Esta teoria está a ser tomada em linha de conta no que concerne à busca do
retardamento do envelhecimento através de dietas com baixo teor calórico, que
aumentam substancialmente a longevidade em animais.

b) Teorias do envelhecimento baseadas em Eventos Aleatórios
 Teoria do Desgaste
August Weismmann em 188214, refere que ocorre a morte porque um tecido
desgastado não pode ser renovado eternamente, e defende que os animais envelhecem
porque os seus sistemas vitais vão acumulando lesões devido aos excessos de uso no dia
a dia, o que provoca o stress. Na Universidade de Alicante, em Espanha, Jaime Miguel
defendeu que o desgaste molecular pode afectar directamente as mitocôndrias,
provocando-lhe danos podendo assim constituir a causa do envelhecimento.
 Teoria do Ritmo da Vida
Segundo esta teoria os animais nascem com uma determinada quantidade de
substâncias, energia potencial ou capacidade fisiológica, que pode ser consumida em
ritmos diferentes. Raymond Pearl e Ruth Dewitt Pearl em 192815 escreveram que de
modo geral, o tempo de vida é universalmente proporcional ao ritmo gasto de energia,
acreditava-se que a quantidade de energia que cada indivíduo possui pode ser gasto de
uma forma rápida ou lenta.
 Teoria do Acumulo de Resíduos
Esta teoria defende que se as células acumularem resíduos superiores à
capacidade de os eliminar eficazmente, haverá com o passar do tempo, aquilo que Mazo

14
15

- Cit. por Mazo et al., 2001
- Ibid.
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et al. (2001, p.45) definem como constipação celular “as toxinas e os resíduos acumulados
prejudicam a função normal das células matando-as, o que provocaria o envelhecimento”.

 Teoria das Ligações Cruzadas
Esta teoria apresenta-nos o desgaste do colágeneo, através do processo de
envelhecimento. O colágeneo é uma das proteínas encontradas num terço do corpo
humano, principalmente nos tendões, ligamentos, ossos, cartilagens e pele. A proteína
do colágeneo é constituída essencialmente por moléculas paralelas, semelhantes às
pernas de uma escada que são unidas por degraus, designados também de ligações
cruzadas. Nos indivíduos jovens o colágeneo é flexível enquanto que à medida que vão
envelhecendo os tecidos tornam-se menos flexíveis e sofrem algumas retracções. “Este
numero de ligações cruzadas aumenta entre as proteínas, impedindo os processos metabólicos
através da obstrução da passagem de nutrientes e resíduos para dentro e fora das células”

(Mazo et al., 2001, p.46). Crê-se que este tipo de ligações ocorram também noutras
moléculas mais importantes que o colágeneo e que as ligações cruzadas possam ser a
primeira das várias alterações bioquímicas que se desenrolam ao longo do tempo,
influenciando em vários aspectos o envelhecimento.
 Teoria dos Radicais Livres
Esta é uma teoria que está a ser muito estudada e que se baseia em reacções
químicas nas quais determinadas moléculas existentes nas células, reagem com
moléculas de oxigénio, dando origem a espécies químicas altamente reactivas, isto é os
radicais livres. Quando um radical livre reage com uma molécula importante, podem
verificar-se danos. Os radicais livres além de formarem pigmentos próprios da idade,
produzem também ligações cruzadas na forma de moléculas que podem danificar o
DNA.


Teoria do Sistema Imunológico

O nosso organismo possui um sistema de defesa contra qualquer substância que
lá possa entrar, designado por sistema imunológico. Os leucócitos na presença de
substâncias estranhas produzem anticorpos. Esta teoria baseia-se essencialmente no
facto de que com a idade existe uma menor produção de anticorpos, para além de que
esta diminuição pode ocorrer de um modo inadequado, originando a formação de
anticorpos contra certos elementos do próprio organismo, explicando assim as doenças
auto-imunes, como, por exemplo, a artrite. De referir ainda que com um sistema
imunológico ineficaz o organismo pode contrair doenças com muita mais facilidade.
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 Teoria dos Erros e Reparos
Como refere Mazo et al. (2001) esta é uma teoria que, embora ainda não tenha
sido comprovada, tem bastante receptividade no meio científico. Segundo esta teoria,
nada funciona na perfeição para sempre, e os sistemas mais cedo ou mais tarde
apresentarão alguns erros. Esses erros vão-se acumulando nas moléculas que constituem
as nossas células ou que por elas são produzidas provocando falhas metabólicas,
revertendo em mudanças relacionadas com a idade.
 Teoria da Ordem e Desordem
A maior parte da energia e da actividade do organismo humano é orientada com
o objectivo de se alcançar na idade adulta, a maturação sexual. Finda essa fase, dá-se a
deterioração da eficiência máxima.
Segundo Morowitz16 “a ordem perfeita exige trabalho infinito”, e sabemos que
nenhum sistema consegue oferecer um trabalho perfeito indefinidamente, muito menos
um sistema biológico, para além de que a deterioração se vai acumulando, originando
uma diminuição do sistema biológico e aumentando a desordem. Os apoiantes desta
teoria, defendem que a desordem originada nas moléculas específicas produzem outras
moléculas, que em contrapartida provocam toda uma série de mudanças nas células, nos
tecidos e nos órgãos, conduzindo ao envelhecimento. Esta desordem não se dá ao
mesmo tempo nem à mesma velocidade em todas as células.
- Teorias Psicossociais
Existem autores, como Salgado (1979) e Mailoux-Poirier (1995), que referem
que dentro deste tipo de teorias podemos apontar a:
 Teoria da Separação
Esta teoria defende que a par do envelhecimento vem a separação física,
psicológica e social, em que o idoso se desliga do seu meio, enveredando por um
isolamento social, isto é, deixa de viver em sociedade.
 Teoria da Actividade
Para esta teoria é necessário que os idosos se mantenham activos, pois isso
afastá-los-á do isolamento, a actividade fá-los-á sentirem maior satisfação bem como os
ajuda a manter a sua auto-estima e saúde. Uma velhice bem sucedida implica que o
idoso descubra novos papéis, que pode desempenhar nesta etapa da vida. Segundo

16

- Ibid., p. 47.
António Almeida

56

Enquadramento teórico
Debert17 no final da década de 60 existiam no campo da Gerontologia Social, duas
grandes teorias; as Teoria da Actividade, que considera que os idosos estão felizes se
encontram tarefas que lhes permitem sentir activos; a Teoria do Desengajamento em
que se dá conta de um afastamento voluntário das actividades. Tanto numa como
noutra, a velhice é entendida como um momento de perda de papéis sociais, e tentam
entender como se dá esse ajustamento pessoal a esta situação e qualificar o grau de
conformidade e o nível de actividade dos idosos.
A este respeito Siqueira (2002, p.56) refere que “… nas proposições da teoria do
desengajamento encontram-se as premissas que orientam os programas de institucionalização
do idoso, e nas da teoria da actividade, baseia-se a maioria das propostas de acção dos
programas voltados ao público denominado como terceira idade”.

Monk18 refere que estas teorias dominantes na década de 60 apenas se
focalizaram numa visão microssocial, tanto inter como intrapessoal, e desvalorizaram as
relações humanas dos idosos dentro da sua comunidade, não tendo em conta os efeitos
das diferentes idades sobre as estruturas sociais e económicas.
 Teoria da Estratificação Etária
Para esta teoria a sociedade é constituída por diversos grupos etários, com
diferentes papéis e objectivos. Cada um destes grupos deve movimentar-se enquanto
responde a mudanças de ambiente.
 Teoria do Grupo Minoritário
Esta teoria, afirma que os idosos constituem um grupo etário minoritário pelo
que são discriminados socialmente.
 Teoria da Diferença Sociocultural
A diferença sociocultural permite saltar um “status”, ou a valorização da pessoa
dentro de um mesmo grupo e/ou em grupos diferentes.
 Teoria do Conflito de Gerações
Esta teoria existe devido a alguns conflitos existentes entre os idosos e as
gerações mais novas, principalmente no que se refere à participação política, à produção
social de marginalidade e dependência.
 Teoria da Continuidade
Para Mazo et al. (2001, p.49) “o desenvolvimento é um processo multidireccional,
determinado por vários aspectos interligados, que ocorre durante todo o curso de vida […]. O
desenvolvimento envolve um equilíbrio entre os ganhos e as perdas”.
17
18

- Ibid.
- Ibid.
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Monk19 defende que o curso de vida de cada indivíduo se caracteriza pelas
experiências de vida de cada um, ou seja pela sua história de vida.
Baltes20 baseou-se nesta teoria para desenvolver o modelo de envelhecimento
bem sucedido, no qual o envelhecimento é analisado mostrando os aspectos positivos e
negativos pelos quais a velhice deve ser valorizada. A velhice bem sucedida depende da
convergência de inúmeros factores, tais como: económicos, sociais, culturais,
psicológicos e biológicos.
Hayflick21 defende que, pelo facto de existirem inúmeras teorias com diferentes
terminologias mas com bases teóricas semelhantes, a gerontologia está numa fase em
que em várias teorias estão a ser combinadas umas com as outras e embora ainda não
tenham sido incluídas todas as informações, está-se a caminhar no sentido da grande
Teoria Unificada da Física. Esta teoria unificadora em torno do conceito de velhice
levanta, contudo, muitas dúvidas para alguns autores como Neri e Debert22.
Com os avanços científicos e tecnológicos, nomeadamente no campo da
genética, muitas teorias poderão ser questionadas e até desprezadas, essencialmente no
campo biológico. Como referem Filho et al. (2006) muitas das teorias de
envelhecimento poderiam ser apenas consideradas como factores que o podem
influenciar, no entanto, é um facto que nenhuma por si só consegue explicar em que
consiste este fenómeno, não podendo por isso ser descartadas.
Uma outra questão que pode vir a ter influência social e económica sobre o
problema do envelhecimento, é a descoberta de genes responsáveis pelas doenças, que
podem vir a ser identificados de modo a prevenir e/ou tratar as doenças, essencialmente,
através da terapia genética, o que pode influenciar grandemente a morbilidade e
mortalidade das pessoas, melhorando assim a sua qualidade de vida.

1.6 – Consequências do envelhecimento
Não se pretende com este sub-capítulo desenvolver de uma forma exaustiva
todas as alterações que podem ocorrer com o envelhecimento, sejam elas do foro físico,
psicológico ou social, mas sim, sobretudo, perceber algumas das possíveis

19

- Ibid.
- Ibid.
21
- Ibid.
22
- Ibid.
20
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consequências que esse mesmo processo pode acarretar no desenrolar da vida da pessoa
idosa.
a) Biofisiológicas
O ser humano não envelhece de uma só vez. O envelhecimento é um processo
gradual; a velhice vai-se instalando lentamente sem que a pessoa se aperceba do que
está a acontecer. De facto, velhice não é sinónimo de doença: a saúde não desaparece de
repente, até porque um grande número de idosos considera-se saudável. Embora
existam elementos comuns ao envelhecimento do ser humano, não podemos esquecer
que este processo é exclusivo de cada pessoa. Não é consensual o momento a partir do
qual começam a aparecer sinais de envelhecimento, no entanto, Spidurso (2005, p.26)
refere que “mesmo durante a juventude, algumas mudanças degenerativas começam a
acontecer …”. Com o passar dos anos, é inevitável o “desgaste”, ficando as pessoas mais

susceptíveis a doenças, e quando isso acontece, demoram muito mais a recuperar. O
envelhecimento produz alterações em todo o organismo, sendo que o seu processo
biológico se traduz “por um declínio harmónico de todo o organismo orgânico, tornando-se
mais acelerado a partir dos 70 anos de idade” (Mazo et al., 2001, p.58).

As modificações nos órgãos e nos sistemas dão-se essencialmente ao nível
celular básico. O número de células vai diminuindo, pelo que existem menos células
funcionais no organismo, havendo, no entanto, um conjunto de factores (figura 10) que
intervêm em todo este processo.
Figura 10 – Factores determinantes do processo de envelhecimento
Factores Psico-Sociais
Factores Extrínsecos
(Estilo de Vida)

Base Genética

Factores
Ambientais

Envelhecimento do Organismo

Alterações Funcionais

Alterações Celulares

Alterações Moleculares

Diminuição da Capacidade de Manutenção
do Equilíbrio Homeostático

Maior Disposição a Doenças

Fonte: Netto, M. P., Kein, E. L., & Brito,F. C. (2006). Avaliação geriátrica multidimensional., p. 74.
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Não nos podemos esquecer que os problemas funcionais que ocorrem com o
envelhecimento são comuns a todas as pessoas e, não sendo resultantes de processos
patológicos, revelam simplesmente o passar dos anos. A este conjunto de manifestações
dá-se o nome de senescência, em contraponto com a designação de senilidade, que
reflecte as alterações funcionais resultantes dos processos patológicos mais comuns
nesta faixa etária. O quadro 5 expressa de uma forma resumida as alterações fisiológicas
do envelhecimento, quer a nível estrutural, quer a nível funcional afectando todos os
nossos sistemas.
Quadro 5 – Modificações fisiológicas do envelhecimento
a)Células e tecidos;
b)Composição global do corpo e peso corporal,
1. Alterações estruturais

c)Músculos, ossos e articulações;
d)Pele e tecido subcutâneo,
e)Tegumento.
a) Sistema cardiovascular;
b) Sistema respiratório;
c) Sistema renal e urinário;
d) Sistema gastrointestinal;

2. Alterações funcionais

e) Sistema nervoso e sensorial;
f) Sistema endócrino e metabólico;
g) Sistema reprodutor;
h) Sistema imunitário;
i) Ritmos biológicos e sono.

Fonte: Berger, L. (1995b). Aspectos biológicos do envelhecimento. 1995, p.127.

Segundo Curb et al (1990), cit. por Rendas (2001), estas alterações que se
verificam a nível dos vários sistemas podem ser divididas em quatro grupos:
¾ Perda total da função;
¾ Diminuição da função, por perda de unidades anatómicas, sendo as unidades
restantes capazes de desempenhar esta mesma função de forma satisfatória;
¾ Incapacidade de manter a função, mesmo que as unidades anatómicas perdidas
sejam em pequeno número;
¾ Utilização de mecanismos de adaptação diferentes dos habituais.
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Assim, não é de estranhar que a partir de certa altura, todas estas alterações
decorrentes do envelhecimento possam vir a causar efeitos adversos, quer a nível da sua
imagem corporal, quer no que diz respeito ao aparecimento de entidades patológicas.

b) Psicológicas
Durante a velhice assistimos a algumas alterações psicológicas devido às
mudanças que os idosos sofrem no seu dia-a-dia e que os obriga a desempenhar novos
papéis, bem como a enfrentar novos problemas.
Devido à falta de vitalidade do organismo, os idosos preferem actividades
menos exigentes e que impliquem um menor esforço, dando prioridade às actividades
que se desenvolvam em grupo e em contacto com outras pessoas.
Com o passar dos anos os idosos tendem a criar uma imagem de si que tem a ver
com a estrutura social em que se encontram inseridos: criam limites para si próprios,
que podem ficar muito aquém ou além das suas reais capacidades, podendo desencadear
ou originar ilusões ou frustrações.
Na opinião de Bromley, cit. por Costa (2003, p. 12), as alterações psicológicas
que podem acompanhar o envelhecimento são as seguintes:
“Lentidão de pensamento;
Enfraquecimento moderado e não progressivo da memória;
Diminuição do ritmo das capacidades vitais e de empreendimento;
Acentuação da prudência;
Alteração do ritmo do sono;
Relativa troca libidinal da genitalidade para o plano alimentar e para o interior do
corpo”.

Efectivamente, o bem-estar psicológico do idoso está directamente relacionado
com a possibilidade que lhe é dada de manter a sua autonomia e independência.
Segundo Baltes e Silverberg (1995), cit. por Mazo et al. (2001), é comum confundir a
dependência física do idoso com uma dependência para tomar decisões, havendo a
tendência para fazer tudo no lugar do idoso, retirando-lhe assim, a sua liberdade e
capacidade de escolha.
Zimerman (2000) refere que as alterações psicológicas podem trazer ao idoso as
seguintes consequências:
¾ Dificuldade em adaptar-se a novos papéis;
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¾ Falta de motivação e dificuldade em planear o futuro;
¾ Necessidade de trabalhar as perdas orgânicas, afectivas e sociais;
¾ Dificuldade em se adaptar às mudanças rápidas, que têm reflexos dramáticos nos
idosos;
¾ Alterações psíquicas que exigem tratamento;
¾ Depressão, hipocondria, paranóia, suicídios;
¾ Baixa da auto-imagem e da auto-estima.
Mazo et al. (2001) referem ainda outros autores, como Rauchbach (1990),
Vaisemberg e Pons (1984) e Lapenta (1996), que apontam outras consequências
psicológicas do envelhecimento, tais como:
¾ O entusiasmo tende a diminuir, sendo necessário uma maior estimulação para o
desenvolvimento de novas actividades;
¾ Nota-se um apego cada vez maior aos seus pertences, bem como a conservação
daquilo que possuía, o que faz com que o idoso tenha necessidade de residir num
ambiente com maior estabilidade, onde não se verifiquem mudanças súbitas,
enfim, num local sem grandes complexidades;
¾ Preocupação com a diminuição da sua capacidade mental e física;
¾ Perda de contactos sociais;
¾ A noção da sua incapacidade para realizar novos relacionamentos e novas
actividades;
¾ Sentimentos de isolamento e solidão.
Também estas alterações são dependentes de vários factores, e a este
propósito Zimerman (2000, p.25), refere que:
… assim como as características físicas do envelhecimento, as de carácter psicológico
também estão relacionadas com a hereditariedade, com a história e com a atitude de cada
individuo. As pessoas mais saudáveis e optimistas têm condições de se adaptarem às
transformações trazidas pelo envelhecimento. Elas são mais propensas a verem a velhice como
um tempo de experiência acumulada, de maturidade, de liberdade para assumir novas
concepções e até mesmo de libertação de certas responsabilidades.
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Assim, as alterações psicológicas ligadas à velhice devem ser combatidas com
uma vida mais saudável, que englobe uma preparação prévia e atempada, assim como,
se necessário, através da orientação sobre as consequências que daí podem advir, de
modo a que o envelhecimento seja o mais natural possível apesar dos limites inerentes.

c) Sociais
Na verdade, as mudanças sofridas ao longo do processo de envelhecimento
exigem variadas adaptações que implicam força de vontade, habilidade e flexibilidade.
“Num estádio de decadência, os idosos enfrentam numa sociedade diferente, famílias
diferentes, perdas significativas no seu prestigio sócio/profissional e cultural e, quantas vezes
desenraizamento de sua casa e do seu lar. (…). Tudo isto conduz a um estado de solidão
associado à vulnerabilidade de morte próxima…potenciando isolamento e depressão" (Jaques,

2004, p.35).
Segundo Kane (1987), cit. por Mazo et al. (2001), o aspecto social do
envelhecimento deverá ter em conta diversos aspectos tais como:
¾ As relações sociais – a sua frequência, o seu contexto e a sua qualidade;
¾ As actividades sociais – a sua frequência, a sua natureza e a sua qualidade;
¾ Os recursos sociais – rendimentos, habitação e condições ambientais;
¾ O suporte social – que tipo de ajuda se pode esperar em caso de necessidade;
¾ A sobrecarga que recai sobre a família, principalmente quando se tem a cargo
idosos fragilizados e dependentes.
No entanto, ter estes aspectos em consideração não é fácil, visto tratar-se de um
amplo conceito, envolvendo todas as actividades das relações humanas, que são
influenciáveis por diferentes formas de ver e de encarar o mundo. A sociedade ao invés
de mostrar algum reconhecimento pelo contributo que o idoso deu à sociedade, limitase, frequentemente, a conotá-lo com preconceitos, não tomando as medidas necessárias
para que a velhice decorra de uma forma digna e estável.
No que respeita às relações sociais, o aspecto mais importante tem a ver com a
questão da reforma, que na maior parte dos casos faz com que a pessoa se afaste de uma
actividade profissional, o que pode conduzir a um processo de perda de personalidade,
bem como a uma marginalização social.
No dizer de Vieira (1996), a reforma pode ser um marco no processo de
envelhecimento, dependendo da forma como é encarada por cada indivíduo. Ela não
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deverá ser entendida como benefício, mas sim como um direito que visa garantir a
conservação do nível de vida da pessoa, satisfazendo as suas necessidades. Quando tal
não se verifica, a reforma passa a ser entendida como um «castigo».
Um dos aspectos mais contraproducentes da reforma tem a ver com o afastamento
da profissão poder tornar-se tormentoso, uma vez que a falta de trabalho pode fazer com
que o idoso se sinta inútil. Esta falta de «ter que fazer» pode aumentar o sentimento de
marginalização para consigo próprio, para com a família e para com a sociedade.
Para evitar essa ocorrência, será necessário proporcionar ao idoso uma preparação
antes da reforma, de modo a que, quando tal venha a acontecer, já se encontre preparado
psicologicamente para encarar essas mudanças e tenha planeado devidamente a sua
nova vida, de modo a encontrar prazer no seu dia-a-dia.
Rodrigues (2000), cit. por Mazo et al. (2001, p.67), refere que “uma aposentadoria
activa pode evitar que os aposentados se marginalizem, e continuem a participar do universo
social. Nesta situação, ocorre o engajamento em actividades de interesse do aposentado, como
a participação em grupos de convivência, estudos, auto-ajuda e actividades físicas, actividades
filantrópicas, realização de cursos, entre outras”.

Em relação à actividade social, um envelhecimento poderá ser encarado de uma
forma mais ou menos positiva, consoante o sucesso que essa pessoa teve no passado e
na forma como ela viveu todas as outras fases da sua vida, assim como no modo com
que encara a alteração da sua função na sociedade, evitando o corte para com esta e para
com a sua própria existência. Consequentemente, se a pessoa viveu sempre dedicada ao
trabalho alheando-se da sua vida familiar, é natural que nesta fase da sua vida surjam
problemas, até pelo facto da família não está habituada a ter a pessoa presente no
quotidiano familiar. Podem, assim, surgir conflitos de gerações, a não aprovação do
comportamento do idoso, a falta de amizade, entre outros.
De referir ainda que a morte do cônjuge é um acontecimento que modifica
profundamente a vida familiar dos idosos. À adaptação a esta perda, tão significativa
para o idoso, junta-se a necessidade de aprender a viver sozinho. A morte do cônjuge
afecta muito mais as mulheres do que os homens. Na verdade, existem mais viúvas do
que viúvos e como a maioria das mulheres depende economicamente dos maridos
deparam-se com a contingência de ver reduzido o orçamento do seu lar. Apesar de todas
as circunstâncias, e ultrapassado o sofrimento inicial provocado pela morte do marido, a
mulher consegue adaptar-se à sua nova condição, principalmente nas áreas urbanas,
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investindo em novas amizades e partilhando os seus problemas com outras com um
estilo de vida semelhante (Mazo et al., 2001).
Ao contrário do que acontece actualmente, com as mulheres a conciliarem
emprego e maternidade, as mulheres mais idosas centraram toda a sua vida nas suas
famílias, pelo que, quando chegam à velhice sentem-se completamente anuladas, visto
que já ninguém precisa delas. Explicita-se igualmente que o homem idoso compartilha
muitos dos sentimentos da esposa. Em muitos casos são os netos que trazem uma
grande alegria e significado às vidas dos idosos.
Apesar de, ao longo dos anos, se ter passado de uma família extensa para uma
família nuclear, a sua função protectora continua a ser uma das mais importantes, sendo
que a família deveria ser entendida como o maior suporte para o idoso. Eliopoulos
(2005, p.61) refere que “não é exigido aos filhos que satisfaçam as necessidade de seus pais
envelhecidos com apoio financeiro, serviços de saúde ou moradia”, até porque cada vez mais

os pais não dependem dos filhos, para satisfazer as suas necessidades. Além do mais, a
ideia de que os filhos são o melhor apoio para a velhice está a ser completamente posta
de lado. Nas actuais famílias nucleares, o idoso torna-se um «problema», atendendo a
que não existe no seio familiar ninguém com disponibilidade para o atender, para lhe
prestar a protecção e a assistência necessárias. Nalguns casos, recorre-se mesmo ao uso
da violência contra o idoso por parte de quem toma conta dele, desde os cônjuges, netos
ou filhos. As filhas recorrem mais à violência psicológica e os filhos à violência física
(Mazo et al., 2001).
Outro aspecto a ter em conta é o tipo de comportamento que a sociedade e a
família esperam que o idoso tenha, ou seja, que se enquadre dentro dos padrões
considerados ajustados à sua idade, definindo o lugar e o papel que deve assumir.
A religiosidade e espiritualidade desempenham também um papel extremamente
importante na vida das pessoas idosas. Tal como refere Mazo (1998), o facto da vida da
maioria dos idosos ter sido regida por princípios e valores cristãos, com o avanço da
idade a espiritualidade propicia-lhe um ponto de apoio para o encontro espiritual e
existencial que lhe dão sentido à vida. A viuvez, a morte dos amigos e a
consciencialização da decadência das suas funções despertam os idosos para a realidade
da sua própria morte. Desde cedo reconhecem que não viverão para sempre, mas os seus
comportamentos tentam negar essa realidade. A insegurança resultante destas múltiplas
perdas podem levar a um isolamento que o idoso se impõe a si próprio.
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Segundo Berger (1995c), a espiritualidade e a religiosidade são muito importantes
para os idosos estando, na maior parte dos casos, interligadas com o bem-estar
psicológico e com a necessidade de se manter um certo controlo sobre a morte.
Efectivamente, constata-se que para muitos dos idosos, a religião é um manancial de
alento, permitindo-lhes encontrar respostas para certas questões sobre o significado da
vida e do destino.
Como todos nós sabemos, viver nesta nossa sociedade, e viver com qualidade não
é fácil, sobretudo para as pessoas idosas, o que implica que, do ponto de vista social,
novas formas de actuação tenham que ser consideradas para prevenir o seu isolamento e
promover a sua completa integração.

1.6.1 – Envelhecimento e saúde

Com o aumento da esperança de vida há, digamos assim, um acumular dos
efeitos indesejáveis do envelhecimento, traduzindo-se num aumento das doenças
crónicas, com os consequentes efeitos a nível da incapacidade e dependência, o que vai
provocar um maior impacto designadamente na qualidade de vida dos idosos, sobretudo
naqueles que poderemos considerar como fazendo parte da quarta idade. Isso mesmo
refere Freitas e Miranda (2006, p.904), dizendo que “a Organização Mundial de Saúde
manifesta, reiteradamente, a sua preocupação com o aumento da expectativa de vida,
principalmente considerando o espectro assustador da incapacidade e da dependência, as
maiores adversidades da saúde associadas ao envelhecimento”.

Sendo o aumento da esperança de vida um facto extremamente positivo nas
sociedades desenvolvidas, temos, contudo, de estar preparados para as implicações que
isso acarreta, nomeadamente uma maior fragilidade23 por parte das pessoas idosas.
Os principais problemas de saúde estão, de alguma forma, transcritos no quadro
6, embora Jacques (2004) refira que as patologias mais frequentes são: os reumatismos,
as doenças cardiovasculares, as doenças pulmonares crónicas, a diabetes e doenças
mentais.
23

- Hekman (2006, p. 905) define fragilidade como “uma síndrome biológica de diminuição da
capacidade de reserva homeostática do organismo e da resistência de stressores, que resultam em
declínios cumulativos em múltiplos sistemas fisiológicos, causando vulnerabilidade e desfechos clínicos
adversos.”
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Quadro 6 – Principais problemas de saúde
•

Problemas cardíacos e cérebro-vasculares

•

Hipertensão

•

Artrite e reumatismo

•

Diabetes

•

Perturbações visuais, auditivas e dentárias

•

Afecções do sistema respiratório: bronquite, enfisema, asma

•

Problemas mentais: depressão, hipocondria, confusão

•

Tumores do estômago, intestino, rins e úlceras gástricas e duodenais

•

Tumores da próstata

•

Tumores da pele

•

Afecções da tiróide

•

Perturbações articulares e dorsais

•

Sinusite crónica

•

Incontinência

•

Insónia

•

Anemia
Fonte: Berger, Louise (1995 b) – Aspectos biológicos do envelhecimento, p.145.

Outros autores, como Isaacs (1996) e Born e Boechat (2006), consideram que,
dentro do grupo etário das pessoas idosas, há uma maior prevalência de determinadas
patologias, que eles designam por “gigantes da geriatria”, e que são: a incontinência
urinária; a instabilidade postural e quedas; a imobilidade; a demência; o delirium e a
depressão.
Por outro lado Hekman (2006, p.926) refere que “a presença de múltiplas doenças
crónicas (comorbidades) é frequentemente utilizada como um outro marcador de fragilidade,
sendo associada com risco aumentado de desfechos clínicos adversos, evidenciados por taxas
mais altas de mortalidade e significativo aumento da incapacidade física comparados com
aqueles sem doenças”.

Convém não esquecer que, tal como refere o auto supracitado, frequentemente a
pessoa idosa é portadora não de uma doença crónica, mas sim de várias (figura 11).
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Figura 11 – Percentagem da distribuição da população com 60 anos ou mais pelo
número de condições crónicas, por faixa etária e sexo, nos EUA

Fonte: Spidurso, W. W. (2005). Dimensões físicas do envelhecimento, p.17.

Assim, para além da incapacidade que este conjunto de alterações provoca,
torna-se pertinente considerar as principais causas de morte neste grupo etário.
Relativamente a este aspecto, dados estatístico do INE (1999, 2003b), revelam-nos que
as três principais causas de morte são: as doenças cérebro-vasculares; os sintomas, os
sinais e as afecções mal definidas e outras doenças do aparelho respiratório (quadro 7).
Quadro 7 – Principais causas de morte em idosos
CID-9 Lista básica

1981

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

2001

Doenças cérebro-vasculares

31,5%

28,9%

29,1%

28,6%

28,0%

27,6%

27,1%

26,3%

24,8%

23,5%

17,8%

Sintomas, sinais e afecções mal

16,6%

12,5%

11,4%

11,4%

11,9%

11,8%

11,6%

12,0%

12,2%

11,4%

9,0%

7,5%

8,1%

7,7%

7,5%

8,2%

8,1%

8,7%

9,1%

9,9%

9,8%

7,6%

definidas
Outras doenças do aparelho
respiratório
Doenças isquémicas do coração

9,2%

9,7%

9,5%

9,8%

9,8%

9,5%

9,1%

9,2%

9,3%

9,1%

7,2%

Doenças da circulação

6,6%

8,2%

8,2%

8,2%

8,6%

8,5%

8,2%

8,8%

8,4%

8,2%

6,8%

6,4%

7,0%

6,7%

7,2%

6,8%

7,2%

7,3%

-

7,2%

7,1%

6,1%

1,7%

3,2%

3,7%

3,7%

3,8%

3,8%

3,6%

3,4%

3,7%

3,8%

3,6%

2,4%

2,8%

3,0%

3,2%

3,1%

3,3%

3,4%

3,5%

3,6%

3,6%

2,8%

Doenças do aparelho digestivo

3,4%

3,4%

3,6%

3,5%

3,5%

3,55

3,5%

3,6%

3,5%

3,4%

2,8%

Outras doenças do aparelho

3,2%

3,8%

4,0%

3,5%

3,3%

3,1%

3,1%

2,8%

2,8%

2,5%

1,9%

pulmonar e outras formas de
doenças do coração
Tumores malignos dos órgãos
do aparelho digestivo e do
peritoneu
Doenças endócrinas e
metabólicas e transtornos
imunitários
Tumores malignos dos órgãos
genitourinários

circulatório
Fonte: INE (1999). As gerações mais idosas. 1999, p.12; INE (2003b). Estatística da saúde 2001.
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Após todas estas considerações sobre o processo de envelhecimento e os seus
efeitos a nível dos aspectos aqui considerados, convém referir que é facilmente
entendível que os idosos, sobretudo naqueles onde este processo foi mais marcado,
poderão experiênciar maiores dificuldades para viver o seu dia-a-dia, podendo, por isso,
necessitar de maior preocupação e ajuda.
De acordo com a OMS, cit. por Netto, Kein e Brito (2006), os idosos com maior
propensão para se tornarem dependentes possuem as seguintes características:
¾ Idade igual ou superior a 80 anos;
¾ Vivem sozinhos;
¾ Mulheres, especialmente as solteiras e viúvas;
¾ Viver isolados do ponto de vista social;
¾ Possuírem incapacidade moderada ou grave com influência nas actividades
básicas de vida diária;
¾ Casal de idosos, no qual um deles é portador de uma incapacidade, moderada a
grave, com influência nas actividades básicas da vida diária;
¾ Recursos económicos insuficientes para satisfazer as suas necessidades;
¾ Ausência de filhos;
¾ Viver em asilos ou casa de repouso.
É, por isso, importante, quando reflectimos sobre o envelhecimento e
respectivos efeitos, ter em consideração que este processo resulta de uma série de
factores, repercutindo-se a sua influência em todos os aspectos da vida humana,
tornando-se absolutamente necessário delinear estratégias que permitam salvaguardar as
suas consequências aos vários níveis, sem privilegiar/descurar um em relação aos
outros.
Revela-se essencial não esquecer que, quando nos referimos à morte, entendida num
sentido mais lato, não nos podemos circunscrever apenas ao aspecto físico. Tal como
refere Both, Portella e Both (1994, p.32), “o ritual da morte começa muito cedo, começando
pela morte social e psicológica, completado com a morte biológica”.
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2 – A pessoa idosa institucionalizada

“ …não devemos esquecer que, muitas vezes, o lar cumpre papel de abrigo
para o idoso excluído da sociedade e da família, abandonado e sem um lar
fixo, podendo se tornar o único ponto de referência para uma vida e um
envelhecimento dignos”.

Júnior e Tavares (2005, p. 152)
Não constitui um objectivo deste trabalho desenvolver uma discussão
aprofundada sobre qual a melhor alternativa para os idosos, mas apenas realçar a
importância que a institucionalização pode, ou não, trazer no desenrolar do que se
pretende que seja uma vida o mais possível «bem vivida».
Todos nós sabemos que a maior parte dos investigadores que se dedicam às
questões que têm a ver com o envelhecimento, e acima de tudo com um envelhecimento
de qualidade, referem que, sempre que seja possível, as pessoas idosas devem
permanecer no seu próprio ambiente, devendo existir, por parte da sociedade, políticas
que proporcionem apoio em todas as actividades, que elas não possam, por qualquer
motivo, desenvolver.
Assim, este capítulo irá ser sobretudo preenchido por aspectos ligados às
pessoas idosas que se encontram institucionalizadas em lares de terceira idade.

.

2.1 – Aspectos históricos dos lares
É um facto que, desde o nascimento da nossa nacionalidade, a preocupação com
as necessidades sociais da população esteve presentes, dando origem a algumas
instituições voltadas para determinados sectores da população. Estas instituições
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estavam, de alguma forma, ligadas a ordens militares e religiosas e outras eram criadas
pela iniciativa de reis, rainhas e outros nobres ou mercadores ricos.
Segundo Jacob (2002a) no final do séc. XV estas instituições dividiam-se em
quatro tipos:
¾ Albergarias;
¾ Mercearias (instituições que praticavam o bem pela alma ou saúde de alguém);
¾ Hospitais;
¾ Gafarias ou Leprosarias.
Destas quatro instituições apenas uma, os hospitais, permanece nos dias de hoje,
dedicando-se especificamente aos cuidados de saúde da população.
A partir do séc. XVII, começa a surgir o entendimento de que estas questões,
que têm a ver com aspectos ligados à solidariedade, não podem estar apenas
dependentes de sentimentos religiosos, mas antes de uma consciência social do próprio
estado e da sociedade civil. A este respeito, Araújo (1997, p.449), refere que “…no
transcurso da evolução observada [1700-1830] o que ressalta é o triunfo gradual do modelo
filantrópico sobre o velho paradigma da caridade piedosa entendida, desde a longínqua Idade
Média, como tesouro de salvação pessoal”.

Em consequência do referido, em Portugal, a criação da Casa Pia, nos finais do
séc. XVIII, constitui um marco extremamente importante, traduzindo uma nova forma
de encarar o apoio social por parte das entidades públicas e sociedade civil.
Com o decorrer dos anos, este sentimento de que as respostas sociais de apoio
eram também da responsabilidade do estado e da própria sociedade civil, foi-se
sedimentando e amadurecendo, dando origem, em termos legislativos à criação das
Instituições Particulares de Solidariedade Social, conhecidas habitualmente pela sigla
IPSS. Este termo surgiu pela primeira vez na Constituição de 1976 (art.º nº 63), sendo
posteriormente, no art.º 1 do Decreto-Lei nº 119/83 de 25 de Fevereiro, definidas como
“Entidades jurídicas constituídas sem finalidade lucrativa, por iniciativa privada, com o
propósito de expressão organizada ao dever moral de solidariedade e de justiça entre
indivíduos e desde que não sejam administradas pelo Estado ou por um corpo autárquico…”.

De acordo com o mesmo Decreto-Lei, as IPSS, do ponto de vista jurídico,
podem assumir várias formas, entre as quais podemos destacar as Santas Casas da
Misericórdia e os Centros Sociais. Segundo Jacob (2002a), as primeiras foram criadas
em 15 de Agosto de 1498. O seu número aumentou ao longo dos séculos, verificando-se
que, em 2002, o seu número era de 332. No que diz respeito aos Centros Sociais,
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constituem as segundas IPSS mais antigas e eram denominadas, antes de 1983, por
Institutos de Assistência.
Para Fernandes (1997), apenas a partir do início da década de setenta, de acordo
com as novas politicas sociais da velhice, as instituições são criadas tendo em vista a
prevenção da dependência e a integração das pessoas idosas na comunidade.
No que diz respeito ao encargo social, a partir desta data, distinguiram-se dois
tipos de instituições: as que tinham como objectivo a institucionalização das pessoas
idosas (lares ou residências) e as que procuravam criar condições para manter a pessoa
idosa no seu próprio domicílio.
Debruçar-nos-emos, essencialmente, sobre os lares de idosos uma vez que é
nossa preocupação estudar a qualidade de vida do idoso institucionalizado.
É de explicitar que os lares de idosos derivam das antigas instituições asilares e
constituem a primeira resposta social de apoio aos mais idosos. Esta designação surgiu a
partir da década de 50 do séc. XX
Como refere Fernandes (1997), as instituições de apoio que recebemos do
passado foram os asilos e os hospícios destinadas aos indigentes, mendigos e aos
velhos.
Para Bartholo (2003), o termo asilo empregava-se com o sentido de abrigo e
recolhimento, habitualmente mantidos pelo poder público ou por grupos religiosos.
Segundo Goffman (1996, p. 11), estas faziam parte das, também designadas,
instituições totais, definindo-as como “um local de residência e trabalho onde um grande
número de indivíduos com situação semelhante, separados da sociedade mais ampla por
considerável período de tempo, levam uma vida fechada e formalmente administrada”.

Digamos que a regra nestas instituições era obedecer às normas instituídas,
dando cumprimento aos seus objectivos e não tendo em conta as pessoas que lá
permaneciam.
Apesar de todos os progressos que se têm verificado nestas instituições e nas
políticas sociais, esta marca histórica ainda hoje permanece nas mentes de muitas
pessoas.
Desde há alguns anos a esta parte, nota-se a preocupação quer da parte das
entidades governamentais, quer da parte das IPSS e mesmo de entidades privadas, de
reunir as melhores condições possíveis, a fim de que as pessoas idosas usufruam da sua
velhice, pese embora sejamos confrontados, mais vezes do que gostaríamos, pela
comunicação social, com atropelos à sua dignidade.
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Efectivamente, a definição de lares de idosos está consignada no Decreto-lei nº
30/89 de 24 de Janeiro. O nº 1 do art.º 6, refere que “os lares para idosos, são
estabelecimentos de alojamento e prestação de serviços destinados a pessoas idosas”. Hoje

em dia espera-se muito mais de um lar para os idosos. O Despacho Normativo nº 12/98
de 25 de Fevereiro adopta uma definição muito mais ampla, referindo que lar de idosos
“é o estabelecimento em que sejam desenvolvidas actividades de apoio social a pessoas idosas
através do alojamento colectivo, de utilização temporária ou permanente, fornecimento de
alimentação, cuidados de saúde, higiene e conforto, fomentando o convívio e propiciando a
animação social e a ocupação dos tempos livres dos utentes”.

A sua evolução em termos numéricos tem sido constante ao longo dos anos
(quadro 8), embora ainda hoje se constate que o seu número é insuficiente.
Quadro 8 – Evolução de alguns equipamentos sociais.
Ano

Lares

Centros de dia

Centros de

Assistência

convívio

Domiciliária

1970

214

0

0

0

1976

230

35

0

0

1981

322

145

60

28

1985

401

389

74

89

1986

416

412

69

95

1988

417

489

70

220

1989

439

541

109

315

1994

669

951

203

784

2000

1407

1542

447

1581

Fonte: Fernandes, A. A. (1997). Velhice e sociedade, p.209; European Commission. (2005). The social
situation in the European Union 2004.

Segundo dados de 2004 existiam 1517 Lares de Terceira Idade legais que davam
resposta a 56.535 utentes, o que corresponde a 3,2 % de idosos institucionalizados,
tendo em conta as estimativas do INE para o total da população idosa que existiria nesse
ano e que seria de 1.790.539. Destas pessoas idosas institucionalizadas, também
poderemos referir que, segundo estudos efectuados pelo Instituto de Segurança Social e
citados pelo Senhor Secretário de Estado da Segurança Social, na sessão de abertura do
I Congresso em Avaliação e Intervenção em Gerontologia Social, Inovação e Futuro dos
Lares de Idosos em 05/05/2005, 72% têm 75 anos ou mais, o que revela que este tipo de
instituições está sobretudo a responder às necessidades da população pertencente à
designada «quarta idade», e é maioritariamente constituídas por mulheres. Dados
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internacionais vêm ao encontro destes, uma vez que Born e Boechat (2006), citando o
United States Bureau of the Census, referem que cerca de quatro quintos das pessoas
idosas institucionalizadas possuíam mais de 75 anos, constituindo as mulheres, no
Canadá e no EUA, respectivamente 70% e 75%, proporções estas que aumentariam com
a idade.
Esta problemática acerca do envelhecimento populacional, e medidas tendentes
a fazer-lhe face, tem vindo a ser cada vez mais encarada como uma prioridade, quer por
instituições governamentais quer por instituições privadas (não governamentais). Estas
preocupações encontram-se explicitadas em vários estudos, quer nacionais quer
internacionais, nomeadamente em relatórios e planos efectuados pelo Ministério do
Trabalho e da Solidariedade Social.
Citarei dois deles, devido à importância de que se revestem para a
implementação de políticas necessárias e fundamentais para este grupo etário.
O primeiro estudo tem a ver com o Plano Nacional de Acção para a Inclusão
2006-2008, que aborda uma série de questões ligadas à temática do envelhecimento
populacional. Assim, como resultado de directivas adoptadas no Conselho Europeu em
2006, relativas à protecção social e inclusão social, na sua primeira alínea refere-se,
como um objectivo comum (MTSS, 2006a), p. 4) “promover a coesão social e a igualdade
de oportunidades para todos, através de politicas de inclusão social e sistemas de protecção
social adequados, acessíveis, financeiramente viáveis, adaptáveis e eficientes”.

Neste plano são ainda definidas algumas prioridades políticas, entre as quais
destacamos (MTSS, 2006a), p. 6) “o diagnóstico da situação portuguesa aponta para a
necessidade de investimento em medidas que permitam combater o défice histórico no domínio
da pobreza persistente, cuja dimensão é particularmente evidente entre as crianças e as
pessoas idosas”.

Destes considerandos decorre uma das principais prioridades políticas do
governo “combater a pobreza… dos idosos, através de medidas que assegurem os seus direitos
básicos de cidadania” (ibidem).

Essas medidas passam por conseguir assegurar uma prestação financeira
(Complemento Solidário para Idosos, CSI) tendo em vista aumentar os seus recursos
económicos para 4.200 Euros/ano (valores de 2006), reforçando e consolidando a rede
de serviços de apoio (a meta é atingir a criação de 19.000 vagas para idosos até 2009).
Objectiva-se, igualmente, a criação de uma rede nacional de voluntariado na área do
apoio às pessoas idosas.
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O segundo estudo diz respeito ao relatório do ano de 2005, Carta Social: Rede de
Serviços e Equipamentos. Neste relatório (MTSS, 2007) apontam-se, entre outros
aspectos, a evolução que tem ocorrido no nosso país, no que concerne ao aumento do
número de serviços de apoio social à pessoa idosa, e respectivos gastos.
Enumeram-se alguns dados pertinentes:
¾ Entre 1998 e 2005, a resposta social que teve um crescimento maior (41,4%), foi
dirigida aos idosos. Dentro desta, a referente aos lares e residências para idosos
sofreram uma evolução de 29,8%, sendo a terceira em termos percentuais, tendo
em conta dados referentes a 2004 (MTTS, 2006b).
¾ Relativamente à taxa média de utilização, os dados referentes aos lares e
residências para idosos ocupam o primeiro lugar com um valor de 97,2%.


No que diz respeito ao investimento por áreas de intervenção
verificamos que, em 2005, o referente à população idosa
representa uma percentagem de 33,3% do total (sendo assim a
segunda área, depois da Infância e Juventude, para onde é
canalizada a principal fatia do investimento).



As despesas de funcionamento, no que se refere à população
idosa, representam 36% (350,2 milhões de euros), valor que só é
ultrapassado pelas despesas de funcionamento do sector infância
e juventude com 41,4% (407,7 milhões de euros).

Não obstante, convém não esquecer, que nos últimos anos, o investimento em
equipamentos sociais sofreu uma forte quebra. Isso mesmo foi reconhecido pelo Sr.º
Primeiro-Ministro José Sócrates, no seu discurso no debate mensal na Assembleia da
República acerca da “Politica Social de Apoio a Idosos”, em 24 de Fevereiro de 2006,
ao referir que entre 2001 e 2004 existiu uma redução de cerca de 80% no investimento
em equipamentos sociais (figura 12), verificando-se, no entanto, que a despesa com a
acção social tem aumentado todos estes anos, exceptuando o ano de 2002, em que
sofreu uma pequena queda (figura 13).
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Figura 12 – Evolução do total de investimentos em serviços e equipamentos sociais
(valores nominais) Continente 1998-2005

Fonte: PORTUGAL. Ministério do Trabalho e Solidariedade Social (2007). Carta social: rede de
serviços e equipamento 2000, p.27

Figura 13 – Evolução da despesa com os acordos de cooperação, Continente 1998-2005

Fonte: PORTUGAL. Ministério do Trabalho e Solidariedade Social (2007). Carta social: rede de
serviços e equipamento 2005, p.29

No futuro e com o programa PARES (Programa de Alargamento da Rede de
Equipamentos Sociais), o governo pretende investir nos próximos quatro anos (20062009) 450 milhões de euros, pretendendo-se que haja um reforço, a nível dos
equipamentos dos idosos, de modo a criar 13 mil novas vagas em Centros de Dia, Lares
e Serviços de Apoio Domiciliário. Relativamente aos Lares de Idosos, as metas para o
mesmo período prevêem um aumento de 10% do número de lugares.
Apenas por uma questão de curiosidade as restantes respostas sociais de apoio
(MTSS, 2006 b), vocacionadas para as pessoas idosas são:
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¾ Centro de convívio – Equipamento que pretende dinamizar actividades sóciorecreativas e culturais, havendo participação activa, por parte dos idosos, na sua
organização.
¾ Centro de dia – Presta um conjunto de serviços que permitem a sua permanência
no seu ambiente sócio-familiar.
¾ Residência de idosos – Conjunto de apartamentos, onde existem serviços de
utilização comuns, para idosos independentes ou parcialmente independentes.
¾ Serviço de Apoio Domiciliário – Segundo o Despacho Normativo nº 62/99, de
12 Novembro “consiste na prestação de cuidados individualizados e personalizados,
no domicílio, a indivíduos e famílias quando, por motivo de doença, deficiência ou
outro impedimento, não possam assegurar, temporária ou permanentemente, a
satisfação das suas necessidades básicas e/ou das actividades da vida diária”.

¾ Acolhimento familiar – Consiste na integração temporária ou permanente em
famílias consideradas adequadas, de pessoas idosas, nas seguintes situações:


Inexistência ou insuficiência de respostas sociais, que sejam
capazes de desenvolver o apoio adequado, de modo a garantir a
permanência das pessoas idosas no seu domicilio.



Ausência da família ou quando esta não é capaz de garantir
condições mínimas para assegurar o seu acompanhamento.

¾ Centro de acolhimento temporário para idosos – Tem o objectivo de acolher
temporariamente a pessoa idosa, que necessita de apoio social de emergência,
sendo posteriormente efectuada a sua inclusão no seio familiar ou a transferência
para outro serviço ou equipamento de natureza permanente.
¾ Centro de noite – Utilizado por pessoas idosas que durante o dia são autónomos,
mas que durante a noite, por qualquer motivo, necessitam de alguma assistência.
Aquilo que todos esperamos é que, o que se encontra programado se torne
realidade, uma vez que é por demais evidente que a oferta ainda não corresponde à
procura. Aliás, segundo declarações do Senhor Padre Lino Maia, Presidente da
Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, existia uma lista de espera de
cerca de 18 mil pessoas, no final de 2006, referentes apenas às IPSS.
Devido ao facto de muitas vezes não haver vagas para idosos nas instituições
estatais, a família, quando não tem alternativas, sujeita-se a colocar o idoso em
instituições de legalidade duvidosa, que não obedecem às normas das primeiras,
pactuando, digamos assim, por necessidade, com as condições desses estabelecimentos.
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Aliás, todos nós já ouvimos e temos conhecimento de histórias e situações em
que o que é consignado na lei não é de modo algum cumprido, originando situações
perfeitamente escandalosas no que diz respeito à vida e à qualidade de vida do idoso.

2.2 – Causas e consequências da institucionalização
O problema social que decorre do envelhecimento populacional, e
particularmente do aumento do número de idosos, tem também origem nas alterações
que ocorreram a nível social e ao nível da própria estrutura das relações familiares.
Todos nós temos conhecimento acerca das alterações a nível familiar que
tornaram esta situação verdadeiramente problemática. Não nos podemos esquecer que
há algumas décadas atrás, a responsabilidade de cuidar das pessoas idosas era da própria
família. Com as alterações entretanto surgidas a nível social - famílias menos
numerosas, integração da mulher no mercado de trabalho, o próprio facto de vivermos
numa sociedade que muitas vezes privilegia a competição e o consumismo - levou a que
algumas famílias transferissem a responsabilidade das pessoas idosas para o estado ou
instituições privadas, uma vez que a “família baseia-se hoje mais na satisfação do desejo do
que na assistência recíproca” (Slepoj, 2000, p.89). Estes factos levam a que, tal como

refere Fernandes (1997, p.4), “a família e as alterações de comportamentos ao nível das
relações familiares constituem um dos eixos mais problemáticos da emergência do problema
social da velhice”.

Aliás Toffler, cit. por Couvreur (1999), refere que a nossa sociedade foi
atravessada por três vagas: a primeira foi marcada pela agricultura, a segunda pela
industrialização e a terceira pela telemática. As repercussões destas vagas na família
foram imensas. Na primeira vaga, a família constituía o núcleo aglutinador onde tudo se
passava, nomeadamente o cuidado dos idosos. Na segunda, o cuidado com os idosos
começou a ser transferido para os «asilos». Finalmente na terceira vaga, o conceito de
individualidade e família é novamente assumido como fundamental, trazendo assim
para a baila um novo conceito que é o da qualidade de vida. Refere também, no entanto,
que para atingirmos esta terceira vaga teremos que passar por uma crise.
Mas convém primeiro proceder a um breve esclarecimento acerca do que pode
ser entendido por Institucionalização. Assim, Jacob (2002b) refere que se fala em
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institucionalização do idoso quando, por qualquer motivo, este permanece durante o dia
ou parte dele, numa determinada instituição. Quando a permanência destes se prolonga
pelas 24 horas, passam a designar-se por idosos institucionalizados residentes.
Realmente, são vários os autores e os estudos que reflectem acerca das possíveis
razões que poderão levar um idoso à institucionalização. Assim, para Kane, cit. por
Born e Boechat (2006), após análise de doze estudos efectuados nos EUA, chegou à
conclusão de que as razões para a institucionalização seriam: idade, diagnóstico,
limitação nas actividades de vida diária, morar só, estado civil, situação mental, etnia,
ausência de suportes sociais e pobreza.
Wilmoth (2002), refere que, mais do que a idade cronológica, as razões para
outros arranjos de vida encontram-se ligadas aos acontecimentos que ocorrem no seu
continuum, a saber: viuvez, doença e deficiência física ou mental. Após uma revisão de
vários estudos efectuados sobre esta problemática, Levenson (2001), apresenta uma
série de factores associados ao risco de institucionalização (quadro 9).
Quadro 9 – Factores associados ao risco de institucionalização
Uso de auxílios para andar
Deficiências cognitivas
Viver sozinho ou com pessoas sem relação
Perda de apoios sociais
Problemas com as AVD, dependência de cuidados pessoais
Pobreza
Transtornos do sistema respiratório ou nervoso em homens
Doenças musculo esqueléticas em mulheres
Sexo feminino
Estado de saúde auto-relatado precário
Limites nas AIVD
Deficiências na rede de saúde informal
Fonte: Levenson, S. A. (2001). A assistência institucional de longo prazo, p.531.

Para Paúl (2005, p.263), as causas da institucionalização poderão ser problemas
de saúde que limitam o funcionamento dos idosos, falta de recursos económicos para a
manutenção da casa, viuvez e situação de despejo, sobretudo nos centros da cidade.
Como evidenciam os autores atrás referidos, as causas para a institucionalização
podem ser inúmeras, sendo muitas vezes a conjugação destas diversas causas, e não
apenas de uma ou de duas, que origina a escolha deste tipo de apoio social.
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Se fizermos um breve resenha por diversos autores sobre as consequências da
institucionalização dos idosos somos levados a concluir que de uma maneira geral não
são positivas.
Segundo Born e Boechat (2006), por mais qualidade que a instituição possua,
vai haver sempre um corte com o que se passava anteriormente, passando a existir um
certo afastamento do convívio social e familiar.
Por outro lado, a pessoa idosa vai ter que se «familiarizar» com um conjunto de
situações completamente novas como sejam: novo espaço, novas rotinas, pessoas que
não conhece e com quem vai ter que partilhar a sua vida. Esta nova realidade pode, por
isso, originar reacções de angústia, medo, revolta e insegurança.
Para Golant, cit. por Paúl (2005, p. 261) “os resultados da mudança para um lar
têm a ver, por um lado, com as características sóciodemogáficas dos idosos, a congruência
entre a personalidade, o ambiente e os padrões comportamentais, bem como a avaliação que
fazem do meio, os recursos pessoais, a avaliação dos processos de mudança e os respectivos
recursos para lidar com a situação”. Se esta interacção de factores não tiver sucesso, o

processo de institucionalização exercerá uma influência negativa no seu bem-estar.
Avorn e Langer (198224), alertam ainda para o facto das funções físicas e
mentais poderem sofrer deterioração, aumentando, consequentemente, a dependência.
Os compromissos a nível da linguagem, as perturbações circulatórias e os níveis de
adaptação funcionais, sofrem também um aumento (Heller, Factor & Hahn, 199525). A
institucionalização provoca, assim, um impacto fortemente negativo no grau de
satisfação com a vida (Vallerand, O’Conner, & Blais, 198926).
Mas será que só existem consequências negativas na institucionalização?
Sem pretender abordar situações em que esta medida se torna inevitável (quando
por exemplo, o estado de saúde é muito precário e não existem familiares ou pessoas
significativas que se responsabilizem por cuidar destas pessoas), será que para alguns
idosos que foram capazes de fazer esta sua transição de vida de uma forma natural tendo efectuado visitas ao Lar, tendo conhecimento de que, inclusive, existem pessoas
das suas relações que também optaram por esta solução, sabendo que o Lar é capaz de
providenciar, além do essencial para levar uma vida digna, uma série de soluções que
lhes permita manter uma série de actividades que possivelmente se se mantivessem no

24

- Citado por Quintela, 2001, p. 42
- Citado por Quintela, 2001, p. 42
26
- Citado por Quintela, 2001, p. 42
25
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seu lar, não as efectuariam – esta opção não se tornará uma boa solução para viverem o
resto da sua vida com qualidade ?
E no caso de idosos dependentes, cujos familiares optam por esta solução, será
que a institucionalização não se revela a mais equilibrada?
Como refere Vendeuvre (1999), cit. por Bernardino (2005, p. 39), “ … muitas
vezes os laços familiares se fortalecem e a qualidade relacional melhora com a
institucionalização do idoso, talvez porque a carga, por vezes excessiva de olhar por um idoso
dependente, que a família sentia, ficou resolvida, deixando lugar à expressão do afecto”.

Não pretendendo, como é óbvio, fazer a exaltação da institucionalização do
idoso, é lógico que o sucesso desta dependerá de múltiplos factores que passam,
sobretudo, pela capacidade dos idosos se tornarem cada vez mais actores principais de
todo este processo e pela mudança de mentalidades dos responsáveis pelas instituições,
reconhecendo os idosos como seus parceiros e, em suma, encará-los como clientes que
possuem os seus desejos e as suas ambições.
Esta realidade é de tal forma notória que em 24 de Setembro de 1993 realizou-se
um encontro na Holanda, da responsabilidade da Associação Europeia de Directores de
Instituição de Idosos, donde saiu a Carta Europeia dos Direitos e Liberdade do Idoso
Residente em Instituições e que passamos a citar (Born & Boechat, 2006, p.1134):
- “Promover e melhorar constantemente a qualidade de vida e minimizar as inevitáveis
restrições acarretadas pela vida na instituição;
- Manter a autonomia do idoso;
- Favorecer a livre expressão da sua vontade;
- Favorecer o desenvolvimento da sua capacidade;
- Possibilitar liberdade de escolha;
- Garantir um ambiente de aconchego na instituição como na sua própria casa;
- Respeitar a privacidade;
- Reconhecer o direito do idoso a seus próprios pertences, independentemente da sua
limitação;
- Reconhecer o direito do idoso a assumir riscos pessoais e exercer responsabilidade
conforme sua escolha;
- Respeitar a manutenção do seu papel social;
- Garantir acesso ao melhor cuidado conforme seu estado de saúde;
- Proporcionar cuidado integral e não apenas médico”.

Como refere Quintela (2001, p. 38), “todos os serviços… que se regulam por ópticas
institucionais, têm de evoluir, face às novas realidades demográficas e sociais, numa atitude
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proactiva, produzindo cuidados e apoio competentes nesta matéria, com sentido realista dos
constrangimentos ainda existentes, mas intransigentes na promoção da qualidade de vida das
pessoas idosas”. Torna-se fundamental que este conjunto de pressupostos esteja presente

nas instituições, para que os nossos idosos deles possam usufruir dos mesmos.

2.3 – A importância do ambiente institucional
Como pode ser facilmente entendível vivemos numa era de globalização,
caracterizada por alterações intensas a nível ambiental. Estas alterações situam-se a
vários níveis, como sejam o meio físico e o meio social, que logicamente vão
influenciar directamente o ser humano.
Segundo a OMS, cit. por Bennett e Murphy (1999, p. 105), a temática supracitada é de tal forma importante que se “identificou a necessidade de uma abordagem da
promoção da saúde a múltiplos níveis, que reconheça o importante papel do ambiente… na
saúde”.

Decorrente destes factores foram surgindo algumas disciplinas que procuraram
debruçar-se sobre esta matéria, das quais se referem a Psicologia Ambiental e a
Gerontologia Ambiental. A Psicologia Ambiental deriva da Psicologia e pretende
debruçar-se sobre a relação que o ambiente pode desempenhar a nível do
desenvolvimento e comportamento humanos. Ela surgiu e desenvolveu-se nos finais da
década de 50 e durante os anos 60, dentro de um contexto muito especial na História do
Homem, a que Soczka (2005, p.39) se referiu como “crise ecológica que hoje vivemos”.
Esta crise, segundo o mesmo autor, tinha como origem o desenfreado desenvolvimento
industrial e dos centros urbanos, concentração dos capitais e meios técnicos, grande
crescimento demográfico, falência de recursos naturais não renováveis e uma grande
alteração a nível dos ecossistemas.
Segundo Carrus, Fornara e Bonnes (2005), apesar da Psicologia Ambiental se ter
desenvolvido tanto na Europa como na América a partir das décadas já referidas, os
EUA são considerados o seu principal berço, em parte devido ao facto de aí terem
ocorrido várias iniciativas sistematizadas, tendo em vista a sua fundamentação e
desenvolvimento; também neste país foi pela primeira vez proposto o termo Psicologia
Ambiental, em 1964. A partir dos anos 80, apologistas desta disciplina procuraram
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desenvolvê-la nos seus países de origem. É de referir que em Portugal foi criada uma
Pós-Graduação em Psicologia Ambiental, na Universidade de Lisboa.
Mas afinal o que é a Psicologia Ambiental?
Para Moser (1998, p.121) a “Psicologia Ambiental estuda a pessoa em seu contexto,
tendo como tema central as inter-relações – e não somente as relações – entre a pessoa e o
meio ambiente físico e social”. De alguma forma, há nesta disciplina a perfeita noção de

que existe um intercâmbio entre pessoa e ambiente, havendo, assim, uma influência que
é recíproca entre a acção que nós temos no ambiente onde intervimos e a influência que
esse próprio ambiente tem a nível do nosso comportamento. Deste modo, o que
diferencia a Psicologia Ambiental de outras disciplina é “a de analisar como o indivíduo
avalia e percebe o ambiente e, ao mesmo tempo, como ele está sendo influenciado por esse
mesmo ambiente” (ibidem).

Os fundadores da Psicologia Ambiental - Proshansky, Ittelson e Rivlin desenvolveram investigações acerca da influência das instalações psiquiátricas enquanto
facilitadoras de uma atmosfera terapêutica para os doentes aí internados (Soczka, 2005).
Foram estes mesmos investigadores que elaboraram uma carta magna da Psicologia
Ambiental (quadro 10), na qual se expressa de alguma forma todas as ideias que eles
consideram fundamentais.
Quadro 10 – Magna carta da psicologia ambiental
12345678910111213-

O comportamento humano, relativamente a um dado contexto físico, é duradoiro e consistente no tempo e de situação
para situação; desta forma, podem ser identificados padrões característicos de comportamento para esse contexto
físico.
O comportamento humano num dado contexto físico revela diversidades no espaço em qualquer dado momento do
tempo, e uma variedade contínua no tempo, para qualquer espaço considerado.
O contexto físico que define e estrutura qualquer situação concreta não é um sistema fechado: as suas fronteiras não
são fixas nem no tempo nem no espaço.
O comportamento num dado contexto físico organiza-se dinamicamente: uma alteração numa dada componente do
contexto afecta em graus variados todas as outras componentes do contexto, alterando assim o padrão comportamental
característico do contexto como um todo.
Quando uma mudança num contexto físico não conduz a um padrão comportamental até então característico desse
contexto, esse comportamento virá expressar-se num outro tempo e lugar.
A mudança dos padrões comportamentais característicos de um dado contexto físico pode ser induzida pela mudança
das estruturas físicas, sociais e administrativas que definem esse mesmo contexto.
O ambiente é um processo activo e contínuo cujas componentes definem e são definidas pela natureza das interrelações entre elas num dado momento e ao longo do tempo.
Toda e qualquer componente do sistema ambiental interage ou tem relações definidas com toda e qualquer outra
componente, por duas vias: a) actua em todos os níveis de funcionamento do sistema; b) é activada por todos os níveis
e é alvo das consequências da sua própria acção em termos de mudança da situação ambiental.
O ambiente é único num dado tempo e lugar.
O estudo dos processos ambientais do ponto de vista de um participante particular nesse processo gera uma situação
dicotomizada entre o participante e as restantes componentes do sistema ambiental.
Apesar do carácter único de cada situação ambiental, existem tantas envolventes quantas as componentes a partir das
quais os sistemas e os seus processos são observados.
As envolventes de cada componente são neutras do ponto de vista do participante no sistema ambiental, e apenas
deixam de o ser em função dos seus desvios em relação a níveis de adaptação característicos dos participantes.
Apesar de o participante permanecer em larga parte inconsciente das envolventes do processo ambiental, essas
envolventes continuam a exercer uma influência considerável no seu comportamento.
Proshansky, Ittelson e Rivlin (1970)
Fonte: Soczka, L. (2005). As raízes da psicologia ambiental, p. 65.
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A Gerontologia Ambiental teve a sua origem em 1959, com a publicação do
“Handbook of Aging and the Individual”, e segundo Tomasini (2005, p.79) “concentrase na descrição, explicação e modificação (ou optimização) das relações entre os idosos e os
seus contextos sócioespaciais”. Este mesmo autor, citando Wahl e Weisman refere os

seguintes pontos de interesse desta disciplina:
¾ As hipóteses de casa para as pessoas idosas, tendo em conta aspectos como:
composição da habitação, padrões de moradia, tempo de residência e satisfação
residencial, etc.;
¾ Aspectos que têm a ver com alterações no lar e o respectivo impacto na vida das
pessoas idosas, intervenções em lares para idosos, intervenção no design de
unidades de alguma forma especiais, como por exemplo para idosos com
demências ou outras características mais diferenciadas;
¾ A importância das vizinhanças, como factor facilitador ou inibidor para as
pessoas idosas, bem como o papel do envelhecimento do ponto de vista social e
político.
Decorrente de todas estas considerações, há uma pergunta que emerge e que tem
a ver com o contributo que estas disciplinas podem dar para fazer face a este
envelhecimento populacional que se verifica actualmente.
As consequências destas alterações sobre a população idosa tornam-se, de
alguma forma, mais prementes, uma vez que esta faixa etária incorpora, certos aspectos
do ambiente físico ou social, como fazendo parte da sua história de vida. A verificaremse mudanças bruscas e/ou profundas, elas poderão causar um efeito nefasto no processo
de envelhecimento, propiciando o aparecimento de situações que interajam
negativamente na própria qualidade de vida do idoso.
Como refere Paúl (2005, p. 247) “com as alterações da paisagem e dos
comportamentos a ela associados… o idoso perde inevitavelmente parte da sua identidade
pessoal histórica (…). Relativamente ao ambiente social (…) verifica-se no mundo ocidental
uma alteração clara na estrutura familiar e na relação inter individual que se organiza
actualmente com base na partilha de interesses e de poder de compra, em cada momento”.

Reconhecendo nós a importância que o ambiente pode assumir a nível das
nossas vidas, facilmente conseguimos compreender a importância vital que ele poderá
representar para um grupo etário que é cada vez mais importante na nossa sociedade e
que tem a ver precisamente com as pessoas idosas. Aliás, isso mesmo foi reconhecido
pela OMS, dando seguimento a conclusões saídas da II Assembleia das Nações Unidas
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sobre o Envelhecimento que decorreu em Madrid, em Abril de 2002. Nos aspectos
atinentes ao envelhecimento activo é referida a importância que o ambiente pode ter
como um factor optimizador ou inibidor no processo de envelhecimento, quer na
autonomia, quer na indução de ambientes sociais favoráveis ou desfavoráveis ao bemestar das pessoas idosas. Também Lawton, cit. por Wilmoth (2002, p.7), vai no mesmo
sentido ao referir que “a habilidade de um indivíduo para funcionar efectivamente em um
determinado ambiente é o produto da competência do indivíduo, somada à pressão ambiental”.

Não se pode, de modo algum, ignorar que as pessoas idosas são portadoras de
uma história de vida, e possivelmente de uma série de limitações (físicas, psicológicas
ou sociais), que nenhum outro grupo etário comporta. Em consequência, o estudo de
determinantes ambientais que influenciam a vida dos idosos pode ser um contributo
marcante para melhorar a sua qualidade de vida, neste caso, dos idosos
institucionalizados em lares de terceira idade.
Independentemente deste facto, é por todos perceptível que a vida dos idosos,
quando institucionalizados, pode revestir-se de inúmeros conflitos que decorrem, muitas
vezes, da grande variedade de pessoas que constituem este grupo etário da população.
Face à heterogeneidade que constitui o grupo etário das pessoas idosas,
colocam-se, sobretudo, três grandes desafios aos lares de terceira idade (Quintela,
2001):
¾ Conciliar a colectivização com a individualidade;
¾ Satisfazer a população, apesar de, em princípio, a sua permanência neste local
ser imposta;
¾ Satisfazer, tanto quanto possível, a insuficiência de recursos.
Paúl (1995, p.237), refere a este propósito que “num contexto de um interesse
crescente relativo ao envelhecimento, coloca-se a questão de avaliar o ambiente físico e
humano das instituições para idosos”.

Em princípio, as pessoas idosas que “optam” pela institucionalização, pretendem
usufruir o mais possível dos seus últimos anos de vida; anseiam viver num ambiente
seguro onde possam exercer algum tipo de controlo, com alguma autonomia, sabendo
que, se necessário, poderão ter resposta a certas limitações que possuam, implicando
assim uma adaptação dos espaços às capacidades físicas e sensoriais diminuídas
(Perracini, 2006).
O mesmo autor, citando Lawton (1983), refere que há uma série de intervenções
que podem ser levadas a cabo para adaptar o ambiente ao idoso, intervenções essas que
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ele apelidou de “princípios de docilidade ambiental”. Na sua opinião haveria assim um
conjunto de alterações a nível ambiental, que passariam por: oferta de recursos físicos e
psicossociais de natureza compensatória; funcionalidade e o bem-estar psicológico de
idosos fragilizados; espaços planeados para receber idosos portadores de incapacidades
físicas, psicocognitivas ou sensoriais, que poderiam assim influenciar positivamente a
sua situação de saúde.
Acrescenta ainda mais elementos ao referir que quando se projectam ambientes
para idosos, estes deveriam possuir as seguintes características (Perracini, 2006,
p.1144):
- “Acessibilidade e uso;
- Facilidade de circulação, especificamente no que diz respeito ao conforto, à conveniência
e à possibilidade de escolha;
- Conservação de energia;
- Comunicação: aspectos sensoriais e interacção social;
- Segurança: sem risco de lesões ou acidentes;
- Protecção: que não cause medo ou ansiedade e que seja previsível (confiável);
- Privacidade”.

Por vezes, pequenas alterações ao nível da disposição das cadeiras podem trazer
benefícios para as pessoas idosas. Sommer (1987), refere a importância que a simples
mudança de disposição das cadeiras, habitualmente colocadas à volta das paredes, para
uma disposição em grupo, pode trazer para promover a interacção social.
Outros autores como Altman, Lawton e Wohlwill (1984), são de opinião que,
devido ao facto dos estímulos exteriores serem muitas vezes limitados, seria
conveniente projectarem-se áreas que possibilitassem aos idosos a observação de
espaços exteriores e halls de entrada, com a finalidade de observarem algo de diferente
e que lhes despertasse a atenção.
É claro que hoje em dia, algumas pessoas idosas, bem como respectivos
familiares começam já a ser mais exigentes aquando da procura deste tipo de
instituições, e as que estiverem melhor preparadas para oferecer serviços de qualidade
poderão ser as mais procuradas. Aliás, estas instituições podem ser certificadas através
do Instituto Português de Qualidade o que, de alguma forma, pode diferenciar os lares
oferecendo garantias acrescidas para quem deles vier a necessitar. Como se refere no
Guia Interpretativo para a Aplicação da Norma de Qualidade, os lares, sejam eles
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públicos ou privados, devem ter como centro da sua atenção a pessoa idosa, devendo a
Direcção destes lares comprometer-se com este princípio.
Atendendo ao exposto é imprescindível que estas duas disciplinas atrás referidas
desenvolvam esforços conjuntos, no sentido de concretizar os objectivos a que se
propõem.
Ballesteros (2004), citando Stokols, refere que durante muitos anos foi notório
um certo distanciamento entre a Psicologia Ambiental e a Gerontologia Social, sendo
portanto necessário desenvolver mais estudos direccionados para esta área.
Apesar de tudo, como resultado destas duas disciplinas e suas preocupações
acerca do efeito do ambiente no envelhecimento, foram surgindo vários modelos
versando sobre as repercussões dos factores ambientais nesta faixa etária, dentre os
quais poderemos destacar os seguintes (Paúl, 2005):
¾ Modelo de Pressão – Competência de Lawton e Nahemow’s;
¾ Modelos de Congruência Pessoa-Ambiente;
¾ Modelo de Efeitos Directos e Indirectos do Ambiente;
¾ Modelo de Congruência/Complementaridade de Carp e Carp;
¾ Taxonomia Ambiental de Lawton;
¾ Modelo de Ecologia Social de Moos.
É acerca deste último modelo que iremos debruçarmo-nos um pouco mais, dado
que, é com ele que avaliaremos o ambiente das instituições para pessoas idosas.
O modelo em questão surgiu na década de 70, sendo sustentado segundo uma
perspectiva da acção e psicologia social, tendo também subjacente a ecologia social e a
teoria ambiente-comportamento (Sheidt, 1998 cit. por Paúl, 2005). Decorrente destas
ideias surge uma escala, desenvolvida para efectuar a avaliação ambiental de
equipamentos para idosos, que é a Multiphasic Environmental Assessement Procedure
(MEAP) de Moos e Lemka (1984), validada para a população portuguesa por Paúl
(1995).
Explicita-se que este modelo correlaciona o ambiente com a adaptação dos
idosos, considerando aspectos como, as características do programa da instituição, e
aspectos pessoais (sócio-demográficos, saúde, funcionalidade e preferência dos utentes),
que contribuem para criar um certo clima social, havendo, de seguida, reacções que
determinam a sua adaptação (Paul, 2005). Também Carp (1987) vai no mesmo sentido
ao referir-se a este modelo como sendo capaz de fornecer dados que suportam a ideia de
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que as características pessoais e ambientes, tal como a sua interacção, permitem,
digamos assim, de alguma forma, prever o resultado do envelhecimento.
Moos e Lemka (1984) desenvolveram os seus estudos através da análise a 244
estabelecimentos inseridos em diferentes áreas (urbanos, suburbanos e rurais),
correspondentes a cada uma das regiões mais importantes dos EUA referindo que as
instituições para idosos podem ser divididas em três tipos:
¾ Nursing Homes (Lares);
¾ Residential Care (Residências para idosos);
¾ Apartements (Apartamentos para idosos).
Um dos nossos objectivos para a realização deste estudo tem a ver,
precisamente, com o avaliar o ambiente físico e humano das instituições para idosos, no
sentido de identificar alguns aspectos deficitários que posteriormente possam ser
melhorados a fim de proporcionar uma melhor qualidade de vida às pessoas idosas que
usufruem destas Instituições.
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3 – Qualidade de vida

“Gosto de viver. Não tenho do que me queixar.
Os deuses têm sido bondosos para comigo.
Estou feliz por estar onde estou.
As alegrias e os prazeres não me faltaram e,
a despeito das frustrações e das tristezas
que visitam a todos os que vivem,
eu viveria de novo a minha vida
do jeitinho mesmo como a vivi.
E quero viver muitos anos ainda…”
(Alves, 2004, p. 89)

3.1 – Origens e sua evolução

Muito embora a utilização deste termo seja relativamente recente, certamente
que vem já de há longa data a ânsia do ser humano viver a sua vida da melhor forma
possível.
Aliás, já na Antiguidade, Platão e Aristóteles demonstravam preocupações sobre
a melhoria das condições de vida das pessoas.
Nas civilizações Grega e Romana, o culto da forma física tinha como principal
objectivo o bem-estar e a saúde das pessoas. No séc. XII, em Inglaterra, surgem as
primeiras medidas legais de higiene e saúde pública, medidas estas que se alargaram a
países como a França, a Itália e a Alemanha, e que podem ser entendidas como
estratégias sociais objectivando a melhoria da saúde e da qualidade de vida das
populações. Com o Renascimento surgem novas medidas que proporcionam um avanço
no direito ao bem-estar social, sendo que o maior passo neste campo é dado com o
reconhecimento dos Direitos do Homem (Martins, 2006).
Segundo Wood-Dauphinee (1999), o termo qualidade de vida foi mencionado
pela primeira vez em 1920, por Pigou, num livro sobre economia e bem-estar material,
no qual reflectia sobre o suporte governamental para indivíduos de classes sociais mais
desfavorecidas, bem como sobre o respectivo impacto nas suas vidas e sobre o
António Almeida

89

Enquadramento teórico
orçamento do estado. No entanto, o termo acabou por cair no esquecimento, visto não
lhe ter sido atribuído grande valor.
Depois da 2ª Grande Guerra Mundial, o conceito de qualidade de vida tornou-se
mais usual: sendo inicialmente associado a riqueza material, depressa englobou
aspectos, como a liberdade pessoal, a satisfação e o bem-estar emocional.
Foi também depois da segunda Guerra Mundial que a OMS redefiniu o termo
saúde, associando-lhe a noção de bem-estar físico, emocional e social, desencadeando
uma controvérsia sobre a possibilidade de medir o bem-estar (Paschoal, 2006).
A partir da década de 1950, o termo foi-se tornando mais abrangente. O relatório
da Comissão dos Objectivos Nacionais do Presidente Eisenhower, em 1960, inclui a
noção de qualidade de vida. Os elementos desta comissão referiram-se ao termo
relacionando-o com educação, crescimento individual e económico, saúde e bem-estar.
Tendo em conta esta forma de pensar e, de uma forma gradual, o conceito de qualidade
de vida foi sendo associado a políticas sociais. “Na década de 1960, nos Estados
Unidos, surgiram movimentos sociais e iniciativas políticas, cuja finalidade era
melhorar a vida de todos os cidadãos, minimizando a desigualdade social” (Paschoal,
2006, p.80).
Efectivamente, o conceito foi-se ampliando, e para além de significar
crescimento económico, desenvolvimento social - expresso em boas condições de
saúde, educação, habitação, transporte, lazer, trabalho - e crescimento individual, passou
ainda a abranger áreas como mortalidade infantil, esperança de vida, taxa de abandono
escolar, nível de escolaridade, taxa de violência, nível de poluição, condições de
habitação e de trabalho e qualidade de transporte e de lazer, entre outros (ibidem).
Face ao exposto, foram vários os países que procuraram desenvolver políticas de
bem-estar social. Chegou-se pois à conclusão de que não bastava avaliar e comparar a
qualidade de vida, tendo em conta os aspectos anteriormente referidos, entre países,
regiões ou cidadãos (qualidade de vida objectiva), mas também avaliar a qualidade de
vida percebida pelas pessoas (qualidade de vida subjectiva).
A partir da década de 80, este termo começou a entrar no vocabulário de todas as
pessoas e como é óbvio o seu significado tornou-se muito subjectivo (Martins, 2006).
Na verdade, poderá colocar-se a seguinte questão: mas afinal, o que se entende
por «Qualidade de vida»?
De mencionar que após consulta bibliográfica, se conclui que a definição do
conceito supra-citado não é de modo algum consensual, variando, de autor para autor, a
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sua definição e as dimensões que deve abarcar. Consequentemente, confrontar-nos-emos com definições diversas, desde as mais ligadas aos aspectos de saúde e
respectivas consequências na vida das pessoas, até às mais abrangentes que englobam
todos os aspectos da vida humana.
Morn, cit. por Born e Boechat (2006), refere-se à qualidade de vida, de uma
forma subjectiva, encarando-a como os aspectos da vida e funções humanas
consideradas pelo indivíduo como essenciais para viver na sua plenitude.
De acordo com autores como Fallowfield (1990) e Kaplan (1985), poder-se-á
definir qualidade de vida na saúde como uma funcionalidade satisfatória para o
indivíduo em três domínios: o físico, o social e o psicológico.
Campbell e Converse (1980) consideram que os indivíduos concebem a
qualidade do mundo em que vivem, a partir das suas experiências pessoais; julgam tê-la,
quando ao analisar determinados aspectos da sua vida (saúde, alojamento, situação
financeira) experienciam um sentimento de felicidade global.
Num documento elaborado pela Direcção Geral da Saúde - Programa Nacional
para a Saúde das Pessoas Idosas (2004, p. 6), e citando a OMS, é referido que qualidade
de vida é:
uma percepção individual da posição na vida, no contexto do sistema cultural e de valores em
que as pessoas vivem e relacionada com os seus objectivos, expectativas, normas e
preocupações. É um conceito amplo, subjectivo, que inclui de forma complexa a saúde física
da pessoa, o seu estado psicológico, o nível de independência, as relações sociais, as crenças e
convicções pessoais e a sua relação com os aspectos importantes do meio ambiente.

Como constatamos, as definições de qualidade de vida são muitas e englobam
aspectos diversos dependendo do seu autor. Muitas mais definições poderiam citar e,
provavelmente, detectaríamos pequenas diferenças em todas elas. De facto, é esta
diversidade de perspectivas e dimensões que o termo qualidade de vida pode abarcar
que provavelmente torna mais complicada a sua conceptualização. A este propósito,
multidimensionalidade, Fernández-Ballesteros (1998, p.57) refere que “à semelhança da
própria vida, a qualidade de vida tem muitos ingredientes”.

Na verdade, ao longo dos anos, vários foram os autores que se debruçaram e
estudaram este assunto, sem haver um consenso quanto à definição de qualidade de
vida. Existe, no entanto, algum acordo quanto às quatro componentes básicas que este
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termo encerra: bem-estar psicológico, bem-estar físico, bem-estar social e bem-estar
financeiro e material.
Liu (1975), cit. por Martins (2006), distinguiu duas componentes na qualidade
de vida - a componente objectiva e a componente subjectiva -, agrupando um conjunto
de variáveis qualificáveis em nove indicadores intrínsecos a aspectos psicológicos,
fisiológicos, sócio-ambientais, económicos e políticos. A componente subjectiva
relaciona-se com variáveis qualitativas e com a individualidade da pessoa; a
componente objectiva tem a ver com um aspecto mais quantitativo.
Campbell et al. (1976), cit. pelo mesmo autor, contribuíram de forma
significativa para o estudo da qualidade de vida. Segundo estes autores, a qualidade de
vida é entendida como um sentimento de satisfação determinado por elementos
psicológicos e comportamentais; defenderam ainda que a qualidade de vida era
influenciada não só por características individuais, mas também por certos padrões de
referência. Foram cinco os padrões de referência utilizados pelos autores: aspirações;
expectativas pessoais; nível patrimonial; referências ao grupo em que se inserem e
necessidades pessoais. Identificaram igualmente treze domínios específicos de
satisfação para com a vida - entre eles a saúde -, embora esta só comece a ser
considerada como importante a partir de determinada idade.
Paralelamente a estas mudanças, cresceu também o interesse relacionado com o
papel que a medicina e respectivos cuidados com a saúde poderiam desempenhar na
melhoria da qualidade de vida.
Martins (2006, p.30), considera que “o conceito de qualidade de vida evoluiu do
cuidado pessoal com a saúde e boa forma física, para se converter numa preocupação com a
higiene e saúde pública, estender-se aos direitos humanos, laborais e dos cidadãos, à
capacidade de acesso a bens materiais e finalmente converteu-se numa preocupação da vida
quotidiana e social dos indivíduos, incluindo a sua saúde”.

Launois (1994), baseando-se unicamente no teor da definição de saúde adoptada
pela Organização Mundial de Saúde caracterizou qualidade de vida em quatro
domínios:
¾ Um «sentimento de bem-estar»;
¾ Uma «emotividade equilibrada»;
¾ Uma «integração social que satisfaça»;
¾ Um «bom estado físico».
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No entender de outros autores, estas premissas são consideradas insuficientes,
acrescentando-lhes outros domínios e sugerindo outros suportes primordiais, tal como
fez Guelfi (1992), ao apontar os seguintes itens para definir qualidade de vida:
¾ A condição e capacidades físicas;
¾ O estado de bem-estar psicológico;
¾ As relações sociais;
¾ Os factores económicos.
Pode-se pois concluir que o termo qualidade de vida é muito abrangente,
englobando uma enorme variedade de condições, que podem afectar a percepção do
indivíduo, os seus sentimentos e o seu comportamento. De explicitar que é com base
nesta visão global que a OMS (1999) considera existir uma cultura universal sobre a
qualidade de vida, e propondo a avaliação em seis domínios:
¾ Físico;
¾ Psicológico;
¾ Nível de independência;
¾ Relações sociais;
¾ Meio-ambiente;
¾ Espiritualidade/religião/crenças.
Realmente, esta falta de consenso vai reflectir-se nos diferentes significados
adoptados pelos diversos pesquisadores. Bowling (1995), cit. por Paschoal (2000, p.
25), refere que “qualidade de vida é um conceito vago, multidimensional e amorfo,
englobando teoricamente todos os aspectos da vida humana, sendo por isso utilizado em
inúmeras áreas”.

Smith (2001), cit. por Sousa, Galante e Figueiredo (2003, p.365) considera que
“o conceito de bem-estar mudou a partir de meados do século XX. Até aí significava apenas
disponibilidade de bens materiais (…). Actualmente relaciona-se também com dimensões menos
tangíveis (…). A noção de qualidade de vida também passa pela mesma alteração, engloba os
recursos e o direito a “gozar a vida”.

Face à natureza abstracta do termo qualidade, o conceito boa qualidade pode
abranger inúmeros significados, variando de pessoa para pessoa, de lugar para lugar e
de ocasião para ocasião e, na verdade, cada indivíduo terá o seu próprio conceito.
Assim, a qualidade de vida é um conceito que está submetido a múltiplos pontos de vista e que
tem variado de época para época, de país para país, de cultura para cultura, de classe social

António Almeida

93

Enquadramento teórico
para classe social e, até mesmo, de indivíduo para indivíduo. Mais que isso, varia para um
mesmo indivíduo, conforme o decorrer do tempo e como função de estados emocionais e da
ocorrência de eventos quotidiano, sócio-históricos e ecológicos (Paschoal, 2006, p.80).

Martins (2006, p.41) refere que pese embora a existência de diferentes
abordagens no que concerne à qualidade de vida, existe algum consenso quanto a alguns
aspectos conceptuais:
1- Integra domínios relacionados com o bem-estar, sejam eles avaliados em termos de
satisfação, felicidade, bem-estar físico, velhice bem sucedida, relações interpessoais ou
desenvolvimento pessoal; no entanto, convém ressalvar que estes termos não são sinónimo
de qualidade de vida, como afirmam Farquhar (1995) e Ferrans (1990);
2- Contém mais do que uma dimensão ou categoria, podendo haver inter-relação entre eles, ou
seja, um indivíduo com diminuição da mobilidade pode ter reflexos na sua actividade social,
que por sua vez afectará a sua satisfação para com a vida (Bowling, 1994);
3- Integra factores objectivos, externos à pessoa como a interacção com o meio, a
funcionalidade, o estatuto sócio-económico, assim como elementos subjectivos relacionados
com a experiência de vida e sentimentos do indivíduo como a satisfação e auto-estima (Lau
& McKena, 2001);
4- É influenciada e varia com a idade, sexo, raça, cultura, estatuto sócio-económico,
apresentando-se assim como um conceito dinâmico, que se altera com tempo, experiências e
acontecimentos vivenciados (Bowling, 1994; Hughes, 1990; Lau & McKena, 2001);
5- É caracterizada por uma larga variabilidade intra e inter-sujeitos, diferenciados por padrões
culturais e sociais, implicando que uma boa qualidade de vida significa coisas diferentes
para diferentes pessoas;
6- Integra uma visão holística que permite compreender o que é importante para cada
indivíduo, atendendo ao seu contexto pessoal, local onde vive, trabalha e se relaciona, seus
interesses, necessidades, escolhas e valores;
7- É baseado nas percepções individuais;
8- Estes aspectos reflectem a necessidade dos indivíduos terem escolhas e controlo pessoal nas
actividades e intervenções, uma forma de empowerment que lhes permite um controlo
individual.

The WHOQOL Group (1995) refere que, embora não haja uma definição
consensual sobre qualidade de vida existe, no entanto, acordo no que se refere às três
principais características do construto e que são partilhadas por diversas correntes de
opinião: subjectividade, multidimensionalidade e bipolaridade.
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Quanto à subjectividade, ela não é total, pois existem condições externas às
pessoas, existentes no meio e nas condições de vida e de trabalho, que influenciam a
avaliação que as próprias fazem da sua qualidade de vida.
No referente à multidimensionalidade, os pesquisadores estão de acordo que
qualidade de vida envolve pelo menos três áreas - física, psicológica e social -, embora
existam outras que podem ser acrescentadas.
Em relação à bipolaridade, esta justifica-se uma vez que a expressão em causa
possui dimensões positivas e negativas.
De salientar ainda que existem duas características que podem ser acrescentadas:
a complexidade e a mutabilidade. A complexidade advém do facto deste conceito ser
complexo e difícil de avaliar, atendendo a que é multidimensional, bipolar e subjectivo.
Por sua vez, a avaliação da qualidade de vida muda com o tempo, de pessoa para
pessoa, segundo o lugar e segundo o contexto cultural; daí a sua mutabilidade.
(Paschoal, 2000).
De acordo com Kaplan (1985), encontra-se cada vez mais generalizado o
consenso de que devem, pelo menos, existir duas metas a atingir pelos serviços de
saúde: uma delas consistirá em prolongar a vida, a outra objectivará a melhoria da sua
qualidade.
Se no campo da saúde é fácil avaliar o prolongamento da vida, já a qualidade da
mesma é mais difícil de quantificar exigindo, segundo Fallowfield (1990), uma
definição mais exacta do termo, bem como uma metodologia adequada à sua medição.

3.2 – Qualidade de vida no idoso

Tal como já foi referido anteriormente, qualidade de vida é um termo geral que
engloba factores ambientais, níveis de rendimento, saúde, modo de vida, satisfação e
auto-estima, entre outros. No entanto, tudo leva a crer que o conceito de qualidade de
vida não tem o mesmo sentido para o adulto jovem, ou para o idoso. Se partirmos do
princípio de que uma boa qualidade de vida se caracteriza por um sentimento de bemestar, por uma emotividade equilibrada, por uma integração social, por um bom estado
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físico, poderemos questionar-nos se tudo isto fará sentido para as pessoas mais idosas
(Cassou, 2001). Efectivamente, estas estão sujeitas a um processo de envelhecimento
que se repercute na sua qualidade de vida, e que pode acarretar consequências, tais
como (Rocha, Rodrigues, Coutinho, & Monteiro, 2002):
¾ Limitações físicas que conduzem a uma dependência na satisfação das suas
necessidades fundamentais;
¾ Reformas muito baixas, insuficientes para fazer face às necessidades
alimentares, de saúde, etc.;
¾ Cessação da actividade profissional, facto que implica uma perda dos papéis
sociais, bem como a diminuição da auto-estima;
¾ A solidão a que são votados, quer pela escassez de resposta familiar, quer pela
sociedade, que os isola;
¾ O afastamento do seu meio habitacional, sendo frequentemente internados num
lar.
No que concerne ao meio familiar, torna-se absolutamente urgente que nesta
envolvência se reconheça o valor dos idosos e se propicie o desenvolvimento de
actividades promotoras de um sentimento de utilidade, aumentando deste modo a sua
auto-estima.
Por outro lado, a própria sociedade deverá incentivar o alargamento de estruturas
que permitam ao idoso viver integrado no seu ambiente familiar. No entanto, o que
realmente se verifica é que as instituições que prestam apoio domiciliário são
insuficientes, vendo-se as famílias e os idosos obrigados a recorrer ao internamento em
lares quando, na verdade, estes deveriam ser o último recurso.
Convém realçar que algumas das características da velhice podem fazer com que
os idosos se tornem mais susceptíveis ao uso acrítico de medidas que possam vir a
influenciar negativamente a sua qualidade de vida.
Nas sociedades actuais, a existência de um desnível cultural entre jovens e
velhos faz com que os juízos e valores dos jovens possam parecer bizarros para os
idosos que nasceram e foram criados noutro contexto cultural e tecnológico, sendo-lhes
difícil familiarizarem-se com conceitos e situações que os jovens experienciam sem
qualquer dificuldade.
Paschoal (2006, p.82) refere que “as sociedades ocidentais incorporam vários
preconceitos que dificultam a vida dos idosos, como por exemplo:

António Almeida

96

Enquadramento teórico
a) os valores dos idosos são, necessariamente, antiquados e, dessa forma são
inferiores;
b) os idosos são menos habilidosos para fazer julgamentos e criticas;
c) têm menor valor que os jovens e, por isso, precisam de menor atenção;
d) a capacidade de desfrutar dos prazeres da vida diminui inevitavelmente à medida
que se envelhece;
O pior é que os próprios adoptam esses preconceitos e podem, muito facilmente,
subvalorizar-se, ou então tentar corresponder aquilo que acreditam que se espera deles”.

Spidurso (2005) refere que, numa conferência realizada nos EUA, na
Universidade da Califórnia e subordinada ao tema “ Medindo a Qualidade de Vida nos
Idosos Debilitados”, chegou-se à conclusão da existência de onze factores que
contribuiriam para a qualidade de vida. De acrescentar ainda que esses mesmos factores,
que se encontram expressos na figura 14, seriam também aplicáveis aos idosos
saudáveis.

Figura 14 – Factores que afectam a qualidade de vida do idoso

Fonte: Spidurso, W. W. (2005). Dimensões físicas do envelhecimento, p.30.
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Explicita ainda o mesmo autor que os aspectos que têm a ver com saúde, função
física, energia e vitalidade são muito significativos para a qualidade de vida dos idosos,
influenciando a sua expectativa de vida27. Em consequência, os idosos que apresentem
limitações e sejam dependentes de outra pessoa não possuem uma qualidade de vida
alta.
É uma verdade comummente aceite que a existência de estereótipos em relação
aos idosos pode de alguma forma condicionar a qualidade da sua existência. Esta fase
da vida encontra-se normalmente associada a perdas, incapacidade, dependência,
impotência, decrepitude, doença, desajuste social, baixos rendimentos, solidão, viuvez e
a outras situações negativas. O idoso é visto como uma pessoa chata, rabugenta,
implicante, triste, demente e incómoda, existindo uma tendência para generalizar as
características a todos eles. De facto, esta visão estereotipada associada à dificuldade de
distinguir entre o envelhecimento normal e o patológico, entre a senência e a senilidade,
conduz à negação da velhice, ou negligência das suas necessidades, vontades e desejos
(Paschoal, 2006).
De evidenciar que alguma da literatura existente no campo da gerontologia tem
abordado o conceito de envelhecimento bem sucedido, envelhecimento positivo e
qualidade da velhice sob a perspectiva de satisfação com a vida e de estado de ânimo,
tendo sempre presente que satisfação com a vida não representa só qualidade de vida,
constituindo igualmente uma dimensão chave nas avaliações do estado de saúde na
velhice.
Segundo Paúl e Fonseca (2001), para se avaliar a qualidade de vida dos idosos é
necessário ter em conta medidas de natureza material, emocional, social e de saúde, não
esquecendo que é frequente estabelecer-se alguma confusão entre o estado de saúde
física e a qualidade de vida, acabando este último conceito por ser considerado uma
consequência directa do próprio estado de saúde.
“Quando se aprecia a qualidade de vida dos idosos, tem-se tendência para sobrevalorizar os
aspectos relacionados com a saúde. Mas quando se investiga o modo como as pessoas avaliam a
sua própria situação, em termos de aspectos positivos e negativos da sua vida quotidiana,
verifica-se que, não obstante a saúde ser um factor importante, o que mais conta são as relações
com os outros, o modo como usam o seu tempo e as emoções positivas que podem levá-las a

27

- Katz et al (1983), cit. por Spidurso (2005, p. 30), refere que expectativa de vida activa “refere-se ao
número de anos de vida restantes em que um individuo pode esperar ser capaz de realizar as actividades
básicas de vida diária (ABVDs)”.
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aceitar os lados negativo da sua saúde e a suportar os eventuais efeitos molestos dos
tratamentos” (Ramos, 2001, p.228).

Sousa et al. (2003, p.365) referem que “a qualidade de vida na velhice tem sido
muitas vezes associada a questões de dependência - autonomia”. Nesta faixa etária, as

dependências resultam quer das alterações biológicas, quer das mudanças operadas nas
exigências sociais, tanto que estas últimas parecem determinar as primeiras.
Baltes e Silvenberg (1995) descrevem três tipos de dependência:
¾ Estruturada – em que o valor do ser humano é determinado, em primeiro lugar,
pela participação no processo produtivo.
¾ Física – traduzida na incapacidade funcional individual para realizar actividades
do dia-a-dia.
¾ Comportamental – normalmente antecedida pela dependência física, é
socialmente induzida; independentemente do nível de competência do idoso, o
meio espera incompetência.
Não podemos, no entanto, esquecer que a saúde continua a ser um aspecto
primordial na qualidade de vida, principalmente para os idosos, embora o peso que ela
desempenha objectivamente na sua avaliação continue a ser uma questão controversa.
Albrecht e Devlieger (1999), cit. por Paúl et al. (2005), denominaram a contradição
entre o nível de incapacidade dos idosos e a percepção de elevado bem-estar e qualidade
de vida, como o “paradoxo da incapacidade”.
Segundo Ramos (2001, p.226), a qualidade de vida do idoso depende
essencialmente dos seguintes factores:
- Saúde e capacidade funcional, nomeadamente no seu reflexo sobre as actividades da vida
diária e das actividades instrumentais da vida quotidiana;
- Relações interpessoais que o façam sentir acompanhado e querido;
- Independência, entendida como capacidade de organizar os seu dia a dia e de escolher as
actividades a realizar;
- Convicção da sua utilidade, quer enquanto “repositórios de sabedoria experiência e outras
qualidades úteis à sociedade, quer como produtores de contributos económicos e sociais”, quer
ainda pelo valor dado ao contributo de uma vida oração e ascese, como é o caso das ordens
religiosas contemplativa;
- Ausência de condições económicas asfixiantes.
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Como já foi referido anteriormente uma das preocupações da OMS tem a ver
com o aumento da incapacidade e dependência, que pode acontecer devido à maior
longevidade das pessoas. As patologias que podem estar associadas a esta faixa etária
muitas vezes cursam com a ocorrência de dor28. Figueiró e Cosentino (2006), referem
que, apesar de faltarem estudos mais consistentes acerca da dor nas pessoas idosas, a
prevalência deste sintoma pode variar de 73% a 80%. Ferrel (1995) e Bernabei (1998),
citados por Chiba (2006), são de opinião de que os residentes em lares podem
apresentar uma percentagem entre 45 % a 80% de idosos com dor substancial. Apesar
destas diferenças numéricas, é consensual a opinião de que a existência de dor pode
afectar a qualidade de vida de qualquer pessoa.
Schipper et al. (1996), cit. por Martins (2006), referem cinco abordagens que
foram tidas em conta para as mais recentes concepções de qualidade de vida do ponto
de vista gerontológico:
1- Abordagem psicológica – que pressupõem a distinção entre ter uma doença e
o sentir-se doente. Centrando-se portanto na percepção do paciente.
2- Abordagem custo-benefício – que se baseia na dicotomia quantidade de vida
versus qualidade de vida. Aqui a avaliação da qualidade de vida baseia-se na
noção que o próprio indivíduo tem da sua capacidade funcional em áreas que
ele mais valoriza.
3- Abordagem centrada na comunidade – organização das variáveis de modo a
considerar o impacto que as doenças têm na comunidade. Nesta perspectiva
a avaliação da qualidade de vida orienta-se por parâmetros fisiológicos que
se estendem a todo o vasto conjunto de parâmetros de personalidades e
sociais.
4- Abordagem funcional – caracteriza-se por se centrar em aspectos funcionais
e ignorar os aspectos emocionais. Salienta-se a reorganização dos aspectos
funcionais físicos, psicológicos e sociais, harmoniosamente de modo a
ajustar a vida às consequências de uma doença incapacitante.
5- A lacuna de Calman – que se traduz pela lacuna entre as expectativas do
doente e o que ele de facto conseguiu realizar. Esta lacuna será inversamente
proporcional à qualidade de vida, ou seja, à medida que diminui a lacuna,
aumenta a qualidade de vida.
28

- Dias (2007, p. 2), refere, citando a Associação Internacional de Estudos da Dor (IASP), que dor é
“uma experiência sensorial e emocional desagradável, que se acha associada à ocorrência de lesão
tecidual ou que é referida em tais termos”.
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Por outro lado, vários têm sido os autores que têm procurado desenvolver
instrumentos de medida, dirigidos a uma ou mais dimensões abrangidas pelo conceito
de qualidade de vida. No entanto, a maior relevância vai para as seguintes:
1- Bem-estar psicológico;
2- Bem-estar físico;
3- Bem-estar social e interpessoal;
4- Bem-estar económico e social.
Apesar de todos estes considerandos, convém não esquecer as recomendações
oriundas dos peritos da OMS, quando referem que a qualidade de vida dos idosos
depende sobretudo de três factores:
- Segurança sócio-económica;
- Bem-estar psico-social;
- Estado de saúde subjectivo.
Paschoal (2006, p.83) refere que numa revisão da literatura feita por Diener e
Suh (1998) são apontados os seguintes dados sobre a relação entre eventos objectivos e
subjectivos e a avaliação da qualidade de vida na velhice:
a) “Os eventos subjectivos mostram maior associação com qualidade de vida na
velhice do que os objectivos, tais como renda, arranjo de moradia e saúde física.
b) Há forte relação entre ter medo de ficar velho, solidão e isolamento, senso de
desamparo e de incompetência, comportamental, com depressão, baixa saúde
percebida e insatisfação com a vida.
c) O desrespeito do declínio na saúde, da viuvez e da diminuição de renda que ocorre
na velhice, existe estabilidade no senso de bem-estar dos idosos, que geralmente
pontuam alto em escalas de satisfação.
d) Os jovens são mais pessimistas e exigentes quanto á qualidade de vida do que os
idosos.
e) Os idosos mais ajustados são os que têm metas de vida e que são mais capazes de
adaptá-las às condições impostas pela velhice.
f)

Doenças e incapacidade que determinam restrições nas oportunidades de acesso à
estimulação prazerosa e ao envolvimento social relacionam-se com depressão e
com afectos negativos.

g) Os idosos têm vida emocional menos intensa do que os adultos, possivelmente como
resposta adaptativa aos limites da velhice, ou, então, como reflexo de um processo
de selecção de interesses.
h) Os homens idosos são mais satisfeitos do que as mulheres idosas, que são mais
doentes e mais queixosas do que aqueles.
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i) As mulheres idosas tendem a apresentar pior qualidade de vida o que os homens,
porque em geral são mais velhas, mais doentes, mais isoladas, mais pobres e mais
encarecidas por cuidados à casa e ao cônjuge do que os homens”.

Por sua vez, Lawton (1983) elaborou um modelo de qualidade de vida na
velhice, no qual a multiplicidade de aspectos e influências inerentes aos fenómenos é
representada em quatro campos inter-relacionados:
1- Condições ambientais – o ambiente deve proporcionar às pessoas condições
adequadas à sua vida.
2- Competência comportamental – diz respeito ao desempenho que os
indivíduos adoptam perante as diferentes situações com que se deparam ao
longo da sua vida, dependendo do seu potencial, das suas experiências e
condições de vida, dos valores adquiridos ao longo da sua existência, bem
como do seu desenvolvimento pessoal que, por sua vez, é influenciado pelo
contexto histórico-cultural.
3- Qualidade de vida percebida – traduz a avaliação que o indivíduo faz da sua
própria vida, influenciada pelos valores que foi recolhendo e pelas
expectativas pessoais e sociais.
4- Bem-estar subjectivo – significa a satisfação que o indivíduo possui face à
sua própria vida: satisfação global e satisfação específica em relação a
determinados aspectos da sua existência. Este item reflecte as relações entre
os três campos anteriores.
Paschoal (2006, p.81) refere “que estudos empíricos indicam que existem sólidas
uniões entre qualidade de vida percebida, bem-estar subjectivo e mecanismos da
personalidade”.

Para compreender o envelhecimento e sobretudo a qualidade de vida em idade
avançada é necessário, indubitavelmente, proceder a uma abordagem multidisciplinar.
“É preciso ter sempre em mente que é a vontade de viver que dá qualidade de vida ao que se
vive (Cassou, 2001, p.238).

Na opinião de Carmel (2001), este indicador é uma variável chave na promoção
do envelhecimento com sucesso; daí sugerir aos investigadores da qualidade de vida em
áreas gerontológicas medições em vários campos ou domínios, tais como:
1 – Saúde física – pelos diversos problemas que causam incapacidade e que
podem ser corrigidos (audição, visão, deambulação, etc.);
2 – Saúde mental – função cognitiva, memória, ansiedade e depressão;
3 – Capacidade funcional – no desempenho de actividades da vida diária;
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4 – Satisfação com a vida e suporte social – já que esta se tem revelado
extremamente importante na integração comunitária do idoso.
Keister e Blinksen (1998) confirmam esta multidimensionalidade, enumerando
outros factores de natureza política, social e económica. No âmbito destes factores
destacaremos os problemas referentes às questões legislativas e relacionadas com a
segurança social, passando pelas que se relacionam com as relações interpessoais, em
virtude de muitas vezes as pessoas com quem os idosos se relacionavam irem
desaparecendo, até às questões que abrangem os direitos mais básicos da vida humana,
tais como a integridade física e psicológica. Um outro aspecto a abordar na avaliação da
qualidade de vida dos idosos relaciona-se com os recursos económicos (muitos deles
vivem

situações

deveras

preocupantes),

facto

esse

que

lhes

condiciona,

irremediavelmente, o acesso a muitos recursos. Não podemos, de modo algum, iludir
esta questão: se a sua situação económica for mais desafogada, poderão aceder muito
mais facilmente a diversas fontes de bem-estar e felicidade.
A Direcção Geral dos Cuidados de Saúde Primários divulgou através da circular
normativa nº1 CSI/DAS 13/01/93, uma grelha de avaliação da qualidade de vida do
idoso cujos objectivos eram (Martins, 2004, p.179):
- “identificar as necessidades e respectivas medidas de apoio global à pessoa idosa;
- determinar prioridades de intervenção;
- elaborar orientações técnicas na área da saúde global”.

Nessa circular alertava-se ainda os investigadores que estudam a qualidade de
vida no idoso, para o facto de que esta pode ser medida a partir de uma grelha de
avaliação, assente em sete componentes básicas da vida adulta, a saber:
¾ Isolamento;
¾ Mobilidade;
¾ Actividades da vida diária;
¾ Actividade ocupacional;
¾ Actividade lúdica;
¾ Relação familiar/comunicação afectiva;
¾ Recursos económicos.
Segundo Martins (2004, p.179), e após alguns estudos realizados através da
aplicação desta grelha, chegou-se à conclusão de que:
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¾ “Grande parte da população idosa tem qualidade de vida até aos 84 anos;
¾ Tem comunicação com o mundo exterior;
¾ As actividades físicas da vida diária executadas sem ajuda, a relação familiar com
integração familiar funcional e a comunidade alargada ao mundo exterior, são os
factores que mais contribuem para uma melhor qualidade de vida.

¾ De realçar ainda que a ausência de actividade lúdica, de actividade ocupacional e
recursos económicos, são os factores que mais contribuem para a diminuição da sua
qualidade de vida”.

Recorreremos à utilização desta escala, dado que, de alguma forma, responde
aos objectivos do nosso estudo, está validada para a população portuguesa, existindo já
alguns dados que poderão servir-nos de comparação aquando da análise e discussão dos
resultados.
Mencionamos ainda que a Direcção Geral dos Cuidados de Saúde Primários,
quando se refere a qualidade de vida do idoso, assume que “a senescência ou processo de
envelhecimento, implica, à medida que o tempo passa, a perda de adaptabilidade do organismo
e a consequente diminuição das capacidades de Fazer, Ter e Conseguir.
No entanto, a pessoa idosa pode ter qualidade de vida e tanto maior, quanto mais o
Fazer, Ter e Conseguir se aproxima, com ou sem a ajuda, do Fazer, Ter e Conseguir da mesma
pessoa no uso pleno das suas capacidades” (Martins, 2004, p.183).
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PARTE II – Enquadramento metodológico
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1 – Material e métodos

A metodologia é o fio condutor de qualquer processo investigativo, pretendendose que este seja coerente e simples de forma a ser entendido por todos. Ele permite
responder a várias questões: “como?”, “com quê?”, “porquê?”, “onde?” e “quando?”.
Para Sousa (1998, p.28), citando Costa e Melo (1979), a metodologia é “ a arte
de dirigir o espírito na investigação”.

No entender de Marconi e Lakatos (2004, p.253), o método “consiste em uma
série de regras com a finalidade de resolver determinado problema ou explicar um facto por
meio de hipóteses ou teorias que devem ser testadas experimentalmente e podem ser
comprovadas ou refutadas”.

Procuraremos assim, de uma forma simples mas organizada, obter dados que nos
permitam dar respostas às nossas questões de investigação, de forma a podermos
contribuir para um melhor conhecimento dos fenómenos em estudo.
Este nosso trabalho enquadra-se no tipo de estudo exploratório, descritivo e
transversal. Exploratório porque, tal como refere Gil (1999, p.44), estes “…têm como
principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista, a
formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores”.

Como também pretendemos obter mais informações, quer sobre as características de
uma população, quer sobre fenómenos de alguma forma pouco estudados, podemos
classificá-lo como descritivo. Gil (1999, p.44) vai no mesmo sentido ao referir que estes
“têm como objectivo primordial a descrição das características de determinada população ou
fenómeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis”. E é transversal porque, tal

como refere Polit e Hungler (1995), estes recorrem à colheita de dados num
determinado momento.
Optámos pelo método quantitativo porque, tal como refere Santos e Clos (1998,
p.2), citando Haguette (1994), este “deve ser utilizado nas situações que exigem um estudo
exploratório para um conhecimento mais profundo do problema ou objecto de pesquisa”.
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Nesta segunda parte constarão os sub-capítulos da delimitação do problema e
objectivos do estudo, variáveis, hipóteses, população, instrumentos de recolha de dados,
procedimentos éticos e tratamento e análise dos dados.

1.1 – Delimitação do problema e objectivos do estudo

A delimitação do problema – tal como uma centelha que irá dar origem a uma chama –
constitui o início de todo o processo investigativo.
Como refere Santos e Clos (1998, p.2), “toda a pesquisa tem origem em uma
questão a ser respondida ou em um problema a ser resolvido pelo pesquisador”. Ele resulta,

de alguma forma, das nossas preocupações face a determinado assunto, que nos
interessa e preocupa, e face ao qual temos muitas interrogações. Fortin, Vissandjée e
Côté (1999, p.48) referem a este propósito que “qualquer investigação tem um ponto de
partida, uma situação considerada como problemática, isto é, que causa um mal estar, uma
irritação, e que, por consequência, exige uma explicação ou pelo menos uma melhor
compreensão do fenómeno observado”.

É um facto constatado por todos os investigadores, que se debruçam sobre o
problema do envelhecimento, que a população mundial está a envelhecer. Em muitos
casos há necessidade de recorrer à institucionalização da pessoa idosa, embora também
seja aceite que só em último caso se deva recorrer a este tipo de apoio social, e é um
facto, que todos nós já fomos confrontados com situações em que se verifica o completo
atropelo à dignidade deste grupo etário da nossa população.
Hoje em dia, fruto de um novo olhar, acerca da problemática do envelhecimento
populacional, que se deseja que seja cada vez mais efectivo e profundo, os idosos, e
neste caso os idosos institucionalizados, são encarados de outra forma e sob outra
perspectiva tendo em conta que, por serem cada vez em maior número e por viverem
cada vez mais anos, não basta, só por si, viver mais anos é preciso é que eles sejam
vividos com mais qualidade.
Consequentemente, o problema de investigação neste estudo relaciona-se com o
facto de se querer saber quais as características ambientais e qual a qualidade de vida
dos idosos institucionalizados em lares do Concelho de Lamego. Será que estes lares
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estão preparados para receber e responder aos anseios e necessidades dos idosos do
Concelho de Lamego?
Destas preocupações emerge o tema deste estudo: As pessoas idosas
institucionalizadas em Lares de Terceira Idade: aspectos e contextos da qualidade de
vida.
Os objectivos passam por:
¾ Caracterizar o ambiente institucional dos lares de idosos do Concelho de
Lamego;
¾ Identificar as causas da institucionalização;
¾ Conhecer a qualidade de vida das pessoas idosas institucionalizadas;
¾ Identificar o grau de dependência para as actividades básicas da vida diária dos
idosos institucionalizados;
¾ Identificar algumas variáveis que possam interferir na qualidade de vida dos
idosos institucionalizados;

1.2 – Variáveis
Neste tipo de estudos torna-se importante estabelecer a relação existente entre
determinados fenómenos e variáveis. Como o próprio nome indica variável é qualquer
coisa que varia. Para Polit, Beck e Hungler (2004, p. 46), variável pode ser definida
como “qualquer qualidade de uma pessoa, grupo ou situação, que varia ou assume diferentes
valores…”.

Por sua vez, dentro dos vários tipos de variáveis, sobressaem duas delas: as
variáveis dependentes e independentes. A variável dependente “consiste naqueles valores
(fenómenos, factores) a serem explicados ou descobertos, em virtude de serem influenciados,
determinados ou afectados pela variável independente” (Marconi & Lakatos, 2004, p.189).

A variável dependente no presente estudo é a qualidade de vida do idoso
institucionalizado, sendo que para a avaliar foi utilizada a grelha da Direcção Geral dos
Cuidados de Saúde Primários, que irá ser descrita no sub-capítulo dos instrumentos de
recolha de dados.
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A variável independente “é a que influência, determina ou afecta uma outra
variável” (Marconi & Lakatos, 2004, p.189). Tendo em conta que a qualidade de vida

pode ser influenciada por vários factores, as variáveis independentes consideradas no
nosso estudo são:
¾ Sexo (Masculino e Feminino);
¾ Grupo etário (65-74; 75-84; 85-94 anos);
¾ Estado civil;
¾ Nível de instrução;
¾ Presença de dor (Sim e Não);
¾ Dependência/autonomia nas actividades de vida diária (Índice de Katz
modificado), que irão ser operacionalizadas no sub-capítulo dos instrumentos de
recolha de dados.
Ainda podemos falar noutro tipo de variável que se designa por variável atributo.
Estas variáveis permitem identificar algumas características dos sujeitos em estudo para
uma melhor clarificação do fenómeno abordado (Polit & Hungler, 1995). As variáveis
atributo consideradas foram:
¾ De quem partiu a ideia e qual foi o motivo para a institucionalização?
¾ Se recebe visitas, de quem, e com que frequência?
¾ Como classificaria a relação com a sua família, residentes e funcionários?
¾ Se sofre de algum problema de saúde? Se sim, qual ou quais?
¾ Que actividades faz habitualmente ao longo do dia?
¾ Avaliação ambiental das instituições.
Estas variáveis irão ser operacionalizadas aquando da apresentação dos
instrumentos de recolha de dados.

1.3 – Hipóteses
As hipóteses permitem orientar a pesquisa, gerando novo conhecimento através
da sua comprovação (Santos & Clos, 1998)
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Segundo Marconi e Lakatos (2001, p.161) hipótese é “um enunciado geral de
relações entre variáveis (facto, fenómeno), formulado como solução provisória para
determinado problema, apresentando carácter explicativo ou preditivo, compatível com o
conhecimento científico (coerência externa) e revelando consistência lógica (coerência
interna), sendo passível de verificação empírica nas suas consequências”.

Atendendo à referenciação teórica e aos objectivos do nosso estudo, elaboramos
as seguintes hipóteses:
¾ H1 – O índice de qualidade de vida do idoso institucionalizado não difere em
função do sexo;
¾ H2 – O índice de qualidade de vida do idoso institucionalizado não difere em
função do grupo etário;
¾ H3 – O índice de qualidade de vida do idoso institucionalizado não difere em
função do estado civil;
¾ H4 – O índice de qualidade de vida do idoso institucionalizado não difere em
função do nível de instrução;
¾ H5 – O índice de qualidade de vida do idoso institucionalizado não difere em
função da existência de dor;
¾ H6 – Existe uma correlação positiva entre o índice de Katz e o índice de
qualidade de vida do idoso institucionalizado.

1.4 – População
Segundo Fortin (1999a, p.202) uma população “é uma colecção de elementos ou de
sujeitos que partilham características comuns, definidas por um conjunto de critérios”. Sendo

que, por amostra se pode considerar “um sub-conjunto de uma população ou de um grupo de
sujeitos que fazem parte de uma mesma população” (ibidem).

Assim, neste estudo, a nossa população foi constituída por todos os idosos
institucionalizados em lares de terceira idade do Concelho de Lamego (N = 183), uma
vez que no que diz respeito ao preenchimento das três primeiras escalas do MEAP
(Multiphasic Environmental Assessment Procedure) foram tidos em conta os dados
colhidos, junto dos directores das Instituições, assim como os dados colhidos através da
consulta dos processos individuais de cada idoso.
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A partir daqui foram seleccionados todos os idosos institucionalizados, desde
que obedecessem ao critério de estarem conscientes e orientados no tempo e no espaço.
A nossa amostra ficou delimitada da seguinte forma (quadro 11)
Quadro 11 – Dados referentes à população e amostra do nosso estudo
Idosos Institucionalizados

Idosos que cumprem o critério
(conscientes e orientados no tempo e no
espaço)

N

%

N

%

Instituição 1

55

30,1

28

30,1

Instituição 2

62

33,9

31

3,4

Instituição 3

52

28,4

27

29,0

Instituição 4

14

7,6

7

7,5

Total

183

100,0

93

100,0

Assim, a amostra seleccionada é constituída por 93 pessoas idosas (50,8% da
população total), que se dividem pelos quatro lares do Concelho de Lamego, e que são:
¾ Lar das Filhas de S. Camilo;
¾ Lar de Arneirós;
¾ Residência Sénior S. Pedro;
¾ Lar de Ferreirim.
É importante realçar que estas instituições foram numeradas de 1 a 4 de uma
forma aleatória, por motivos de ordem ética.

1.5 – Instrumentos de recolha de dados
A escolha dos instrumentos de recolha dos dados tem que ter em conta vários
aspectos, nomeadamente, os objectivos do estudo, questões de investigação e hipóteses
formuladas (Fortin, Grenier & Nadeau, 1999).
Podem, assim, ser utilizados vários instrumentos de pesquisa como por exemplo:
questionários, formulários, entrevista, grelhas de observação, etc.
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Tendo em conta todos estes aspectos foram utilizados os seguintes instrumentos
de recolha de dados:
A) Multiphasic Environmental Assessment Procedure (MEAP) (Anexo 1);
B) Formulário bio-relacional do idoso (Anexo 2);
C) Grelha de avaliação do índice de qualidade de vida do idoso (Anexo 3);
D) Índice de Katz (Anexo 4).

A) Multiphasic Environmental Assessment Procedure (MEAP)
O primeiro instrumento de recolha de dados utilizado é o MEAP (Multiphasic
Environmental Assessment Procedure de Moos e Lemka (1984), que foi validado para a
população portuguesa por Paúl (1991), e destina-se a avaliar o ambiente institucional
dos equipamentos para idosos.
Pretende-se com a aplicação deste modelo, compreender a relação entre a
pressão do meio sobre os indivíduos e a sua capacidade de adaptação, tentando prever
os seus comportamentos, adaptados ou não, num determinado ambiente (Paúl, 1995).
Os seus autores validaram esta escala em vários tipos de equipamentos para
idosos, dividindo-os principalmente em três tipos:
a) «Nursing Homes» traduzido como Lares;
b) «Residential Cares» que serão as Residências para idosos;
c) «Apartements»

constituem

apartamentos

construídos

com

a

finalidade de alojar uma população idosa.
Os dados normativos da versão inicial do MEAP foram obtidos pelos autores a
partir de uma amostra representativa nacional, constituída por 244 estabelecimentos
urbanos, suburbanos e rurais, de vários tipos, existentes em cada uma das regiões mais
importantes dos Estados Unidos da América.
O MEAP é constituído por cinco partes distintas, incluindo subescalas, que
permitem avaliar dimensões específicas do ambiente físico e humano da instituição,
obtendo-se um perfil com várias dimensões para cada uma das áreas consideradas:
1 - Lista de Características Físicas e Arquitectónicas (Physical and Architectural
Features Checklist, PAF);
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É constituído por 153 itens, que avaliam oito dimensões relativas à localização
da instituição, às suas características físicas externas e internas e à organização do
espaço. Têm em conta os recursos físicos existentes e não os aspectos relativos à sua
utilização. As suas oito dimensões são:
a) Acesso à Comunidade – Avalia em que medida a comunidade e os seus
recursos são acessíveis aos residentes idosos de uma dada instituição;
b) Amenidades Físicas – Características físicas que, quer pela sua função, quer
pelo seu aspecto estético, dão conforto ao local;
c) Ajudas Sócio-Recreativas – Características que facilitam o comportamento
social e as actividades recreativas.
As três dimensões seguintes referem-se aos aspectos facilitadores da autonomia
dos idosos com algum grau de dificuldade funcional:
d) Ajudas Protéticas – Aspectos facilitadores da independência e mobilidade
física dos sujeitos, num ambiente livre de barreiras;
e) Ajudas de Orientação – Ajudas de orientação disponíveis no meio;
f) Características de Segurança – Para prevenção de acidentes.
As duas últimas dimensões estão relacionadas com a organização do espaço:
g) Instalações para os Funcionários;
h) Disponibilidade do Espaço – Mede o número e o tamanho das áreas comuns
e a sua relação com o número de residentes.
As características psicométricas das subescalas do PAF indicam uma
consistência interna que varia entre.62 e .84. a fiabilidade inter-observador foi da ordem
dos.70 e a fiabilidade teste-reteste, feita com um intervalo de 9 a 12 meses em 12
estabelecimentos variou entre .61 e .95 para as diferentes dimensões. A estabilidade das
correlações do perfil também foi determinada, variando entre .51 (obtido num
estabelecimento em fase de montagem) e .96, sendo a maioria dos padrões
relativamente estáveis. A intercorrelação entre as subescalas (controlando o tipo de
estabelecimento) é baixa, com r médio de .28, e aponta para o facto de as dimensões
medirem de facto diferentes aspectos das características físicas e arquitectónicas dos
estabelecimentos.
2 - Questionário sobre o Programa e a Política Administrativa (Policy and
Program Information Form, POLIF);
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É composto por 130 itens e avalia as características da política administrativa e
do programa em vigor nos estabelecimentos, abrangendo nove dimensões que se podem
agrupar

em

três

conjuntos.

O

primeiro

conjunto

refere-se

às

exigências

comportamentais impostas aos residentes:
a)

Expectativas de Funcionamento – Capacidades mínimas de funcionamento
nas actividades do dia-a-dia;

b)

Tolerância ao Desvio – Avalia-se em que medida o comportamento
excêntrico, agressivo ou pouco colaborante, é tolerado numa dada
instituição.

O segundo conjunto é constituído por quatro dimensões que pretende apurar em
que medida é que se conjugam as liberdades individuais e a ordem e estabilidade
institucional:
c)

Política de Escolhas – Avaliam-se o conjunto de opções que a política
institucional põe à disposição dos residentes;

d)

Controlo por parte dos Residentes – Constata-se a existência de estruturas
formais que facultam aos residentes influenciar a vida no estabelecimento;

e)

Clareza Política – Pretende avaliar a clareza com que o programa da
instituição é comunicado aos residentes;

f)

Disponibilidade de Privacidade – Avalia a privacidade de que os
residentes dispõem.

O terceiro conjunto aborda a disponibilidade de serviços e de actividades:
g)

Disponibilidade de Serviços de Saúde;

h)

Disponibilidade de Assistência nas Actividades de Rotina;

i)

Disponibilidade de Actividades Sócio-Recreativas.

As características psicométricas das subescalas do POLIF referem uma
consistência interna que varia entre .69 e .89 e uma fiabilidade teste-reteste adequada ou
elevada, variando entre .7 e .96. a intercorrelação entre as subescalas do POLIF,
controlando o tipo de estabelecimento, é relativamente baixa com um r médio de .20
apontando para que de facto medem aspectos razoavelmente independentes do
programa e recursos dos estabelecimentos.
3 - Questionário sobre as Dimensões e os Recursos dos Residentes e dos
Funcionários (Resident and Staff Information Form, RESIF);
António Almeida

114

Enquadramento metodológico
Composto por 104 itens, mede os aspectos do ambiente geral, que existem em
função dos residentes e dos funcionários. A ideia subjacente à sua elaboração é a de que
quando se aborda um grupo social, como é o caso de um estabelecimento para idosos,
temos que considerara que os seus membros não são seleccionados ao acaso do
conjunto da população. Os indivíduos trazem consigo valores, normas e capacidades
que formam uma combinação particular, «the suprapersonal environment», que define
uma subcultura que se desenvolve no grupo a qual, por sua vez, vai influenciar o
comportamento dos seus membros individuais.
Pode ser subdividido em vários grupos, sendo o primeiro relativo a:
a)

Riqueza dos Funcionários – reflecte a experiência, o treino e a diversidade
de origem dos funcionários;

b)

Recursos Sociais dos Residentes – características sócio-demográficas dos
residentes;

c)

Heterogeneidade dos Residentes.

O segundo grupo inclui, aspectos relativos ao funcionamento actual dos
residentes:
d)

Capacidades Funcionais – como sejam o ser capaz de cuidar de si próprio;

e)

Nível de Actividade – mede a iniciativa dos idosos em se envolverem por si
próprios em actividades;

f)

Integração dos Residentes na Comunidade – quantifica a participação dos
residentes em actividades fora do seu estabelecimento.

O terceiro grupo diz respeito à utilização dos serviços existentes por parte dos
residentes:
g)

Utilização dos Serviços de Saúde;

h)

Utilização da Assistência nas Actividades de Rotina;

i)

Utilização das Actividades Sócio-Recreativas.

As características psicométricas do RESIF indicam que a consistência interna
das suas subescalas é de moderada a alta, variando entre .56 e .95. A fiabilidade testereteste é também de moderada a alta, com valores entre .68 e .69. A intercorrelação
entre as subescalas do RESIF, que são conceptualmente distintas, mostram relações
empíricas entre elas, verificando-se que no geral há intercorrelação moderadas a baixas.
4 - Escala sobre o Clima Social na Instituição (Sheltered Care Enviromental
Scale, SCES);
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Através desta escala pretende-se perceber a pressão que os programas das
instituições exercem sobre os indivíduos, não sobre a forma de acontecimentos
pontuais, mas numa perspectiva de continuidade, visando o padrão usual de
comportamento. Assim, pretende avaliar as percepções que residentes e funcionários
têm da instituição onde vivem ou trabalham.
É constituída por 63 questões, divididas por sete dimensões, obtendo-se assim
um perfil do estabelecimento que abrangem o relacionamento entre os indivíduos, o
desenvolvimento pessoal e a manutenção e mudança do sistema.
O perfil obtido a partir das respostas dos residentes pode comparar-se com o
perfil obtido a partir das respostas dos funcionários às mesmas questões, podendo
verificar-se a uniformidade ou divergência das percepções em causa
Dimensões Relacionais:
a)

Coesão – grau de apoio que os funcionários dão aos residentes e estes
uns aos outros;

b)

Conflito – expressão de descontentamento e crítica entre os residentes e
relativamente à instituição.
Dimensões de Desenvolvimento Pessoal:

c)

Independência – avalia-se em que medida se encoraja a auto-suficiência,
autodeterminação e responsabilidade dos residentes;

d)

Auto-exploração – tem a ver com os comportamentos que visam
encorajar a expressão aberta dos sentimentos e preocupações dos
residentes.
Dimensões da Manutenção e Mudança do Sistema:

e)

Organização – mede a importância da ordem e e organização no
estabelecimento e a clareza de regras e procedimentos esperados;

f)

Influência dos Residentes – avalia a medida em que os residentes podem
influenciar as regras e politicas da instituição e em que medida os
funcionários são directivos relativamente aos utentes;

g)

Conforto Físico – aprecia o conforto, a privacidade, a decoração e
agradabilidade do estabelecimento.

As características psicométricas das subescalas do SCES mostram uma
consistência interna que varia entre .50 e .78, sendo que para a maior parte das
subescalas a consistência interna é moderada. No que respeita à validade, obtida através
do método das metades, a fiabilidade para os residentes varia de moderada a alta, entre
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.66 e .90, e para os funcionários entre .59 e .83, indicando que os resultados do SCES
são relativamente independentes dos indivíduos específicos que respondem. A
estabilidade do perfil dava um r médio de .57 para os residentes e um r médio de .60
para os funcionários.
Mais do que as outras partes do MEAP, o SCES parece ser sensível à mudança
de condições ao longo do tempo. A intercorrelação entre as subescalas controlando o
tipo de estabelecimento é moderada e muito semelhante entre os residentes e os
funcionários, tendo respectivamente um r médio de .28 e um r médio de .26, indicando
que as subescalas se referem a aspectos um pouco diferentes, mas interrelacionados, do
ambiente social do estabelecimento.
5- Escala de Avaliação Global da Instituição (Rating Scale, RS)
A última parte do MEAP é relativa ao julgamento externo que o
observador/investigador faz do estabelecimento. É uma apreciação subjectiva com
quatro subescalas, num conjunto de 24 itens, relativas a:
a)

Atractividade Física – diz respeito à estética, estado de conservação e
limpeza do estabelecimento e espaço envolvente;

b)

Diversidade do Ambiente – reflecte a variabilidade e estimulação
fornecida pelo ambiente físico, como sejam a personalização dos quartos
dos residentes e as vistas das janelas;

c)

Funcionamento dos Residentes – avalia a aparência, o nível de actividade
e a quantidade de interacção entre os residentes;

d)

Funcionamento do Pessoal – reflecte a qualidade da interacção de
funcionários e residentes, dos funcionários entre si e a organização da
instituição.

As características psicométricas da RS apontam para uma consistência interna,
moderada a alta, variando entre .67 e .82. A fiabilidade teste-reteste é entre moderada a
alta para todas as subescalas excepto para o Funcionamento do Pessoal. A fiabilidade
inter-observador é elevada, indicando que juízes experimentados podem discriminar
diferentes tipos de estabelecimentos, naquelas dimensões. As intercorrelações entre as
subescalas controlando o tipo de estabelecimentos são moderadamente altas, sugerindo
que os observadores tendem a ver estes aspectos das instituições como estando interrelacionadas e são influenciados pela sua impressão geral.
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Com a aplicação deste extenso instrumento obtém-se uma visão muito clara e
pormenorizada do tipo de instituição em presença, facilitando, além disso, a verificação
das áreas mais deficitárias, podendo relacioná-las com o funcionamento dos sujeitos e a
sua satisfação de vida e perspectivar intervenções sectoriais que visem melhorar a
qualidade de serviços prestada e, consequentemente, o bem-estar físico e psicológico
dos seus utentes.
As informações para o preenchimento das três primeiras subescalas (PAF,
POLIF e RESIF) são obtidos junto dos directores das instituições, ou de alguém
mandatado por eles e através da consulta dos processo individuais.
Os dados da quarta escala (SCES) são obtidos junto dos residentes com idade
igual ou superior a 65 anos e que reúnam condições para responder às perguntas
formuladas e junto dos funcionários que estão mais em contacto com eles.
A quinta subescala (RS) destina-se a ser preenchida pelo investigador,
consistindo numa apreciação acerca da instituição.
Todos os resultados são expressos em percentagens e acima de 50% são
considerados, digamos assim, positivas, com excepção de algumas dimensões
posteriormente referidas.
No final do Anexo 1 apresentamos também os valores de referência encontrados
pelos autores desta escala, e que resultam da amostra representativa de 244
estabelecimentos urbanos, suburbanos e rurais de cada uma das mais importantes
regiões dos Estados Unidos da América.
B) Formulário bio-relacional do idoso
Tal como é referido por Polit et al. (2004), as questões podem ser subdivididas
em questões abertas e fechadas. As primeiras têm essencialmente a finalidade de
garantir a comparação das respostas dadas e a sua posterior análise. As segundas têm
como objectivo, que o respondente expresse a sua opinião livremente.
Este formulário é constituído por 14 questões: 11 fechadas (8 são de escolha
múltipla e 3 dicotómicas) e 3 abertas, conforme se pode visualizar no quadro 12.
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Quadro 12 – Questões constantes do formulário bio-relacional.
QUESTÕES

OPERACIONALIZAÇÃO

Estado civil

Solteiro
Casado
Divorciado
Viúvo
Outro

Internacional Standart Classificacion of Education
(ISCED), níveis de instrução utilizada pelas Nações Unidas
e que se dividem em seis níveis:
nível 0 – corresponde à educação pré-escolar (a não
frequência escolar também se enquadra neste nível);
nível 1 – 1º e 2º ciclos do ensino básico;
nível 2 – 3º ciclo do ensino básico;
nível 3 – ensino secundário;
nível 4 – não há correspondência no sistema educativo
nacional (corresponde a um ensino pós-secundário que
não é ensino superior);
nível 5 – ensino superior (Bacharelato, Licenciatura, Dese,
pós-Licenciatura e Mestrado);
nível 6 – grau de Doutoramento
Segundo a Associação Internacional de Estudos da Dor
Presença de dor
(IASP), esta é “uma experiência sensorial e emocional
desagradável, que é decorrente ou descrita em termos de
lesões teciduais” (Dias, 2007, p.2).
Sim
Não
De
quem
partiu
a
ideia
para
a Filhos
Própria pessoa
Institucionalização?
Assistente social
Outros familiares
Amigos
Pergunta aberta
Qual foi o motivo para a Institucionalização?
Nível de instrução

Costuma receber visitas ?
Se sim, de quem?
Com que frequência ?

Como classificaria a relação com a sua família?

Sim
Não
Familiares
Familiares e amigos
Amigos
Ocasionalmente
Mensalmente
Semanalmente
Diariamente
Muito satisfatória
Satisfatória
Razoável
Não satisfatória

Como classificaria a relação com os restantes Muito satisfatória
Satisfatória
idosos do lar?
Razoável
Não satisfatória
os Muito satisfatória
Satisfatória
Razoável
Não satisfatória
Sim
Sofre de algum problema de saúde?
Não
Pergunta aberta
Se sim, qual ou quais?
Que actividades faz habitualmente ao longo do Pergunta aberta
dia?
Como classificaria
funcionários do lar ?

a

relação

com
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C) Grelha de avaliação da qualidade de vida do idoso
Esta grelha foi proposta e testada para a população portuguesa pela Direcção
Geral da Saúde (1995). É constituída por sete componentes, operacionalizados da
seguinte forma:
1- Isolamento/comunicação afectiva e social
¾ Isolamento – ausência de comunicação.
¾ Comunicação afectiva – relações afectivas que se estabelecem e desenvolvem
entre o idoso e os elementos da família, amigos ou vizinhos.
¾ Comunicação social – relações não afectivas com pessoas, lugares ou
acontecimentos, quer por contacto directo, quer através dos meios de
comunicação social.
¾ Domicílio – local actual de residência.
¾ Envolvente habitacional – ambiente arquitectónico e social que circunda o
domicílio.
¾ Mundo exterior – tudo o que fica para além da envolvente habitacional.
2 – Mobilidade
¾ Mobilidade – capacidade de mudança da posição corporal e da deslocação de um
lado para o outro.
¾ Ajuda técnica – qualquer produto, instrumento, equipamento ou sistema técnico
usado por uma pessoa com deficiência especialmente produzido ou disponível
que previne, compensa, atenua ou neutraliza a incapacidade.
3 – Actividades de Vida Diária
¾ Actividade de vida diária – todas as acções quotidianas que é necessário realizar
para satisfazer as necessidades humanas básicas.
¾ Necessidades humanas básicas – as necessidades vitais que são comuns a todos
os seres humanos e que são essenciais à manutenção da vida e ao bem-estar do
indivíduo.
4 – Actividade Ocupacional
¾ Actividade ocupacional – tarefas ou actividades de natureza profissional.
5 – Actividade Lúdica
¾ Actividade lúdica – actividade cultural, recreativa ou de lazer que proporciona
divertimento, distracção ou passatempo.
6 – Relação Familiar
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¾ Família – conjunto de pessoas que coabitam, independentemente da existência
de parentesco.
¾ Relação familiar – relação afectiva e social entre o idoso e os elementos da
família
¾ Participação familiar – ligação afectiva e social implicando relação de ajuda
entre os elementos da família e o idoso.
¾ Integração familiar funcional – inserção do idoso no núcleo familiar, da qual
resultam laços familiares gratificantes.
7 – Recursos económicos
¾ Recursos económicos – o quantitativo monetário mensal fixo.
¾ Insuficientes – quando não satisfaz as necessidades básicas.
Cada componente é dividido em classes, atribuindo-se pontuações que podem ir
de zero (0) a oito (8), variando o índice de qualidade de vida entre os 3 e os 50 pontos,
considerando-se existir qualidade de vida para valores iguais ou superiores a 23 pontos.
D) Actividades da vida diária (Índice de Katz)
O facto de as actividades de vida diária se encontrarem afectadas, desempenha
um papel primordial para que as pessoas idosas se tornem dependentes (OMS, cit. por
Netto et al., 2006). Uma das formas de avaliar estas actividades é através do índice de
Katz. A escala por nós escolhida (Índice modificado de Katz S., Downs T. D.; Cash, H.
, R. et al., 2000), avalia o desempenho dos idosos nas referidas actividades de vida
diária, sendo constituída por seis itens:
¾ Banho;
¾ Vestir-se;
¾ Utilização do WC;
¾ Mobilidade;
¾ Continência;
¾ Alimentação.
As alternativas de resposta a cada um destes seis itens são: dependente e
independente, sendo atribuído a cada resposta 0 e 1 pontos respectivamente.
O resultado final pode ir de 0 a 6 pontos, podendo as pessoas idosas serem
englobadas em três grupos distintos, a saber:
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¾ 0-2 pontos – dependência importante;
¾ 3-4 pontos – dependência parcial;
¾ 5-6 pontos – independência.

1.6 – Procedimentos éticos
Em qualquer trabalho de investigação torna-se necessário desenvolver uma série
de démarches tendo em vista a sua oficialização e cumprimento de requisitos éticos.
Assim, foi efectuado o pedido por escrito a todas as Instituições envolvidas
(Anexo 5), tendo havido uma reunião prévia com todos os responsáveis das instituições,
com vista a informar acerca dos objectivos do estudo, assim como da garantia do
anonimato das instituições aquando da apresentação e discussão dos resultados. Aos
idosos e aos funcionários do Lar foi-lhes também explicado que a sua participação neste
estudo era de carácter voluntário. Aos funcionários foi-lhes entregue, inclusive, a
subescala a preencher em envelope fechado, sendo posteriormente recolhida por nós,
sem que os envelopes passassem por outras mãos, para que não se sentissem
condicionados nas suas respostas.
A recolha dos dados junto dos idosos foi efectuada individualmente, num
gabinete disponibilizado para o efeito e sempre na presença do autor do estudo.

1.7 – Tratamento e análise dos dados
Os dados obtidos através da aplicação do MEAP (PAF, POLIF, RESIF e RS)
foram tratados manualmente, tendo em conta as instruções dessa mesma escala.
Em todos os outros recorreu-se ao tratamento informático, utilizando o programa
SPSS 13 (Statistical Package for the Social Sciences)
Recorremos inicialmente à análise univariada (estatística descritiva), através das
frequências absolutas, medidas de tendência central (média) e medidas de dispersão
(desvio padrão).
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No teste de hipóteses, devido ao facto da nossa amostra incluir poucos elementos
e não seguir uma distribuição normal, recorremos ao teste de Kruskal-Wallis, MannWhitney e Coeficiente de Correlação Ró de Spearman (Pestana & Gageiro, 2005).
Omitiremos nos quadros e gráficos, aquando da apresentação dos dados, a fonte
dos mesmos, pelo facto de estes se referirem sempre a este estudo.
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PARTE III – Apresentação e discussão dos resultados
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1 – Apresentação e análise dos resultados

Chegamos à fase do nosso estudo em que iremos apresentar os resultados
provenientes da aplicação dos instrumentos de recolha de dados. Para Fortin (1999b, p.
330), a apresentação dos resultados “deve limitar-se a uma apresentação sob a forma
narrativa dos resultados que ele reproduziu nos quadros e nas figuras”.
Sendo assim, a apresentação dos dados será efectuada tendo em conta os
seguintes aspectos:
¾ Avaliação ambiental das Instituições, através da utilização do MEAP
(Multiphasic Environmental Assessement Procedure);
¾ Dados referentes à amostra das pessoas idosas institucionalizadas;
¾ Índice de Qualidade de vida do idoso (IQVI);
¾ Índice de Katz.

1.1 – Avaliação ambiental das instituições, através da
utilização

do

MEAP

(Multiphasic

Environmental

Assessement Procedure)
Antes de apresentarmos os dados da avaliação das características ambientais das
Instituições procederemos a uma breve descrição de todas as pessoas idosas
institucionalizadas (N= 183), em virtude dos dados, referentes às mesmas, serem tidos
em conta nas três primeiras subescalas do MEAP.
Através da análise do quadro 13, verifica-se que nas três primeiras instituições, o
sexo predominante é o feminino com, respectivamente, 83,6%, 66,1% e 73,1%. Na
Instituição 4, os dois sexos igualam-se em termos percentuais.
Em termos de média de idades, apenas na instituição 1 os indivíduos do sexo
masculino apresentam uma média de idades superior com 78,22 anos. Nas restantes
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Instituições - 2, 3 e 4 -, a média de idades do sexo feminino é sempre superior à média
do sexo masculino, com 80,34, 82,31 e 83,57 anos, respectivamente.
Quadro 13 – Caracterização dos idosos por sexo e instituição.
Instituição
Instituição 1

Instituição 2

Instituição 3

TOTAL

Instituição 4

Sexo

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Masculino

9

16,4

21

33,9

14

26,9

7

50,0

51

27,9

Feminino

46

83,6

41

66,1

38

73,1

7

50,0

132

72,1

Total

55

100

62

100

52

100

14

100

183

100

Salvaguarda-se desde já que não é nossa intenção efectuar uma comparação
entre as instituições que fazem parte deste estudo, por se tratarem de realidades
diferentes. A junção destas instituições em gráficos ou quadros ocorrerá apenas devido a
uma questão de facilidade de exposição dos resultados.

A – Características físicas e arquitectónicas – PAF
Instituição 1 – É uma instituição relativamente recente e em zona urbana, talvez
por isso apresenta valores que ultrapassam os 50% em praticamente todas as dimensões
necessitando, essencialmente, de desenvolver os aspectos que têm a ver com as Ajudas
de orientação, em virtude de apresentar um valor muito baixo (15%). É fundamental não
esquecer que estes aspectos se tornam extremamente importantes para os idosos.
Instituição 2 – Devido ao facto de ser uma instituição antiga e rural é notória a
sua dificuldade em atingir, pelo menos, os 50% em praticamente todas as dimensões. As
dimensões mais deficitárias são: Ajudas de orientação (15%), Acesso à comunidade
(25%), Instalações dos funcionários (27%), Amenidades físicas e Disponibilidade de
espaço (33%). No entanto, são de realçar os esforços efectuados a nível da segurança
que atinge os 61%.

António Almeida

126

Apresentação e discussão dos resultados

Instituição 3 – Trata-se de uma instituição relativamente antiga e rural que, no
entanto, já sofreu algumas remodelações, permitindo-lhe assim melhorar as suas
condições. Apresenta apenas três dimensões Amenidades físicas (47%), Ajudas
protéticas (46%) e Disponibilidade de espaço (35%) abaixo dos 50%.
Instituição 4 – Instituição recente e também em zona urbana e que apresenta
valores abaixo dos 50% em duas dimensões: Acesso à comunidade (44%) e Ajudas de
orientação (23%), valor este que se apresenta muito aquém do valor médio.
Gráfico 1 – Resultados do PAF
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B – Políticas Administrativas e Programa das Instituições – POLIF

Instituição 1 – Podemos observar que praticamente todas as dimensões se situam
abaixo dos 50%, verificando-se apenas na Disponibilidade dos serviços de saúde (50%)
e na Disponibilidade da assistência na rotina (71%), resultados acima do valor médio.
De realçar que na dimensão Expectativas de funcionamento, o valor encontrado é nulo
(0%), facto que traduz as poucas expectativas que a instituição espera dos seus
residentes, não lhes permitindo também grandes Escolhas (21%), Controle (33%) e
Privacidade (20%).
Instituição 2 – Também nesta instituição apenas duas dimensões apresentam um
valor igual ou superior a 50%: Política de escolhas (50%) - embora este valor não esteja
em consonância com o Controle dos residentes - e Disponibilidade de assistência na
rotina (79%). As Expectativas de funcionamento (9%), Controle dos residentes (17%),
Clareza politica (11%), Disponibilidade de serviços de saúde (25%) e Actividades
sócio-recreativas (23%) atingem valores muito baixos.
Instituição 3 – Não é muito diferente o panorama relativo a esta instituição,
verificando-se que apenas duas dimensões apresentam resultados superiores a 50%:
Disponibilidade da assistência na rotina (86%) e Tolerância ao desvio (69%). Estes
resultados revelam um grande apoio nas actividades de rotina, também pelo facto de não
se esperar muito por parte das pessoas idosas, bem como alguma tolerância em relação a
comportamentos menos habituais.
Instituição 4 – Nesta instituição observamos várias dimensões acima dos 50%,
mantendo-se as Expectativas de funcionamento (18%), Tolerância ao desvio (38%),
Política de escolhas (44%) e Privacidade (30%), abaixo desta marca.
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Gráfico 2 – Resultados do POLIF
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C – Dimensões e Recursos dos Residentes e Funcionários - RESIF
Instituição 1 – Nesta instituição verificamos que apenas três dimensões se
situam acima dos 50%. Constatamos que se tratam de residentes com características
muito semelhantes, Heterogeneidade dos residentes (10%), com relativamente poucos
Recursos sociais (30%), e que apesar de ter uma Capacidade funcional perto do valor
médio (45%), tem um Nível de actividade de apenas 21%.
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No que diz respeito aos funcionários, Riqueza dos funcionários, verificamos que
é uma das dimensões que ultrapassou os 50%.

Instituição 2 – Em relação a esta instituição constatámos que apenas duas
dimensões se situam acima dos 50%, são elas Utilização dos serviços de saúde (64%) e
a Utilização de assistência no dia-a-dia (70%), o que, de alguma forma, traduz as
limitações que este grupo etário comporta. No que concerne às outras dimensões,
verificam-se valores muito baixos em relação aos Recursos sociais dos residentes (8%),
Heterogeneidade dos residentes (10%), Integração na comunidade (17%) e Nível de
actividade (22%). Quanto à Riqueza dos funcionários, o valor encontrado, (20%), revela
limitações no que diz respeito à sua experiência, treino e diversidade das suas origens.

Instituição 3 – Esta instituição apresenta igualmente valores acima da média nas
dimensões Utilização dos serviços de saúde (65%) e Utilização de assistência no dia-adia (63%). É também de valorizar o resultado encontrado para as Capacidades
funcionais (60%), embora este valor não traduza um maior Nível de actividade (27%).
Outras dimensões com percentagens deficitárias são: Heterogeneidade dos residentes
(0%), Recursos sociais (8%) e Integração na comunidade (25%)

Instituição 4 – Os valores mais altos nesta instituição situam-se nas três últimas
dimensões, embora dois deles ainda se encontrem abaixo dos 50%, apresentando a
Utilização de assistência no dia-a-dia (64%). Outros dados relevantes são os baixos
valores na Heterogeneidade dos residentes (20%), na Riqueza dos funcionários (15%),
verificando-se ainda que a percentagem obtida na Capacidade funcional coincide com o
Nível de actividade (39%).
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Gráfico 3 – Resultados do RESIF
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D – Clima Social na Instituição – SCES
Relembramos que a partir desta subescala todos os dados referentes aos idosos
institucionalizados, dizem respeito apenas às pessoas idosas conscientes e orientadas
(N= 93), capazes de responder às questões formuladas.
Instituição 1 – Os residentes desta instituição avaliam de uma forma deficitária
as dimensões Independência (30%), Coesão (44%) e a Influência dos residentes (45%),
o que significará que se encoraja pouco a auto-suficiência, a autodeterminação e a
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responsabilidade, não existindo grande apoio e solidariedade entre eles, apesar da
dimensão Conflito ser relativamente baixa (38%), verificando-se também que a sua
Influência, na vida da instituição, poderia ser mais efectiva (45%).
Relativamente à opinião dos funcionários, pelo contrário, verificamos que eles
avaliam positivamente todas as dimensões.
Gráfico 4 – Resultado do SCES da Instituição 1
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Comparando as percepções dos residentes e funcionários, utilizando o teste de
Mann-Whitney, verificamos que existem diferenças estatisticamente significativas nas
dimensões: Independência (p = 0,003), Influência dos residentes (p= 0,027) e Conforto
(p = 0,006), todas elas mais valorizadas pelos residentes.
Instituição 2 – A opinião dos residentes desta instituição valorizou como
deficitárias as dimensões Coesão (29%), Conflito (55%), Independência (27%) Autoexploração (40%) e Influência dos residentes (44%). À semelhança da Instituição
anterior, verifica-se que não há uma grande solidariedade entre os residentes, situação
que é agravada pela taxa de conflito existente.
No que diz respeito à opinião dos funcionários, verificamos que eles avaliam
praticamente todas as dimensões de uma forma positiva, exceptuando a dimensão
Conflito (50%).
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Gráfico 5 – Resultados do SCES da Instituição 2

59

55

50

68

60

57

58

51

51

44

40

rto
fo

do

s

O

rg
an

re
si
de

nt
es

iz
aç
ão

aç
ão
or

In

flu
ên

ci
a

A
ut

de
pe
In

oex
pl

nd
ên

fli

ci
a

to

27

C
on

C
oe

sã
o

29

71

C
on

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Residentes

Funcionários

Através da aplicação do mesmo teste, Mann-Whitney, concluímos que as
percepções dos residentes e funcionários apresentam diferenças estatisticamente
significativas nas dimensões: Coesão (p = 0,000), Independência (p = 0,000) e Autoexploração (p = 0,000), dimensões também mais valorizadas pelos funcionários.

Instituição 3 – Relativamente a esta instituição, verificamos que os residentes
avaliaram de forma deficitária as dimensões Coesão (45%) e Independência (24%).
Os funcionários valorizaram positivamente quase todas as dimensões, com duas
excepções, o Conflito (93%), onde se verifica uma grande disparidade entre as
percentagens dos dois intervenientes e na Organização (46%). Também na dimensão
Independência se verifica uma grande disparidade entre residentes e funcionários (83%
vs 24%).
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Gráfico 6 – Resultados do SCES da Instituição 3
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Quando comparadas as percepções entre residentes e funcionários, aplicando o
teste de Mann-Whitney Test, verificamos que existem diferenças estatisticamente
significativas em praticamente todas as dimensões: Coesão (p= 0,000), Conflito (p=
0,000), Independência (p= 0,000), Organização (p= 0,000), Influência dos residentes
(p= 0,000) e Conforto (p= 0,015). Apenas na dimensão Auto-exploração (p = 0,476), a
diferença não é estatisticamente significativa.
Nesta instituição duas dimensões, a Organização e o Conforto, são as mais
valorizadas pelos residentes.
Instituição 4 – Nesta instituição, verificamos que a dimensão Coesão
(68%) é avaliada positivamente, dado que evidencia um maior apoio e solidariedade
entre os residentes e entre os residentes e os funcionários, o que parece ser confirmado
pelo valor encontrado relativo a esta dimensão nos funcionários, e que é de 82%. No
que diz respeito às outras dimensões, verificamos que avaliam de forma deficitária a
Independência (43%) e a Influência dos residentes (38%).
Os funcionários avaliam positivamente todas as dimensões.
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Gráfico 7 – Resultados do SCES da instituição 4
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Efectuando a comparação entre as percepções dos residentes e funcionários
(Teste de Mann-Witheney), verificamos que as dimensões nas quais se verificam
diferenças estatisticamente significativas são: Coesão (p= 0,037), Independência (p =
0,004) e Influência dos residentes (p = 0,031), todas elas mais valorizadas pelos
funcionários.

Avaliação Global – RS
Optaremos por analisar os resultados da aplicação desta subescala em grupo de
duas instituições devido ao facto dos resultados serem muito semelhantes.
Instituição 1 e 4 – Estas instituições obtiveram uma percentagem elevada na
Atractividade (82 e 88%) pelo facto de serem de construção recente, sendo em princípio
mais apelativas do ponto de vista visual. Em relação às restantes dimensões, apenas a
Diversidade do meio não ultrapassa os 50%, o que quer dizer que o meio não é
suficientemente estimulante e diversificado.
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Instituição 2 e 3 – Devido à razão acima apontada, estas instituições apresentam
percentagens mais baixas na dimensão Atractividade (47 e 38%), respectivamente, por
serem edifícios menos conservados. A Diversidade do meio apresenta também valores
deficitários (38 e 42%). Nas duas últimas dimensões, Funcionamento dos idosos e
Funcionamento do pessoal, as percentagens são iguais nas duas Instituições.
Gráfico 8 – Resultados do RS
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1.2 – Dados referentes à amostra das pessoas idosas
institucionalizadas
Relativamente à proveniência das pessoas idosas institucionalizadas podemos
constatar (cf quadro 14) que se repartem, quase de uma forma equitativa, pelas três
primeiras instituições, respectivamente com 28 (30,1%), 31 (33,4%) e 27 (29,0%),
indivíduos. Apenas a quarta instituição é responsável por uma percentagem
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significativamente menor de pessoas idosas com 7 (7,5%). Sendo assim, a amostra total
é constituída por 93 pessoas idosas.
Quadro 14 – Lar de proveniência das pessoas idosas institucionalizadas
Lar de proveniência

Nº

%

Instituição 1

28

30,1

Instituição 2

31

33,4

Instituição 3

27

29,0

Instituição 4

7

7,5

93

100,0

TOTAL

Pela análise do quadro 15, podemos verificar que relativamente ao:
Sexo – Em todas as instituições é notória a maior percentagem de pessoas idosas
do sexo feminino, destacando-se a instituição 1 com 82,1%. A menor percentagem
corresponde à instituição 2 com 71,0% de pessoas idosas do sexo feminino. Assim, em
relação à amostra total, o sexo feminino representa 75,3% das pessoas idosas
institucionalizadas.
No que diz respeito aos idosos do sexo masculino, verificamos que a maior
percentagem (29,0%) se encontra na instituição 2, enquanto que a menor (17,9%) se
encontra na instituição 1.
Grupo etário – Quando considerados os dados totais, constatamos que a maior
percentagem (59,1%) de pessoas idosas se situa no grupo etário dos 75-84 anos. Ao
individualizarmos mais os dados, observamos uma maior distribuição no grupo etário
dos 75-84 em todas as instituições, atingindo o pico máximo na instituição 4, com
85,7%, e o pico mínimo na instituição 1, com 50,0%. É de realçar que na instituição 1, a
percentagem de idosos dos 85-94 é superior à dos idosos dos 65-74, respectivamente
com 35,7% e 14,3%, não se verificando este facto em mais nenhuma situação, passando
assim o grupo etário dos 65-74 a estar em igualdade, num caso, ou com maior
percentagem, nas duas outras instituições.
Estado civil – Relativamente ao estado civil, verificamos que a percentagem de
pessoas idosas viúvas atingem a maior percentagem em todas as instituições, com o seu
pico máximo na instituição 4 com 71,4%. O estado civil de solteiro é o que atinge as
segundas maiores percentagens em todas as instituições, com excepção da instituição 4,
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em que se equivale ao dos divorciados com 14,3%. Os dados da amostra total apontam
o estado civil viúvo como obtendo a maior percentagem (62,4%).
Nível de instrução – No que diz respeito ao nível de instrução, constatámos que
a percentagem de pessoas idosas incluídas no Isced 0 apresenta os maiores valores nas
instituições 2, 3 e 4, respectivamente com 51,6%, 48,1% e 42,9%. Na instituição 1, a
maior percentagem de pessoas idosas situa-se no Isced 1 com 42,9%. Em termos de
resultados globais, o nível de instrução com maior percentagem, Isced 0, obtém 44,1%.
É ainda importante referir a existência de algumas pessoas idosas incluídas no
Isced 5 na instituição 1, 3 e 4, representando, respectivamente, 14,3%,7,4% e 14,3%.
Quadro 15 – Dados gerais da amostra
Instituição 1

Instituição 2

Instituição 3

Instituição 4

TOTAL

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Masculino

5

17,9

9

29,0

7

25,9

2

28,6

23

24,7

Feminino

23

82,1

22

71,0

20

74,1

5

71,4

70

75,3

Sexo

Idade
65-74

4

14,3

5

16,1

7

25,9

1

14,3

17

18,3

75-84

14

50,0

21

67,81

14

51,9

6

85,7

55

59,1

85-94

10

35,7

5

6,1

6

22,2

0

0,0

21

22,6

Estado civil
Casado

2

7,1

2

6,5

2

7,4

0

0,0

6

6,4

Solteiro

9

32,20,

10

32,2

4

14,8

1

14,3

24

25,8

Divorciado

0

0

2

6,5

2

7,4

1

14,3

5

5,4

Viúvo

17

60,7

17

54,8

19

70,4

5

71,4

58

62,4

Nível de instrução
ISCED 0

9

32,1

16

51,6

13

48,2

3

42,8

41

44,1

ISCED 1

12

42,9

15

48,4

11

40,7

2

28,6

40

43,0

ISCED 2

3

10,7

0

0,0

0

0,0

0

0,0

3

3,2

ISCED 3

0

0,0

0

0,0

1

3,7

1

14,3

2

2,2

ISCED 5

4

14,3

0

0,0

2

7,4

1

14,3

7

7,5

28

100,0

31

93

100,0

TOTAL

100,0

27

100,0

7

100,0

Através da análise do quadro 16 podemos verificar que foi dos idosos (46,2 %)
que partiu a ideia para a institucionalização, seguindo-se a iniciativa por parte dos filhos
com 30,1 %.
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Relativamente ao motivo da decisão supra-referida, podemos constatar que são
de vária ordem as razões que levaram as pessoas idosas a recorrer a este apoio social,
sendo que a principal foi a solidão, com 49,4%. As justificações seguintes com maior
percentagem têm a ver com motivos de saúde (21,4%) e motivos de saúde e solidão,
com 12,9%.
Quadro 16 – Dados relativos à iniciativa e motivo da institucionalização
Variáveis

N

%

Filhos

28

30,1

Própria pessoa

43

46,2

Assistente social

3

3,2

Outros familiares

13

14,0

Amigos

6

6,5

Solidão

46

49,4

Motivos de saúde

20

21,4

Motivos de saúde e solidão

12

12,9

Não querer incomodar os filhos

8

8,6

Não quis responder

2

2,2

Não tinha casa

2

2,2

Por ter sido responsável pela construção do lar

1

1,1

Ter a possibilidade de escolha de quarto nesta instituição; solidão

1

1,1

Vida calma num local saudável

1

1,1

93

100,0

De quem partiu a ideia para a Institucionalização?

Qual foi o motivo para a Institucionalização?

Total

Quanto ao facto de receberem ou não visitas, podemos observar que 81,7% das
pessoas idosas recebem visitas (cf quadro 17).
Das que recebem visitas, 48,7% assinalam só as receber de familiares, enquanto
que 38,2% são visitados por familiares e amigos. Os restantes idosos (13,1%), apenas
recebem visitas dos amigos.
Relativamente à frequência das visitas, podemos concluir que 43,4% das pessoas
idosas expressam receber visitas semanalmente, enquanto que 39,5% referem que
apenas ocasionalmente as recebem. É de salientar que apenas 2,6% dos idosos menciona
receber visitas diariamente.
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Quadro 17 – Dados referentes às visitas aos idosos
Variáveis
Costuma receber visitas?

Se sim, de quem?

Com que frequência?

N

%

Sim

76

81,7

Não

17

18,3

Familiares

37

48,7

Familiares e amigos

29

38,2

Amigos

10

13,1

Ocasionalmente

29

39,5

Mensalmente

11

14,5

Semanalmente

33

43,4

Diariamente

2

2,6

Pela análise do quadro 18, podemos constatar que 36,6% das pessoas idosas
explicita ter uma relação satisfatória com os seus familiares, enquanto que 34,4% são de
opinião de que a relação é razoável ou não satisfatória (respectivamente 16,1% e
18,3%).
No que diz respeito à relação entre as pessoas idosas, podemos referir que 69,9%
considera que a mesma é satisfatória, enquanto que apenas 3,2% dos idosos são de
opinião de que é não satisfatória.
Sobre a relação das pessoas idosas com os funcionários do lar, 63,5% é de
opinião de que ela é satisfatória, enquanto que 7,5% refere que é razoável.
Quadro 18 – Dados referentes às relações dos idosos
Variáveis

N

%

Muito satisfatória

27

29,0

Satisfatória

34

36,6

Razoável

15

16,1

Não satisfatória

17

18,3

Como classificaria a relação com os restantes

Muito satisfatória

9

9,7

idosos do lar?

Satisfatória

65

69,9

Razoável

16

17,2

Não satisfatória

3

3,2

Como classificaria a relação com os funcionários

Muito satisfatória

27

29,0

do lar?

Satisfatória

59

63,5

Razoável

7

7,5

Como classificaria a relação com a sua família?

António Almeida

140

Apresentação e discussão dos resultados
Pela análise do quadro 19, é visível que 83,9% dos idosos referem sofrer de
algum problema de saúde, enquanto que 16,1% negam a existência desse facto.
Dos que referem sofrer de algum problema de saúde, 28,2% das pessoas idosas
referem ter doenças e perturbações do sistema músculo-esquelético e tecido conjuntivo,
seguindo-se as doenças e perturbações do aparelho circulatório e as doenças e
perturbações do sistema hepatobiliar e pâncreas com 7,7%.
Pelos dados obtidos constatámos, igualmente que 42,3% dos idosos referem
sofrer de mais de uma patologia.
Quando inquiridos acerca da presença ou não de dor, 55,9% dos idosos
respondem afirmativamente.
Quadro 19 – Dados relativos à existência de algum problema de saúde e dor
Variáveis
Sofre de algum problema de saúde?

Tem alguma dor?

N

%

Sim

78

83,9

Não

15

16,1

Sim

52

55,9

Não

41

44,1

Através da análise do quadro 20, podemos verificar que o naipe de actividades
referidas para passar o dia é bastante limitado, constatando-se que 91,4% dos idosos
afirma que utiliza a conversação com outras pessoas como forma de passar o dia.
Outra das actividades referidas com grande percentagem é o visionamento de
televisão (78,5%), seguindo-se a prática de ir à missa, com 43,0%.
Quadro 20 – Dados relativos às actividades que habitualmente faz ao longo do dia
Que actividades faz habitualmente

N

%

Conversar

85

91,4

Ver televisão

73

78,5

Ir à missa

40

43,0

Rezar

31

33,4

Ler

13

14,0

Jogar cartas

10

10,8

Jogar dominó

5

5,4

Dormir a sesta

3

3,2
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1.2.1 – Índice de Qualidade de Vida do Idoso (IQVI)
Recordamos que o IQVI avalia sete componentes (Isolamento/Comunicação;
Mobilidade; Actividades da vida diária; Actividade ocupacional; Actividade lúdica;
Relação familiar e Recursos económicos) variando o seu índice entre os 3 e os 50
pontos, considerando-se existir qualidade de vida para valores iguais ou superiores a 23
pontos.
Relativamente ao Isolamento/Comunicação (cf quadro 21) e tendo em conta os
dados totais, podemos constatar que a maior parte das pessoas idosas apresenta uma
comunicação centrada na instituição (40,9%), enquanto que os restantes valores,
Comunicação centrada na envolvente habitacional e Comunicação alargada ao mundo
exterior se encontram muito próximos, respectivamente com 29,0% e 30,1%.
Efectuando a análise por Instituição, explicitamos que a Comunicação centrada
na instituição atinge as maiores percentagens nas instituições 2 (48,4%), 3 (37,0%) e 4
(57,1%), enquanto na Instituição 1 é a Comunicação centrada na envolvente
habitacional que atinge a maior percentagem (35,7%).
No que concerne à Mobilidade, 44,1% referem deslocar-se sem ajuda, enquanto
que os que referem necessitar de Ajudas técnicas atingem a mesma percentagem. De
referir ainda que 7,5% dos idosos apresentam-se sem mobilidade.
Analisando cada instituição per si, observamos que nas instituições 1 e 2
prevalecem as pessoas idosas que não necessitam de ajuda, respectivamente 53,6% e
38,7%, enquanto na instituição 3 e 4 os que utilizam ajudas técnicas constituem a
maioria, com 51,9% e 57,1%.
Quando inquiridos acerca das Actividades da vida diária, 45,2% dos idosos
informaram necessitar de ajuda de outros, enquanto que 4,3% é incapaz de as realizar.
Nas instituições 1, 2 e 4, a maior percentagem dos idosos refere necessitar de
ajuda de outros (42,9%, 48,4% e 57,1%), enquanto que os idosos da instituição 3, na sua
maioria, não necessitam de ajuda (59,3%).

António Almeida

142

Apresentação e discussão dos resultados

Relativamente à Actividade ocupacional, verificamos que 62,4% das pessoas
idosas refere não ter qualquer actividade, sendo que apenas 6,4% dizem efectuá-la
regularmente.
Em todas as Instituições, é também a ausência de qualquer actividade
ocupacional que prevalece.
É preocupante a percentagem de idosos (52,7%) que indica não desenvolver
qualquer Actividade lúdica, existindo 44,1% de idosos que referem possuir actividade
regular. Apenas 3,2% dos idosos são de opinião de que efectuam actividades que dão
resposta aos seus anseios.
Somente na instituição 3, é que 51,9% dos idosos referem possuir actividade
lúdica regular.
Quanto à Relação familiar, a maior percentagem das pessoas idosas (71,0%) é
de opinião de que existe participação familiar na sua vida, embora em nenhum caso essa
participação seja considerada como verdadeiramente funcional.
Com participação familiar é também a resposta maioritária em todas as
Instituições.
Os Recursos económicos são apontados como insuficientes por 55,9% das
pessoas idosas, 38,7% afirmam que são suficientes para as necessidades básicas,
enquanto que apenas 5,4% referem que os seus recursos vão para além das necessidades
básicas.
Apenas na instituição 4 é que a maior parte dos idosos (57,1%) idosos considera
os seus recursos como capazes de satisfazer as necessidades básicas. Também é só nesta
instituição, que os idosos que referem possuir recursos económicos para além das suas
necessidades básicas (28,6%) são em maior percentagem do que aqueles que referem
que estes são insuficientes (14,3%).
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Quadro 21 – Respostas dos idosos segundo os componentes da escala da qualidade de
vida
Instituição 1

Instituição 2

Instituição 3

Instituição 4

Amostra
total

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

Comunicação/domicílio

9

32,1

15

48,4

10

37,0

4

57,1

39

40,9

Comunicação/Envol. Habit.

10

35,7

9

29,0

8

29,6

0

0,0

27

29,0

Comunicação M. Ext.

9

32,1

6

22,6

9

33,3

3

42,9

28

30,1

Sem mobilidade

4

14,3

2

6,5

0

0,0

1

14,3

7

7,5

Mobilidade ajuda de outros

1

3,6

2

6,5

1

3,7

0

0,0

4

4,3

Mobilidade ajudas técnicas

8

28,6

15

28,6

14

51,9

4

57,1

41

44,1

Mobilidade sem ajuda

15

53,6

12

38,7

12

44,4

2

28,6

41

44,1

Isolamento/Comunicação

Mobilidade

Actividades de vida diária
Sem actividades

2

7,1

2

6,5

0

0,0

0

0,0

4

4,3

Actividades ajuda de outros

12

42,9

15

48,4

11

40,7

4

57,1

42

45,2

Actividades ajudas técnicas

3

10,7

3

9,7

0

0,0

1

14,3

7

7,5

Actividades sem ajuda

11

39,3

11

35,5

16

59,3

2

28,6

40

43,0

1

3,6

0

0,0

0

0,0

0

0,0

1

1,1

Sem actividade

19

67,9

17

54,8

19

70,4

3

42,9

58

62,4

Actividade esporádica

7

25,0

13

41,9

7

25,9

1

14,3

28

30,1

Actividade regular

1

3,6

1

3,2

1

3,7

3

42,9

6

6,4

Sem actividade

15

53,6

18

58,1

12

44,4

4

57,1

49

52,7

Com actividade regular

12

42,9

13

41,9

14

51,9

2

28,6

41

44,1

Com act. que dê resposta aos

1

3,6

0

0,0

1

3,7

1

14,3

3

3,2

Sem relação familiar

6

21,4

11

35,5

10

37,0

0

0,0

27

29,0

Com participação familiar

22

78,6

20

64,5

17

63,0

7

100,0

66

71,0

Insuficientes

19

67,9

17

54,8

15

55,6

1

14,3

52

55,9

Suficientes para necessidades

7

25,0

14

45,2

11

40,7

4

57,1

36

38,7

2

7,1

0

0,0

1

3,7

2

28,6

5

5,4

28

100,0

31

100,0

27

100,0

7

100,0

93

100,0

Actividade ocupacional
Actividade ocupacional
remunerada

Actividade lúdica

anseios
Relação familiar

Recursos económicos

básicas
Para além das necessidades
básicas

TOTAL

Pela análise do quadro 22 podemos constatar que nas:
Instituições 1 e 2 - 53,6% e 54,8% dos idosos, respectivamente, referem incluir-se
dentro do grupo com qualidade de vida.
Instituições 3 e 4 – 51,9% e 57,1% dos idosos referem incluir-se dentro do grupo
sem qualidade de vida.
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Em termos de resultados globais, 51,6% dos idosos institucionalizados referem
enquadrar-se no grupo com qualidade de vida, enquanto 48,4% são de opinião contrária.
Quadro 22 – Índice de qualidade de vida do idoso
Instituição 1

Instituição 2

Instituição 3

Instituição 4

TOTAL

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

Sem qualidade

13

46,4

14

45,2

14

51,9

4

57,1

45

48,4

Com qualidade

15

53,6

17

54,8

13

48,1

3

42,9

48

51,6

TOTAL

28

100,0

31

100,0

27

100,0

7

100,0

93

100,0

Relativamente aos resultados da aplicação da escala de QVDI que pode variar de
3 (mínimo) a 50 (máximo), podemos verificar que os valores médios não são
significativamente diferentes, variando entre os 22,52 e os 26,71 (cf quadro 23).
Curiosamente, quando comparados os valores em termos de médias, podemos
concluir que são os idosos das instituições 3 e 4, que no quadro anterior tinham menores
percentagens de idosos com qualidade de vida, que obtêm melhores médias,
respectivamente com 24,96 e 26,71.
Quadro 23 – Resultados da aplicação da escala do IQVI
Instituição

N

Mínimo

Máximo

Média

Desv. Pad

Instituição 1

28

7

40

23,61

9,303

Instituição 2

31

7

36

22,52

8,850

Instituição 3

27

11

38

24,96

8,360

Instituição 4

7

13

45

26,71

13,035

TOTAL

93

7

45

23,87

9,131

Quando relacionamos o Índice de qualidade de vida com o sexo dos idosos por
Lar de proveniência (cf quadro 24), chegamos à conclusão de que a maior percentagem
dos idosos do sexo masculino, de praticamente todas as Instituições, estão inseridos no
grupo com qualidade de vida. A excepção verifica-se na instituição1, onde a
percentagem de idosos que refere não se incluir dentro daquele grupo é superior
(60,0%). Em termos totais da população masculina, constatamos que 65,2% enquadramse no grupo com Qualidade de Vida, enquanto 34,8% referem pertencer ao grupo sem
qualidade de vida.
No que diz respeito ao sexo feminino, verificamos que a situação nas diferentes
instituições é variável. Assim, enquanto na instituição 1, a maior percentagem refere
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enquadrar-se dentro do grupo com qualidade de vida (56,5%), nas instituições 3 e 4, a
maior percentagem de idosas diz-se incluída no grupo sem qualidade de vida (60,0% e
80,0% respectivamente). Na instituição 2 as percentagens equivalem-se (50,0%).
Em termos gerais, podemos dizer que 52,9% das idosas enquadra-se no grupo
com qualidade de vida, enquanto 47,1% enquadra-se no grupo sem qualidade de vida.
Quadro 24 – Índice de qualidade de vida por sexo e instituição de proveniência
Qualidade de vida
Instituição

Instituição 1

Instituição 2

Instituição 3

Instituição 4
TOTAL

Sexo

Sem qualidade

Com qualidade

N

%

N

%

Masculino

3

60,0

2

40,0

Feminino

10

43,5

13

56,5

Sub-total

13

46,4

15

53,6

Masculino

3

33,3

6

66,7

Feminino

11

50,0

11

50,0

Sub-total

14

45,2

17

54,8

Masculino

2

28,6

5

71,4

Feminino

12

60,0

8

40,0

Sub-total

14

51,9

13

48,1

Masculino

0

0,0

2

100,0

Feminino

4

80,0

1

20,0

Sub-total

4

57,1

3

42,9

Masculino

8

34,8

15

65,2

Feminino

37

52,9

33

47,1

Quanto ao índice de qualidade de vida por grupo etário (cf quadro 25),
observamos que, praticamente em todas as instituições, a percentagem de pessoas idosas
que referem incluir-se no grupo sem qualidade de vida aumenta à medida que a idade
vai avançando, o mesmo se verificando, mas em sentido inverso, na percentagem de
idosos que referem integrar-se no grupo com qualidade de vida, isto é, a percentagem
vai diminuindo à medida que a idade aumenta (o mesmo sucede quando considerada a
amostra total). A excepção verifica-se na instituição 3, onde o grupo etário dos 65-74
anos apresenta uma percentagem superior (42,9%) ao grupo etário dos 75-84 (35,7%)
no que diz respeito ao grupo sem qualidade de vida, verificando-se uma inversão nos
idosos que referem sentir-se com qualidade de vida nestes grupos etários (57,1% e
64,3% respectivamente).
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Quadro 25 – Índice de qualidade de vida por grupo etário e instituição de proveniência
Qualidade de vida
Instituição

Instituição 1

Instituição 2

Instituição 3

Instituição 4

TOTAL

Grupo etário

Sem qualidade

Com qualidade

N

%

N

%

65-74

1

25,0

3

75,0

75-84

6

42,9

8

57,1

85-94

6

60,0

4

40,0

Sub-total

13

46,4

15

53,6

65-74

2

40,0

3

60,0

75-84

9

42,9

12

57,1

85-94

3

60,0

2

40,0

Sub-total

14

45,2

17

54,8

65-74

3

42,9

4

57,1

75-84

5

35,7

9

64,3

85-94

6

100,0

0

0,0

Sub-total

14

51,9

13

48,1

65-74

0

0,0

1

100,0

75-84

4

66,7

2

33,3

Sub-total

4

57,1

3

42,9

65-74

6

35,3

11

64,7

75-84

24

43,6

31

56,4

85-94

15

71,4

6

28,6

Atendendo ao estado civil das pessoas idosas institucionalizadas (cf quadro 26),
podemos referir que na instituição 1 são os solteiros que revelam maior percentagem de
indivíduos com qualidade de vida (66,7%), enquanto que a maior percentagem dos que
pertencem ao grupo sem qualidade de vida estão incluídos no estado civil dos viúvos
(52,9%).
Na instituição 2, todas as pessoas idosas casadas enquadram-se no grupo com
qualidade de vida, contrariamente a todos os idosos divorciados que referem enquadrar-se no grupo sem qualidade de vida.
As pessoas idosas pertencentes ao estado civil dos divorciados são aquelas que
apresentam maior percentagem de indivíduos com qualidade de vida (100,0%), na
instituição 3, enquanto que a maior percentagem dos que referem pertencer ao grupo
sem qualidade de vida encontram-se no estado civil dos viúvos (57,9%).
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Por sua vez a instituição 4 apresenta 100,0% dos indivíduos solteiros e
divorciados com qualidade de vida, e 80,0% de indivíduos viúvos sem qualidade de
vida.
Em termos globais, verificamos que são as pessoas idosas viúvas que mais
referem enquadrar-se no grupo sem qualidade de vida (51,7%), enquanto que no grupo
com qualidade de vida são os idosos casados (66,7%).
Quadro 26 – Índice de qualidade de vida por estado civil e instituição de proveniência
Qualidade de vida
Instituição

Instituição 1

Instituição 2

Instituição 3

Instituição 4
TOTAL

Estado civil
Solteiro
Casado
Viúvo
Sub-total
Solteiro
Casado
Divorciado
Viúvo
Sub-total
Solteiro
Casado
Divorciado
Viúvo
Sub-total
Solteiro
Divorciado
Viúvo
Sub-total
Solteiro
Casado
Divorciado
Viúvo

Sem qualidade
N
%
3
33,3
1
50,0
9
52,9
13
46,6
6
60,0
0
0,0
2
100,0
6
35,3
14
45,2
2
50,0
1
50,0
0
0,0
11
57,9
14
51,9
0
0,0
0
0,0
4
80,0
4
57,1
11
45,8
2
33,3
2
40,0
30
51,7

Com qualidade
N
%
6
66,7
1
50,0
8
47,1
15
53,6
4
40,0
2
100,0
0
0,0
11
64,7
17
54,8
2
50,0
1
50,0
2
100,0
8
42,1
13
48,1
1
100,0
1
100,0
1
20,0
3
42,9
13
54,2
4
66,7
3
60,0
2
48,3

No que diz respeito aos valores obtidos no índice de qualidade de vida por nível
de instrução (cf quadro 27), constatámos que, em praticamente todas as instituições, a
percentagem de pessoas idosas com qualidade de vida aumenta com o aumento do nível
de instrução. A única instituição onde esta situação não se verifica é na instituição 3,
dado que as pessoas incluídas no ISCED 0 e 3 apresentam uma maior percentagem de
indivíduos pertencentes ao grupo com qualidade de vida (53,8% e 100,0%), do que as
pertencentes ao ISCED 1 e 5 (36,4% e 50,0%).
Em termos globais a percentagem de pessoas idosas com qualidade de vida
aumenta à medida que aumenta o nível de instrução, verificando-se apenas uma
diminuição quando se passa do ISCED 3 para o ISCED 5 (100,0% e 71,4%
respectivamente).
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Quadro 27 – Índice de qualidade de vida por nível de instrução e instituição de
proveniência
Qualidade de vida
Instituição

Instituição 1

Instituição 2

Instituição 3

Instituição 4

TOTAL

Nível de

Sem qualidade

Com qualidade

instrução

N

%

N

%

ISCED 0

7

77,8

2

22,2

ISCED 1

4

33,3

8

66,7

ISCED 2

1

33,3

2

66,7

ISCED 5

1

25,0

3

75,0

Sub-total

13

46,4

15

53,6

ISCED 0

9

56,3

7

43,8

ISCED 1

5

33,3

10

66,7

Sub-total

14

45,2

17

54,8

ISCED 0

6

46,2

7

53,8

ISCED 1

7

63,6

4

36,4

ISCED 3

0

0,0

1

100,0

ISCED 5

1

50,0

1

50,0

Sub-total

14

51,9

13

48,1

ISCED 0

3

100,0

0

0,0

ISCED 1

1

50,0

1

50,0

ISCED 3

0

0,0

1

100,0

ISCED 5

0

0,0

1

100,0

Sub-total

4

57,1

3

42,9

ISCED 0

25

61,0

16

39,0

ISCED 1

17

42,5

23

57,5

ISCED 2

1

33,3

2

66,7

ISCED 3

0

2

100,0

ISCED 5

2

5

71,4

28,6

Procederemos, em seguida, a uma avaliação dos valores médios do IQVI,
levando em consideração as variáveis sexo, grupo etário, estado civil, nível de instrução
e existência de dor crónica (cf quadro 28).
i) Sexo
Observamos que, em termos gerais, isto é, para a amostra total, os indivíduos do
sexo masculino obtêm uma média superior em relação aos do sexo feminino (26,57 vs

António Almeida

149

Apresentação e discussão dos resultados
22,99). È isso, também, que se verifica na instituição 2, 3 e 4, exceptuando a instituição
1, onde as médias se invertem (24,00 no sexo feminino e 21,80 no sexo masculino).
Podemos então dizer que, relativamente à hipótese H1: O índice de qualidade de
vida do idoso institucionalizado não difere em função do sexo, e através do teste de
Mann-Whitney, não existem diferenças estatisticamente significativas (p = 0,109) entre
o IQVI e o sexo, o mesmo acontecendo se individualizarmos as instituições (instituição
1, p= 0,630; Instituição 2, p= 0,471; Instituição 3, p= 0,071; Instituição 4, p= 0,241) o
que nos leva a aceitar a hipótese formulada.
ii) Grupo etário
No que diz respeito à média da QVDI por grupo etário, registamos que estas
descem à medida que a idade avança. Nos dados globais, a média do grupo etário dos
65-74 é de 27,18, enquanto que a dos 85-94 anos é de 19,95. No que diz respeito à
hipótese H2: O índice de qualidade de vida do idoso institucionalizado não difere em
função do grupo etário, verificámos que, e recorrendo ao teste de Kruskal-Wallis, em
termos gerais (amostra total), existem diferenças significativas (p = 0,042) entre o grupo
etário e a qualidade de vida, o que nos leva a rejeitar a hipótese formulada. Contudo, se
considerarmos as instituições individualmente, constatamos que não existem diferenças
estatisticamente significativas entre as mesmas variáveis (Instituição 1, p= 0,389);
Instituição 2, p= 0,482; Instituição 3, p= 0,143; Instituição 4, p= 0,614), o que nos leva
a aceitar a hipótese formulada.
iii) Estado Civil
No que concerne ao estado civil, constatamos que, nos dados totais, os idosos
casados são os que possuem uma média mais elevada no IQV, com 28,83 pontos. Os
dados por instituição variam, sendo que na instituição 1 e 4 são os solteiros que
apresentam melhores médias, respectivamente 27,78 e 45,0. Na instituição 3, os
divorciados apresentam uma média de 35,0. Em relação à hipótese H3: O índice de
qualidade de vida do idoso institucionalizado não difere em função do estado civil,
constatámos que, e recorrendo ao teste de Kruskal-Wallis, em termos de amostra total,
não existem diferenças estatisticamente significativas (p = 0,418), o que nos leva a
aceitar a hipótese formulada. Quando consideramos os resultados por instituição,
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verificamos que apenas na instituição 2 (p = 0,048) existem diferenças estatisticamente
significativas (Instituição 1, p= 0,170; Instituição 3, p= 0,179; Instituição 4, p= 0,237), o
que nesta instituição nos leva a rejeitar a hipótese formulada.
iv) Nível de instrução
Tendo em conta o nível de instrução, da amostra total, os dados revelam que
quanto maior ele for, maior são as médias do IQV, verificando-se apenas uma redução
do ISCED 3 (36,00) para o ISCED 5 (31,00). Apenas na instituição 3, os idosos
pertencentes ao ISCED 1 possuem uma média superior aos do ISCED 2, assim como a
média verificada nos idosos pertencentes ao ISCED 3 e 5. Dando resposta à Hipótese
H4: O índice de qualidade de vida do idoso institucionalizado não difere em função do
nível de instrução, verificamos que, através do teste de Kruskal-Wallis, em termos
gerais, não existem diferenças estatisticamente significativas (p = 0,156), na amostra
total, o que nos leva a aceitar a hipótese formulada. Quando consideradas as
instituições, per si, constatamos igualmente não existirem diferenças significativas entre
o nível de instrução e o IQVI (instituição 1, p= 0,083; instituição 2, p= 1,000; instituição
3, p= 0,419; instituição 4, p= 0,201), aceitando assim a hipótese formulada.
v) Existência de dor
Relacionando a qualidade de vida com a existência ou não de dor constatamos
que, quer na amostra geral quer quando consideradas as instituições de uma forma
individual, o IQVI é sempre superior na ausência de dor. No que diz respeito à hipótese
H5: O índice de qualidade de vida do idoso institucionalizado não difere em função da
existência de dor, constatamos que, recorrendo ao teste de Mann-Whitney, apesar do
que foi dito anteriormente, em termos de amostra total, não existem diferenças
estatisticamente significativas (p = 0,094) entre a existência de dor e o IQVI, o que nos
leva a aceitar a hipótese formulada. Quando consideradas as instituições de uma forma
individualizada verificamos que, apenas na instituição 4 (p = 0,050), existe uma
diferença estatisticamente significativa, o que não acontece nas restantes (Instituição 1,
p= 0,644; Instituição 2, p= 0,360; Instituição 3, p= 0,902), o que nos leva a rejeitar a
hipótese formulada, mas somente na Instituição 4.
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Quadro 28 – Valores médios do índice de qualidade de vida dos idosos por instituição e
variáveis consideradas
Instituição 1
N



DP

Masculino

5

21,80

Feminino

23

24,00

65-74

4

75-84
85-94

Instituição 2
N



DP

8,871

9

24,22

9,539

22

21,82

28,50

8,544

5

23,80

14

23,86

10,487

21

10

21,30

7,732

5

Casado

2

24,00

9,899

Solteiro

9

27,78

Divorciado

0

0,00

Viúvo

17

ISCED 0
ISCED 1
ISCED 2
ISCED 3
ISCED 5

Instituição 3

Instituição 4

N



DP

N



8,228

7

29,86

7,734

2

9,184

20

23,25

8,052

5

7,855

7

27,71

8,826

23,05

8,868

14

26,36

19,00

10,654

6

18,50

2

32,50

3,536

2

10,686

10

17,70

7,304

-

2

14,50

3,536

21,35

8,223

17

25,12

9

18,11

7,339

16

12

25,00

8,057

15

3

25,33

15,567

0

0,00

-

4

30,50

Sim

14

Não
TOTAL

Total

DP

N



DP

37,50

3,536

23

26,57

8,805

22,40

13,050

70

22,99

9,123

1

35,00

-

17

27,18

8,141

8,545

6

25,33

13,706

55

24,35

9,615

3,728

0

0,00

-

21

19,95

7,406

30,00

11,314

0

0,00

-

6

28,83

7,935

4

25,25

8,421

1

45,00

-

24

23,88

10,588

2

35,00

2,828

1

35,00

-

5

26,80

11,454

8,550

19

23,32

8,042

5

21,40

10,900

58

23,10

8,406

22,50

9,633

13

25,62

7,953

3

15,67

3,786

41

22,02

8,719

22,53

8,271

11

23,09

8,608

2

30,00

14,142

40

23,80

8,376

0

0,00

-

0

0,00

-

0

0,00

-

3

25,33

15,567

0

0,00

-

1

37,00

-

1

35,00

-

2

36,00

1,414

8,426

0

0,00

-

2

25,00

11,314

1

45,00

-

7

31,00

10,083

22,79

9,545

19

21,26

9,562

16

24,63

9,222

3

15,67

3,786

52

22,38

9,263

14

24,43

9,337

12

24,50

7,550

11

25,45

7,326

4

35,00

10,801

41

25,76

8,709

28

23,61

9,303

31

22,52

8,850

27

24,96

8,360

7

26,71

13,075

93

23,87

9,131

Sexo

Idade

Estado civil

Nível de
Instrução

Presença de
dor

1.2.2 – Índice de Katz
O Índice de Katz permite-nos avaliar o grau de dependência/independência dos
idosos, no que diz respeito às actividades de vida diária (AVD). A sua variação vai de 0
a 6, determinando assim os graus de dependência que se dividem em: dependência
importante (0-2 pontos), dependência parcial (3-4 pontos) e independência (5-6 pontos).
Através da análise do quadro 29, podemos observar que, em todas as
instituições, a maioria dos idosos é independente, sendo o valor mínimo de 50,0% na
instituição 1 e o valor máximo de 74,1% na Instituição 3.
Quanto à dependência parcial, podemos verificar que as percentagens variam
entre os 22,2%, instituição 3, e os 42,9%, Instituições 1 e 4.
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Em relação ao grau de dependência importante, as percentagens variam entre os
0,0%, Instituição 4, e os 7,1%, na Instituição 1.
Em resumo e no que diz respeito às percentagens totais da nossa população, é de
realçar o facto de que 63,4% dos idosos institucionalizados são independentes, existindo
apenas 4,3% dos idosos institucionalizados com dependência importante.
Quadro 29 – Índice de Katz dos idosos institucionalizados
Índice de
Katz

Instituição 1

Instituição 2

Instituição 3

Instituição 4

TOTAL

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

Independência

14

50,0

21

67,8

20

74,1

4

57,1

59

63,4

Dependência parcial

12

42,9

9

29,0

6

22,2

3

42,9

30

32,3

2

7,1

1

3,2

1

3,7

0

0,0

4

4,3

28

100,0

31

100,0

27

100,0

7

100,0

93

100,0

Dependência importante

TOTAL

Relativamente ao Índice de Katz por sexo e instituição de proveniência, podemos
assinalar que em todas as instituições predominam os homens e as mulheres
independentes, excepto na instituição 4, no sexo feminino, em que se verifica que 60%
delas apresentam dependência parcial (cf quadro 30).
A dependência parcial atinge valores percentuais mais elevados no sexo
feminino em todas as instituições.
No que diz respeito à dependência importante, nas instituições 1 e 2, as idosas
são as únicas com este grau de dependência, com 8,7% e 4,5%. Na instituição 3, os
idosos são os únicos com este grau de dependência com 14,3%, não existindo na
instituição 4 nenhuma pessoa idosa com dependência importante.
Do ponto de vista global, constatamos que a grande maioria dos idosos quer do
sexo feminino quer do sexo masculino são independentes (58,6% e 78,3%
respectivamente).

António Almeida

153

Apresentação e discussão dos resultados
Quadro 30 – Índice de Katz dos idosos institucionalizados por sexo e instituição de
proveniência.
Índice de Katz
Instituição

Instituição 1

Instituição 2

Instituição 3

Instituição 4
TOTAL

Sexo

Dependência

Dependência

importante

parcial

Independência

N

%

N

%

N

%

Masculino

0

0,0

2

40,0

3

60,0

Feminino

2

8,7

10

43,5

11

47,8

Sub-total

2

7,1

12

42,9

14

50,0

Masculino

0

0,0

1

11,1

8

88,9

Feminino

1

4,5

8

36,4

13

59,1

Sub-total

1

3,2

9

29,0

21

67,7

Masculino

1

14,3

1

14,3

5

71,4

Feminino

0

0,0

5

25,0

15

75,0

Sub-total

1

3,7

6

22,2

20

74,1

Masculino

0

0,0

0

0,0

2

100,0

Feminino

0

0,0

3

60,0

2

40,0

Sub-total

0

0,0

3

42,9

4

57,1

Masculino

1

4,3

4

17,4

18

78,3

Feminino

3

4,3

26

37,1

41

58,6

Relacionando o Índice de Katz com o grupo etário e instituição de proveniência,
verificamos que, no grupo etário dos 65-74 anos, não encontramos nenhuma pessoa
idosa com dependência importante, sendo que na maior parte das instituições
predominam as pessoas idosas independentes (cf quadro 31). A única excepção reside
na instituição 1, na qual se verifica igual percentagem nos dois outros graus de
dependência.
No grupo etário dos 75-84 anos, para além de referenciarmos o aparecimento de
dependência importante nas instituições 1 (14,3%) e 2 (4,8%), notamos que continuam a
predominar as pessoas idosas independentes, apresentando-se a instituição 4 como única
excepção, devido ao facto dos idosos com dependência parcial e independência se
equivalerem (50,0%).
No que diz respeito ao grupo etário dos 85-94 anos, há um dado a realçar que é o
facto de, na instituição 4, não existirem pessoas idosas deste grupo etário. Nas duas
primeiras instituições, predominam as pessoas idosas com dependência parcial, 60,0% e
80,0% respectivamente, enquanto na instituição 3 predominam as pessoas idosas
independentes (50,0%).
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Em termos globais predomina o grau independência no grupo etário dos 65-74 e
75-84 anos (70,6% e 70,9% respectivamente) enquanto que no grupo etário dos 85-94
anos há uma preponderância das pessoas idosas com dependência parcial (57,1%).
Quadro 31 – Índice de Katz dos idosos institucionalizados por grupo etário e instituição
de proveniência
Índice de Katz
Instituição

Instituição 1

Instituição 2

Instituição 3

Instituição 4

TOTAL

Grupo etário

Dependência

Dependência

importante

parcial

Independência

N

%

N

%

N

%

65-74

0

0,0

2

50,0

2

50,0

75-84

2

14,3

4

28,6

8

57,1

84-94

0

0,0

6

60,0

4

40,0

Sub-total

2

7,1

12

42,9

14

50,0

65-74

0

0,0

1

20,0

4

80,0

75-84

1

4,8

4

19,0

16

76,2

85-94

0

0,0

4

80,0

1

20,0

Sub-total

1

3,2

9

29,0

21

67,7

65-74

0

0,0

2

28,6

5

71,4

75-84

0

0,0

2

14,3

12

85,7

85-94

1

16,7

2

33,3

3

50,0

Sub-total

1

3,7

6

22,2

3

50,0

65-74

0

0,0

0

0,0

1

100,0

75-84

0

0,0

3

50,0

3

50,0

Sub-total

0

0,l0

3

42,9

4

57,1

65-74

0

-

5

29,4

12

70,6

75-84

3

5,5

13

23,6

39

70,9

85-94

1

4,8

12

57,1

8

38,1

Quando relacionamos o índice de Katz com os valores médios do IQVI,
constatamos que na amostra total e nas instituições 1,2 e 4 quanto mais independente é
o idoso maior é o seu IQV (cf quadro 32). A única instituição onde essa situação não se
verifica é na instituição 3 dado que as pessoas idosas com dependência parcial possuem
uma média mais baixa do que as que possuem dependência importante. Considerando a
hipótese H6: Existe uma correlação positiva entre o índice de Katz e o índice de
qualidade de vida do idoso institucionalizado, constatamos que, recorrendo ao
Coeficiente de Correlação Ró de Spearman’s, os resultados encontrados traduzem-nos
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elevadas associações lineares positivas quer na amostra total (r = 0,706**, para p<0.01),
quer quando consideradas as instituições separadamente (Instituição 1, r = 0,727**, para
p<0.01); Instituição 2, r = 0,751**, para p<0.01); Instituição 3, r = 0,698**, para p<0.01),
com excepção da Instituição 4, onde a associação, apesar de positiva, não atingiu
significância (r = 0,613, p= 0,072). Assim, podemos dizer que quanto maior for a
independência dos idosos, maior é a qualidade de vida.
Quadro 32 – Valores médios do índice de qualidade de vida dos idosos por instituição e
Índice de Katz
Índice de
Katz

Instituição 1

Instituição 2

Instituição 3

Instituição 4

Total

N



DP

N



DP

N



DP

N



DP

N



DP

Independência

14

29,50

5,557

21

26,29

6,604

20

27,95

7,508

4

33,50

13,626

59

28,10

7,329

Dependência

12

18,58

8,733

9

15,44

7,812

6

16,33

3,386

3

17,67

4,041

30

17,10

7,126

2

12,50

7,778

1

7,00

-

1

17,00

-

-

-

-

4

12,25

6,076

28

23,61

9,303

31

22,52

8,850

27

24,96

8,360

7

26,71

13,075

93

23,87

9,131

parcial
Dependência
importante
TOTAL
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2 – Discussão dos resultados

Procuraremos, neste capítulo, confrontar os resultados por nós obtidos com os
resultados de outros estudos já efectuados. Como refere Ferrari, cit. por Santos e Clos
(1998, p. 16), a discussão dos resultados é “… a parte fundamental do relatório de
pesquisa, referente à análise dos dados obtidos, consistindo na culminação dos esforços do
pesquisador para o alcance das metas previstas”.

A discussão dos resultados seguirá os passos já encetados aquando da
apresentação dos mesmos. Em consequência, começaremos por discutir os aspectos
ligados à avaliação das características ambientais das várias instituições, passando
posteriormente para a discussão dos dados obtidos junto dos idosos institucionalizados.

A – Avaliação ambiental das instituições, através da utilização do MEAP
(Multiphasic Environmental Assessement Procedure)
De assinalar que não é objectivo deste estudo efectuar uma comparação entre as
diferentes instituições de idosos do Concelho de Lamego. Facilmente compreenderemos
que, apesar de se tratarem de situações similares, cada caso corresponderá a um
contexto particular. Assim, os resultados encontrados para cada instituição serão
analisados tomando em consideração os valores de referência que nos são apresentados
pelos criadores desta escala (Moos & Lemke, 1984). Estes valores resultam dos estudos
efectuados por estes autores nos EUA, englobando 244 estabelecimentos urbanos,
suburbanos e rurais de vários tipos (Anexo 1). Sempre que considerarmos conveniente
confrontaremos alguns dos resultados obtidos, com outros resultados de estudos em
instituições similares, nomeadamente de Paúl (1995) e Cordeiro (2000).
Recordamos também que cada sub escala avalia determinados aspectos da
instituição, a saber:
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¾ Lista de características físicas e arquitectónicas (PAF) - São avaliados
essencialmente os recursos físicos existentes na instituição.
¾ Politica administrativa e programa das instituições (POLIF) - Procura
avaliar a política administrativa e o programa de cada instituição.
¾ Dimensões e recursos dos residentes e funcionários (RESIF) - Avalia-se o
ambiente geral da instituição, tendo em conta os residentes e funcionários
presentes.
¾ Ambiente social na instituição (SCES) - Pretende avaliar as percepções que
residentes e funcionários têm da instituição onde vivem e trabalham.
¾ Avaliação global (RS) - Pretende transmitir o julgamento externo que o
observador/investigador faz da instituição.

Lista de características físicas e arquitectónicas (PAF)
Instituição 1
Relativamente aos valores de referência, obtidos em instituições similares nos
E.U.A., podemos constatar que, esta Instituição apresenta valores superiores nas
dimensões

Acesso

à

Comunidade

(63%),

Ajudas

sócio-recreativas

(75%),

Características de segurança (89%) e Disponibilidade de espaço (47%).
Abaixo dos valores de referência temos as dimensões: Amenidades físicas
(57%), Ajudas protéticas (75%), Ajudas de orientação (15%), Instalação dos
funcionários (64%).
Na verdade, esta instituição é relativamente recente, traduzindo estes resultados
esse mesmo facto. Verifica-se que existiu cuidado em garantir boas condições em
termos de recursos físicos aos idosos, sendo contudo de admirar o défice acentuado no
que respeita às ajudas de orientação. São por demais evidentes as alterações que podem
ocorrer com o envelhecimento, quer a nível físico (Berger, 1995b), quer a nível
psicológico (Bromly, cit. por Costa, 2003). Face ao referido, sobressai de imediato o
esforço que a instituição terá que desenvolver para colmatar este défice. Aliás, esta
dimensão é também apontada em outros estudos (Paúl, 1995; Cordeiro, 2000), como
deficitária, com 39% e 23% respectivamente.
Para além de se poderem melhorar os aspectos que ainda apresentam valores
inferiores aos de referência, apesar de estarem acima do valor médio (50%), existe
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também uma dimensão, Disponibilidade de espaço, que poderá ser melhorada, uma vez
que apresenta uma percentagem ligeiramente inferior ao valor médio.
Instituição 2
Comparando os valores desta instituição com os valores de referência dos
E.UA., verificamos que nenhuma dimensão ultrapassa as percentagens obtidas nas
instituições daquele país, apenas se aproximando na dimensão Características de
Segurança (61%).
Conclui-se que se trata de uma instituição que, por ser antiga e não ter sofrido
obras de remodelação recentes, do ponto de vista físico e arquitectónico, tem muito a
melhorar, para providenciar aos idosos todas as condições de que eles necessitam. Não
deixa, no entanto, de ser um aspecto positivo, o facto do esforço desenvolvido a nível da
segurança. Este aspecto é referido por Perracini (2006), como extremamente importante
para as pessoas idosas quando optam pela institucionalização.
Instituição 3
Esta Instituição apresenta valores superiores aos valores de referência, nas
seguintes dimensões: Acesso à comunidade (50%), Ajudas sócio-recreativas (71%),
Ajudas de orientação (54%) e Instalação dos funcionários (73%).
De assinalar que se trata de uma instituição antiga que foi sofrendo obras ao
longo do tempo, o que lhe permitiu melhorar as suas instalações do ponto de vista físico
e arquitectónico, necessitando, sobretudo, de melhorar os aspectos ligados às
Amenidades físicas (47%), Ajudas protéticas (46%) e Disponibilidade de espaço (35%).
Instituição 4
Relativamente aos valores de referência das instituições americanas, existem
cinco dimensões que os ultrapassam: Acesso à Comunidade (44%), Amenidades Físicas
(67%), Ajudas Protéticas (79%), Características de Segurança (72%) e Disponibilidade
de Espaço (50%).
Trata-se de uma instituição recente, em zona urbana, que apresenta valores
globais muito interessantes nesta subescala, necessitando desenvolver essencialmente os
aspectos que têm que ver com o Acesso à comunidade, as Ajudas de orientação (23%) e
os aspectos relacionados com a Disponibilidade de espaço. Não deixa de ser intrigante
como é que uma instituição recente e implantada em zona urbana apresenta limitações
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nos aspectos supra-citados. É de salientar que, no que diz respeito às Ajudas de
orientação, esta dimensão é referida em outros estudos (Paúl, 1995; Cordeiro, 2000)
como sendo deficitária.

Política administrativa e programa das instituições (POLIF)
Instituição 1
Em comparação com os valores de referência, concluímos que apenas uma
dimensão apresenta um valor superior, que corresponde à dimensão Controlo dos
Residentes (33%), sendo que as restantes dimensões ficam aquém dos valores de
referência.
De facto, estes resultados traduzem, de certo modo, por parte da instituição, as
baixas expectativas em relação aos residentes (0%) não lhes permitindo, também,
grandes Escolhas (21%), Controle (33%) e Privacidade (20%). Aliás, estes aspectos são
focados na Carta Europeia dos Direitos e Liberdade do Idoso Residente em Instituições
(Born e Boechat, 2006), como sendo importantes para que a institucionalização possa
constituir um sucesso. Também Paúl (1995) e Cordeiro (2000) referem os valores
deficitários encontrados para as dimensões Expectativas de funcionamento dos
residentes (9% e 0%), Controle (3% e 24%) e Privacidade (30% e 20%).
Dimensões como a Clareza política (33%) e a Disponibilidade de actividades
sócio-recreativas (42%) apresentam também valores deficitários, traduzindo o pouco
cuidado com que é transmitido aos idosos o programa da instituição, bem como a
existência deficitária de actividades sócio-recreativas. E na verdade, todos
compreendemos a necessidade do idoso em manter-se ocupado para minorar o efeito do
envelhecimento a vários níveis.
Instituição 2
As dimensões Politicas de Escolhas (50%) e Privacidade (40%) são as que
apresentam valores superiores aos verificados nas Instituições dos E.U.A.
Estes resultados traduzem, assim, as baixas expectativas em relação aos
residentes (9%) não lhes permitindo um desvio muito grande em relação aquilo que são
consideradas, digamos assim, atitudes normais (Tolerância ao desvio 38%), verificandose também que, apesar das opções que a instituição disponibiliza aos residentes (Política
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de escolhas 50%), constata-se um défice no que diz respeito à capacidade dos idosos
poderem influenciar a vida na instituição (Controle 17%) e à forma como o programa da
instituição é veiculado aos residentes (Clareza política 11%). A Disponibilidade em
serviços de saúde e em actividades sócio-recreativas é também bastante baixa (25% e
23% respectivamente). A Privacidade (40%), apesar de ainda não atingir o valor médio,
não está muito longe deste.
Instituição 3
Comparando com os valores de referência, verificamos que duas dimensões os
ultrapassam, a saber: Tolerância ao desvio (69%) e Política de escolhas (44%).
Efectivamente, os resultados traduzem as baixas expectativas em relação aos
residentes (9%), havendo tolerância em relação ao que podem ser consideradas atitudes
excêntricas ou agressivas (Tolerância ao desvio - 69%). Constata-se um défice
acentuado no que diz respeito, quer à capacidade dos idosos poderem influenciar a vida
na instituição, quer à obtenção de privacidade (Controle e Privacidade 10%), assim
como à forma através da qual o programa da instituição é veiculado aos residentes
(Clareza política 20%). A Disponibilidade em serviços de saúde e em actividades sóciorecreativas é também bastante baixa (38% e 23%, respectivamente). Contudo, verificase igualmente que as opções que a instituição coloca ao dispor dos residentes atingem
quase o valor médio (Política de escolhas 44%). A Disponibilidade de assistência nas
actividades de rotina atinge uma percentagem bastante alta (86%), o que espelha,
certamente, a pouco expectativa da instituição em relação às pessoas idosas.
Instituição 4
São várias as dimensões que ultrapassam os valores de referência,
nomeadamente: Expectativas de funcionamento (18%), Politica de escolhas (44%),
Controlo dos residentes (54%), Disponibilidade dos serviços de saúde (75%) e
Disponibilidade de assistência nas actividades de rotina (92%).
Estes resultados mostram ainda um valor muito baixo no que se relaciona com as
expectativas de funcionamento dos idosos, havendo, contudo, por parte destes alguma
capacidade de influenciar a vida na instituição, devendo por sua vez a Privacidade
(30%) e a Política de escolhas serem mais efectivas. De referir que as duas dimensões
com percentagens mais baixas, Expectativas de funcionamento dos residentes e
Privacidade, noutros estudos (Paúl, 1995; Cordeiro, 2000), apresentam também valores
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bastante deficitários. Acrescente-se que a disponibilidade de serviços e de actividades
que a instituição coloca ao dispor dos idosos atingem valores bastante positivos,
podendo ainda melhorar no âmbito das Actividades sócio-recreativas (54%).

Dimensões e recursos dos residentes e funcionários (RESIF)
Instituição 1
Através da comparação com os valores de referência verificamos que são quatro
as dimensões que os igualam ou ultrapassam: Capacidades funcionais (45%), Integração
na comunidade (16%), Utilização dos serviços de saúde (53%) e Utilização de serviços
de assistência no dia-a-dia (74%). Abaixo dos valores de referência, temos: Riqueza dos
funcionários (55%), Recursos sociais dos residentes (30%), Heterogeneidade dos
residentes (10%) Nível de actividade dos residentes (21%) e Utilização das actividades
sócio-recreativas (39%).
Existem três dimensões que se apresentam extremamente deficitárias, e cujos
valores são de alguma forma sobreponíveis aos encontrados por Paúl (1995) e Cordeiro
(2000), e que são Heterogeneidade dos residentes (10% e 3%), Nível de actividade
(15,7% e 18%) e Integração na comunidade (14,6% e 16%).
De facto, estes dados revelam-nos que as pessoas idosas desta instituição,
constituem uma população pouco heterogénea, pouco integrada na comunidade e que,
apesar de possuir uma capacidade funcional que se aproxima do valor médio, não tem
uma percentagem do Nível de actividade e Utilização das actividades sócio-recreativas
consentânea com as suas capacidades, não procurando também desenvolver actividades
fora da instituição.
Instituição 2
Apesar de apenas duas das dimensões se situarem acima dos 50%, e efectuando
a comparação com os valores de referência, verificamos que cinco delas os ultrapassam:
Capacidades funcionais (41%), Integração na comunidade (17%), Utilização dos
serviços de saúde (64%), Utilização de serviços de assistência no dia-a-dia (70%) e
Utilização das actividades sócio-recreativas (45%).
Estes dados revelam uma população idosa com baixos Recursos sociais (8%),
homogénea (Heterogeneidade dos residentes 10%), com uma capacidade funcional
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razoável revelando, no entanto, pouca iniciativa para se envolverem em actividades
(Nível de actividade 22%). Apresentam, apesar de tudo, uma utilização das actividades
sócio-recreativas próxima dos 50%, o que reflectirá alguma insistência por parte dos
funcionários ou responsáveis para que participem de alguma forma nestas actividades,
assim como uma grande utilização dos serviços de saúde e assistência no dia-a-dia.
Nota-se igualmente uma baixa integração dos residentes na comunidade (17%), dado
revelador de que não saem com muita frequência da instituição, o que vai de encontro
ao referido por Born e Boechat (2006), quando afirmam que a institucionalização pode
provocar um afastamento, quer a nível familiar, quer a nível social.
Instituição 3
Fazendo a comparação com os valores de referência, observamos que quatro das
dimensões obtêm valores superiores: Capacidades funcionais (60%), Nível de
actividade (27%), Integração na comunidade (25%) e Utilização dos serviços de saúde
(65%).
Os dados obtidos nesta escala revelam-nos idosos com poucos Recursos sociais
(8%), muito homogéneos (Heterogeneidade dos residentes 0%), que apesar de
possuírem uma Capacidade funcional de 60%, revelam pouca iniciativa para o
desenvolvimento de actividades (Nível de actividade 27%), quer dentro, quer fora da
instituição (Integração na comunidade 25%), contudo apresentam uma utilização das
actividades sócio-recreativas (41%) não muito longe do valor médio. As dimensões que
obtêm uma maior percentagem são a utilização dos serviços de saúde e a assistência nas
actividades de rotina (65% e 63%, respectivamente).
No que diz respeito aos funcionários, verifica-se que a sua experiência e
diversidade de origens não permitem chegar ao valor médio, ficando-se pelos 31%.
Instituição 4
Através da comparação com os valores de referência, podemos constatar que,
existem cinco dimensões com valores superiores: Recursos sociais (38%), Capacidade
funcional (39%), Nível de actividade (39%), Integração na comunidade (26%) e
Utilização das actividades sócio-recreativas (43%).
Podemos, então, dizer que os idosos apresentam ainda poucos recursos sociais,
são pouco heterogéneos (20%), com uma capacidade funcional que é coincidente com o
seu Nível de actividade e com um valor baixo no que diz respeito à participação em
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actividades fora da instituição (26%). Este valor, juntamente com os verificados nas
dimensões Riqueza dos funcionários (15%) e Heterogeneidade dos residentes (20%) é
também referido por Paúl (1995) e Cordeiro (2000) como deficitários nos respectivos
estudos.

Ambiente social na instituição (SCES)
Instituição 1
Comparando estes resultados com os valores de referência, no que diz respeito
aos residentes, verificamos que quatro dimensões os suplantam: Auto-exploração
(54%); Organização (70%); Influência dos residentes (45%) e Conforto físico (84%).
Abaixo dos valores de referência, temos: Coesão (44%), Conflito (38%) e
Independência (30%). Esta dimensão é também em outros estudos (Paúl, 1995;
Cordeiro,

2000),

referida

como

extremamente

deficitária

(28%

e

17%,

respectivamente).
Estes dados traduzem-nos que, apesar de uma taxa de conflito relativamente
baixa, o apoio e solidariedade entre os idosos (Coesão) poderia ser mais efectivo,
verificando-se igualmente que não se encoraja a auto-suficiência, autodeterminação e
responsabilidade, uma vez que apresenta um valor (30%) bastante aquém do valor
médio. De realçar uma percentagem elevada relacionada com o conforto físico, podendo
este resultado atribuir-se às boas condições existentes, visto tratar-se de uma instituição
relativamente recente.
Quanto às opiniões dos funcionários, tal como já foi referido aquando da
apresentação dos resultados, estes avaliam positivamente todas as dimensões
consideradas.
Instituição 2
Efectuada a comparação com os valores de referência constatamos que apenas
duas das dimensões obtêm percentagens superiores: Auto-exploração (40%) e
Influência dos residentes (44%). Aliás, este último valor não está muito em consonância
com o resultado do POLIF, no que diz respeito ao Controle por parte dos residentes
(17%). Abaixo dos valores de referência, situam-se as dimensões: Coesão (29%),
Conflito (55%), Independência (27%), Organização (51%) e Conforto (68%).
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Estes dados permitem-nos concluir que se trata de uma instituição onde existem
alguns conflitos, facto que é, de certo modo, confirmado através da percepção dos
funcionários (50%), com pouco apoio entre os idosos, encorajando-se pouco a autosuficiência, a autodeterminação e a responsabilidade, devendo igualmente o
encorajamento para a expressão dos sentimentos e preocupações ser mais efectivo. Pese
embora o referido, os idosos realçam as boas condições de Conforto, referindo que a
instituição poderia melhorar ainda mais em termos de organização.
Por outro lado, a opinião dos funcionários revela que a influência que as pessoas
idosas têm na instituição poderia ser mais efectiva (51%).
Instituição 3
As dimensões Auto-exploração (68%), Organização (67%), Influência dos
Residentes (50%) e Conforto Físico (83%), são aquelas nas quais se verificaram valores
acima dos de referência. Abaixo dos valores de referência, temos as dimensões: Coesão
(45%), Conflito (38%) e Independência (24%).
A percepção dos residentes revela que o apoio que prestam uns aos outros ainda
pode melhorar, não existindo grandes conflitos entre eles, encorajando-se pouco a autosuficiência, a autodeterminação e a responsabilidade, sendo que também a sua
influência na instituição podia ser mais efectiva. No entanto, os funcionários revelam
valores substancialmente diferentes dos residentes, sobretudo, no que diz respeito ao
Conflito (93%), Independência (83%) e Influência dos residentes (77%), todas elas mais
valorizadas pelos funcionários, o que poderá traduzir as diferentes perspectivas entre os
dois intervenientes dentro de uma instituição.
Instituição 4
As dimensões Coesão (68%), Auto-Exploração (67%), Organização (91%) e
Conforto físico (95%), obtêm percentagens superiores aos valores de referência. Abaixo
dos valores de referência temos as dimensões Conflito (16%), o que é muito positivo,
Influência dos residentes (38%) e Independência (43%). Este valor, apesar de estar
próximo do valor médio, é também indicado como uma dimensão deficitária nos
estudos já referidos.
Tendo em conta os valores alcançados nesta subescala, os residentes são de
opinião de que existe apoio e solidariedade entre eles, verificando-se poucos conflitos, e
que a instituição é muito confortável e bem organizada. Os aspectos mais deficitários
António Almeida

165

Apresentação e discussão dos resultados
são os que dizem respeito à Independência e Influência dos residentes, apesar de, na
opinião dos funcionários, estes aspectos obterem valores bastante representativos (87%
e 73%).
Nesta instituição os funcionários avaliam de uma forma positiva todas as
dimensões.

Avaliação global (RS)
Instituição 1
Tomando em consideração os valores de referência, verificamos que apenas a
dimensão Atractividade, apresenta uma percentagem superior com 82%. No que
concerne às restantes dimensões, as percentagens obtidas situam-se abaixo dos valores
de referência de instituições similares. Trata-se, portanto, de uma instituição que, do
ponto de vista estético, de conservação e limpeza do estabelecimento e espaço
envolvente, atinge uma percentagem bastante elevada, necessitando sobretudo de
desenvolver mais os aspectos direccionados com a Diversidade do meio (45%), de
forma a torná-lo mais personalizado e estimulante. Esta dimensão é também referida
noutros estudos (Paúl, 1995; Cordeiro, 2000), como sendo a dimensão mais deficitária
com 15% e 7% respectivamente.
Instituição 2
Efectuando a comparação dos resultados destas dimensões com os valores de
referência, constatamos que nenhumas destas os ultrapassam. Assim sendo, esta
instituição deverá envidar esforços para melhorar os aspectos relacionados com a
atractividade e diversidade do meio da instituição e com o funcionamento dos idosos e
funcionários, apesar deste valor se situar já acima dos 50%.
Instituição 3
Tendo em conta os valores de referência, constatamos que nenhuma das
dimensões desta instituição apresenta valores superiores. Deste facto resulta que a
instituição deverá desenvolver esforços para melhorar os aspectos relacionados com a
atractividade e diversidade do meio, devendo melhorar ainda mais a actividade e
interacção entre os residentes e entre estes e os funcionários.
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Instituição 4
Analisando os valores de referência, verificamos que apenas na dimensão
Atractividade física, esta instituição apresenta uma percentagem superior (88%). Nas
restantes dimensões os valores encontrados situam-se abaixo daqueles.
Do ponto de vista estético, de conservação e de limpeza do estabelecimento e
espaço envolvente, trata-se de uma instituição que atinge uma percentagem bastante
elevada, necessitando, sobretudo, de desenvolver mais os aspectos que têm que ver com
a Diversidade do meio, de forma a torná-lo mais variável e estimulante. Aliás esta
dimensão é também referida por Paúl (1995) e Cordeiro (2000) como sendo a mais
deficitária nos seus estudos (15% e 7% respectivamente).
Relativamente às avaliações dos funcionários, verificamos que os resultados
foram praticamente todos positivos, apesar de terem sido tomados em consideração
todos os procedimentos para que as suas respostas fossem confidenciais, o que nos
poderá colocar a questão: será que essa avaliação se deve à posição que os funcionários
ocupam na instituição?

B – Dados referentes às pessoas idosas institucionalizadas
Sexo
Como sabemos, pelo que foi referido na fase de enquadramento teórico, o
envelhecimento da população obedece a determinadas características, nomeadamente
quanto ao facto de se verificar uma feminilização da velhice. Vários estudos efectuados,
quer a nível internacional (Rosa et al., 2003; DESA, 2001, Kinsella & Velkof, 2001),
quer a nível nacional (INE, 1999, 2002, 2003a), apontam nesse sentido. Este facto
decorre de uma maior longevidade do sexo feminino e, segundo estimativas referentes a
2005 (INE, 2006b), a esperança de vida à nascença das mulheres era de 81,40 anos,
enquanto que nos homens era de 74,90 anos, sendo a esperança de vida aos 65 anos de
mais 19,50 e 16,20 anos, respectivamente. Assim sendo, não constitui, de forma
alguma, uma surpresa a predominância de pessoas idosas do sexo feminino
institucionalizadas (72,1%), uma vez que esse aspecto reflecte, de certo modo, os
resultados gerais observados em relação a este grupo etário. Levenson (2001) inclui,
mesmo, que o facto de se pertencer ao sexo feminino constitui um factor de risco para a
institucionalização. Vários estudos apresentam resultados semelhantes, apesar de a
percentagem de pessoas idosas do sexo feminino institucionalizadas poder variar
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(Martins, 2004; Cordeiro, 2000; Born & Boechat, 2006). De acrescentar que as
percentagens não variam muito quando consideradas unicamente as pessoas idosas
conscientes e orientadas institucionalizadas, verificando-se, neste caso, que 75,3%
pertencem ao sexo feminino.
Grupo etário
Tal como já foi mencionado, os dados conhecidos referem um aumento do
número de idosos com idade avançada. Giddens (2004) chama a este processo
“envelhecimento dos idosos”.
Em Portugal, em 2050, prevê-se uma percentagem de 10,2% da população total
com idade superior a 80 anos (Eurostat, cit. pelo MTSS, 2006b).
Tendo em conta que os idosos podem ser subdivididos, quando considerado o
factor idade, em «velho jovem» - 65 a 74 anos; «velho médio» - 75 a 84 anos e «velhosvelhos» - 85 anos e mais, verificamos que a maior percentagem da nossa amostra se
situa no grupo intermédio com 59,1%. Se somarmos as percentagens dos dois últimos
grupos etários constatamos que os idosos com idade superior a 75 anos representam
81,7% das pessoas idosas institucionalizadas. Estes dados estão de acordo com dados do
Instituto de Segurança Social, citados pelo Sr. Secretário da Segurança Social em
05/05/2005, quando refere que 72% das pessoas idosas institucionalizadas têm 75 anos
ou mais, o que revela que este tipo de instituições responderá no futuro, sobretudo, às
necessidades da população pertencente à designada «quarta idade». Outros estudos de
Martins (2004); Born e Boechat (2006) apresentam resultados semelhantes: no primeiro
as pessoas idosas institucionalizadas com idade superior a 75 anos representam 65,9%;
no segundo esta faixa etária atinge os quatro quintos da população idosa. Também a
idade média (80,05 anos) da amostra do nosso estudo está em consonância com os
resultados obtidos por Fernandes (2000) e Martins (2004), em que a média de idades
dos idosos institucionalizados se situava nos 79,06 e 78,00 anos, respectivamente.
Estado civil
A viuvez - e a solidão a ela associada -, constitui para alguns autores como Paúl,
(2005); Levenson (2001) e Wilmoth (2002), uma das causas prováveis para a
institucionalização. Consequentemente, não é de admirar que 62,4% das pessoas idosas
sejam viúvas, constituindo o estado civil solteiro o segundo com maior percentagem
(25,8%). Estes dados corroboram os obtidos noutro estudo (Martins, 2004), no qual as
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percentagens encontradas para estes dois estados civis representam 62,3% e 19,6%,
respectivamente.
Nível de instrução
O nível de iliteracia é mencionado como sendo um dos problemas mais graves
da nossa sociedade. Dados referidos pelo INE (2002a), constatam que 55,1% das
pessoas idosas pertenciam ao ISCED 0, enquanto que 37,0% se encontravam no ISCED
1. Por sexo os resultados desse mesmo estudo apontavam para uma percentagem de
94,0% de idosas no ISCED 0 e 1 e 78,3% no caso dos idosos. Efectivamente, os dados
obtidos no nosso estudo reflectem esta realidade, sendo que 44,1% das pessoas idosas
pertencem ao ISCED 0 e 43,0% ao ISCED 1. Relacionando o nível de instrução com o
sexo, concluímos que 90,0% das idosas estão incluídas nos dois primeiros níveis,
enquanto que essa percentagem baixa para os 78,2% nos idosos. Na verdade, os dados
respeitantes a um menor nível de instrução por parte das idosas não são de estranhar,
espelhando certos aspectos sócio-culturais dominantes a nível do tecido social da época.
Efectivamente, as expectativas que a sociedade colocava na mulher
relacionavam-se, sobretudo, com o desempenho cabal e dedicado das tarefas inerentes à
envolvência

doméstica.

Em

consequência,

aspectos

relacionados

com

a

instrução/cultura e lazer não eram considerados prioritários.
Iniciativa e motivo da institucionalização?
A institucionalização apresenta-se, frequentemente, como última alternativa para
as pessoas idosas. Realmente, a solidão, a falta de outras alternativas de apoio social
bem como as questões relacionadas com a saúde, tornam muitas vezes inevitável o
recurso a esta medida. Também é certo que muitos idosos referiram encontrar-se
institucionalizados contra a sua vontade; só que, atendendo à ausência de alternativas,
possivelmente, a institucionalização terá surgido como último recurso. Os resultados do
nosso estudo revelam que a iniciativa para a institucionalização partiu das pessoas
idosas (46,2%), seguindo-se a iniciativa por parte dos filhos, com 30,1%. Estes dados
estão de acordo com os resultados obtidos por Martins (2004), se bem que neste caso as
percentagens sejam superiores, quer para a iniciativa por parte dos idosos, quer para a
dos familiares, com 64,1% e 31,5%, respectivamente. Fernandes (2000), refere ainda
que a maior percentagem dos idosos alega ter sido por sua própria vontade que recorreu
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à institucionalização (29,49% e 38,49% respectivamente, para o sexo masculino e
feminino).
Quando questionados acerca da causa da institucionalização, 77,7% das pessoas
idosas referem que a decisão assentou em dois motivos principais: solidão e motivos de
saúde. E, de facto, estes mesmos motivos são evocados por numerosos investigadores,
como sendo as principais causas para a institucionalização (Wilmoth, 2002; Levenson,
2001; Paúl, 2005).
Visitas aos idosos
Foi já referido, aquando do enquadramento teórico, que a institucionalização
deverá ser encarada, única e exclusivamente, como uma solução de último recurso. É
opinião de alguns autores que, por mais qualidade que a instituição possua, existirá
sempre um afastamento, maior ou menor, entre a pessoa idosa, a sua família e amigos
(Born & Boechat, 2006). No nosso estudo constatamos isso mesmo, uma vez que 54,0%
das pessoas idosas explicitaram serem visitadas mensalmente ou ainda com menor
frequência.
Relações dos idosos com familiares, colegas residentes e funcionários da instituição
É de realçar que, quando solicitados a responder acerca das suas relações, as
opiniões foram bastante positivas, sendo consideradas, na generalidade, muito
satisfatórias e satisfatórias. No que concerne à relação dos idosos com os familiares,
esse valor atingiu os 65,6%; com os outros idosos a percentagem foi de 79,6% e na
relação com os funcionários foi de 92,4%. Não deixa de ser curioso que, quando
questionados acerca do conflito, na subescala SCES da avaliação ambiental, os valores
na Instituição 2 e 3 (opinião dos funcionários) apresentem valores iguais ou acima dos
50%, facto indiciador de alguma expressão de descontentamento. Convém relembrar
que, no referente às relações familiares, Vendeuvre (1999), cit. por Bernardino (2005), é
de opinião de que, pelo facto da pessoa idosa estar institucionalizada, os laços familiares
e a respectiva qualidade relacional podem eventualmente fortalecer-se, em virtude da
«carga» que representa o «ter de se cuidar dessa pessoa» estar resolvida.
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Existência de problemas de saúde e dor
É evidente que, à medida que os anos avançam, a probabilidade de ocorrer
algum problema físico aumenta. Como a nossa população apresenta uma média de
idades superior a 70 anos, é natural que as consequências se façam sentir de uma forma
mais premente. Aliás, alguns autores referem que é a partir desta idade que se inicia um
declínio do organismo orgânico de uma forma mais acelerada (Mazo et al., 2001). Em
consequência do exposto, 83,9% das pessoas idosas referem ter algum problema de
saúde. As patologias mais frequentes, quando consideradas as pessoas idosas que
referiram sofrer de um só problema de saúde, eram as doenças e perturbações do
sistema músculo-esquelético e tecido conjuntivo (28,2%) e as doenças e as perturbações
do aparelho circulatório (7,7%). Aliás, estas patologias são apontadas por vários autores
como sendo as mais frequentes nesta faixa etária (Jacques, 2004; Berger 1995b e Born
& Boechat, 2006).
De realçar, também, o facto de 42,3% das pessoas idosas referir sofrer de mais
do que uma patologia, habitualmente crónica, o que vem de encontro ao explicitado por
vários autores (Hekman, 2006 e Spidurso, 2005), que consideram, que com o passar dos
anos, existe uma maior probabilidade da pessoa idosa sofrer de mais doenças crónicas,
sendo também maior a possibilidade de se apresentar mais frágil.
Acrescente-se ainda que, estas patologias, habitualmente, cursam com a
presença de dor. Quando questionados acerca da sua existência, 55,9% das pessoas
idosas mencionam que sentem dor. Ferrel (1995) e Bernabei (1998), cit. por Chiba
(2006), referem que a percentagem de idosos institucionalizados que apresentam dor
substancial pode variar entre 45 % a 80%, e Figueiró e Cosentino (2006) são de opinião
que a prevalência de dor nas pessoas idosas pode variar entre 73% a 80%.

Actividades que faz habitualmente ao longo do dia
Efectivamente, são conhecidos os efeitos que a institucionalização pode
provocar, a vários níveis, na pessoa idosa (Quintela, 2001). O facto de se manter
ocupado pode, de alguma forma, evitar que o processo de envelhecimento se desenvolva
de uma forma mais célere. Quando questionados acerca destes aspectos, as pessoas
idosas referiram um leque de actividades muito limitadas, destacando-se a conversação,
com 91,4%, e em seguida o visionamento de televisão, com 78,5%. Dados do INE
(2002a), respeitantes a 1999, indicam-na como a actividade de lazer mais utilizada (98%
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dos idosos e 94% das idosas). Ir à missa (43%) e rezar (33,4%), constituem outras
actividades que as pessoas idosas, da nossa amostra, referem praticar habitualmente ao
longo do dia, o que traduz o papel por elas atribuído aos aspectos relacionados com a
religiosidade e a espiritualidade, conforme é referido por vários autores (Berger, 1995 e
Mazo, 1998).

Índice de Qualidade de Vida do Idoso (IQVI)
Objectivando responder a uma das questões centrais do nosso estudo “Qual a
qualidade de vida dos idosos institucionalizados nos lares do Concelho de Lamego?”,
chegamos à conclusão de que 51,6% das pessoas idosas referem incluir-se dentro do
grupo com qualidade de vida. Este resultado é substancialmente mais baixo do que o
verificado noutros estudos, nomeadamente no de Martins (2004), em que os valores
percentuais atingidos são de 85,2%.
A distribuição das pessoas idosas pelas dimensões da escala da QVI, revela-nos
que a maior percentagem: tem a comunicação centrada na residência; mobiliza-se sem
ajuda ou recorrendo a ajudas técnicas; as suas actividades de vida diária são realizadas
com a ajuda de outras pessoas; não têm actividade a nível ocupacional; sem actividades
lúdicas; há uma relação de ajuda entre os elementos da família e o idoso e os seus
recursos económicos são insuficientes. No estudo de Martins (2004) essa distribuição é
sobreponível nas dimensões: mobilidade (embora aqui a percentagem de idosos que se
mobiliza sem ajuda seja superior), actividade ocupacional e relação familiar. Em todas
as outras dimensões, as percentagens obtidas no referido estudo, permitem que as
pessoas idosas obtenham mais pontos na escala da qualidade de vida.
Quando comparado o índice de qualidade de vida em função do sexo,
verificamos que as pessoas idosas do sexo masculino são as que referem, em maior
percentagem, incluir-se no grupo com qualidade de vida (65,2% vs 47,1%), o que está
em consonância com Martins (2004), citando estudos realizados em outras regiões do
país, e Paschoal (2006) que apontam o facto das mulheres terem tendência a possuir
pior qualidade de vida, por serem mais velhas, mais doentes, mais pobres e isoladas. No
entanto, nesse mesmo estudo, Martins (2004) conclui que foram as pessoas idosas do
sexo feminino (região de Viseu) que maioritariamente apresentaram uma vida com
qualidade.
Apesar dos resultados obtidos no nosso trabalho, não foram encontradas
diferenças estatisticamente significativas entre o IQVI e o sexo.
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No que diz respeito à relação entre o IQVI e o grupo etário, verificamos, que à
medida que a idade avança, o IQVI diminui (existindo diferenças estatisticamente
significativas para a amostra total). Se pensarmos que, com o avançar da idade, existe
uma maior probabilidade de surgirem mais problemas de saúde, maior dependência na
realização das actividades da vida diária, mais isolamento e solidão, facilmente se
entenderá a existência da relação supra-citada. Também no estudo de Martins (2004) se
verificam resultados similares, embora as médias do IQVI apresentadas em cada grupo
etário sejam superiores às médias encontradas no nosso estudo.
Quando confrontados com a relação entre o IQVI e o estado civil, chegamos à
conclusão que, em termos de amostra total, são as pessoas idosas casadas que
apresentam uma média do IQV superior (28,83). Em contraponto, encontram-se as
pessoas idosas viúvas, com a média mais baixa (23,10). Estes resultados são
semelhantes aos verificados no estudo de Martins (2004), e corroboram a ideia de que a
morte do conjugue ou do parceiro pode alterar significativamente a vida do idoso
(Mazo, Lopes & Benedetti, 2001). No entanto, o nosso estudo revelou que o IQVI não
difere em função do estado civil (amostra total, Instituição 1,3 e 4), verificando-se,
apenas, existirem diferenças estatisticamente significativas na Instituição 2.
No atinente à relação entre o IQVI e o nível de instrução, constatamos que há
uma tendência para que à medida que o nível de instrução sobe, aumenta a média do
IQVI, verificando-se, na amostra total, apenas uma descida na passagem do Isced 3
(36,00) para o ISCED 5 (31,00). Não obstante, concluímos que não existem diferenças
estatisticamente significativas entre o nível de instrução e o IQVI, quer na amostra total,
quer quando consideradas as Instituições em particular. Apesar de tudo Lawton (1983),
refere que a qualidade de vida do idoso pode depender de um tipo de competência, a
que ele chama de comportamental, e que depende, em parte, do seu potencial, das suas
experiências, dos valores adquiridos ao longo da sua existência, bem como do seu
desenvolvimento pessoal. Atendendo a estas considerações poderá ser compreensível
que o nível de instrução influencie a qualidade de vida da pessoa idosa.
A presença de dor foi também uma das variáveis que relacionamos com o IQVI.
Alguns autores (Figueiró e Cosentino, 2006; Chiba, 2006 e Dias, 2007) são consensuais
ao referir que a presença de dor tem implicações ao nível da qualidade de vida da pessoa
idosa. Os resultados revelam-nos que, apesar de em todas as instituições e na amostra
total, as pessoas idosas que referem não sentir dor, apresentam médias do IQVI
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superiores, contudo, as diferenças não se revelaram estatisticamente significativas, a não
ser na Instituição 4.

Índice de Katz
Ao avaliarmos o grau de dependência/independência dos idosos através do
índice de Katz, constatamos que a maioria da nossa amostra é independente (63,4%). Os
resultados por nós obtidos são sobreponíveis aos encontrados por Martins (2004),
verificando-se neste estudo que 66,8% das pessoas idosas são independentes, 24,9%
apresentam dependência parcial e 8,3% dependência importante.
Constatamos igualmente que, apesar de em ambos os sexos predominar o grau
independência, este é mais elevado no sexo masculino (78,3% vs 58,6%), o que está de
acordo com o referido pela OMS, cit. por Netto et al. (2006) e Paschoal (2006), na
medida em que um dos factores para uma pessoa idosa se tornar dependente é o facto de
pertencer ao sexo feminino, devido a uma maior longevidade e, consequentemente, a
uma maior prevalência de doenças crónicas.
É facilmente entendível que com o aumento da idade, fruto de um maior
desgaste e prevalência de doenças crónicas, o grau de dependência vá aumentando
(Freitas & Miranda, 2006). No nosso estudo, verificamos que enquanto no grupo etário
dos 65-74 anos, 70,6% eram independentes, no grupo etário dos 85-94 anos, esse valor
passa para 38,1%; constatando-se também que a dependência parcial passa dos 29,4%
no grupo etário dos 65-74 anos, para 57,1% no grupo etário dos 85-94 anos.
Ao correlacionarmos o grau de autonomia/dependência (índice de Katz) com a
qualidade de vida dos idosos institucionalizados, obtivemos, neste estudo, elevadas
associações lineares positivas, quer na amostra total, quer quando consideradas as
Instituições separadamente, com excepção da Instituição 4, onde a associação, apesar de
positiva, não atingiu significância. Estes resultados estão em consonância com os
verificados por Martins (2004) e com a opinião de alguns autores, nomeadamente de
Ramos (2001).
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1 – Conclusão/Sugestões

Chegando ao final do nosso estudo, pretendemos apresentar uma súmula dos
resultados obtidos e que dão resposta às questões por nós levantadas. Aliás, Galliano
(1986), cit. por Santos e Clos (1998, p. 17) refere que a conclusão “deve conter uma
resposta, o mais inequívoca possível para a problemática do assunto do trabalho, pois
corresponde ao objectivo final da comunicação; é a sua razão de ser”.
Uma vez que, o envelhecimento populacional do nosso país e do Concelho de
Lamego é uma realidade que não podemos ignorar, e tendo em conta a importância que
o ambiente, nomeadamente o ambiente institucional, desempenha a nível do processo de
envelhecimento, iremos referir algumas conclusões deste nosso estudo, tentando em
seguida reflectir sobre alguns aspectos que poderiam ser melhorados para que os idosos
institucionalizados em lares de terceira idade possam usufruir, cada vez mais, de uma
vida com qualidade.
Em consequência, as conclusões que retiramos deste nosso estudo são:

A – Avaliação das características ambientais:
Optamos por evidenciar uma série de dimensões de cada subescala, que se
apresentam deficitárias (abaixo dos 50%) em todas as instituições, independentemente
dos respectivos valores serem mais ou menos acentuados em cada uma delas. Sempre
que considerarmos pertinente referir-nos-emos, também a algumas dimensões que não
sendo deficitárias em todas as instituições, possam requerer da nossa parte alguma
chamada de atenção. Não iremos, assim, debruçar-nos sobre todas elas uma vez que já
as individualizamos suficientemente aquando da apresentação e análise dos resultados.
Por esse facto, e relativamente à:

António Almeida

176

Conclusão/Sugestões
Lista de características físicas e arquitectónicas (PAF)
Nesta subescala, não existe nenhuma dimensão que se apresente com valores
abaixo dos 50%, em todas as instituições. Apenas duas dimensões merecem uma
referência devido ao facto de, em apenas uma instituição, apresentarem um valor igual
ou ligeiramente superior ao que nós consideramos, que são a Disponibilidade de espaço
e as Ajudas de orientação. Concerteza que muito pode ainda ser melhorado
relativamente às características físicas e arquitectónicas de cada instituição; contudo, a
sua avaliação no que diz respeito a esta subescala apresenta já, em algumas delas,
valores bastante aceitáveis.
Política administrativa e programa das instituições (POLIF)
Relativamente a esta subescala, verificamos a existência de algumas dimensões
deficitárias e que são comuns a todas as Instituições, nomeadamente as Expectativas de
funcionamento dos residentes e a Privacidade. Tal como na subescala anterior, existem
várias dimensões em que apenas numa instituição, esse valor iguala ou supera os 50%,
são elas: Tolerância ao desvio, Politicas de escolhas, Controle dos residentes, Clareza
politica e Disponibilidade de actividades sócio-recreativas.
Dimensões e recursos dos residentes e funcionários (RESIF)
Inúmeras dimensões apresentam valores inferiores a 50% em todas as
dimensões. Poderemos citar os Recursos sociais, Heterogeneidade dos residentes, Nível
de actividade, Integração na comunidade e Utilização das actividades sócio-recreativas.
Estes dados evidenciam o quanto ainda pode ser melhorado, no que se refere a esta
subescala.
Ambiente social na instituição (SCES)
Quando questionados os residentes acerca das percepções que têm da instituição
onde residem, constatamos que duas dimensões são referidas por estes como deficitárias
em todas as instituições; são elas a Independência e a Influência dos residentes.
Avaliação global (RS)
Nesta subescala as Instituições 1 e 4 necessitam de melhorar os aspectos que têm
que ver com a Diversidade do meio. Esta dimensão necessita também de ser
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aprofundada, nas instituições 2 e 3, assim como a Atractividade e o Funcionamento dos
idosos.

B – Dados referentes à amostra das pessoas idosas institucionalizadas
¾ A nossa amostra é constituída essencialmente por idosas (75,3%), concentrandose a maior percentagem (59,1%) no grupo etário dos 75-84 anos, com uma
média de idade de 80,05 anos. A maior percentagem de pessoas idosas pertence
ao estado civil viúvo (62,4%) e relativamente ao nível de instrução, 44,1%
pertencem ao ISCED 0.
¾ Explicitam que a ideia da institucionalização partiu deles próprios (46,2%),
apontando como razão principal para essa decisão a solidão (49,4%).
¾ A percentagem de idosos que menciona receber visitas atinge os 81,7%, a maior
parte delas é efectuada pelos familiares (48,7%), sendo a periodicidade mais
frequente a semanal (43,4%).
¾ No que concerne às relações existentes entre a família, os restantes idosos e os
funcionários, as percentagens obtidas permitem classificá-las como satisfatórias,
com 36,6%, 69,9% e 63,5% respectivamente.
¾ Relativamente à existência de algum problema de saúde, 83,9% das pessoas
idosas respondem afirmativamente, referindo 55,9% a existência de dor.
¾ Quanto às actividades que habitualmente realizam ao longo do dia, conversar e
ver TV foram as actividades com maior percentagem (91,4% e 78,5%
respectivamente).
¾ Constatamos que 51,6% das pessoas idosas mencionam incluir-se no grupo com
qualidade de vida, variando esta percentagem entre os 42,9% da Instituição 4 e
os 54,8% da Instituição 2.
¾ Relativamente às hipóteses consideradas no nosso estudo concluímos que o
índice de qualidade de vida do idoso institucionalizado não difere em função do
sexo, do grupo etário (quando consideradas as Instituições per si), do estado
civil (amostra total e Instituições 1, 3 e 4), do nível de instrução e da existência
de dor (amostra total e Instituições 1, 2 e 3).
¾ Através do índice de Katz, verificamos que a maior percentagem das pessoas
idosas institucionalizadas é independente nas suas actividades de vida diária
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(63,4%), variando este valor dos 50,0% na Instituição 1, até aos 74,1% na
Instituição 3. Quando relacionamos o Índice de Qualidade de Vida com o índice
de Katz, observamos que os resultados traduzem elevadas associações lineares
positivas quer na amostra total, quer nas Instituições 1, 2 e 3, o que nos leva a
afirmar que quanto maior for a independência dos idosos, maior é a sua
qualidade de vida.
Partindo das conclusões do nosso estudo, sentimos que o nosso modesto
contributo passará por reflectir um pouco acerca delas, ao mesmo tempo que
mencionaremos algumas propostas que, em nossa opinião, propiciariam uma melhoria
nas condições ambientais das instituições e, consequentemente, na qualidade de vida
dos idosos institucionalizados. Estamos cientes que muitas medidas estarão
directamente relacionadas com aspectos económicos; no entanto, outras dependerão,
certamente, da vontade de todos os intervenientes presentes no ambiente institucional.
Para que envelhecer não se torne um pesadelo, para que viver não seja apenas
«somar anos aos anos…», urge criar Lares de Terceira Idade, que sejam verdadeiros
Lares para os idosos. A palavra lar encontra-se associada a significações que apontam
para um campo semântico de energia e de positividade. Sendo assim, é necessário que a
prática corrobore a teoria, e urge fazer dos nossos Lares de Terceira Idade verdadeiros
Lares, onde as pessoas idosas encontrem «lume, casa, família, pátria, pão e planura…»,
para que não sintam como um golpe insuperável o afastamento da sua casa, dos seus
amigos, da sua família, das suas rotinas e até de si próprio (das pessoas que eram antes
de serem institucionalizadas).
Argumentarão alguns que a situação de crise económica que atravessamos não
permitirá a implementação de algumas das medidas que assinalaremos. Pese embora
todos os senãos, cremos, sobretudo, que se trata, em primeiríssimo lugar de
revolucionar as mentalidades, no sentido de reconhecer e delinear prioridades. E, mal de
uma sociedade que não cuida das suas crianças, dos seus doentes, dos seus deficientes e
dos seus idosos. No nosso entender, quanto maior for a preocupação de uma sociedade
com as franjas da população supra-referidas, maior e melhor será a qualidade do seu
desenvolvimento civilizacional. Parece-me, igualmente, que, muitas vezes, não se
tratará somente de uma questão monetária a prejudicar a materialização de algumas das
medidas de apoio aos idosos institucionalizados. Em nosso entender, além da
necessidade de reconhecer e definir prioridades, revela-se também fundamental
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promover a iniciativa, a criatividade, o aspecto lúdico e o sonho a favor dos idosos,
nomeadamente dos institucionalizados. Para que, em suma, e fundamentalmente,
ninguém tenha medo de envelhecer!...
Assim:
As expectativas que normalmente as pessoas que trabalham nestas
institucionalizações têm, no que diz respeito ao funcionamento das pessoas idosas, deve
sofrer uma inflexão. Se é certo que, com o aumento da esperança de vida a dependência
para as actividades de vida diária pode aumentar, é igualmente verdade que existem
também muitos idosos que poderão beneficiar destas actividades, mantendo-se, em
consequência, mais ocupados e mais felizes.
Há questões relacionadas com as Ajudas de orientação existentes no meio, cuja
concretização não seria muito difícil e que passariam pela colocação de instruções
escritas em sítios acessíveis, identificação dos andares ou diferentes zonas por
intermédio de cores ou dísticos, assim como a colocação dos nomes dos residentes nas
respectivas portas dos quartos. Já outras medidas respeitantes ao espaço existente
implicam um maior investimento em termos económicos.
Em termos de privacidade, há também medidas, como a redução de número de
camas por quarto, que se tornam difíceis de implementar. No entanto, uma avaliação
adequada das pessoas idosas, que possuem um quarto individual, poderá permitir-lhes,
por exemplo, possuir uma chave do quarto e casa de banho, o que contribuirá para que a
pessoa idosa sinta que pode usufruir de um espaço específico, beneficiando assim de
mais privacidade.
Aspectos como a personalização dos quartos, com a utilização de peças de
mobiliário ao seu gosto, a colocação de objectos pessoais a decorar o seu espaço,
poderiam também fazê-los sentir-se «mais em casa».
Estas instituições devem promover junto dos idosos os objectivos inerentes ao
seu projecto; devem igualmente criar estruturas que permitam dar visibilidade às
opiniões dos idosos, permitindo-lhes influenciar a vida institucional. Neste sentido, a
criação de comités ou conselhos de residentes, possibilitar-lhes-ia transmitir à direcção
da instituição, de um modo mais formal, as suas opiniões e as suas expectativas. O facto
de sentirem que são ouvidos e que as suas opiniões poderão ser tidas em conta, dar-lhes-ia a certeza de que há uma preocupação com a sua estadia neste local. Mas a criação
destes comités para além de depender dos órgãos directivos, dependerá, também, numa
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boa parte, da capacidade dos próprios idosos serem capazes de contribuir para a
mudança e assumirem a importância de que realmente são detentores.
A disponibilidade de actividades sócio-recreativas é extremamente importante
para que a pessoa idosa se mantenha activa, tanto do ponto de vista físico, como do
ponto de vista mental e social. A existência de animadores culturais nestas Instituições
poderia ser uma boa solução, procurando dinamizar os idosos para actividades que
fossem da sua preferência, ou explorando novos rumos que os motivassem. Sabemos
que estes profissionais não estão presentes em muitas instituições; no entanto, não é por
isso que iremos desanimar!... Tendo sempre em conta as capacidades dos residentes,
muitas actividades poderiam ser desenvolvidas, tais como: exercício físico, jogos
tradicionais, grupos de canto, organização de pequenas peças teatrais, visionamento de
filmes, oficinas de artes, clubes de leitura. São inúmeras as actividades que poderiam ser
implementadas nestas instituições e que possibilitariam às pessoas idosas manterem-se
activas sob todos os pontos de vista, retardando ou até eliminando sinais de senilidade.
Sabemos igualmente que, muitas vezes, se torna difícil motivá-las para a realização de
certas actividades, talvez porque nunca tiveram nem oportunidade, nem tempo, para as
fazer quando eram mais novas. Contudo, muitas vezes, com um sorriso e uma palavra
amiga, conseguem-se milagres!... Explicite-se ainda que a sua realização poderia ser
também alargada ao exterior. É do domínio comum a noção do afastamento, quer do seu
ambiente familiar, quer do seu ambiente social, que, muitas vezes, a institucionalização
provoca na pessoa de idade. Seria interessante fomentar práticas que incluíssem os
idosos institucionalizados na comunidade (aldeia, vila, cidade) em que vivem.
Realmente, as pessoas de idade «transportam» com elas um manancial de «Sabedoria»
que não pode, de modo algum, ser esquecido, nem dispensado!... Assim sendo, é
fundamental deixar aos mais jovens como Herança, como Memória Colectiva, os
diversos saberes dos mais velhos, dos nossos anciãos. Seria bom levar as pessoas de
idade aos diversos estabelecimentos de ensino (escolas/jardins de infância) e vice-versa.
Aos mais pequenos, contariam lendas, ensinariam contos tradicionais e também
histórias de vida. Aos estudantes mais velhos, além do já mencionado, poderiam
transmitir lições, ensinamentos de vida, que podem ser adquiridos somente pela
experiência acumulada ao longo de uma vida (quanta alegria, quanta dor, quanta reserva
de sabedoria acumulada acompanha tantas e tantas vidas!...). Realmente, tantas receitas;
tantas mezinhas e remédios caseiros a ensinar aos mais novos!...
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Nesta fase da vida, existe ainda uma boa parte de idosos que apreciam e estão
em condições de viajar. Assim, deveria ser incentivado e apoiado o turismo sénior. E,
atendendo a que ainda não foi inventada uma Máquina de viajar no tempo, viajar-se-ia
através de paisagens multicores, lembrando que viver é, de facto, a maior aventura de
qualquer ser humano!...
Apesar do seu baixo nível de instrução, somos de opinião de que as pessoas
idosas gostam de aprender coisas novas e são capazes de se adaptar a novas situações.
Como tal, a introdução de novas tecnologias poderia desempenhar um papel importante
para aproximar os idosos dos seus familiares e amigos, assim como possibilitar novas
aprendizagens. Actualmente, a Internet permite estabelecer contactos, à distância, e
matar saudades dos entes que nos são mais queridos; permite ainda concretizar outro
tipo de actividades, o que possibilitaria aos idosos a estimulação das suas capacidades
intelectuais.
Outra área na qual se torna necessário investir é a dos recursos humanos. Se bem
que alguns profissionais, nomeadamente Médicos e Enfermeiros, prestem já serviços
nestas instituições (embora o tempo de permanência não seja o mais adequado), há, no
entanto, outros igualmente importantes, nomeadamente os Fisioterapeutas, os já falados
Animadores Culturais, Nutricionistas, Psicólogos, que poderiam, também, proporcionar
às pessoas idosas um conjunto de saberes e experiências que poderiam influenciar muito
positivamente a sua qualidade de vida. E, no que concerne aos funcionários, não
podemos, de modo algum, esquecer a importância de que se revestem para os idosos.
Consequentemente, a existência de formação contínua versando por exemplo as
características dos idosos e o seu processo de envelhecimento poderá facilitar os
contactos entre estes dois intervenientes, promovendo um melhor entendimento e uma
melhor relação. Convém igualmente referir o valiosíssimo contributo que todos nós
enquanto elementos da sociedade podemos e devemos desempenhar. Por exemplo, a
criação de grupos de voluntariado, seria, a nosso ver, um aspecto muito interessante a
desenvolver: quantas vezes, apenas o facto de se ter alguém com quem desabafar, pode
amenizar deveras a nossa vida!... Na verdade, esta idade, a da velhice, é própria à
recordação dos belos tempos passados e à evocação de acontecimentos e de sentimentos
que, por força das circunstâncias «não voltarão mais!...» É aliás sobejamente conhecido
o refrão de uma melodia que reza assim «Ó tempo volta p’ra trás, dá-me tudo o que eu
perdi!...».
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Certamente mais sugestões poderiam ser dadas; esperamos, contudo, que
algumas possam vir a ser devidamente implementadas, para que a vida institucional se
torne mais atraente e motivadora, sabendo de antemão que novos ventos parecem soprar
(ainda que pareça ser só uma brisa), no que se relaciona com a forma de encarar o
problema da velhice.
É de assinalar que as políticas governamentais podem e devem desempenhar um
forte contributo na melhoria da qualidade de vida das pessoas idosas, nomeadamente
através da criação de acções de apoio social, quer com implicações a nível da
regulamentação das instituições de idosos, quer a nível do combate à pobreza deste
grupo etário.
Esperamos que a importância actualmente concedida a esta temática possa
reverter, de alguma forma, os resultados de um estudo efectuado pelo serviço de
Biomédica e Ética Médica da Faculdade de Medicina do Porto, no qual foi revelado que
uma grande percentagem das pessoas idosas institucionalizadas, mesmo não sofrendo de
doenças crónicas ou terminais, refere que pensa frequentemente na morte e que cerca de
50% admite a legalização da eutanásia. Tal como refere Nunes (2007), “falta perceber se
isso reflecte uma vontade firme ou se é o resultado da solidão e do abandono que os leva a
pensar na morte”.

Alias, tal como já foi anteriormente referido neste nosso trabalho é fundamental
uma mudança de mentalidades. Oxalá que esta nova mentalidade seja resultado, não só
de politicas governamentais, mas também de um verdadeiro movimento social!... A
exemplo do que referiu um dos grandes homens do séc. XX, Martin Luther King, cit.
por Costa (2004), "um movimento social que se limita a mexer com as pessoas não passa de
uma revolta. Um movimento que transforma as pessoas e as instituições é uma revolução".

Concluímos o nosso trabalho, expressando os votos de que as políticas que
promovam a melhoria da qualidade de vida das pessoas idosas possam ser encaradas
como uma verdadeira revolução: este é o nosso sonho. E como a capacidade de ser feliz
e de sonhar não deve desaparecer com a idade, ajudemos os nossos idosos, no caso
deste nosso estudo dos idosos institucionalizados, a sentirem-se acarinhados e
acompanhados na sua viagem pela Terra.
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ANEXO 1
(Escala MEAP - Multiphasic Environmental Assessment Procedure – e os seus
valores de referência)
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PROCESSO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL MULTIFÁSICO
(MEAP)
(Moos e Lemke, 1984)
Adaptação para português de Constança Paul – ICBAS, Univ Porto
AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E ARQUITECTÓNICAS
(Physical and Architectural Features Checklist – PAF)
Data ____/____/_______
Nome da instituição: _____________________________________________________
Tipo de instituição: ______________________________________________________
Há quanto tempo existe esta instituição: ______________________________________
SECÇÃO I

ARREDORES DA INSTITUIÇÃO

1. O seu enquadramento é fundamentalmente
1 __ urbano
2 __ suburbano
3 __ rural
1a. Se for rural, a que distância está a cidade mais próxima? ___________________
2. Em que tipo de zona a instituição está inserida?
1 __ Casas unifamiliares ou prédios residenciais baixos
2 __ Prédios residenciais altos
3 __ Serviços, escritórios
4 __ Quer de escritórios quer residencial
5 __ Outra (por favor especifique) ________________________________________
3. A instituição está toda num edifício? ..........................................
1.__ Sim;
3a. Se sim, quantos andares é que o edifício tem? ____________________________
3b. Quantos anos tem a construção?_______________________________________

2.__ Não

4. Se a instituição tem mais do que um edifício:
4a. Quantos andares tem o edifício mais baixo?______________________________
4b. Quantos andares tem o edifício mais alto?_______________________________
4c. Quantos anos tem a parte mais antiga?__________________________________
5. Os seguintes recursos da comunidade estão localizados a uma distância da instituição, fácil de
percorrer a pé (300)?
5a. Mercearia .........................................................................................

1 __ Sim

2 __ Não

5b. Farmácia ..........................................................................................

1 __ Sim

2 __ Não

5c. Centro de dia para idosos ................................................................

1 __ Sim

2 __ Não

5d. Cine-teatro .......................................................................................

1 __ Sim

2 __ Não

5e. Igreja ................................................................................................

1 __ Sim

2 __ Não

5f. Biblioteca .........................................................................................

1 __ Sim

2 __ Não

5g. Banco ...............................................................................................
5h. Hospital ...........................................................................................
5i. Consultório médico ..........................................................................
5j. Dentista ............................................................................................
5k. Correio .............................................................................................
5l. Parque ...............................................................................................

1 __ Sim

2 __ Não

1 __ Sim

2 __ Não

1 __ Sim

2 __ Não

1 __ Sim

2 __ Não

1 __ Sim

2 __ Não

1 __ Sim

2 __ Não

6. A cidade em que a instituição está inserida tem rede de transportes
públicos .................................................................................................

1 __ Sim

2 __ Não

7. Há alguma paragem de autocarro a uma distância fácil de percorrer a pé? ...........
7a. Se sim, tem bancos? ...................................................................

1 __ Sim
1 __ Sim

2 __ Não
2 __ Não

8. Há luzes nas ruas em redor?

1 __ Sim

2 __ Não

1. A entrada principal tem abrigo contra o sol ou a chuva? ......................

1.__ Sim;

2.__ Não

2. A área exterior tem abrigo contra o sol ou a chuva? .............................

1.__ Sim;

2.__ Não

3. O passeio exterior e a entrada são, visíveis:
3a. De lugares sentados no hall de entrada ou no espaço social do rés-do chão? .....
3b. Do gabinete de algum funcionário? ................................................

1.__ Sim;
1.__ Sim;

2.__ Não
2.__ Não

4. Há bancos na fronte do edifício……………………………………….
4a. São visíveis do hall de entrada ou no espaço social do rés-do-chão? ...................
4b. São visíveis do gabinete de algum funcionário ...............................
4c. Têm abrigo contra o mau tempo? ....................................................
4d. Têm vista de quem passa e de outras actividades? .........................

1.__ Sim;
1.__ Sim;
1.__ Sim;
1.__ Sim;
1.__ Sim;

2.__ Não
2.__ Não
2.__ Não
2.__ Não
2.__ Não

5. Há pátio .................................................................................................

1.__ Sim;

2.__ Não

1.__ Sim;
1.__ Sim;
1.__ Sim;
1.__ Sim;

2.__ Não
2.__ Não
2.__ Não
2.__ Não

1.__ Sim;
1.__ Sim;
1.__ Sim;

2.__ Não
2.__ Não
2.__ Não

7. Existe uma área de jardim para uso dos residentes? .............................

1.__ Sim;

2.__ Não

8. Há algum relvado? ................................................................................

1.__ Sim;

2.__ Não

9. Há um estacionamento reservado a deficientes? ..................................

1.__ Sim;

2.__ Não

10. Há parque para o pessoal? ..................................................................

1.__ Sim;

2.__ Não

11. Há parque para visitantes? ..................................................................

1.__ Sim;

2.__ Não

Comentários sobre o contexto da vizinhança
SECÇÃO II

EXTERIOR DO EDIFÍCIO

6. Se há uma área exterior:
6a. Existem mesas disponíveis? ..........................................................
6b. Existem mesas com guarda-sol? ...................................................
6c. A mobília de exterior está em boas condições? ............................
6d. Há uma área coberta? ....................................................................
6e. Há uma área com protecção contra o sol
sem ser necessariamente com telhado? .........................................
6f.Há um barbeque? ............................................................................
6g. Há uma área de jogo? ...................................................................

12. Qual é a área do terreno? ___________________________________________________
Comentários sobre o exterior do edifício
SECÇÃO III
PARTE I

INTERIOR DO EDIFÍCIO
HALL E ZONA DE ENTRADA

1. Pode-se entrar da rua no edifício sem ter de usar escadas? .................

1.__ Sim;

2.__ Não

2. A entrada do exterior limita-se a uma porta aberta? .............................
3. Há campainha ou sistema de chamada, no exterior? ............................

1.__ Sim;
1.__ Sim;

2.__ Não
2.__ Não

4. Há instruções escritas afixadas explicando
como proceder no caso da porta estar fechada? ....................................

1.__ Sim;

2.__ Não

5. A porta da frente abre automaticamente? .............................................

1.__ Sim;

2.__ Não

6. A porta da frente fecha suavemente por si só? .....................................

1.__ Sim;

2.__ Não

7. A porta da frente é suficientemente larga
Para passar uma cadeira de rodas? ........................................................

1.__ Sim;

2.__ Não

8. Há alguém que habitualmente controla o acesso ao edifício? ..............

1.__ Sim;

2.__ Não

9. Há uma área de recepção ou um balcão de recepção? ..........................

1.__ Sim;

2.__ Não

10. Há um local para os visitantes assinarem? ..........................................

1.__ Sim;

2.__ Não

11. Há hall de entrada? .............................................................................
1.__ Sim;
11a. Se existe, qual é aproximadamente a sua área? ______________________________

2.__ Não

12. Há bancos no hall? ..............................................................................

1.__ Sim;

2.__ Não

13. Há alguma sala de estar junto da entrada? ..........................................
13a. Se existe, esta mobilada para descansar
Ou para uma conversa casual? ...........................................................

1.__ Sim;

2.__ Não

1.__ Sim;

2.__ Não

1.__ Sim;
1.__ Sim;

2.__ Não
2.__ Não

14. Pode ver-se o hall de entrada, da sala de estar
Ou de outro espaço social? ..................................................................
15. Há pelos menos um relógio grande no hall? .......................................
Comentários sobre o interior do edifício:
PARTE II

HALL E ÁREAS DE ESCADAS

1. Que largura têm os corredores? _______________________________________________
2. Os corredores estão cheios ou existem obstruções (ex: cadeiras de rodas)? ................ 1.__ Sim;

2.__ Não

3. Há corrimões nas paredes? ...................................................................

1.__ Sim;

2.__ Não

4. As paredes estão decoradas (com quadros ou plantas)? .......................

1.__ Sim;

2.__ Não

5. Há fontes para beber?............................................................................
1.__ Sim;
5a. Se sim, quantas por andar? ________________________________________________
5b. São acessíveis a residentes em cadeiras de rodas? ..........................
1.__ Sim;

2.__ Não

6. Há telefones públicos?...........................................................................
1.__ Sim;
6a. Se sim, quantos por andar? ________________________________________________
6b. Há uma superfície de escrita junto do telefone? .............................
1.__ Sim;
6c. Há pelo menos um telefone acessível
a residentes em cadeiras de rodas? ..................................................
1.__ Sim;
6d. Há pelo menos um telefone que tem controlo de som
para residentes que ouvem mal? ....................................................
1.__ Sim;

2.__ Não
2.__ Não
2.__ Não
2.__ Não
2.__ Não

7. Há detectores de incêndio nas paredes? ................................................

1.__ Sim;

2.__ Não

8. Os residentes têm que subir algumas escadas
para ir a áreas que lhes estão reservadas? ............................................
9. As escadas estão bem iluminadas? .......................................................

1.__ Sim;
1.__ Sim;

2.__ Não
2.__ Não

10. Há superfícies rugosas nas escadas e nas rampas? .............................

1.__ Sim;

2.__ Não

11. Cada andar ou corredor está assinalado com uma cor ou número? ........................... 1.__ Sim;

2.__ Não

12. Os nomes dos residentes estão colocados nas suas portas? ................
1.__ Sim;
13. É relativamente fácil para os novos residentes encontrarem o seu caminho no
edifício, i. é, o edifício está bem sinalizado ou é pequeno e pouco complicado? ............. 1.__ Sim;

2.__ Não

PARTE III

2.__ Não

SALA DE ESTAR E ÁREAS COMUNS

1. Há alguma sala de estar ou áreas comuns? ................ ..........................
1.__ Sim;
1a. Se sim, quantas? ________________________________________________________
1b. Qual a área de estar mais pequena? _________________________________________
1c. Qual a área de estar maior? ________________________________________________
1d. Qual a área das salas de estar no seu conjunto _________________________________

2.__ Não

2. Alguma destas salas é próxima da entrada do hall? ..............................

1.__ Sim;

2.__ Não

3. Há secretárias ou mesas? ......................................................................

1.__ Sim;

2.__ Não

4. Há pequenas mesas para as pessoas se sentarem ou jogarem? .............

1.__ Sim;

2.__ Não

5. Há jornais e revistas disponíveis nas mesas ou estantes? .....................

1.__ Sim;

2.__ Não

6. Há candeeiros de mesa? ........................................................................

1.__ Sim;

2.__ Não

7. A mobília está suficientemente espaçada
Para as cadeiras de rodas .......................................................................

1.__ Sim;

2.__ Não

8. Existe uma sala de estar sossegada sem TV? .......................................

1.__ Sim;

2.__ Não

1. Há áreas concebidas para actividades recreativas especiais? ...............
1.__ Sim;
1a. Se sim, quantas? ________________________________________________________
1b. De que tamanho é a área mais pequena? _____________________________________
1c. De que tamanho é a área maior? ____________________________________________
1d. Que tamanho têm estas áreas no seu conjunto? ________________________________

2.__ Não

2. Há alguma biblioteca onde possam ser requisitados livros? .................

1.__ Sim;

2.__ Não

3. Há alguma sala de música? ...................................................................

1.__ Sim;

2.__ Não

Que tipos de materiais para as actividades especiais e recreativas estão disponíveis?
4. Mesa de bilhar? .....................................................................................

1.__ Sim;

2.__ Não

5. Mesa de ping-pong? ..............................................................................

1.__ Sim;

2.__ Não

6. Piano ou órgão? ....................................................................................

1.__ Sim;

2.__ Não

7. Um ou mais aparelhos de televisão? .....................................................

1.__ Sim;

2.__ Não

8. Um ou mais fonógrafos? .......................................................................

1.__ Sim;

2.__ Não

9. Um ou mais rádios?...............................................................................

1.__ Sim;

2.__ Não

Comentários sobre a sala de estar e áreas comuns:

PARTE IV

ÁREAS DE RECREIO OU ACTIVIDADES ESPECIAIS

10. Uma ou mais máquinas de costura?.....................................................

1.__ Sim;

2.__ Não

1. Há área de refeições?.............................................................................
1.__ Sim;
1a. Se sim, quantas? ________________________________________________________
1b. Que tamanho tem a sala mais pequena? ____________________________________
1c. De que tamanho é a sala maior? ___________________________________________
1d. Que tamanho têm estas salas no seu conjunto ________________________________

2.__ Não

2. Há pequenas mesas com menos de 6 lugares? ......................................

1.__ Sim;

2.__ Não

3. Há mesas grandes para mais de 6 pessoas? ..........................................

1.__ Sim;

2.__ Não

4. O espaço entre as mesas é de pelo menos 60’’? ...................................

1.__ Sim;

2.__ Não

1. Há gabinetes para o pessoal administrativo? ........................................

1.__ Sim;

2.__ Não

2. Há gabinetes para o pessoal de secretaria e clerical? ............................

1.__ Sim;

2.__ Não

3. Há gabinetes para o serviço social e de aconselhamento? ....................

1.__ Sim;

2.__ Não

4. Existem mais gabinetes disponíveis para outros elementos
(ex: voluntários, pessoas em part-time)? ...............................................

1.__ Sim;

2.__ Não

5. O ambiente nos gabinetes não é sujeito a distracções
Provenientes de outras actividades? .....................................................

1.__ Sim;

2.__ Não

6. Há alguma sala separada para tratar do correio,
tirar cópias ou imprimir? ......................................................................

1.__ Sim;

2.__ Não

7. Há sala de conferências? .......................................................................

1.__ Sim;

2.__ Não

8. Há sala de estar para o pessoal? ............................................................
1.__ Sim;
8a. Se sim, tem mesas? ..........................................................................
1.__ Sim;
8b. Tem sofás? ......................................................................................
1.__ Sim;
8c. De que tamanho é? ______________________________________________________

2.__ Não
2.__ Não
2.__ Não

Comentários sobre as áreas de recreio e actividades especiais:
PARTE V

ÁREAS DE REFEIÇÕES

Comentários sobre as áreas de refeições:
PARTE VI

ÁREAS DE SECRETARIA E DO PESSOAL

9. Quantos membros do pessoal estão lá ao mesmo tempo? ___________________________
Comentários sobre o pessoal e as áreas dos gabinetes:
PARTE VII

ASPECTOS GERAIS

1. Existe um mapa que mostre os recursos da comunidade,
disponíveis num local público? .............................................................

1.__ Sim;

2.__ Não

2. Há um boletim de actividades localizado num local público? ..............

1.__ Sim;

2.__ Não

3. Está afixada uma lista do pessoal? ........................................................
3a. Se sim, inclui fotografias? ...............................................................

1.__ Sim;
1.__ Sim;

2.__ Não
2.__ Não

4. Está afixada uma lista dos residentes? ..................................................

1.__ Sim;

2.__ Não

4a. Se sim, inclui fotografias? ...............................................................

1.__ Sim;

2.__ Não

5. Existe um sistema sonoro ou de chamada? ...........................................

1.__ Sim;

2.__ Não

6. Há ar condicionado? .............................................................................

1.__ Sim;

2.__ Não

7. Há capela ou área de meditação? ..........................................................

1.__ Sim;

2.__ Não

8. Há alguma loja de prendas ou quiosque? ..............................................

1.__ Sim;

2.__ Não

9. Há alguma área de cozinha onde um residente ou
Uma visita possa fazer um café, aquecer uma sopa ou assim? ..............

1.__ Sim;

2.__ Não

10. Há algum bar? .....................................................................................

1.__ Sim;

2.__ Não

11. Há máquinas de venda de sumos ou chocolates? ...............................

1.__ Sim;

2.__ Não

12. Há uma lavandaria para uso dos residentes? ......................................

1.__ Sim;

2.__ Não

Comentários sobre aspectos da instituição:
PARTE VIII

CASAS DE BANHO E ÁREAS DE TOILETTE

1. Há soleiras salientes nas entradas? .........................................
2. As portas dos quartos de banho abrem par? ...........................

sempre
1.__
1.__

algumas
2.__
2.__

Poucas
3.__
3.__

3. Há corrimões ou barras de segurança? ...................................

1.__

2.__

3.__

4. Há barras de ajuda junto da retrete?........................................

1.__

2.__

3.__

5. Há suportes de toalhas mais altos
do que 40’’ do chão?................................................................

1.__

2.__

3.__

6. Há espelhos nos quartos de banho? ........................................

1.__

2.__

3.__

7. Há superfícies não escorregadias
em todas as áreas sujeitas à humidade? ..................................

1.__

2.__

3.__

8. Há botões de chamada nos quartos de banho? ........................

1.__

2.__

3.__

9. Há margem de manobra para as cadeiras de rodas? ...............

1.__

2.__

3.__

10. Que tamanho tem o quarto de banho mais pequeno? ______________________________
11. Que tamanho tem o quarto de banho maior? ____________________________________
12. Qual é o maior número de residentes que partilham
a mesma área de banhos? ___________________________________________________
13. Todos os residentes têm acesso a uma banheira ou chuveiro? ...........
1.__ Sim;
13a. Quantas banheiras existem?_____________________________________________
13b. Quantos chuveiros existem? ____________________________________________
13c. Há um chuveiro flexível? ...........................................................
1.__ Sim;
13d. Há um assento incluído no chuveiro? ........................................
1.__ Sim;
13e. Há um chuveiro com acesso para cadeira de rodas? ..................
1.__ Sim;
Comentários sobre os quartos de banho:

2.__ Não
2.__ Não
2.__ Não
2.__ Não

PARTE IX
QUARTOS INDIVIDUAIS E APARTAMENTOS
1. Quantos quartos e/ou apartamentos há no conjunto? _______________________________
2. Quantos residentes vivem aqui no presente? _____________________________________
3. Qual o maior número de residentes
que partilham um quarto ou apartamento? _______________________________________
As seguintes características estão presentes nos quartos ou apartamentos individuais:
sempre
4. Há espaço disponível nas paredes para
os residentes pendurarem fotografias? ....................................

1.__

algumas
vezes

Poucas

2.__

3.__

5. Há candeeiros de cabeceira que dêm luz adequada para ler? ..................... 1.__

2.____

3.____

6. Há espelho? .............................................................................

1.____

2.__

3.__

7. Têm varandas que sejam suficientemente largas para pôr vasos? .............

1.__

2.__

3.__

8. O chão é de cor clara? .............................................................

1.__

2.__

3.__

9. As paredes são de cor clara? ...................................................

1.__

2.__

3.__

10. Há controlo individual do calor? ..........................................

1.__

2.__

3.__

11. Há controlo individual do ar condicionado? .........................

1.__

2.__

3.__

12. Há telefone ou extensão telefónica? .....................................

1.__

2.__

3.__

13. Há espaço para a utilização da cadeira de rodas? .................

1.__

2.__

3.__

14. Há corrimões? .......................................................................

1.__

2.__

3.__

15. Há detectores e extintores de incêndio? ................................

1.__

2.__

3.__

16. Há botão de chamada ou ligação telefónica em todos os quartos? ........... 1.__

2.__

3.__

17. Os apartamentos possuem a sua própria cozinha? ................

2.__

3.__

1.__

18. De que tamanho é o quarto ou apartamento mais pequeno? ________________________
19. De que tamanho é o quarto ou apartamento maior? _______________________________
20. De que tamanho é a porção mais pequena de armário, para uma pessoa? ______________
21. De que tamanho é a maior porção de armário, para uma pessoa? ____________________
Comentário sobre o espaço individual ou apartamentos:

PROCESSO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL MULTIFÁSICO
(MEAP)
(Moos e Lemke, 1984)
Adaptação para português de Constança Paul – ICBAS, Univ Porto
PROGRAMA E POLÍTICA ADMINISTRATIVA
(Policy and Program Information Form - POLIF)
Este instrumento destina-se à recolha de informação mais áreas de:
. Aspectos financeiros e entrada
. Tipos de quartos e apartamentos na instituição
. A forma de organização da instituição
. Os serviços fornecidos aos residentes
Nome da instituição: __________________________________________________________
Tipo de instituição: ___________________________________________________________
Há quanto tempo existe esta instituição: ___________________________________________
SECÇÃO I

ASPECTOS FINANCEIROS E ENTRADA

1. Há uma jóia de entrada? ..........................................................................
1__ Sim
1a. Se sim, qual o seu valor mínimo? ___________________________________________

2__ Não

2. Qual a renda mínima mensal paga por residentes sem ajuda estatal? __________________
2a. Que serviços são cobertos por essa mensalidade?
1__ quarto 2__ alimentação 3__ limpezas
4__ higiene pessoal 5__ cuidados de enfermagem
3. Há escalonamento dos pagamentos baseado nos rendimentos dos residentes? .............

1__ Sim

2__ Não

4. Os futuros residentes têm que começar por estar em ambulatório? .............................

1__ Sim

2__ Não

5. Há uma idade mínima de entrada? ..........................................................
1__ Sim
5a. Se sim, qual é? ____________________________________________________________

2__ Não

6. Há uma lista de espera para entrar na instituição? ..................................
1__ Sim
6a. Se sim, cerca de quantas pessoas estão inscritas? _________________________________

2__ Não

7. Qual a capacidade da instituição? _____________________________________________
8. Quantas pessoas a habitam presentemente? ______________________________________
SECÇÃO II

TIPOS E CARACTERÍSTICAS DOS QUARTOS

1. Se a instituição está dividida em quartos ou dormitórios:
1a. Qual o número total de quartos para residentes? _______________________________
1b. Quantos quartos privativos existem? ________________________________________
1c. Quantos quartos são de duas pessoas? _______________________________________
1d. Quantos quartos são para 3 residentes? ______________________________________
1e. Quantos quartos são para 4 residentes? ______________________________________
1f. Qual o número de residentes que partilham um quarto ou dormitório? ______________
1g. Quantos quartos de banho privativos existem? ________________________________
1h. Quantas casas de banho são partilhadas por 2 residentes? ________________________
1i. Quantas casas de banho são partilhadas por 3 residentes ou mais? _________________
1j. Qual o maior número de residentes que partilham a mesma área de casas de banho ____
2. Se a instituição está dividida em apartamentos:
2a. Quantos apartamentos para residentes existem? _______________________________
2b. Quantos apartamentos tipo estúdio existem? __________________________________
2c. Quantos apartamentos de 1 quarto existem? __________________________________
2d. Quantos apartamentos de 2 quartos existem? __________________________________

3. Para todas as instituições:
3a. Há quartos ou apartamentos mobilados? ..........................................
3b. Os residentes têm as suas próprias caixas do correio? ......................
3c. Há um armário de cozinha para cada pessoa? ...................................
3d. Há chaves em todas as casa de banho? ..............................................
SECÇÃO III
POLÍTICA ORGANIZATIVA

1__ Sim
1__ Sim
1__ Sim
1__ Sim

2__ Não
2__ Não
2__ Não
2__ Não

2. Esta instituição tem um conjunto de directores? ................................
1__ Sim
2a. Se sim, quantos são? _____________________________________________________
2b. Com que frequência se reúnem?
1__ uma vez por mês ou mais
2__ bimensal ou trimestral
3__ uma vez ou duas por ano ou menos

2__ Não

PARTE I
INFORMAÇÕES GERAIS
1. Qual o tipo de instituição em presença:
1__ de um indivíduo ou sociedade
2__ não lucrativa
3__ estatal
4__ de uma grande corporação
5__ de uma pequena corporação
6__ de uma empresa
7__ outras (especifique)

3. Se há um conjunto de directores, eles interferem na política ou actividades da
instituição? ......................................................................................................................... 1__ Sim

2__ Não

4. Alguém do pessoal, para além do administrador, participa nas reuniões
regularmente? ..................................................................................................................
1__ Sim

2__ Não

5. Há um livro para os residentes (ex. Com regras, procedimentos médicos, etc.)? ........... 1__ Sim

2__ Não

6. Há um livro para o pessoal (ex. Políticas, modos de proceder, tratamentos, etc.)? .......

1__ Sim

2__ Não

7. A instituição tem um programa de orientação para os novos residentes .......................

1__ Sim

2__ Não

8. Há um programa de orientação para os funcionários novos? ......................................

1__ Sim

2__ Não

9. Há reuniões formais do pessoal? ..............................................................
9a. Se sim, com que frequência?
1__ uma vez por semana ou mais
2__ uma ou duas vezes por mês
3__ menos de uma vez por mês
4__ só quando necessário

1__ Sim

2__ Não

10. Há voluntários? ......................................................................................
10a. Se sim, há um programa de orientação para voluntários?

1__ Sim
1__ Sim

2__ Não
2__ Não

PARTE II

REGRAS RELACIONADAS COM OS
COMPORTAMENTOS E BENS PESSOAIS

1. Encorajado
2. Permitido

- Este tipo de comportamento ou actividade é encorajado.
- Este tipo de comportamento é esperado, não há nenhuma tentativa
para o modificar.
3. Desencorajado - Tenta-se desencorajar ou acabar com este tipo de comportamento
4. Intolerável
- A pessoa que persistir neste tipo de comportamento terá
provavelmente que ser expulsa.
Encoraj.

Permit.

Desencoraj.

Intol.

1. Beber álcool no quarto ......................................
2. Ter a sua própria mobília no quarto ..................
3. Mudar a disposição da mobília do seu quarto ...
4. Ter um pássaro ou um peixe no seu quarto .......
5. Ter um disco eléctrico ou máquina de café no seu quarto.
6. Lavar algumas peças de roupa na casa de banho .............
7. Beber um copo de vinho ou cerveja às refeições ............
8. Não tomar o pequeno almoço para dormir até tarde ........
9. Fechar a porta do seu próprio quarto ...............................
10. Fechar à chave a porta do seu próprio quarto ………….

PARTE III

__
__
__
__
__
__
__
__
__
___

__
__
__
__
__
__
__
__
__
_

__
__
__
__
__
__
__
__
__
_

__
__
__
__
__
__
__
__
__
_

EXPECTATIVAS RELACIONADAS COM
O NÍVEL DA CAPACIDADE FUNCIONAL

1. Permitido - Este tipo de comportamento é esperado; não há nenhuma tentativa para o alterar
2. Tolerado

- Este tipo de comportamento é esperado, mas faz-se um esforço para
encorajar o indivíduo a funcionar de forma mais apropriada.

3. Desencorajado
4. Intolerável

-Tenta-se desencorajar ou acabar com este comportamento.
- A pessoa que persistir neste tipo de comportamento pode ser expulsa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Incapacidade de fazer a cama ............................
Incapacidade de limpar o quarto ........................
Incapacidade de se alimentar .............................
Incapacidade de tomar banho ou de se lavar .....
Incapacidade de se vestir ...................................
Incontinência de urina ou fezes .........................
Confusão ou desorientação ................................
Depressão, i.é choro frequente tristeza ..............

PARTE IV

Tolerado
___
___
___
___
___
___
___
___

Desencorajado
___
___
___
___
___
___
___
___

Intole.
___
___
___
___
___
___
___
___

Desencoraj.
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__

Intol.
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__

REGRAS RELACIONADAS COM POTENCIAIS
“COMPORTAMENTOS PROBLEMA”

1. Recusa de participar nas actividades do programa ............
2. Recusa de tomar a medicação ...........................................
3. Tomar remédios não prescritos .........................................
4. Abusar da medicação ........................................................
5. Ficar bêbado .....................................................................
6. Andar pela casa ou terreno à noite ..................................
7. Sair do edifício ao fim da tarde sem avisar ninguém ......
8. Recusa-se a tomar banho ou lavar-se regularmente ........
9. Gerar perturbação, fazer barulho ....................................
10. Roubar as coisas dos outros ...........................................
11. Estragar ou destruir as coisas ........................................
12. Ameaçar verbalmente outro residente ...........................
13. Atacar fisicamente outro residente ................................
14. Atacar fisicamente algum funcionário ..........................
15. Tentar suicidar-se ..........................................................
16. Expor-se de forma indecente ........................................
PARTE V

Permitido
___
___
___
___
___
___
___
___

Encoraj.
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__

Permit.
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__

PARTICIPAÇÃO DOS RESIDENTES

1. Algum dos residentes é pago por trabalhos dentro da instituição .........

1__ Sim

2__ Não

2. Algum dos residentes tem algum tipo de obrigações
(não pagas que realizem aqui?) .............................................................
1__ Sim
2a. Se sim, quantos residentes participam _____________________________________
3. Há um conselho de residentes (i.é residentes eleitos
ou voluntários que se encontram em reuniões marcadas)......................
1__ Sim
3a. Se sim, quantos residentes o compõem?_____________________________________
3b. Quantas vezes se encontram?
1__ Uma vez por semana
2__ Duas vezes por semana
3__ Uma vez por mês ou menos

2__ Não

2__ Não

4. Há reuniões gerais para residentes regularmente? ................................
4a. Se sim, com que regularidade ocorrem?
1__ Duas vezes por mês
2__ Uma vez por mês
3__ Menos de uma vez por mês
4__ Só quando necessário

1__ Sim

2__ Não

5. Há comitees de residentes (ou comitees que têm residentes como membros)? ..........
5a. Se sim, faça a lista dos comitees mais
importantes, o número de residentes
em cada e a frequência dos encontros.

1__ Sim

2__ Não

6. Há um jornal da instituição? ..................................................................
6a. Se sim, qual a sua periodicidade?
1__ uma vez por semana ou mais
2__ duas vezes por semana ou mais
3__ uma vez por mês
4__ menos de uma vez por mês
6b. Se sim, é fundamentalmente escrito pelos residentes .....................

1__ Sim

2__ Não

1__ Sim

2__ Não

7. Há um diário de bordo? ........................................................................
7a. Se sim, é utilizado pelos residentes? .............................................
7b. Há regras e regulamentos afixados no
boletim ou noutro local público adequado? .................................

1__ Sim
1__ Sim

2__ Não
2__ Não

1__ Sim

2__ Não

Nome dos comitees:
_____________________
_____________________
_____________________

PARTE VI

Nº de residentes
_________________
_________________
_________________

Frequência
_______________
_______________
_______________

TOMADA DE DECISÕES

Em que medida os residentes estão envolvidos em decisões nas seguintes áreas:
Staff/Admi
Staff/Admin
decidem
Decidem mas
ouvem os
residentes
___
___
1. Planear diversões como cinema ...............
___
___
2. Planear boas-vindas ou act. recepção .......
___
___
3. Decidir novas act ..........................
___
___
4. Decidir novas act ..........................
___
___
5. Fazer regras sobre a frequência de act .....
___
___
6. Planear menus diários e semanais ............
___
___
7. Estabelecer as horas das refeições ............
___
___
8. Estabelecer as horas das visitas ................
___
___
9. Decidir sobre a decoração das áreas públicas.
___
___
10. Tratar problemas de segurança .....................
___
___
11. Tratar das queixas dos residentes ..................

Resid decidem
mas ouvem
staff

Resid
decidem

___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

12. Estabelecer regras sobre o álcool ..................
13. Seleccionar novos residentes ........................
14. Mudar um residente de uma cama ou quarto
para outro ...................................................
15. Decidir quando um residente perturbador
ou doente deve ser solicitado a sair .............
16. Mudanças no staff (Contratar ou demitir) .....
SECÇÃO IV
PARTE I

___
___
___

___
___
___
___

___
___
___
___

___
___
___
___

___
___

___
___

___
___

___
___

SERVIÇOS E ACTIVIDADES DISPONÍVEIS
SERVIÇOS

PARTE II

2__Não ________
2__Não ________
2__Não ________
2__Não ________
2__Não ________
2__Não ________
2__Não ________
2__Não ________
2__Não ________
2__Não ________
2__Não ________
2__Não ________
2__Não ________
2__Não ________
2__Não ________
2__Não ________
2__Não ________
2__Não ________
2__Não ________

1__Sim
1__Sim
1__Sim
1__Sim
1__Sim
1__Sim
1__Sim
1__Sim
1__Sim
1__Sim
1__Sim
1__Sim
1__Sim
1__Sim
1__Sim
1__Sim
1__Sim
1__Sim
1__Sim

1. Horário fixo do médico ........................................................
2. Médico por chamada ............................................................
3. Horário fixo de enfermagem ................................................
4. Assistência no uso da medicação .........................................
5. Clínica médica local .............................................................
6. Fisioterapia ...........................................................................
7. Terapia ocupacional .............................................................
8. Psicoterapia ocupacional ......................................................
9. Serviço religioso ...................................................................
10. Advogado ............................................................................
11. Assistência bancária e financeira ........................................
12. Assistência nas limpezas .....................................................
13. Assistência na cozinha .........................................................
14. Assistência na higiene pessoal ............................................
15. Cabeleireiro e serviços de beleza ........................................
16. Assistência no lavar e passar a roupa ..................................
17. Assistência nas compras ......................................................
18. Transporte ............................................................................
19. Manusear os gastos de dinheiro dos residentes ...................
SERVIÇOS E PROCESSOS ADICIONAIS

1. Serviço de pequenos almoços diário ...............................
1a. A que horas é servido? ...............................................
1b. Quantos residentes o tomam habitualmente ..............

1__Sim
2__Não
3__só sem
__________________________
__________________________

2. Serviço de almoço diário ................................................
2a. A que horas é servido? ...............................................
2b. Quantos residentes almoçam habitualmente...............

1__Sim
1__Sim
1__ Sim

3. Serviço de jantar diário ....................................................
3a. A que horas é servido? ...............................................
3b. Quantos residentes jantam habitualmente ..................

1__Sim
2__Não
3__só sem
__________________________
__________________________

2__Não
2__Não
2__ Não

3__só sem
3__só sem
3__ só sem

4. Há serviço de bar à tarde ou noite? .........................................................
4a. Quantos residentes o utilizam? ..........................................................

1__Sim
2__Não
______________

5. Os residentes podem escolher sentar-se onde quiserem às refeições? ..........................

1__Sim

2__Não

6. Os funcionários contam os residentes às refeições? ................................
1__Sim
7. Há uma hora estabelecida para os residentes se levantarem de manhã? ........................ 1__Sim
7a. Se sim, a que horas?
1__ antes das 7h
2__ entre as 7h e as 8h
3__ entre as 8h e as 9h
4__ 9h ou mais tarde

2__Não
2__Não

8. Há alturas fixas em que está previsto que os residentes tomem banho? ........................

1__Sim

2__Não

1__Sim

2__Não

1__Sim

2__Não

11. Alguém do staff verifica ou conta todos os dias os residentes
para ver se ninguém falta? ....................................................................

1__Sim

2__Não

12. Há horas que estão fechadas durante tempos
(ex: sala de jantar, etc.)? ........................................................................

1__Sim

2__Não

13. Há horas de visita estabelecidas mas que não são cumpridas? .............

1__Sim

2__Não

14. Há gabinetes fechados e privados que possam ser utilizados
para entrevistar os residentes? ................................................................

1__Sim

2__Não

15. Há música de fundo no edifício? ...........................................................

1__Sim

2__Não

1 ou +
sem
____
___
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

Freq
resid
_____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

9. Há horas fixas para os residentes irem para a cama e se
apagarem as luzes? ..................................................................................
9a. Se sim, a que horas?
1__ antes das 8h
2__ entre as 8h e as 9h
3__ entre as 9h e as 10h
4__ 10h ou mais tarde
10. Há uma hora a que todos os residentes têm que estar
na instituição à noite? ............................................................................
10a. Se sim, a que horas?
1__ antes das 9h
2__ entre as 9h e as 10h
3__ entre as 10h e as 11h
4__ 11h ou mais tarde

PARTE III

ACTIVIDADES NA INSTITUIÇÃO

1. Actividade física ...........................................
2. Diversão no exterior (em grupo) ..................
3. Grupos de discussão .....................................
4. Grupo de orientação para a realidade ...........
5. Grupo de ajuda mútua ..................................
6. Filmes ...........................................................
7. Clube, grupo de teatro, côro ........................
8. Aulas ou conferências .................................
9. Jogos de cartas ou outros ............................
10. Festas .........................................................
11. Serviço religioso .......................................
12. Horas sociais, café .....................................
13. Artes artesanato ........................................

nunca
rara
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

Algumas
Por ano
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

1 ou 2
mês
____
____
____
____
____
___
____
____
____
____
____
____
____

PROCESSO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL MULTIFÁSICO
(MEAP)
(Moos e Lemke, 1984)
Adaptação para português de Constança Paul – ICBAS, Univ Porto

1.
2.
3.
4.

DIMENSÕES E RECURSOS DOS RESIDENTES E FUNCIONÁRIOS
(Resident and Staff Information Form - RESIF)
Características dos residentes
Capacidades funcionais dos residentes
Tipos de actividades em que os residentes participam
Características dos funcionários

Data ___/___/______
Nome da instituição: __________________________________________________________
Há quanto tempo existe esta instituição: ___________________________________________
SECÇÃO I

CARACTERÍSTICAS DOS RESIDENTES

1. Quantos residentes vivem aqui presentemente? ___________________________________
2. Quantos desses residentes são:
Mulheres__________________ Homens: ____________________
3. Quantos desses residentes têm:
Menos de 55 anos _________________ de 75 a 84 ____________________
De 55 a 64 __________________ 85 ou mais ____________________
De 65 a 74 __________________
4. Quantos desses residentes são:
Casados ___________________ divorciados ___________________
viúvos ____________________ solteiros ___________________
5. Qual é o seu nível de educação:
Analfabetos ___________________ 5º ano ___________________
Sabendo ler e escrever ___________________ curso profissional __________________
Com exame de 3ª/4ª classe ___________________ outro ___________________
6. Quantos desses residentes pertenciam às seguintes classes profissionais:
Trabalhador indiferenciado ___________________ comerciante ___________________
Trabalhador semi-especializado ________________ curso profissional ______________
Trabalhador profissionalizado _________________ doméstica(o) __________________
7. Quantos dos residentes não nasceram em Portugal? _________________________
8. Se esta instituição é de cuidados intermédios ou de enfermagem, por favor responda às seguintes
perguntas:
8a. Quantos dos residentes pagam a totalidade dos seus gastos com os cuidados médicos? ________
8b. Quantos dos residentes pagam parte dos seus gastos com os cuidados médicos?
______________
9. Se esta instituição é constituída por apartamentos ou é de outro tipo, com prestação de cuidados, por
favor responda às seguintes perguntas:
9a. Quantos residentes recebem ajuda estatal? ________________________
Por favor especifique o tipo de ajuda _______________________________________
10. Por favor especifique o número de indivíduos que vivem na instituição há:
menos de 1 mês _____________________ menos de 3 anos ____________________
11. Aproximadamente, que proporção de futuros residentes visita a instituição antes de entrar? ________

12. Quantos residentes morreram nos passados 3 meses? ______________________
13. Quantos residentes saíram da instituição nos últimos 3 meses (não contando com as mortes)?
________
13a. Desses quantos foram para:
a sua própria casa ou a de amigos __________________ lar _________________
apartamentos para idosos _____________________ hospital _________________
habitação com prestação de cuidados __________ outro (especifique) __________
SECÇÃO II

CAPACIDADES FUNCIONAIS DOS RESIDENTES

PARTE I

ACTIVIDADES DO DIA A DIA

Quantos residentes:
1. cuidam da sua própria aparência ..........................
2. comem as refeições ..............................................
3. se vestem e despem ..............................................
4. andam ...................................................................
5. se deitam e levantam ............................................
6. tomam banho .......................................................
7. vão à casa de banho .............................................
8. faz-se entender com clareza .................................
9. gerem o seu dinheiro ............................................
10. usam o telefone ...................................................
11. vão às compras ....................................................
PARTE II

nº que faz
sem ajuda

nº que faz
com ajuda

nº de
incapazes

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

RESIDENTES INCAPACITADOS

Quantos residentes:
1.
2.
3.
4.

Usam medicação prescrita? __________________________________________________
Não vêem suficientemente bem para ler? _______________________________________
Usam aparelho auditivo? ____________________________________________________
Não sabem a data? _________________________________________________________

PARTE III

ACTIVIDADES DOS RESIDENTES

1. Ver TV? _________________________________________________________________
2. Ouvir música? ____________________________________________________________
3. Ler um jornal ou livro? _____________________________________________________
4. Escrever (cartas, poemas, etc)? _______________________________________________
5. Coser ou fazer malha? ______________________________________________________
6. Jogar às cartas, damas, etc? __________________________________________________
7. Jogar bingo, dominó, etc? ___________________________________________________
8. Desenhar ou pintar? ________________________________________________________
9. Fazer fotografia, cerâmica, etc? _______________________________________________
10. Fazer jardinagem? _________________________________________________________
11. Visitar outros residentes? ___________________________________________________
12. Sair num dia bonito? _______________________________________________________
13. Dar um passeio? __________________________________________________________
SECÇÃO III

PARTICIPAÇÃO EM ACTIVIDADES FORA DA INSTITUIÇÃO

Os residentes saiem da instituição para algumas das seguintes actividades?
Para cada actividade indique o número aproximado de residentes que participam e a frequência com que o
fazem.
Rara
Algumas
1 ou 2
Semanal

1. Visitam amigos ou familiares ..................
2. Fazem excursões ......................................
3. Vão ao futebol, etc ...................................
4. Fazer um piquenique ................................
5. Ir à missa ..................................................
6. Ir a um funeral ..........................................
7. Ir às compras ............................................
8. Comer no restaurante ...............................
9. Ir a um concentro ou ao teatro .................
10. Ir ao cinema .. .........................................
11. Ir a festas .................................................
12. Exercer trabalho voluntário ou pago .......
13. Fazer uma viagem que inclua a noite ......
14. Ir a um centro da terceira idade ...............
SECÇÃO IV
PARTE I

Nunca
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

vezes/ano
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

vezes/ano
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

CARACTERÍSTICAS DOS FUNCIONÁRIOS E VOLUNTÁRIOS
FUNCIONÁRIOS

1. Funcionários que fazem serviço directo aos residentes
Quantos funcionários, a tempo inteiro em cada categoria, são pagos pela instituição?
a. Enfermeiras ____________________________________________________________
b. Ajudantes de enfermaria __________________________________________________
c. Médicos _______________________________________________________________
d. Psicólogos ou psiquiatras _________________________________________________
e. Assistentes sociais _______________________________________________________
f. Terapeutas físicos ou ocupacionais __________________________________________
g. Directores de actividades ou terapeutas recreativos _____________________________
h. Padres ou conselheiros religiosos ___________________________________________
i. Outros (especifique) ______________________________________________________
2. Funcionários administrativos e de manutenção
Quantos funcionários, a tempo inteiro em cada categoria, são pagos pela instituição?
a. Administradores e supervisores __________________________________________
b. Secretários e oficiais ___________________________________________________
c. Trabalhadores da manutenção e porteiros __________________________________
d. Nutricionistas, dietistas _________________________________________________
e. Cozinheiras e ajudantes de cozinha _______________________________________
f. Empregados de quarto e lavandaria _______________________________________
g. Outros (especifique) ___________________________________________________
3. Quantos desses funcionários trabalham na instituição há
menos de 6 meses ___________ 6-12 meses __________mais de 12 meses __________
4. Quantos desses funcionários são:
homens 18-30 __________ mulheres 18-30 __________
homens 31-41 __________ mulheres 31-40 __________
homens 41-50 __________ mulheres 41-50 __________
homens #### ___________ mulheres #### __________
5. Existem programas de formação em exercício ................................
Sim____
5a. Se sim, de que tipo:
1.____ treino informal durante o trabalho
2.____ treino durante a orientação dos elementos novos e continuando no trabalho
3.____ treino continuando em reuniões regulares da equipa
4.____ treino com programas regulares envolvendo formadores que não pertencem à
instituição

Não ____

PARTE II

VOLUNTARIADO

1. Há voluntários que ajudam na instituição? .....................................
Sim____
1a. Se sim, quantos o fazem em media por semana? ______________________________

Não ____

2. Faça uma estimativa do número de horas de serviço voluntário por semana gasto em:
2a. Actividades, tratamentos ou outro contacto directo com os residentes ______________
2b. Outro (como administrativo, etc) ___________________________________________
3. Há um programa de formação de voluntários? ................................
Se sim, de que tipo:
1.____ informal
2.____ orientação para os novos voluntários e supervisão contínua no trabalho
3.____ reuniões regulares e supervisão contínua
4.____ programas especiais com formadores de fora da instituição

Sim____

Não ____

PROCESSO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL MULTIFÁSICO
(MEAP)
(Moos e Lemke, 1984)
Adaptação para português de Constança Paul – ICBAS. Univ. Porto
CLIMA SOCIAL NA INSTITUIÇÃO
(Sheltered Care Envronment Scale - SCES)
Utente
Funcionário
Sexo
Idade:

Tempo de internamento:----Há quanto trabalha nesta instituição: ------

O objectivo deste trabalho é avaliar a forma como esta instituição é sentida pelos idosos e pelos
funcionários que aí trabalham.
O questionário é constituído por 63 frases, para cada frase, pedimos-lhe que nos indique se a considera
VERDADEIRA (V) ou FALSA (F).
Se a considerar VERDADEIRA, faça um círculo à volta do (V) se a considerar FALSA, faça um círculo
à volta do F.
Compreendemos que por vezes seja difícil escolher a resposta, nesses casos utilize a resposta que pensa
exprimir melhor o que você sente. Uma boa sugestão é utilizar a resposta que primeiro lhe vier à ideia.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Os residentes recebem muita atenção
Os residentes têm sempre argumentos, quando há debates ou discussões
Os residentes dependem dos funcionários para estabelecerem actividades para si próprios
Os residentes são cuidadosos com o que dizem uns aos outros
Os residentes sabem sempre onde os funcionários estão
Os funcionários são muito rígidos no que respeita a regras e regulamentos
A mobília é confortável e aconchegante
Os funcionários passam muito tempo com os residentes
Os residentes raramente exprimem o seu descontentamento
Os residentes geralmente esperam que os funcionários tenham uma ideia ou sugiram uma
actividade
Os residentes falam abertamente dos seus próprios problemas pessoais
As actividades dos residentes são cuidadosamente planeadas
Por vezes experimentam-se ideias novas e diferentes
Aqui, o ambiente é frio e sujo
Os funcionários às vezes falam de forma autoritária com os residentes
Os residentes por vezes criticam ou contam piadas sobre este local
Ensina-se os residentes como resolver problemas práticos
Os residentes tendem a esconder os seus sentimentos em relação uns aos outros
Alguns dos residentes têm um aspecto pouco cuidado
Se dois residentes têm uma briga um com o outro vêem-se metidos em sarilhos
Os residentes podem ter sempre privacidade
Há muitas actividades sociais
Os residentes geralmente guardam as suas discordâncias para si próprios
Ensinam-se aqui novas actividades, ou competências aos residentes
Os residentes falam muito dos seus receios
As coisas parecem estar sempre a mudar por aqui
Os funcionários permitem que os residentes não cumpram regras menos importantes
Este local parece superlotado
Há muitos residentes que parecem estar aqui só a passar o tempo
É pouco vulgar os residentes queixarem-se uns dos outros

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Os residentes aprendem a fazer mais coisas por si próprios
É difícil dizer como é que os residentes se sentem
Os residentes sabem o que lhes acontece se não cumprirem as regras
As sugestões dos residentes são levadas à prática
Por vezes esta instituição é muito barulhenta
Os pedidos dos residentes são aceites atendidos com prontidão
Este local é sempre sossegado e pacífico
Os residentes são muito encorajados a tomar as suas próprias decisões
Os residentes falam muito dos seus sonhos e ambições do passado
De vez em quando há muita confusão aqui
Os residentes têm alguma palavra a dizer no estabelecer de regras
Cheira sempre mal aqui
Os funcionários por vezes criticam os residentes por coisas sem importância
Os residentes perdem muitas vezes a paciência uns com os outros
Os residentes por vezes encarregam-se de actividades
Os residentes falam muitas vezes sobre doenças e morte
Esta instituição está bem organizada
As regras e regulamentos da casa são muito severas
Este local é muito quente e abafado
Os residentes tendem a manter-se cá
Os residentes queixam-se muito
Os residentes preocupam-se mais com o passado do que futuro
Os residentes falam sobre os seus problemas monetários
Aqui, por vezes, as coisas são pouco claras
Pedir-se-ía a um residente para abandonar a instituição se infringisse alguma regra
A iluminação é muito boa aqui
Há conversas, temas de discussão, muito interessantes
Os residentes criticam-se muito uns aos outros
Algumas das actividades dos residentes são verdadeiramente estimulantes
Os residentes guardam os seus problemas pessoais para si próprios
Aqui, as pessoas estão sempre a mudar de opinião
Os residentes podem alterar coisas aqui, se de facto tentarem
As cores e a decoração desta instituição tornam-se num espaço acolhedor e familiar

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

PROCESSO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL MULTIFÁSICO
(MEAP)
(Moos e Lemke, 1984)
Adaptação para português de Constança Paul – ICBAS, Univ Porto
ESCALA DE AVALIAÇÃO GLOBAL
(RATING SCALE – RS)
Esta escala fornece uma visão de quatro áreas gerais dos lares
1. O local no seu conjunto
2. Vários aspectos do meio físico
3. Os residentes
4. Os funcionários
Data ___/___/______
Nome da instituição: __________________________________________________________
Tipo da instituição: ___________________________________________________________
Há quanto tempo existe esta instituição: ___________________________________________
SECÇÃO I
1. Como meio ambiente para se viver, como parece esta área?
3___ Muito agradável e atractiva
2___ Medianamente agradável e atractiva
1___ Normal, talvez pouco atractiva
0___ Pouco atractiva, com aspecto degradado
2. De uma forma geral em que medida o terreno é atractivo?
3___ Muito atractivo
- bem cuidado ou natural mas atractivo sem lixo, com acessos limpos e
arranjados
2___ Um pouco atractivo
- mostrando sinais de manutenção e cuidado
1___ Normal
- um pouco atractivo mas pouco cuidado ou com um aspecto normal,
com ervas ou lixo
0___ Não atractivo
- sem terreno apenas passeios, mostrando pouco ou nenhum cuidado
3. Em que medida é que os edifícios são atractivos?
3___ Muito atractivos
- desenho único e atractivo, conservação excelente
2___ Normal
- pode mostrar alguma deterioração se se fizer uma observação
pormenorizada, ou a concepção é adequada mas não atractiva
1___ Normal
- os edifícios são um pouco atractivos mas pouco conservados, ou não
são brilhantes quer na concepção quer na conservação
0___ Pouco atractivos
- os edifícios estão degradados ou são atractivos
SECÇÃO II

CLASSIFICAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO AMBIENTE

Parte I Classificação das quatro maiores áreas da habitação
a. Áreas comuns, sala de jantar
b. Sala de jantar
c. Quartos dos residentes
d. Corredores
1. Como era o nível de ruído?
3___ Muito sossegado

- ausência de barulho, mesmo Quando a área é utilizada por muitos
residentes
2___ Sossegado
- algum barulho mas conseguia-se ler
1___ Um pouco agradável
- muitos sons em simultâneo, ou interrupções ocasionais barulhentas
0___ Claramente desagradável
- os sons são altos e provocam distracção
Sala de estar____; Sala de jantar____; Quartos____; Corredores____.
2. Odores?
3___ Fresco
2___ Sem cheiros

- os espaços habitados têm um cheiro agradável e fresco
- não se nota de especial quanto ao cheiro, “normal”

1___ Um pouco desagradável
- ar um pouco viciado, abafado, médico...
0___ Claramente desagradável
- estão presentes cheiros desagradáveis
Sala de estar____; Sala de jantar____; Quartos____; Corredores____.
3. Iluminação?
3___ Luz ampla
- luz brilhante, é fácil ler em todas as áreas da sala.
2___ Boa luz
- a luz é basicamente boa, mas pode ser razoável em
algumas áreas, é fácil ler em quase todas as áreas.
1___ Pouco adequada
- luz fraca, não se consegue ler ou só se consegue ler
em algumas zonas da sala.
0___ Inadequada
- iluminação muito fraca, ler seria difícil ou impossível.
Sala de estar____; Sala de jantar____; Quartos____; Corredores____.
4. Limpeza das paredes e chão.
3___ Muito limpo
2___ Limpo

- muito limpos, sem manchas, chão brilhante.
- paredes e chão limpos regularmente, algumas
dedadas nas paredes e lixo nos cantos.
1___ Um pouco sujo
- quer as paredes quer o chão necessitam de ser limpos,
marcas de dedos, etc.
0___ Muito sujo
- quer as paredes quer o chão necessitam de uma grande
limpeza, superfícies sujas ao tacto.
Sala de estar____; Sala de jantar____; Quartos____; Corredores____.
5. Estado das paredes e chão.
3___ Aspecto de novo
2___ Boa condição

- quer as paredes quer o chão parecem novos.
- quer as paredes quer o chão mostram uso quando se
olha atentamente.
1___ Condição normal
- paredes e chão mostrando uso mas só em zonas
de maior movimento.
0___ Fraca condição
- paredes e chão mostrando uso evidente, com fendas,
tinta descascada, etc.
Sala de estar____; Sala de jantar____; Quartos____; Corredores____.
6. Condição da mobília.
3___ Condição excelente
- como novo, polida, sem fendas.
2___ Boa condição
- sem ser nova mas em bom estado, com algumas fendas com lixo.
1___ Condição “normal”
- velha mas direita e limpa.
0___ Estragada
- velha e estragada, podendo ser perigosa.
Sala de estar____; Sala de jantar____; Quartos____; Corredores____.
7. Áreas das janelas.
3___ Muitas janelas
2___ Janelas adequadas

- janelas amplas que dão uma sensação de vastidão.
- suficientes para permitirem uma boa iluminação,
não há a impressão de fechado.
1___ Poucas janelas
- os quartos tendem a ser escuros, mesmo em dias de
sol, sensação de fechado.
0___ Ausência de janelas
- não há janelas ou não estão funcionais.
Sala de estar____; Sala de jantar____; Quartos____; Corredores____.
8. Vista das janelas - interesse.
3___ Muito interessante
- vista para actividades interessantes.
2___ Interessante
- vista para actividades que prendem um pouco a atenção.
1___ Pouco interessante
- vistas sem interesse e que só raramente chamam à atenção.
0___ Pouco interessante
- basicamente não acontece nada, olhar para fora é aborrecido.
Sala de estar____; Sala de jantar____; Quartos____; Corredores____.
SECÇÃO III

CLASSIFICAÇÃO DOS QUARTOS
OU APARTAMENTOS DOS RESIDENTES

9. Variação na concepção dos quartos.
3___ Variação acentuada
2___ Variação moderada
1___ Quase idênticos

- houve um esforço para variar o estilo e a decoração dos quartos.
- os quartos são diferentes mas a decoração mantém-se.
- algumas variações no tamanho, forma ou disposição

0___ Idênticos

da mobília, não se nota muito.
- não há variação excepto nos pormenores da decoração.

10. Personalização dos quartos dos residentes.
3___ Muita personalização
- a maior parte da mobília e objectos é dos próprios,
houve esforço em os individualizar.
2___ Alguma personalização
- os residentes colocam alguns objectos seus favoritos.
1___ Pouca personalização
- há fotos de família e alguns objectos pessoais
mas o quarto é impessoal.
0___ Sem personalização evidente
SECÇÃO IV

CLASSIFICAR A INSTITUIÇÃO NO SEU CONJUNTO

11. Diferenciação de todos os espaços de habitação.
3___ Muita diferenciação
- houve um esforço concreto para variar a decoração.
2___ Diferenciação moderada
- as mobílias variam de quarto para quarto
mas o design é o mesmo, a textura das paredes e
chão é pouco variada.
1___ Alguma diferenciação
- pouca variação, mesmo na mobília mas algumas áreas são distintas.
0___ Pouca diferenciação
- aspecto institucional, áreas semelhantes como num hospital.
12. Agradabilidade geral da instituição.
3___ Muito agradável
- “gostaria de colocar uma pessoa aqui”.
- “não me sentiria mal em colocar alguém aqui se essa
2___ Agradável
pessoa tivesse limitação de escolhas, devido a finanças, amizades...”

ANEXO 2
(Formulário Bio-relacional do idoso)
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FORMULÁRIO BIO-RELACIONAL DO IDOSO

1- Estado civil
Solteiro(a)
Casado(a)
Divorciado(a)

(1)
(2)
(3)

2 - Nível de instrução
ISCED 0
(1)
ISCED 1
(2)
ISCED 2
(3)

Viúvo(a)
Outro

ISCED 3
ISCED 5
ISCED 6

(4)
(5) Qual ?______________________

(4)
(5)
(6)

3 - De quem partiu a ideia para a institucionalização no lar ?
Filhos
Própria pessoa
Assistente Social
Familiares
Cônjuge
3.1 - Qual foi o motivo para a institucionalização ?____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4 - Costuma receber visitas ?

Sim

(1)

Não

(2)

4.1 - Se sim, de quem?
Familiares
Familiares e amigos
Amigos
4.2 - Com que frequência ?
Ocasionalmente
Mensalmente
Semanalmente
Diariamente

(1)
(2)
(3)
(4)

5 - Como classificaria a relação com a sua família ?
Muito satisfatória (1)
Satisfatória
(2)
Razoável
(3)
Não satisfatória
(4)
5.1 - Como classificaria a sua relação com os restantes idosos do lar ?
Muito satisfatória (1)
Satisfatória
(2)
Razoável
(3)
Não satisfatória
(4)
5.2 - Como classificaria a sua relação com os funcionários do lar ?
Muito satisfatória (1)
Satisfatória
(2)
Razoável
(3)
Não satisfatória
(4)
6 - Sofre de algum problema de saúde ?

Sim

(1)

Não

(2)

6.1-Se respondeu afirmativamente, qual ou quais?____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6.2 - Tem alguma dor?

Sim

(1)

Não

(2)

7 - Que actividades faz habitualmente ao longo do dia?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ANEXO 3
(Grelha de avaliação do Índice de Qualidade de Vida do Idoso)
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GRELHA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DO IDOSO
(para cálculo do índice QVI)
1. ISOLAMENTO/COMUNICAÇÃO AFECTIVA E SOCIAL
● Sem comunicação
● Comunicação centrada no domicílio
● Comunicação centrada na envolvente habitacional
● Comunicação alargada ao mundo exterior

0
2
5
7

2. MOBILIDADE
● Sem mobilidade
● Mobilidade com ajuda de outros
● Mobilidade através de ajudas técnicas
● Mobilidade sem ajuda

0
2
4
7

3. ACTIVIDADES DA VIDA DIÁRIA
● Sem actividades
● Actividades com ajuda de outros
● Actividades através de ajudas técnicas
● Actividades sem ajuda

0
2
5
7

4. ACTIVIDADE OCUPACIONAL
● Sem actividade
● Com actividade esporádica
● Com actividade regular
● Actividade ocupacional remunerada

1
4
6
1

5. ACTIVIDADE LÚDICA
● Sem actividade
● Com actividade regular
● Com actividade que dê resposta aos seus anseios

0
5
7

6. RELAÇÃO FAMILIAR
● Sem relação familiar
● Com participação familiar
● Com integração familiar funcional

1
4
8

7. RECURSOS ECONÓMICOS
● Insuficientes
● Suficientes para as necessidades básicas
● Para além das necessidades básicas

1
4
7

Anexo 4
(Índice modificado de Katz)
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ESCALA DE AVALIAÇÃO DE ACTIVIDADES DE VIDA DIÁRIA
(Índice de Katz – Forma actual)
1 – Banho (com esponja em duche ou banheira)
• Independente: necessita de ajuda para lavar-se em uma só parte do corpo
(como as costas ou uma extremidade incapacitada) ou toma banho
completamente sem ajuda……………………………………………(1)
• Dependente: necessita de ajuda para lavar-se em mais de uma parte do
corpo; necessita de ajuda para sair ou entrar na banheira ou não se lava
sozinho……………………………………………………………….(0)
2 – Vestir-se
• Independente: vai buscar a roupa de armários e gavetas, veste a roupa,
coloca adornos e abrigos; utiliza auxiliares mecânicos; exclui-se o apertar
dos sapatos……………………………………………………………(1)
•

Dependente: não se veste só ou veste-se parcialmente……………….(0)

3 – Utilização do W.C.
• Independente: vai ao W.C., entrando e saindo sozinho do mesmo; Limpa
os órgãos excretores (pode usar ou não suportes mecânicos); compõem a
sua roupa………………………………………………………………(1)
• Dependente: usa bacio ou urinol ou precisa de ajuda para
utilizar o W.C…………………………………………………………(0)
4 – Mobilidade
• Independente: entra e sai da cama, senta-se ou levanta-se da cadeira, de
forma independente (pode usar ou não suportes mecânicos)…………(1)
• Dependente: precisa de ajuda para utilizar a cama e/ou a cadeira; não
utiliza uma ou mais destas deslocações……………………………… (0)
5 – Continência
• Independente: controle completo da micção e da defecção………… (1)
• Dependente: incontinência urinária ou fecal, parcial ou total; controle
total ou parcial mediante enemas, sondas ou o uso regular de bacios ou
urinóis…………………………………………………………………(0)
6 – Alimentação
• Independente: leva a comida do prato ou equivalente até à boca (excluise da avaliação o cortar da carne e a preparação dos alimentos, como
barrar com manteiga um pão)…………………………………………(1)
• Dependente: necessita de ajuda para o acto de se alimentar, tendo em
conta o anteriormente referido; não come em absoluto ou recebe
alimentação parenteral………………………………………………...(0)

ANEXO 5
(Pedido de autorização aos Lares de Terceira Idade)
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